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La construcció de la façana nord 

 

La façana nord, en la qual s’ubica el vitrall nau N-III, evidencia les diferents fases de la construcció 

de la Catedral. Així doncs, en el costat de llevant destaca la presència de la Torre de Carlemany, 

vestigi de la Catedral romànica, construïda en una primera fase l’any 1.050 i en una segona l’any 

1.132. De fet, la Torre de Carlemany acabarà actuant de contrafort de la catedral gòtica que va 

començar a construir-se mantenint la romànica, utilitzada parcialment de bastida per a la 

construcció dels murs laterals i la volta de la gòtica. 

 

L’any 1.312 es comença la construcció de la nova capçalera, que es va acabar l’any 1.347, quan 

es consagra el presbiteri. Tot i que la construcció de la catedral d’una sola nau es va començar a 

plantejar l’any 1.386, s’inicia amb la configuració de tres naus i no és fins el Congrés de 1.416 que 

s’adopta la solució d’una sola nau. Des del 1.417 fins el 1.450 es procedeix a la construcció dels 

dos primers trams de la nau. L’any 1.577 comença l’obra de la tercera clau, que s’acaba el 1.580, 

any en què s’acorda també la construcció d’un nou campanar. L’any 1.579 es procedeix a 

l’enderroc de la “volta vella”, que correspon al tercer tram actual. Des del 1.603 fins el 1.606 es 

duu a terme la construcció del quart i últim tram de la nau, associada també a la construcció del 

campanar nou. Encara que en aquest quart tram es realitza el finestral igual que en els dos trams 

precedents i s’inicien les columnes dels mainells, s’acaba tapiant el finestral. 

 
 
Obertura del finestral tapiat (NAU N-III) 
 
 
La vidriera corresponent a l’últim tram de la nau única i en la façana nord, per causes 

desconegudes, està incompleta, i es troba actualment amb aproximadament la meitat inferior de la 

traceria executada i tapiada amb un gruix de pedra; la resta de l’obertura està tapiada amb paret 

de maó ceràmic. Pel costat exterior es va massissar posteriorment amb una fulla de peça 

ceràmica massissa, segurament degut a les humitats que es filtraven a l’interior. 

 

La construcció d’aquest finestral se situa entre els anys 1.603 i 1.606, en els quals es procedeix a 

la construcció del quart i últim tram de la nau, anys associats també a la construcció de la nova 

torre del campanar. 

 

El projecte que presentem proposa completar la traceria inacabada del finestral, de la mateixa 

forma que el finestral existent en el costat oposat de la nau, amb la qual cosa la façana nord 

aconseguirà el resultat formal que hauria tingut en el moment de la seva completesa i que per 

causes no del tot conegudes, mai va assolir. 

 



El sistema de sustentació del vitrall, així com del vidre de protecció, es preveu que sigui el mateix 

que s’ha executat en la resta de vitralls restaurats. Es tracta d’un sistema en el qual el vitrall es 

penja per l’interior de la traceria, donant-li unes condicions ambientals com les de l’interior de la 

nau, i traient-li la condició de tancament. Per l’exterior, en el lloc que tradicionalment es col·locava 

el vitrall, es col·loca un vidre transparent de tancament i de protecció. Entre els dos vidres es deixa 

una cambra d’aire que provoqui un corrent d’aire ascendent per evitar la condensació i la pols 

sobre el vitrall. Aquest sistema és el reconegut pel Corpus Vitrearum Medii Aevi i que s’anomena 

‘envidriament isotèrmic’. 

 

El Capítol de la Catedral de Girona juntament amb una comissió d’assessorament han escollit un 

disseny de l’artista Sean Scully, que sens dubte significarà una nova aportació contemporània al 

compendi estilístic del valuós patrimoni dels vitralls de la Catedral de Girona. 

 

Sean Scully (Dublin 1945). Llicenciat en Belles Arts a la New Castle University ha obtingut 

nombrosos premis i distincions; ha estat professor a la Parson School of Art de Nova York i a 

l’Akadermie der Bildenden Künste a Munic i és doctor honoris causa en Belles Arts al 

Massachussetts College of Art de Boston, a la National University of Ireland i a la Universitat 

Miguel Hernández de València. Ha fet nombroses exposicions individuals i conferències. Entre 

d’altres llocs té obra exposada al MOMA de Nova York, la TATE de Londres, el Reina Sofia de 

Madrid, el Centre Pompidou de París i el Modern Art Museu of Fortworth de Texas. 

 

 

Dimensions del vitrall 

 

Les dimensions del vitrall són els següents: 

.- Finestral complet, incloent-hi els brancals i ampits de pedra: 14.36 x 4.10 metres. 

.- Mides globals del vitrall: 13.00 x 2.80 metres. 

.- Gruixària del mur de la façana nord de la Catedral: 1.20 metres. 

 

 

Criteris d’intervenció 

 

Els criteris d’intervenció per a l’obertura i restauració de la vidriera són els següents: 

 

- Es proposa realitzar una instrumentació de tot el procés d’obertura del finestral. Actualment les 

càrregues graviten sobre l’element que tanca el finestral i aquestes hauran de ser transferides 

progressivament cap al sistema estructural format per l’arc superior i els brancals.  

- S’han definit les mesures a adoptar prèvies a l’obertura del finestral per tal d’assegurar 

l’estabilitat provisional de l’estructura. Les més importants són l’estintolament de l’arc i els 

brancals de l’obertura i el tapiat de les finestres més properes del trifori. 



- Reforç de l’arc i els brancals del finestral per assegurar que la transmissió de càrregues es 

produeixi tot al llarg de l’obertura. 

- El projecte proposa completar el finestral inacabat, aprofitant els mainells de pedra existents i 

completant-los fins al principi de la traceria. El model per a la construcció d’aquesta el tenim a 

la mateixa nau, en el costat oposat, en el finestral corresponent a la torre del campanar. 

Tancament del vitrall amb el sistema d’ “envidriament isotèrmic” per tal d’evitar la degradació 

d’aquest. D’aquesta manera es permet una lectura tant exterior com interior dels mainells i de la 

traceria completa, així com del dibuix del vitrall. 

 

 

Autors del projecte 

 

Els autors del projecte d’obertura del vitrall N-III de la Catedral de Girona són la Montserrat 

Nogués Teixidor i en Josep Pla i de Solà-Morales, en representació de l’Equip Redactor del Pla 

Director de la Catedral de Girona. 

 

La redacció del projecte s’ha realitzat tenint en compte la informació continguda en els següents 

documents que s’adjunten com a annexes del projecte: 

.- “Informe d’obertura del finestral de la Catedral de Girona”, redactat per GMK Associats sl., 

Miquel Llorens Sulivera. 

.- “El finestral nordoest de la Nau de la Catedral de Girona. Informe històric-arqueològic.” Redactat 

per Marc Sureda i Jubany. 
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PRESENTACIÓ DEL VITRALL REALITZAT PER L´ARTISTA SEAN SCULLY A LA 
CATEDRAL DE GIRONA.  
 
En el marc del desenvolupament del Plan Catedrales, impulsat pel Ministeri de 
Cultura,  el projecte de restauració del mur nord de la Catedral de Girona 
contemplava la restauració dels vitralls. Després d’un estudi detallat de 
l’estat de la façana i els vitralls, redactat per l’equip d’arquitectes format 
per Fuses i Viader, Jordi Paulí, Montse Nogués i Josep Pla, es va plantejar la 
necessitat d’obrir el finestral tapiat al segle XVI, el parament del qual, en 
pedra i maó, es trobava molt deteriorat, així com la construcció d’un nou 
vitrall. El Capítol de la Catedral va procurar l’assessorament d’una comissió 
d’experts de reconegut prestigi.  
Aquesta comissió la van formar el Sr. Joaquim Garriga, professor d’Història de 
l’Art a la Universitat de Girona i col·laborador de la Catedral; el Sr. Tomàs 
Llorens, historiador de l’art i ex-director de l’IVAM, del Museu Reina Sofia i 
del Museu Thyssen-Bornemisza; la Sra. Victòria Combalía, professora 
d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona i crítica d’art; el Sr. Narcís 
Comadira, artista i crític d’art; el Prof. Mauro Natale, professor d’Història de 
l’Art a la Universitat de Ginebra i Director de la Col·lecció Borromeo; i el 
Prof. Armin Zweite, director del Kunstsammlung Nordrhein Westfalen de 
Düsseldorf.  
La comissió assessora va recomanar al Capítol encarregar la creació del nou 
vitrall a l´artista irlandès Sean Scully pel fet de tractar-se d’un pintor de 
primer nivell internacional, creador d’una obra portadora d’una forta 
dimensió espiritual.  
 

 
 
Sean Scully amb l’equip d’arquitectes i vitrallers treballant en la selecció de colors a Munic.  



 
 

Scully treballant a la catedral de Girona. 
 
 
Amb una trajectòria que abasta més de trenta anys, Sean Scully ha guanyat 
fama internacional com a un dels pintors més admirats dins l’art abstracte. 
Després d’haver estudiat art a Londres, va marxar als Estats Units l´any 1975, 
a on va conèixer directament la tradició de l’Escola de Nova York, a més de 
l’obra de Mondrian, Paul Klee i Matisse. Aquestes influències, fonamentalment 
la de Rothko, li van servir per construir, a la dècada dels vuitanta, un nou 
concepte de pintura abstracta que parteix de l’expressionisme i del 
minimalisme, dels quals n’extraurà la força del gest, la sensualitat de la llum i 
el color i l’ordre compositiu geomètric.  



El resultat són estructures reticulars, semblants a un tauler de dames, que 
recullen ritmes en la seva alternança i colors semblants als del rhythm & blues 
americà, una de les seves passions. Pintures de gran escala es presenten com 
a grans paisatges fragmentats, amb diferents punts de vista, que l’espectador 
ha de reconstruir i amb les que intenta donar poder expressiu a les seves 
composicions: dolor, felicitat, soledat, veritat, plaer, etc, en una recerca 
d’un concepte ideal i romàntic, com a sinònim de l’individu, la bellesa, la 
forma i la transcendència.  
La fusió de les tradicions de la pintura europea amb el caràcter distintiu de 
l’abstracció americana, és una de les fites de Scully juntament amb la 
revitalització de la pintura abstracta amb allò metafòric, filosòfic i sublim.  
 
 

 
 
                                  Una imatge del procés de muntatge. 
 
 
Per a la realització del nou vitrall l’artista es va inspirar en una obra seva 
realitzada el 1970 titulada “Blackcloth” (un acrílic sobre tela en el qual 
imperen les tonalitats grogues, taronges, blaves, vermelles i verdes) i en uns 
antics vitralls d’una església en el nord d’Anglaterra.  
El dilluns 22 de juliol es va presentar als mitjans de comunicació el vitrall ja 
finalitzat. Sean Scully va destacar que no era habitual rebre aquest tipus 
d’encàrrecs, confiava, a més, en que les futures generacions integrin obres 
d’art de cada moment a la catedral.  
 
 



 

 
 

Una imatge del vitrall just després d’haver-se acabat. 
 
 



 
El bisbe de Girona Mons. Francesc Pardo va manifestar que “La bellesa de les 
catedrals no es troben només en les seves pedres i les seves obres d’art; les 
catedrals tenen vida, tenen ànima”. També es va referir als altres vitralls de 
la seu, especialment a la rosassa de Maria que presideix no sols el conjunt 
catedralici, sinó tota la ciutat. Del nou vitrall va dir que era una simfonia de 
llum i color, que canvia gràcies a la llum solar i que, evidenciava, com havia 
reconegut el seu creador, el resultat d’un sentiment d’espiritualitat”.  
  
 

 
 

El bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, dialogant amb Sean Scully. 
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