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Chartres 
Models, influències i pervivències 

 
1.- Les plantes i alçats de les esglésies gòtiques es caracteritzen per una voluntat de posar al 
límit les lleis de la gravetat.  
 

a) Informa’t sobre aquestes catedrals franceses: importància de la ciutat, data de la 
construcció (inici i finalització, si es tenen les dades), promotors i relíquies. Escriu un 
breu resum de cadascuna i fixa’t en les diferències i similituds de les plantes. 
Compara-les amb Chartres. Totes són de gran qualitat i interès, les de dalt són 
franceses i les de sota hispanes. 
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A) Catedral de Plasencia (s. XII)    J) Catedral de Barcelona (1298) 
B) Catedral de Ávila (1091)    K) Catedral de Gerona (1312) 
C) Catedral de Cuenca (1196)    L) Catedral de Tortosa (1347) 
D) Catedral de Vitoria (1202)    M) Catedral de Bilbao (1379) 
E) Catedral de Burgos (1222)    N) Catedral de Oviedo (1382) 
F) Catedral de Toledo (1224)    O) Catedral de Pamplona (1392) 
G) Catedral de Mallorca (1229)    P) Catedral de Sevilla (1401) 
H) Catedral de León (1230)    Q) Catedral de Astorga (1471) 
I) Catedral de Valencia (1262)     R) Catedral de Segovia (1525) 

 
2.- Els vitralls de Chartres (2500 m2) es poden relacionar, en molts aspectes amb els de la 
Sainte-Chapelle de París i amb els de la Catedral de León. Explica les principals diferències i 
similituds, sense oblidar mai que Chartres és l’inici de la seqüència. Mira aquesta web: 
http://www.vitraux-chartres.fr/vitraux.htm 
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Catedral de León 
 

 
 

Catedral de Chartres 

3.- Tracta d’imaginar l’impacte emocional que els edificis d’aquesta mida pogueren provocar 
en un personatge del segle XIII que acaba d’arribar a 
Chartres acostumat al camp i a poblacions petites.  

Documenta’t de l’aparença de la teva ciutat o poble al segle 
XIII (de manera genèrica, pensa si hi havia alguna església 
alta, algun hospital, torres, palaus...) i escriu “les teves 
impressions” davant d’una obra como aquesta que supera, 
en les torres, els 100 m. d’alçada. 


