
La Caça aus Tesaurs a Sent Sever

Plaça deu Tour du Sol

Qu’ès sus la plaça deu Tour du Sol, plaça centrau de la ciutat.
La caça aus tesaurs que comença aciu.  Dèisha't miar per lo plan que t’am balhat.

1. Ostau de Toulouzette XVIIIau sègle

L’offici deu torisme qu’ei installat dens aqueth locau.

Entà tots
Espia la pòrta d’entrada, qu’ei hòrt grana e arredonida. Que balhava lo parat de har
entrar animaus deus grans.
Segon tu, quau èran aquestes animaus ?
Alavetz, com s’aperava aqueth endret ?

2. Ostau deu XVIIIau ( banca)

Darrèr tu, que trobaràs un aute beròi edifici ( immòble)
Entà tots
Obsèrva la fòrma dab un endom ( arredonida) deus balconets. Quant ne comptas ?

3. Paret de davant de l’abadia benedictina

Tostemps sus la plaça deu Tour du Sol, vira't e obsèrva la glèisa abadiau

Lo mot abadia que vien deu mot abat. Aciu vivèvan monges ( òmis arretirats deu
monde qui pregavan e tribalhavan tota la jornada) e lo lor cap abat. La glèisa qu’èra
lo còr de l’abadia. Grana e prestigiosa , aquesta glèisa qu’ei situada suu camin plan
coneishut  deus crestians,  lo  camin que mia dinc a St  Jacme de Compostèla  en
Espanha. 
Entà tots
Obsèrva  per  tèrra  au  miei  deu pati  de  la  glèisa  (  davant  lo  portau  de  la  glèisa
abadiau). Que i a un objècte en bronze, a çò que’t hè brembar ?
Amusa't a'u dessenhar.

4. Los capitèths escultats

Entra  dens la glèisa per aqueste gran portau
A l’Edat Mejana, mantuas personas ne saben pas léger. Los capitèths escultats qu’ei
a díser la partida hauta de las colomnas, mes tanben las pintruras sus las parets,
que  serveishen a ensenhar aus credents las istòrias de la Bíblia.



Quau ei l’animau mei representat suus capitèths d’aquesta glèisa ?
□ lo chivau
□ lo leon
□ lo peish

Quantes  capitèths  representant  lo   profèta  Daniel  dens  la  hòssa  deus  leons  e
tròbas ? conselh : cèrca un personatge entre dus leons.

5. La fòrma de la glèisa e de son capcèr (còr)

La glèisa que representa  la  fòrma de la  crotz  deu Crist,  simbèu deus crestians.
Alavetz, lo capcèr qu’ei lo cap – lo transept, los braç- la nau e los costats baishs, la
rèsta deu còs.
En t'ajudar deu plan, avança dinc au còr.
Qu’ei la partida mei sacrada d'ua glèisa, tostemps virada cap a l’èst deu costat deu
solhevant, entà banhar l’autar de lutz quan la missa matiau. Que disem capcèr entà
dehòra e còr entà dehens.

Entà tots
Quantas absidas ( com  capèras) e i a dens lo còr ? que’t pòts ajudar deu plan.

Adara, sòrt per la pòrta sud qui’t miarà dens lo claustre.

6. L’abadia e lo son claustre

Qu’ei  l’endret  on  los  monges e vivèvan  en autarquia  (  qu’ei  a  díser  shens aver
besonh  de  persona  de  l’exterior).  Qu’i  tròban  tot  çò  d’utile  a  la  vita  en  grop :



dromider, refectòri  ( com la cantina de la toa escòla), cosina, bibliotèca, scriptorium (
lòc on escrivèvan los libes calamejats), 
Cò que hasèvan los monges dens un claustre :
□  que hasèvan au fotbòl
□  que’s passejavan en silenci
□  que s’usclavan sus la pelosa

Quant de nivèus e comptas au sud ? Conselh : compta deu  sòu en davant.

Tròba la sala deu tesaur. Qu’ei obèrta e que balha suu claustre.

7. Sala deu tesaur

Aciu qu’ei presentada ua copia deu Beatus de Sent Sever. Qu’ei un libe hòrt rar,
beròi, colorat dab imatges (mei de 100) qui estó realizat temps i a (XIau) aciu a St
Sever. Que parla de la darrèra partida de la Bíblia, l’apocalypse de St Joan. Autes
còps, lo monde ne sabèn pas léger. Qu’èra un chic la BD de l’epòca. Lo manuscrit
vertadèr  de  tan  rar  qui  ei  que'u  guardan  dens  ua  caisha  hòrta  a  la  bibliotèca
nacionau de França a Paris.

A l’Edat Mejana, los òmis que pensavan la tèrra qu’èra :
□  en fòrma de pera
□  en fòrma de bòla
□  plata

Los grans : estatuas realizadas au XVIIIau sègle  «  Sent Miquèu a terrar lo dragon »
e plat de quèsta «  Sent Jòrdi a terrar lo dragon ». Com se diferencia lo St Miquèu
deu Sent Jòrdi ? Conselh : plan observar los dus atacants.
En sortir,  contunha a  esquèrra  e entra  dens çò  qu’estó  ua partida  de la  cosina
anciana.

8. Lo putz de la cosina anciana

Bèth temps a, qu’èra la cosina anciana de l’abadia, juste arron lo refectòri.  Que’i
trobaràs un putz ancian, aquí on anavam cercar aiga.
Entà tots
De quant ei pregon :
□  1 m
□  27 m
□  105 m

Sòrt deu claustre e vè tau numerò 9 deu plan dens la carrèra Durrieu  (n°16).



9. Ostau de Barbotan XVIIIau ( privat)

Aciu que’s tròba un de'us mei beròis ostaus de la villa, lo d’un sénher. Que mesura
2000 m² au sòu ( sus 3 nivèus). Entà un ostau, qu’ei immense. Qu’ei pr’amor d’aquò
qui avó ua usina au XXau sègle. 
Entà tots
Escriu çò que leges sus la paret de davant ?
Los grans : Cò que’s pòt fabricar dab plumetas de guit ?

10. Ostau de Bourrouilhan (privat)

Continua la carrèra Durrieu dinc au cap e de cap que caderàs sus aqueste ostau
( n°21) 
Entà tots
En espiar aquesta tor, de dehòra, quin  tipe d’escalèr e’s pòts trobar dehens ?

En virar a esquèrra, que vas càder sus un aute gran monument.

11. Convent deus Jacobins ( fin XIII – XVII )

Pr'amor d'autes còps Sent  Sever  qu’èra hòrt  important,  que i  avè  duas abadias.
Qu’ès davant la deus Jacobins. Mes aqueth endret, qu’a avut mantuas utilizacions,
shens rapòrt dab la religion. Au cors de la guèrra de 1939-1945, los Alemands qu’i
parcavan los camions. Rentra dens lo claustre. La hautor qu’ei indicada en Alemand
sus 1 de'us dus pòrges.
Tròba lo mot Alemand e la hautor ?
Los grans. En lhevar los uelhs de l’aute bòrd, tròba la representacion escultada de
l’animau estimat de Sent Domenge . Quin ei ?
□  un crocodile
□  un daufin
□  un can

12. Castèth deu Generau Lamarque (XIX sègle privat)

Sòrt deu claustre, a dreta carrèra Lamarque, que vas càder sus un ostau qui sembla
a un castèth.
Aciu que vivè un gran soldat, amic deu Napoleon , qui l'a ajudat a emportà’s las
victòrias.
Çò  qu’i a au dessús de las inicialas deu Generau Lamarque, suu beròi portau. Qué
s’ageish de l’emblèma de :
 □  un senhèr
□  un religiós
□  un paisan



Los grans. Tròba las inicialas deu Generau Lamarque, quinas son ?

Continua tot dret dinc a la plaça de Verdun.

13. Colomna deu Generau Lamarque (1836)

Aquera colomna qu’estó apitada en memòri deu Generau Lamarque.

Entà tots
En quina matèria  ei ? Que pòts tocar :
□  en lenha
□  en hèr
□ en marme

 


