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&RQVWLWXHL[HQOHV ~QLTXHV UHVWHV
del castell que van construir els
àrabs el s.X i posterior ampliar els
cristians esprés de la reconquesWD GHO UHL $OIRQV 9,,, eV O·~QLFD
GHOHVSRUWHVTXHRULJLQDOPHQW
comunicaven la ciutat antiga
de Cuenca amb l’exterior. Situada a la part més alta de la
ciutat és un accés al passat de
ODPDWHL[D/·DQ\OHVWURSHV
franceses van fer explotar el
castell original deixant només el
record de la muralla medieval.
LA
PORTA
DE
BEZUGO

ARXIU HISTORIC PROVISIONAL
Antic castell de Cuenca datat
del s.X construït pels àrabs i reconquistat durant el s.XII per
Alfons VIII. Va ser cedit a la inquisició el s.XVI durant el domini
GHODTXDOHVYDUHHGLÀFDUFRP
a presó. Durant el s.XIX va passar a ser l’arxiu històric provicial i
O·DQ\YDVHUUHKDELOLWDWSHU
5 $6 SHU TXDQ\DU O·DQ\ 
HO ´3UHPLRJDQWRORJLFR GH DUTXLWHFWXUD FRQWHPSRUiQHD GH
&DVWLOODOD0DQFKDµ

&RQYHQWGDWDWGHLRFXSDW
HO PDWHL[ DQ\ SHU O·RUGH GH OHV
´&DUPHOLWHV GHVFDOFHVµ  ·HGLÀci, d’estil Barroc, va patir dues
remodelacions al llarg del s.XVII
WRWDGDSWDQWVHDODWRSRJUDÀD
GHODYDOOGHOULX+XHFDULFRQVWLWXwQWSDUWGHODIDoDQDGHOOHvant de la ciutat. Actualment la
)XQGDFLy 0XVHX $QWRQLR 3pUH]
d’art contemporani ocupa les
PpVGHVDOHVGHOFRPSOH[
CONVENT DE LES CARMELITES

ESGLESIA
DE
SANT
PERE
eVO·HVJOpVLDPpVUHSUHVHQWDWLYD
de Cuenca. Va ser construïda
sobre les restes d’una antiga
PH]TXLWD jUDE 3RVWHULRUPHQW
YD VHU GHVUXwGD O·DQ\  L UHconstruïda el 1604 per tornar a
ser destruïda durant la guerra
GH VXFFHFFLy GHO  L ÀQDOment renovada durant el s.XVIII.
Exteriorment sembla tenir planta octogonal però interiorment
resulta ser circular i amb una
portalada representativa del
Barroc contingut.

Ermita primitiva aixecada durant el s.XIV sota ls grans pen\DVVHJDWVHQFDUDWVDODYDOOGHO
ULX-~FDU7UHVVHJOHVGHVSUpVVHULDDPSOLDGDFRPDOD´IjEULFD
GH O·HVJOpVLDµ 'HV GH VHPSUH
ha estat molt lligada a les tradicions de Setmana Santa i acWXDOPHQWDFXOOD´YLUJHQGHODV
DQJXVWLDVµGHJUDQHYRFLyDOD
ciutat i patrona de les diòcessis.
SANTUARIO DE LAS ANGUSTIAS

CONVENT DE SAN PABLO
Construcció
monumental
duta a terme per l’ordre dels
dominics situada fora del
casc antic de Cuenca però
enfrontada directament a
ell per sobre la vall del riu
+XpFDU /D VHYD FRQVWUXFció es va iniciar durant el
s.XVI amb estructura gòtica
però acabat amb decoracions renaixentistes. Degut
a les seves característiques
de composició amb tots els
HGLÀ FLV TXH FRPSRVHQ HO
convent envoltant un pati
interior, actualment acull el

ANÀLISI I ESTRATÈGIA
ESCALA SOLAR

EL
TEATRE
AUDITORIO
,QDXJXUDWDO·DEULOGHOV·KDFRQvertit en el buc insígnia de la nova arquitectura Conquense. Compta amb
dues sales per a convencions, una de
JUDQ FDSDFLWDW L SROLYDOqQFLD L O·DOWUD
VHPLFLUFXODUHVSHFLDOSHUDFRQIHUqQcies. També compta amb una àmplia
dotació d’espais no convencionals,
TXH SHUPHWHQ GLVWULEXLU SHU O·HGLÀ FL
qualsevol muntatge de caràcter exSRVLWRU/·HGLÀFLJDXGHL[GHPROWERQHVYLVWHVDODYDOOGHO+XHFDUTXHHV
poden gaudir gràcies a les seves àmplies vidrieres encarades a la ciutat.

Convertida en l’actualitat en
Auditori i seu habitual d’altres
actes culturals, l’església està
VLWXDGD D OD FRQÁ XqQFLD GH
GXHVEDL[DGHVGHVGHOD3ODoD
0DMRU$L[HFDGDDODÀGHOVHJOH;,,,qSRFDGHODTXDOFRQVHUYDO·DEVLVODUHVWDGHO·HGLÀ
ci és de transició al gòtic,
amb reformes al XVIII i una
restauració durant el segle XX.
Compta amb una portada
renaixentista, igual que una
part de la decoració interior. (GLÀ FL GHO V;9,,, VROXCONVENT DE SANT MIQUEL FLRQD HO UHSWH G·XQ HGLÀ
ci permeable envers la
SODoD PDMRU &RPSWD
amb tres cossos, dos dels
quals s’aixequen sobre
la triple arcada, de mig
punt, per sobre del carrer
Alfonso VIII, permetent
el pas del transit rodat
a través. Compta amb
GXHV IDoDQHV XQD PpV
decorada la que dóna a
OD 3ODoD 0DMRU L XQD DOWUDPpVVHQ]LOODRULHQWDGD
D O·DYDQWSODoD /·LQWHULRU
presenta una interessant
escala quadrada, amb
pilastres, ornamentació
URFRFy L XQD F~SXOD
$ - 8 1 7 $ 0 ( 1 7

LAS
‘CASAS
COLGANTES‘
ÔOWLPHV ´VXSHUYLYHQWVµ GH OHV HGLÀ FDcions més reconegudes de Cuenca.
(V FDUDFWHULW]HQ SHU OD YHUWLFDOLWDW GH
O·DUUDQFDGDDPEODURFDH[LVWHQWLÀQV
i tot el seu atreviment en desplomarVH VREUH HO SHQ\DVVHJDW (V Wp FRQVWjQFLDGHODVHYDH[LVWqQFLDMDHOV;9
LKDSDWLWGLYHUVHVUHPRGHODFLRQVÀQV
DDUULEDUÀQVDO·HVWLOJzWLFSRSXODUDFWXDO(OFRQMXQWKDDFROOLWGLYHUVRVXVRV
ÀQVDDUULEDUDFRQYHUWLUVHHQHO0Xseu d’Art Abstracte.

'H PLWMDQV GHO VHJOH ;9,,, Wp
XQ H[WHULRU F~ELF L DXVWHU $
O·LQWHULRU V·RUJDQLW]D HQ XQD
planta el•líptica, de tradició
barroca , amb eix longitudinal.
estaca pel color de les seves
GXHV IDoDQHV SLQWDGHV SRF
després de la creació del temple. La porta és allindada i està
emmarcada per uns pilastres
que sostenen un ampli entaulament, sobre el qual es disposa
XQ zFXO RYDODW /·HGLÀ FL YD VHU
UHVWDXUDWDÀQDOVGHOVHJOH;,;
SANTUARIO DE LAS ANGUSTIAS

CATEDRAL DE SANTA MARIA I
6$1-8/$1
Erigida després de la reconquesta d’Alfons VIII com a seu
episcopal durant el s.XI. Inspirada per la cort anglesa de
la consort el rei, es constitueix
com la primera esglesia d’estil
gòtic anglo-normand de tot
(VSDQ\D $FWXDOPHQW pV XQ
LPSRQHQW FRQMXQW G·HGLÀ FDFLRQV TXH KD SDWLW PRGLÀ FDcions al llarg del temps. Durant el s.XV s’amplià amb la
IDoDQD JzWLFD L GXUDQW HO VHJOH VHJHQW HV UHQRYDUHQ WRWHV OHV IDoDQHV /HV WRUUHV VHguiren l’estil barroc.

Esglesia construïda durant
el s.XV però amb na peculiar estructura omànica.
De planta rectuangular i
amb una sola nau, ’absis
semicircular ha quedat seSXOWDWVRWDOHVHGLÀFDFLRQV
DGMDFHQWV(VWUDFWDG·XQD
FRQVWUXFFLy PROW VHQ]LOOD
de mamposteria i revestiments de morter que té
DFFpVGHVGHODSODoDGH
Sant icolau a través d’una
IDoDQDDXVWHUDRQSUHGRmina l’arc de mig punt
e motllures de pedra.
(6*/(6,$ '( 67 1,&2/$8

PONT
DE
SAN
PABLO
El pont de San Pablo original, va
VHUFRQVWUXwWHQWUHLHQ
pedra per tal de conectar el convent del mateix nom i la ciutat
de Cuenca, però va col•lapsar
LHOHVYDHULJLUO·DFWXDOSRQW
seguint l’estil arquitectonic industrial. Actualment és un element
indiscutible del paisatge de la
ciutat amb 60 metres de llum
G·DFHU VREUH HO ULX +XpFDU DPE
arrancada sobre els pilars del
pont original.
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(OVRODU6LWXDWDODSDUWDOWDGHOFDVFDQWLFHOVVRODUG·DTXHVWSURMHFWHRFXSDO·DQWLJDXELFDFLyWDQWGHOFDVWHOOPXVXOPjFRPGHOSRVWHULRUFDVWHOOFULVWLj$FWXDOPHQWHVWjRFXSDWSHUXQDSDUFDPHQWPXQLFLSDOSHUzRULJLQDOPHQWHOVHGLÀFLVPRQXPHQWDOVTXHQ·RFXSDYHQ
O·HPSODoDPHQWHUHQXQGHVRODPEODPXUDOODLFRQVWLWXwHQODSULPHUDGHIHQVDGHODFLXWDWSHOQRUG3RVWHULRUPHQWDOFROODSVHGHO
FDVWHOOFULVWLjHVYDHULJLUDOVRODUHQIURQWDWDO·DTXtWUDFWDWO·HGLÀFLGHODVDQWDLQTXLVLFLyHOTXDODYXLHQGLDDFXOOO·DU[LXKLVWzULFGHOD
província.
Per arribar al solar, només es pot fer a través del carrer Trabuco, el qual té la continuació com a carrer Alfons XVIII i articula longitudinalPHQWWRWHOFDVFDQWLFFRPVLIRVXQDHVSLQDGHSHL[SDVVDQWSHUODSODoDPDMRUGHODFLXWDWLVRUWLQWSHUO·$UFGH%H]XGR&DOGHVWDFDU
HOJUDQSHQGHQWG·DTXHVWFDUUHUHQODPDMRULDGHOVHXUHFRUUHJXWÀQVDOSXQWTXHDO·HGDWPLWMDQDHVYDQIHUREUHVG·HQJLQ\HULDSHU
tal de rebaixar-lo, constància de les quals es pot veure en les restes de roca autòctona de les parts baixes de les cases que donen al
FDUUHU(QHOVHXWUDPÀQDOHOFDUUHULHOVRODUFRQVHTHQWPHQWDVVROHL[HQÀQVDXQGHSHQGHQWFRVDTXHIDUjSHQVDUHQHOIXWXU
HGLÀFLFRPXQHOHPHQWTXHDMXGLDVXSHUDUDTXHVWVJUDQVGHVQLYHOOVRTXHVH·QSRGUjDSURÀWDU
3HOTXHIDDOWHUUHQ\SUzSLDPHQWGLWHQVWUREHPDPEXQDVXSHUItFLHLQFOLQDGDDPEHOGHSHQGHQWDQWHULRUPHQWDSXQWDWSHUzDPE
XQHVYLVWHVH[FHSFLRQDOVWDQWDODYDOOGHO-~FDURQKLWpIDoDQDFRPDODYDOOGHO+XpFDUJUjFLHVDODFRWD]HURPROWPpVEDL[DGHO
convent de les carmelites que en un principi li hauria de privar les vistes. Realment la coberta del convent queda a un nivell poc suSHULRUDOFDUUHU)LQDOPHQWHOVH[WUHPVGHOVRODUVHUDQPROWFRQÁLFWLXVMDTXHSHUXQFRVWDWWUREHPODPXUDOODPRULVFDDPEWRWHOYDORU
KLVWzULFTXHDL[zVXSRVDLSHUO·DOWUDHQVHQIURQWDUHPDXQDPLWJHUDDPEÀQHVWUHVTXHSURSRUFLRQDOOXPLYHQWLODFLyDO·DSDUWDPHQW
turístic del costat.

