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Resum

La pintura mural romànica de Catalunya, que se salvà de l’espoli i la dispersió el 1919, quan la Junta de Museus de Barcelona endegà 
una magna campanya de compra, arrencament i trasllat al museu, és un patrimoni únic de valor universal, de gran qualitat i extensió. 
Tot i que no ens ha pervingut la de les catedrals romàniques, ni la de les grans abadies com Ripoll, el que es conserva és molt notable, 
tant estilísticament com des del punt de vista de la iconografia, inspirada sobretot en la de la Roma paleocristiana i de la reforma grego-
riana, però amb altres aportacions del món bizantí, del món llombard i del món germànic, traduïdes en programes d’imatges molt 
originals. A les obres emblemàtiques conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), com l’absis de Sant Climent de 
Taüll, capolavoro de la pintura romànica europea, o el de Sant Pere de la Seu d’Urgell i el de Santa Maria d’Àneu, de notabilíssima qua-
litat tots dos, les pintures de Sant Joan de Boí, una part de les de Sant Quirze de Pedret i d’altres, s’hi han de sumar les del Museu Dio-
cesà i Comarcal de Solsona, les del Museu Episcopal de Vic, les del Museu d’Art de Girona i les del Museu Diocesà d’Urgell i, a més, 
nombrosos murals i testimonis pictòrics conservats in situ, molts dels quals descoberts en la restauració de monuments efectuada als 
darrers anys. D’aquestes troballes, sobresurten les pintures de Sant Vicenç d’Estamariu i, també, noves imatges als arcs triomfals de 
Sant Climent de Taüll, amb les quals es pot completar millor la lectura del seu programa iconogràfic. En aquest article es recull el més 
important d’aquest patrimoni mural pictòric, així com les darreres aportacions de la crítica i la bibliografia més recent.
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Per bé que la revaloració de la pintura romànica catalana 
començà amb la generació de la Renaixença a finals del 
segle xix, el moment en què es decidí la seva sort fou l’es-
tiu del 1919, quan la Junta de Museus de Barcelona ende-
gà una magna campanya de salvament, amb la compra, 
arrencament i trasllat al museu de Barcelona de les pintu-
res murals romàniques de Sant Quirze de Pedret, Sant Cli-
ment i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Ma-
ria d’Àneu, Sant Miquel d’Engolasters, Sant Miquel de la 
Seu d’Urgell, Santa Maria de Ginestarre, Sant Pau d’Ester-
ri de Cardós i Santa Eulàlia d’Estaon. Aquesta col·lecció, 
amb exemplars de notable qualitat, és única en el seu gè-
nere; enlloc no se’n conserva cap de semblant.13

Tot havia començat quan la Junta de Museus de Barce-
lona, a través del pintor Joan Vallhonrat, enviat a Santa 
Maria de Mur a proposta de Josep Puig i Cadafalch, des-
cobrí que hi havia uns restauradors italians, Franco Steffa-
noni i els seus ajudants, Arturo Dalmati i Arturo Cividini, 
que estaven arrencant les pintures. Havien estat contra-
ctats per Ignasi Pollak, un jueu austríac amb doble nacio-
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nalitat.2 El destinatari dels frescos era Lluís Plandiura, in-
dustrial, col·leccionista i comerciant d’antiguitats. El fet 
de no poder impedir la venda amb cap llei comminà la 
Junta de Museus a impulsar una magna campanya per al 
salvament de les altres pintures murals. Consistia a adqui-
rir-les, fer-les arrencar pels mateixos restauradors italians 
que en dominaven la tècnica i portar-les al museu de Bar-
celona. La persona que ideà l’operació i hi estigué al cap-
davant tot el temps (1919-1923), ple de dificultats, fou Jo-
aquim Folch i Torres, conservador d’art medieval i 
modern i director del museu, que actuà amb el suport de 
la Junta de Museus i de Puig i Cadafalch mateix, el seu 
mestre.3 El préstec per a la compra de les pintures sol-
licitat a la Banca Fàbregas i Recasens fou informat favora-
blement per Pere Coromines. Plandiura s’avingué a mos-
trar les pintures de Mur traspassades per demostrar la 
qualitat del resultat i la Junta, al mateix temps, contracta-
va Pollak, gestionava l’obtenció del crèdit per a la compra 
i en tramitava el permís dels bisbats respectius. Folch i 
Torres, per controlar de prop la feina dels italians, hi envià 
Emili Gandia, conservador dels museus de Barcelona. I 
fou aquest qui supervisà els arrencaments de Boí i de San-
ta Maria de Taüll i qui dugué les pintures a Barcelona.4 Les 
sales del Museu de la Ciutadella, amb la col·lecció de les 
pintures romàniques així adquirida, s’obriren al públic el 
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s’obre l’absis a la nau, sota d’una greca amb bustos de 
sants i benaurats intercalats que recorre la part superior 
dels murs de la nau, es representa el sacrifici d’Abraham i 
el martiri dels sants Quirze i Julita.

A l’absidiola de l’epístola, hi ha la paràbola de les deu 
verges, les prudents i les fàtues o folles (Mt 25,1-13), les 
prudents coronades, amb les llànties enceses i assegudes a 
la taula dins la casa de l’Espòs, el qual barra el pas a les fo-
lles, que amb les llànties buides s’han quedat a fora. Al 
costat d’aquestes, hi ha la personificació de l’Església, com 
a dona coronada i asseguda sobre un temple. A la volta, 
dins un clipeus o medalló, el bust de Maria amb l’Infant i a 
l’intradós de l’arc l’evangelista Mateu assegut al seu es-
criptori. Als cortinatges fingits del sòcol, hi ha restes d’un 
cicle cinegètic. A l’absidiola de l’evangeli, hi havia repre-
sentada la missió dels apòstols, reunits en assemblea en-
torn de Pere, assegut en càtedra enmig de tots ells; i als 
cortinatges pintats del sòcol, fets amb gran soltesa i domi-
ni del pinzell, es veu una pantera que s’abeura en una deu.

A Catalunya, l’estil de Pedret tingué una gran irradiació, 
com es demostra pel gran nombre d’obres en què es reco-
neix i, també, per la repercussió que tingué en els pintors de 
les generacions posteriors. A la Catalunya romànica, hi ha-
gué altres estils pictòrics dels quals resten testimonis abun-
dants, com el del mestre d’Osormort, però cap de tanta re-
percussió ni de tanta transcendència. D’altra banda, és un 
estil clarament llombard, que abans, durant i després es re-
troba a la Llombardia, el seu lloc d’origen, a Galliano i a 
Milà, la ciutat arquebisbal tan relacionada amb el papat i 
amb l’Imperi.7 Això no nega la influència de la iconografia 
romana a Pedret, que hi és, i molt antiga i rellevant, però 
l’estil de Pedret és clarament llombard.

A Catalunya, l’estil de Pedret reapareix en tot un seguit 
d’esglésies la decoració de les quals se situa molt a la fi del 
segle xi i a principis del xii. Són les de Santa Maria d’Àneu 
(MNAC), Santa Maria de Cap d’Aran (The Cloisters, dites 
erròniament de Tredòs), Sant Pere del Burgal (MNAC), 
Sant Serni de Baiasca (in situ), Sant Pere d’Àger (MNAC) 
i Sant Lisièr de Coserans (in situ), un total de sis conjunts 
pictòrics del Pirineu o de la seva proximitat, a un vessant i 
a l’altre. En tots ells, l’estil de les figures dogmàtiques és 
solemne i hieràtic, però quan el personatge representat no 
té connotacions de santedat o eclesials està mancat d’aquell 
pathos litúrgic i pot revestir molts altres matisos. I es pot 
parlar encara d’un altre exemple descobert recentment, el 
de les pintures de Sant Vicenç d’Estamariu, que són com 
una frontissa entre l’estil «clàssic» de Pedret i el més ex-
pressionista d’Orcau i Argolell.

El programa iconogràfic de Santa Maria d’Àneu,8 que 
era centre d’una de les demarcacions de la diòcesi d’Urgell, 
és singular i d’una gran envergadura. Sobretot perquè la 
imatge que sintetitza la visió d’Isaïes (Is 6,1-3,6-7), de la 
qual es presenta la purificació dels llavis dels profetes, amb 
la d’Ezequiel, de la qual es plasmen les rodes de foc incan-
descent de la carrossa de Jahvè (Ez 10,1-22), la de la pro-
mesa profètica, és presidida per l’acompliment de la profe-
cia, que es representa a la volta absidal, on hi ha la Verge 

1924. El 1934 es traslladaren a l’emplaçament actual, el 
Palau Nacional, convertit en la seu del Museu d’Art de 
Catalunya, que s’havia d’inaugurar el 7 d’octubre, cosa 
que no fou possible a causa dels Fets d’Octubre. Al cap de 
poc, les dues exposicions fetes a París l’any de l’Exposició 
Internacional (1937), «L’Art Catalan du xe au xve siècle» 
(Jeu de Paume) i «L’Art Catalan à Paris» (Maisons-Laffit-
te), foren la catapulta internacional definitiva de la pintu-
ra romànica catalana.

Els conjunts pictòrics principals

Conservat entre el Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) i el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, el 
conjunt de pintura mural romànica catalana més antic 
dels preservats és el de Sant Quirze de Pedret. En tant que 
està relacionat directament amb els mestres de San Vin-
cenzo, a Galliano, constitueix un capítol o apèndix de la 
pintura romànica llombarda. No sabem si, com Berzé-la-
Ville respecte de Cluny, Pedret podria informar de l’art 
pictòric de Ripoll, però, per bé que indemostrable, la hi-
pòtesi no és gens forassenyada si hom té en compte que 
l’església de Sant Quirze, bastida en temps del comte Gui-
fré I en terrenys tot just repoblats, sembla haver estat bas-
tida com a cella memoriae d’un infant, just abans de la 
fundació de Ripoll, el panteó dels comtes, bressol del lli-
natge nacional. La cronologia dels murals romànics, que 
se superposaren als del presbiteri del segle x, se sol situar 
dins la segona meitat del segle xi, però tant per la relació 
amb Galliano (1007) com per qüestions històriques, és 
molt probable que s’hagi de situar abans.

La definició de l’estil de Pedret, de gran qualitat, es re-
coneix sobretot als rostres de les figures, amb ulls de mira-
da d’una gran intensitat, impregnats d’un bizantinisme 
pregon, potent i vigorós.

Però no és només l’estil allò que és extraordinari a Pe-
dret; el programa iconogràfic també ho és.5 Es conserva la 
decoració dels tres absis i de la paret en què s’obre el cen-
tral, repartida entre el Museu Diocesà i Comarcal de Sol-
sona i el MNAC. S’hi observa l’ús de models de la Roma 
paleocristiana, com el tron buit, ocupat només pel Llibre 
de la Revelació, imatge que es troba sobre la finestra absi-
dal, a la paret frontal de l’absis (que és de planta rectangu-
lar), amb l’adoració dels ancians (la Maiestas Domini amb 
el tetramorf, tot molt esborrat, és a la volta). A la paret 
sud, en un escambell i amb el posat típic del pensador, s’hi 
representa sant Joan a Patmos,6 la presència del qual, ha-
bitual en la il·luminació de manuscrits, és molt infreqüent 
en pintura mural. Al seu costat hi ha els genets de l’Apoca-
lipsi, amb tres de conservats, a la manera romana, magní-
fics, que corresponen a l’obertura dels quatre primers se-
gells del llibre. I enfront, a la paret nord, hi apareixen les 
ànimes dels màrtirs preparades per al banquet celestial i 
l’àngel que encensa l’altar, corresponents a l’obertura del 
cinquè i el sisè segell. I, en una banda i en l’altra, els benau-
rats, aconduïts per àngels i serafins. A la paret oriental, on 
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moment en què Ot, fill d’Artau i Llúcia (segurament el 
jove clergue representat al Burgal), assolí la mitra d’Ur-
gell, entre el 1095 i el 1097.

Però al Burgal hi ha encara un altre retrat. A sobre dels 
dos que acabem d’examinar, in situ, en una mena de pa-
limpsest, hi fou pintat el d’una dama en actitud oferent i 
expressió greu. Altre cop les fonts escrites i les pictòriques 
semblen afavorir la hipòtesi d’identificació del personatge 
i de datació. Podria tractar-se de la comtessa Eslonça, filla 
del comte Martí de Castella i esposa del comte Artau II de 
Pallars Sobirà, la qual, vers el 1111, féu donacions impor-
tants a l’Església per demanar que el seu fill Artau, que 
més tard seria Artau III de Pallars, fos alliberat del seu 
captiveri a Saragossa, on caigué pres quan, al costat d’Al-
fons el Bataller d’Aragó, intentava conquerir la ciutat als 
sarraïns. L’estil d’aquest retrat és més afí, fins i tot en colo-
ració, a altres pintures urgelleses de principi del segle xii.

Del mateix estil de Pedret són les pintures més tardanes 
i molt similars de dues altres esglésies, la de Sant Pere 
d’Àger i la de Sant Lisièr de Coserans. Aquesta darrera,12 
una de les dues catedrals de l’antiga ciutat episcopal, fou 
consagrada el 1117 pel bisbe de Coserans i pel de Roda, 
Ramon de Durban, el mateix prelat que, com veurem, 
després consagrà les esglésies de Taüll, fill d’una de les fa-
mílies més prestigioses del Coserans i d’Occitània i tal vol-
ta mecenes de la decoració pictòrica de Sant Lisièr. Es 
conserva la pintura de l’hemicicle absidal (la volta fou re-
pintada en època gòtica) on, sota uns arcs decorats amb 
sanefes i greques de tradició clàssica, entre columnes, es 
representa un col·legi d’apòstols i profetes. A sobre, als 
carcanyols entre els arcs, hi apareixen un seguit de testes, 
les dels màrtirs de l’Anyell, flanquejades per peixos en 
moviment, tema de significat eucarístic també present a 
Galliano. I per separar el registre dels apòstols de l’inferior 
hi ha una cornisa de mènsules en perspectiva amb testes 
femenines entremig, les quals, segons John Ottaway, se-
rien virtuts teologals o beatituds, filles de la Jerusalem del 
Càntic dels Càntics, en una mena de cort de noces de la fe. 
A sota encara hi ha un altre registre figurat, amb el cicle de 
la Nativitat, que hi figura no pas en ordre cronològic, ans 
en un sistema exegètic a partir dels evangelis de Mateu i de 
Lluc.13 Així, a l’esquerra, després d’una primera escena 
perduda que podria ser el viatge dels Mags, hi ha els Mags 
davant d’Herodes i l’Epifania, i a la dreta l’Anunciació, la 
Visitació i la Nativitat.

Sant Pere d’Àger, fundada per un dels cabdills més po-
derosos de la Reconquesta, Arnau Mir de Tost, fou el cen-
tre espiritual dels seus extensos dominis i subjectada di-
rectament a Roma. Al semicilindre de l’església d’Àger, 
com a Sant Lisièr, hi havia també parelles d’apòstols, 14 tan 
semblants als de la catedral de Coserans que, per força, 
han de ser no solament d’una mateixa mà, sinó també 
d’una cronologia similar que, en ambdós casos, ens porta 
al segon decenni del segle xii, abans del 1117.

Les pintures de Sant Serni de Baiasca,15 situada en un 
lloc avui recòndit, una petita vall que aflueix a la Noguera 
Pallaresa a l’entrada de la vall d’Àneu, són descoberta dels 

Maria amb l’Infant, o Maiestas Mariae, com a centre de 
l’Epifania. Als marges, hi apareixen els arcàngels advocats 
Miquel i Gabriel, característics de la pintura llombarda i 
també de la romana. I a l’hemicicle hi ha un tercer arcàn-
gel, Rafael, enfront de dos preveres representats com a do-
nants, l’un sobre l’altre, a l’extrem oposat de la composició. 
Aquest conjunt pictòric s’ha de datar a partir del 1088, 
quan el temple, que havia estat usurpat pel comte Artau de 
Pallars, retornà a l’Església d’Urgell.

La teofania mariana de la volta d’Àneu té un paral·lel 
molt clar del mateix estil en les pintures de Santa Maria de 
Cap d’Aran,9 on al mur del semicilindre hi havia el col·legi 
apostòlic, del qual es conserva la figura de sant Pau, de la 
dreta de la finestra central. Aquesta figura, com el colom 
de l’Esperit Sant de la clau de l’arc triomfal i els màrtirs 
milanesos Gervasi i Protasi que hi havia a banda i banda, 
es conserven en col·leccions privades. A l’arc del presbite-
ri, hi havia la Maiestas Domini, de la qual es conserva la 
meitat inferior (Museu Maricel de Sitges). La història 
d’aquests frescos de Cap d’Aran il·lustra també la d’alguns 
altres conjunts de pintura mural que durant el franquisme 
foren venuts a bocins a diferents compradors.

Als frescos de Sant Pere del Burgal,10 de caràcter clara-
ment invocatori, trobem de nou la referència a Galliano, 
en els profetes que, prop de la Maiestas Domini que pre-
sideix, es prostren en reverència, per implorar-ne la grà-
cia. A l’hemicicle absidal, hi ha representats els apòstols 
i, juntament amb ells, Joan el Baptista amb l’anyell i Ma-
ria amb el calze, en una iconografia pròpia i característi-
ca de la pintura romànica catalana, que assimila així la 
figura de la Verge a la de l’Església. Apareix en moltes 
altres esglésies del bisbat d’Urgell (Argolell, Ginestarre, 
Esterri de Cardós, Sant Climent de Taüll, Estaon, Sant 
Romà de les Bons, Santa Coloma d’Andorra i a l’altar de 
Martinet) i ha estat interpretada com una adhesió als 
ideals de Roma en la disputa entre Gregori VII i Beren-
guer de Tours sobre la presència real del cos de Crist en 
l’eucaristia.11 La decoració del Burgal és notable sobretot 
pel retrat de diversos membres del llinatge dels funda-
dors, la família dels comtes de Pallars Jussà, com el de la 
comtessa Llúcia, identificada per les restes d’una inscrip-
ció («...ia ...nmitesa»), que amb una espelma encesa a la 
mà és representada sobre els cortinatges del sòcol. Dos 
retrats més, in situ, han estat descoberts recentment vora 
l’absis, situats sobre la pilastra del costat de l’evangeli. 
S’hi veu el rostre d’una dona jove i el d’un jove clergue, 
l’un al costat de l’altra i tots dos amb els cabells vermells, 
molt semblants a la comtessa. La presència d’aquests 
personatges que no són sants en un lloc tan destacat per-
met identificar-los amb els fills de Llúcia i, alhora, fa su-
posar que a l’absis, enfront del retrat de la comtessa, hi 
devia haver el del seu espòs, el comte Artau I. Les pintu-
res del Burgal, un programa invocatiu de significat euca-
rístic, no poden deslligar-se de la voluntat de la família 
del comte (mort en excomunió per haver usurpat béns a 
l’Església d’Urgell), que volia retornar-lo a la comunió 
cristiana. Per aquesta raó han de situar-se just abans del 
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la Seu d’Urgell, també d’una gran qualitat. Tanmateix a la 
Seu d’Urgell la influència artística predominant és la de 
Roma. A la volta de l’església es representa una teofania 
la iconografia de la qual inclou i permet dues lectures de la 
imatge de la volta, perquè, en una síntesi de gran profun-
ditat teològica i doctrinal basada en els Actes dels Apòs-
tols (Ac 1,11), a més de l’Ascensió s’hi representa la Sego-
na Parusia. La inscripció que hi ha a sota, la qual, bé que 
amb una certa dificultat, encara es pot llegir: «[...]-do 
qvae svmpsi membra vehendo / [i]nde recressvrvs 
[i]vdex s [...]», és a dir, «...la forma que he pres en ascen-
dir / d’allà en tornaré com a jutge...»,18 referma aquesta 
identificació. Aquesta visió sintètica, que es retroba a les 
façanes de Notre-Dame de Poitiers i de la catedral d’An-
gulema, apareix també a Sant Julià d’Estavar (in situ, Alta 
Cerdanya, França) i al frontal de Martinet (Worcester 
Museum of Art), que sembla que prové de l’ermita de 
Llers, del seu terme.

Al semicilindre de l’església de Sant Pere de la Seu d’Ur-
gell, hi apareix el col·legi apostòlic amb Maria. Els apòs-
tols hi figuren de dos en dos i com si estiguessin en diàleg. 
La Verge és al costat de Joan, representada amb la mà ve-
lada i una corona a la mà, amb referència a Apocalipsi 
2,10: «Sigues fidel fins a la mort i et donaré la corona de la 
vida.» Només en coneixem un altre exemple semblant que 
ha aportat Anke Wunderwald:19 el que apareix a l’altar 
portàtil de Begon, del tresor de Santa Fe de Conques, aba-
dia a la qual fou donat el 1100 pel bisbe Ponç de Ribagor-
ça, personatge molt influent a la seva època i molt vinculat 
a Roma i als papes Urbà II i Pasqual II. Les pintures de la 
Seu d’Urgell s’han de datar en el mateix moment històric, 
segurament en temps de l’episcopat de sant Ot (1095-
1122), a qui ja ens hem referit en parlar del Burgal, perso-
natge molt lligat al papat i a la reforma, sobretot a Urbà II, 
a qui acompanyà a Roma quan el pontífex retornava des-
prés de predicar la croada a Clarmont (1095).

Ben diferents són les pintures de l’església de Santa Ma-
ria de Mur,20 panteó dels comtes de Pallars Jussà, a la his-
tòria de les quals ens hem referit més amunt. També molt 
monumentals i de ric cromatisme, amb uns blaus i uns 
grocs molt vius, i la figuració destacada sobre un fons 
blanc de calç, s’han relacionat amb la pintura francesa i 
sobretot amb la rossellonesa, com els murals de la capella 
dels Àngels de Santa Maria d’Arles, al Vallespir (consa-
grada el 1157), no pas amb els de Sant Salvador de Cases-
noves,21 però també amb els de Sant Martí de Fonollar, 
que Pere Ponsich relacionà amb la vescomtessa Mahaud 
de Castellnou, per la qual cosa han de ser anteriors al 1131.22 
Els de Mur, però, són més antics, dels primers decennis del 
segle xii. Els prototips estilístics d’aquests conjunts rosse-
llonesos podrien ser Sant Policarp de Rasés i l’antiga abadia 
benedictina de Santa Maria d’Alet, a la regió de l’Aude, llocs 
on apareix un cert tipus d’àngel amb unes ales ben particu-
lars que es troba tant a Mur com en tots aquests conjunts, 
amb els quals es relacionen també les pintures de Santa Ma-
ria de la Clusa, les de Sant Martí de Fonollar i les restes molt 
malmeses de Sant Quirze de Colera, a l’Alt Empordà, re-

darrers decennis i relacionables amb l’estil bizantí i pode-
rós de Pedret. A la volta, hi havia una teofania, parcial-
ment conservada, amb àngels (que sembla que duien els 
símbols dels evangelistes, com trobarem després a Engo-
lasters), arcàngels i serafins. Notable és el cap de sant Joan, 
un dels apòstols representats al semicilindre absidal, on a 
més apareixen plasmats de forma molt notable alguns 
sants doctors i pares de l’Església com Ambròs i, proba-
blement, Agustí.

Una descoberta encara més recent és la dels murals de 
Sant Vicenç d’Estamariu,16 també in situ, segurament la 
més important dels darrers anys. El seu art, que eviden-
cia dos estils relacionats, representa una frontissa entre 
l’estil llombard de Pedret, molt clàssic, i el dels seus se-
guidors d’Orcau i Argolell, més expressionista. La cro-
nologia de totes aquestes pintures se situa en el primer 
terç del segle xi. A Sant Vicenç de Rus, que també seria 
de la mà d’aquesta altra generació de pintors, s’hi destrien, 
a més, altres influències.

A la volta absidal d’Estamariu, hi havia el Crist en ma-
jestat, conservat de meitat en avall, voltat pel tetramorf i 
amb un àngel i un arcàngel als extrems, i al semicilindre 
els apòstols, centrats per les figures de la Verge orans, 
molt freqüent en iconografia paleocristiana i especial-
ment romana, i de sant Pau, l’apòstol dels gentils. I, entre 
la teofania i els apòstols, hi ha un fris de gran envergadu-
ra i significació, format per una mena d’ones entre les 
quals apareixen alternats uns retrats o màscares sota els 
quals hi ha peixos afrontats i petits animals simbòlics. Re-
presenta el mar de cristall de l’Apocalipsi i les testes són 
les dels màrtirs de l’Anyell, ben identificats per la inscrip-
ció que hi ha desglossada prop de cadascuna de les testes: 
«ex / magna / tribv / lacio», que correspon a la citació 
«Isti sunt qui venerunt ex magna tribulatione et laverunt 
stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine agni» (Ap 
7,14). És a dir, són la multitud de salvats, els màrtirs de 
l’Anyell, els qui vénen de la gran tribulació i han blanque-
jat els seus vestits amb la sang de l’Anyell. Per això es tro-
ben davant el setial de Déu, que els conduirà a les fonts 
d’aigua viva i eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls 
(Ap 7,15-17). La significació d’aquest fris, que s’assimila 
al mar de vidre o de glaç que segons el llibre de l’Apoca-
lipsi hi ha sota el tron del Senyor (Ap 4,6; 15,2), es rela-
ciona amb el sentit escatològic de la visió teofànica de la 
Segona Vinguda de Crist.

Paral·lelament a tot aquest món pictòric, a la Catalunya 
romànica s’hi desenvolupaven també altres estils que re-
presenten altres influències artístiques i culturals. No te-
nen, però, ni l’homogeneïtat ni l’amplitud de l’estil de Pe-
dret i de vegades, tot i la seva importància, són representats 
per una obra sola. Un dels exemples més monumentals i 
significatius, d’una gran envergadura artística, és el de 
Sant Pere de la Seu d’Urgell,17 una de les esglésies del con-
junt catedralici d’Urgell, vora la catedral i el seu claustre. 
És un exemple molt notable i d’una gran vivacitat cromà-
tica, que evoca la pintura francesa, i s’hi han relacionat 
obres tan diverses com els frontals de Tavèrnoles, d’Ix i de 
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Jerusalem celestial, a la part alta dels murs, on, a les naus 
laterals si més no, apareix tot un seguit de sants i d’apòs-
tols representats o bé sols sobre les columnes o bé en 
parelles i conversant sobre els murs longitudinals, tots 
flanquejats per torres. Aquest registre encloïa també la 
imatge més destacada del conjunt i la més notable, la La-
pidació de Sant Esteve, i, així mateix, una escena monu-
mental de joglaria, clarament una celebració de joia i de 
lloança, amb tres personatges, que és inclosa en el mateix 
univers pictòric dels sants i, com aquests, pintada sobre 
un fons de bandes de color i delimitada a dalt per una 
sanefa floral magnífica i a baix per una cinta plegada en 
ziga-zaga. No conservem pintures ni dels absis, dos d’ells 
desapareguts, ni de la nau central, però a la paret occi-
dental hi havia el Judici Final, del qual ens ha pervingut 
el drac apocalíptic de set caps, amb una menció a les deu 
banyes, així com restes del si d’Abraham, que represen-
tava el Paradís, i de l’Infern. També es conserva la deco-
ració pictòrica de la façana de migdia d’aquesta església, 
amb policromia i estil diferents, obra posterior i clara-
ment relacionable amb les altres pintures de la vall de 
Boí. Hi ha una teofania centrada en el crismó, portat per 
quatre àngels i a banda i banda del portal un sant ancià 
que ens mostra el llibre que inspira la visió i uns altres de 
més joves que s’hi apleguen a sota.

La segona etapa pictòrica de la vall se situa vers el 1123, 
data de la consagració de les esglésies de Sant Climent i de 
Santa Maria de Taüll pel bisbe Ramon de Ribagorça, per-
què la primera, pintada a la columna,27 remet a la pròpia 
decoració pictòrica de l’església i la de Santa Maria hi està 
relacionada.

La Maiestas Domini o Crist en majestat de Sant Cli-
ment és la imatge emblemàtica de la pintura romànica ca-
talana, obra d’una gran qualitat plàstica, de policromia i 
de tècnica depurada d’execució, en la qual, amb un art 
magistral i molt original, se sintetitza amb una gran lliber-
tat la tradició llombarda amb la de l’escultura tolosana, 
sense defugir ni el component bizantí ni l’expressionista, 
tot configurant un llenguatge molt potent. El color és 
d’una gran qualitat, tant pels pigments que s’hi empraren, 
algun d’importació com el cinabri per al vermell, derivat 
del mercuri, com per la tècnica d’aplicació molt sàvia, que 
correspon a la descrita en el tractat coetani Diversis arti-
bus del monjo Teòfil, per exemple en l’aplicació del blau 
sobre una capa de gris fosc o veneda, quasi negre.

L’absis de Sant Climent de Taüll és el capolavoro de tota 
una escola pictòrica que reapareix, bé que atenuada la 
seva intensitat, no sols a l’església veïna de Santa Maria de 
Taüll, sinó també en altres llocs: a la capella de Sant Agustí 
de la catedral de Roda d’Isàvena, potser la versió més afí a 
Sant Climent estilísticament, i, més distorsionada, a Santa 
Eulàlia d’Unha, a la Vall d’Aran (diòcesi de Comenge). Al 
seu torn, l’estil de Santa Maria es retroba en distintes es-
glésies de la dreta del Duero, a Castella, a la zona conque-
rida per Alfons el Bataller d’Aragó (casat amb Urraca de 
Castella, raó per la qual dominava aquests territoris), on 
es devia sentir la influència del bisbe Ramon de Roda (que 

centment descobertes i encara inèdites. Però, a part aques-
ta relació primordial, les pintures de Mur encara serien un 
unicum si no s’haguessin conservat, per bé que molt frag-
mentàriament, les de Sant Miquel de Moror,23 església 
que depenia de la canònica de Mur.

Aquesta decoració pictòrica de Mur també respon a 
unes circumstàncies històriques i a unes expectatives molt 
concretes: la mort violenta del comte Ramon, probable-
ment en un encontre amb els seus veïns i enemics, la host 
o exèrcit del comte Artau II de Pallars Sobirà, amb qui es-
tava en guerra permanent. Ho suggereix el fet que, des-
prés d’aquesta mort, el bisbe Ot d’Urgell (repetidament 
citat en aquestes pàgines), que era fill dels comtes de Pa-
llars Sobirà i, per tant, cosí del difunt, féu jurar la pau i 
treva al seu nebot, fill i hereu del finat, el nou comte Pere 
Ramon, i la féu jurar també als homes d’aquest i, a més, en 
català, la llengua parlada, possiblement per assegurar-se 
que ningú, adduint que no sabia el que jurava, pogués vio-
lar el jurament i emprendre la revenja pel seu compte.

La decoració pictòrica de l’absis de Mur insisteix en 
aquesta intenció: que la justícia s’ha de deixar en les mans 
de Déu totpoderós. I això es manifesta en la forma impo-
nent en què es plasma la Maiestas Domini, senyor absolut 
del temps i de la història, amb les set torxes o lampadaris 
d’or que pengen del seu tron, que són les que cremen da-
vant del de l’Anònim en la visió del llibre de l’Apocalipsi 
(Ap 1 i 4). Té els quatre vivents al seu entorn, amb sengles 
inscripcions del Carmen Paschale de Seduli. A sota, al se-
micilindre, el col·legi apostòlic és l’Església militant al ser-
vei de la història de la Redempció, amb el cicle de la Infàn-
cia que es representa com a fonament d’aquest registre, 
com a Sant Lisièr de Coserans. I, molt important també en 
aquest context, a les finestres, després de les ofrenes de 
Caín i Abel, hi ha plasmat el Fratricidi i la condemna de Caín, 
el fratricida. És a dir, que la història recent dels comtes de 
Pallars Jussà s’inscrivia en la història universal, en la qual 
només Déu, jutge omnipotent, imparteix justícia. Aquesta 
decoració pictòrica de Mur sembla que ha de ser atribuï-
da, més que a Ot, a la influència del bisbe Ponç de Roda 
(1097-1104), rival de l’urgellenc per qüestions territorials, 
el qual, juntament amb el legat papal, obtingué que l’es-
glésia de Mur depengués directament de Roma, tot sostra-
ient-la així de la jurisdicció diocesana ordinària, que era la 
d’Urgell.

Entrarem ara en un altre bloc pictòric, el de les esglé-
sies de la vall de Boí, en què es destrien dues etapes.24 La 
primera, de cronologia una mica anterior a les darreres 
pintures citades, però no pas a les de la Seu d’Urgell, i 
que se situa vers el 1100, és la dels murals de Sant Joan de 
Boí,25 amb força parentiu amb la pintura d’Aquitània i 
de la cort de Poitiers. S’hi plasmà un programa iconogrà-
fic molt interessant i molt original,26 amb un bestiari 
monumental als intradossos dels arcs, insòlit en pintura 
mural, que inclou fins i tot un home pecador. Aquest re-
gistre sintàctic, que ocupava també la part baixa dels 
murs longitudinals i que representaria l’univers o món 
creat, es contraposava al de la ciutat santa, una mena de 
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rament una elaboració posterior a la concòrdia de 1140 
entre els bisbats d’Urgell i de Roda per la possessió de di-
versos llocs entre els quals Taüll, que aleshores pervingué 
definitivament a Urgell.

Les pintures de la capella de Sant Agustí de la catedral 
de Roda d’Isàvena, consagrada també pel bisbe Ramon de 
Roda el 1116, són, com hem dit, les que més estretament 
es relacionen amb les de Sant Climent, i també les de l’arc 
de l’absis meridional de Santa Maria de Taüll, amb el cap 
d’un profeta d’una notable qualitat.

En aquesta altra església del poble de Taüll, la parrò-
quia de Santa Maria, consagrada també el 1123, tot i la in-
fluència pictòrica, d’escola, del mestre de Sant Climent, la 
majoria de les pintures que s’hi conserven són d’unes al-
tres mans. Les de la capçalera, bé que en menor escala, són 
també notables. A la volta, hi ha una teofania amb la Ma-
iestas Mariae que presenta el Nen a l’adoració dels Mags. 
Molt notable és la figura d’Abel, com les dels arcàngels i 
els serafins de l’arc triomfal, presentats al costat dels sím-
bols antropozoomorfs dels evangelistes; en tots ells s’ob-
serva una certa influència clàssica de la pintura llombarda. 
A la nau, la decoració, pintada després de la consagració, 
és d’una altra mà, deslliurada del pes de l’herència bizanti-
nollombarda i del seu naturalisme antic, la del mestre del 
Judici Final, que imita els grans mestres del lloc, tant el de 
Taüll o de Sant Climent de Taüll com el de Santa Maria, 
però a molta distància tècnica i d’ofici. Tanmateix és molt 
interessant des del punt de vista iconogràfic i l’extensió de 
pintura conservada és considerable.

Relacionable en un cert sentit amb Santa Maria de 
Taüll és una part del conjunt pictòric de Sant Pere de Sorpe 
(MNAC i MDU),31 de vers 1125-1150,32 on conflueixen 
tres estils diferents: un de llombard, ben diferent del de 
Pedret i tanmateix de gran qualitat; un de més expressio-
nista, i un de tercer força més rudimentari, fins i tot en la 
policromia. Són coetanis, cosa que indicaria que pintors 
de procedències diverses s’hi haurien aplegat per acom-
plir l’encàrrec. Una cosa semblant s’esdevé a Santa Eulà-
lia d’Estaon.33 A Sorpe, el millor és el primer, autor de 
l’Anunciació i de la Crucifixió, amb un bellíssim Crist que 
respon al tipus mezzobizantí.34 Aquest artista pintà també 
la Crucifixió de Santa Eulàlia d’Estaon (MDU i col·lecció 
privada),35 quasi idèntica a la de Sorpe, la qual cosa ha 
permès constatar, per exemple, l’ús dels mateixos patrons. 
El segon mestre de Sorpe és autor dels sants Gervasi i Pro-
tasi i de les imatges al·legòriques dels arcs triomfals d’aques-
ta església, entre les quals la de Maria amb l’Infant entre 
l’Església i la Sinagoga, estudiada per Hélène Tou bert,36 
molt semblant estilísticament a la Maiestas Mariae de 
Santa Maria de Taüll, i també la de la barca de l’Església i 
del banquet del ric de la paràbola de Llàtzer, que prové 
d’una capella situada al pis de la torre campanar. Final-
ment, el tercer mestre de Sorpe, el més mediocre, pintà la 
figuració eucarística, teofànica i zodiacal dels arcs de sepa-
ració de les naus, on tanmateix el signe de Sagitari és de la 
mà d’un dels altres pintors. Una altra imatge interessant 
de l’església és la d’uns joves que aboquen un doll d’aigua 

consagrà les esglésies de Taüll): San Baudel de Berlanga,28 
Santa Cruz de Maderuelo i San Miguel de Gormaz.

A l’absis de Sant Climent de Taüll es representa una 
teofania basada en l’Apocalipsi i en altres fonts bíbliques, 
en què la Maiestas Domini, amb el llibre de la vida on la 
inscripció al·ludeix al seu caràcter diví —«ego svm lvx 
mvndi»—, és envoltada pels símbols del tetramorf, que es 
representen amb una gran riquesa iconogràfica, de mane-
ra que sembla que el Senyor s’aparegui en la seva carrossa, 
a les rodes de la qual hi ha els símbols de Marc i de Lluc i 
els àngels que els acompanyen, com si s’atansessin en ple 
moviment. Als dos extrems de la volta hi ha un serafí i un 
querubí. Al semicilindre es presenta el col·legi apostòlic, 
centrat per la Verge amb el calze i per Joan l’Evangelista, el 
qual, amb un gran protagonisme, mostra el llibre que ins-
pira la visió.

Altres imatges emblemàtiques de Taüll són la mà de 
Déu, que beneïa Abel (restes conservades in situ), i l’Anyell 
apocalíptic de set ulls, a les claus dels dos arcs triomfals. I 
també és notable el pobre Llàtzer de la paràbola de Lluc 
(Lc 16,19-24), representat vora la porta ferrada de la casa 
del ric, amb un gos que li llepa les nafres, com al Còdex 
Aureus d’Echternach. In situ es conserva, just enfront 
d’aquesta escena, la del banquet del ric, amb una taula pa-
rada ostentosament gran.29 Al contrari del que passa a la 
portalada de Ripoll o als claustres de Sant Cugat i de la ca-
tedral de Girona, en què la paràbola es representa en qua-
tre escenes, a Sant Climent hi apareixen només les dues 
primeres. El seu sentit escatològic s’ha de posar en relació 
amb el de les altres imatges que componien l’homilia pic-
tòrica absidal, de manera que amb elles confegien un sol 
discurs. Al costat del pobre Llàtzer, hi havia el retrat d’un 
noble assegut, vestit ricament i en posat afligit, tot sol i gi-
rat d’esquena a la teofania. Aquesta figura, la del noble 
afligit girat d’esquena a la Revelació, es troba també a 
Santa Maria de Ginestarre (MNAC) i a Sant Andreu de 
Baltarga (Museu Diocesà d’Urgell, MDU). Descartada la 
seva identificació amb Jacob, Epuló i Job, entre d’altres 
motius per les restes d’una inscripció situada vora seu 
—«...raim»—, recentment s’ha proposat que sigui Efraïm,30 
el segon fill de Josep, nascut a Egipte, que en els profetes 
és citat com a sinònim d’Israel, i a qui es fa responsable de 
la mort de Crist (Os 12,14). Aquesta figura (actualment a 
la reserva del MNAC) estava situada enfront del Fratrici-
di, escena retrobada in situ recentment, on Caín, amb 
una destral a la mà, està a punt d’occir el seu germà Abel, 
a qui té agafat pels cabells. L’estil, potent i vigorós i de 
molta qualitat, és el mateix de les altres pintures absidals 
descrites.

I, per acabar, al capcer o mur de sobre l’absis de Sant 
Climent, hi havia les figures d’uns homes tocant el corn o 
l’olifant. Es conserven l’una al MNAC i l’altra in situ. Són 
els missi Dominici, els missatgers del Senyor, destinats a 
proclamar la seva vinguda triomfal. Les pintures de l’absis 
lateral són obra d’un pintor secundari a qui coneixem 
com a mestre del Judici Final (identificat en aquesta esce-
na de Santa Maria de Taüll), la qual cosa implicaria segu-

Catalan Historical 6 (Cat).indd   162 25/06/13   11:58



La pintura mural romànica de Catalunya, avui Cat. Hist. Rev. 6, 2013   163

A la segona meitat del xii, a la vall d’Andorra, hi deixà 
la seva empremta un pintor que, tot i mostrar-se hereu del 
llegat de Pedret, no mostra aquell pathos bizantí ni la seva 
rigidesa monumental i, contràriament, és molt dinàmic. 
El rostre de les seves figures, molt característic, es reco-
neix fàcilment. És el mestre de Santa Coloma, dit així a 
partir de la decoració d’aquesta església, l’obra més em-
blemàtica i característica de la seva producció que ens ha 
pervingut, conservada durant molts anys a Berlín i adqui-
rida recentment per l’Estat andorrà (i restes in situ). La 
clau per a la datació és la data del 1164 en què es consagrà 
una de les esglésies del grup, la de Sant Romà de les Bons, 
al sòcol de l’absis de la qual hi ha el mateix tema decoratiu, 
i executat de manera idèntica, que el que recobreix la mesa 
de l’altar on hi havia el pergamí de consagració. Altres 
murals de la mateixa mà són els de Sant Miquel d’Engo-
lasters (MNAC) i Sant Cristòfol d’Anyós (de parador des-
conegut). A Andorra, cal esmentar encara el treball de dos 
altres mestres, el de la Cortinada43 i el de Sant Joan de Ca-
selles, que evidencien també la influència de l’estil llom-
bard de Pedret.44

Un altre bloc amb personalitat estilística pròpia i data-
ble també a la segona meitat del segle xii, en terres dels 
comtats de Barcelona i d’Osona i del vescomtat de Cardo-
na-Osona, és el de les pintures de Sant Salvador de Poli-
nyà (Museu Diocesà de Barcelona i in situ), Santa Maria 
de Barberà (in situ), Sant Martí Sescorts i Sant Vicenç de 
Cardona (MNAC).45 Identifica el seu estil la manera de pre-
sentar els personatges, de tres quarts i amb un encorba-
ment de les espatlles a vegades molt exagerat, l’oval rodó 
de molts dels rostres, excepte els barbats, i mans amb dits 
anormalment llargs. Entre les obres, també hi ha paral·lels 
compositius i iconogràfics, com ara entre el Bateig de l’In-
fant de Polinyà i el de Barberà, però n’hi ha fins i tot si el 
tema representat és diferent, per exemple entre la Maies-
tas Mariae de Polinyà i la Traditio legis de Barberà, flan-
quejades per una mena de palmeres a la manera romana. 
Un tema destacat i molt singular d’aquesta església, estu-
diat per Lily Arad,46 és la representació de la llegenda de la 
invenció i exaltació de la creu per Constantí i santa Elena. 
La cronologia de tot aquest bloc se situa a la segona meitat 
del segle xii, amb alguna obra prop del canvi de centú-
ria.47 S’adscriuen al mateix grup els murals tan interes-
sants de Sant Martí Sescorts.

A la segona meitat del segle xii es daten també les pin-
tures de Santa Maria de Ginestarre i les de Sant Pau d’Es-
terri de Cardós,48 en les quals s’entreveu el ressò, més o 
menys proper o llunyà, de la influència dels grans mestres 
llombards. I, encara, les de Sant Romà d’Aineto, molt 
malmeses, amb restes del si d’Abraham a l’arc triomfal.

La darrera fase de la pintura romànica catalana, que 
correspon al que s’anomena art o estil de l’any 1200 i que 
representa un nou humanisme, a Catalunya se situa entre 
els darrers anys del regnat d’Alfons el Cast i els de Pere el 
Catòlic (1196-1213). El més destacat d’aquest estil és la 
forta influència de la pintura bizantina dels darrers temps 
de la dinastia dels Comnè (1181-1185), que representa un 

d’unes gerres que, segons Joan Ainaud, serien els rius del 
Paradís, i segons una altra hipòtesi presentada recent-
ment, les fonts del Jordà, la qual cosa implicaria que al pi-
lar enfront de la Crucifixió hi hauria el Baptisme de Crist.37 
És d’esperar que la restauració de l’església prevista per a 
enguany pugui aportar nova llum sobre aquest conjunt 
pictòric tan destacat.

Si el reflex del mestre de Santa Maria de Taüll es retroba 
en una de les imatges de Sorpe, el del mestre del Judici Fi-
nal, ressò llunyà, com hem dit, de l’escola de Taüll, al seu 
torn es retroba, més estilitzat i simplificat, en les pintures 
de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp (MNAC, MDU i Art 
Museum of Toledo, Ohio) i en les aragoneses de Santa Eu-
làlia de Susín i San Esteban de Almazorre.

Al costat d’aquests estils, tots els quals i en major o me-
nor grau i intensitat es relacionen amb la tradició de la 
pintura llombarda (i Taüll també amb l’escola d’escultura 
tolosana, com s’ha dit), cal situar el del mestre d’Osor-
mort, la cronologia del qual se sol centrar entre el segon i 
el tercer quart del segle xii. L’estil d’Osormort es caracte-
ritza per la influència clara, directa, innegable de la pintu-
ra d’Aquitània, concretament de la de l’escola de Poitiers. 
L’estil en les obres catalanes es reconeix sobretot per la 
manera molt particular de configurar els rostres, presen-
tats generalment de tres quarts i amb l’oval exagerada-
ment recte.

A més de les pintures de Sant Sadurní d’Osormort 
(Museu Episcopal de Vic, MEV), el catàleg de l’estil del 
seu nom inclou les de Sant Martí del Brull (MEV), Sant 
Joan de Bellcaire (Museu d’Art de Girona i col·lecció par-
ticular), Santa Maria de Cervià (in situ)38 —descoberta re-
centment—, Sant Miquel de Cruïlles (in situ) —amb un 
tema de lleons afrontats que imita les sedes imperials bi-
zantines—, Sant Esteve de Marenyà (in situ), Sant Esteve 
de Canapost (in situ)39 i Sant Pere de Navata (in situ),40 els 
darrers conjunts conservats d’una manera força precària. 
La introducció de l’estil de la cort de Poitiers a Catalunya 
hauria pogut produir-se o bé directament o bé per la rela-
ció amb el regne d’Aragó, això en el moment de la nego-
ciació que conduí a l’enllaç del comte Ramon Berenguer IV 
de Barcelona amb Peronella d’Aragó i a la unió dels dos 
estats, el principat de Catalunya i el regne d’Aragó (1137). 
Perquè a l’església inferior de Sant Joan de la Penya, pan-
teó dels reis d’Aragó, hi apareix aquest estil, notabilíssim, 
amb la representació dels sants metges Cosme i Damià, 
encàrrec del rei Pere I d’Aragó i de Navarra, malalt i preo-
cupat per la seva salut i la dels seus fills, pintures datables, 
segons Elena Alfani, entre el 1094 i el 1104. 41 Els contactes 
haurien propiciat els intercanvis, així com el viatge i el 
contracte d’artistes.

Més difícils de definir, tant en l’estil, arcaic o arcaïtzant, 
com en la cronologia, són les pintures de l’església rodona 
del Sant Sepulcre d’Olèrdola, que encara s’han de restau-
rar i acabar d’alliberar. Hi ha un Sant Sopar i part d’un Ju-
dici Final amb els benaurats sota uns arcs i un infern tam-
bé molt particular. Té certs paral·lelismes estilístics amb 
les pintures de Santa Creu del castell de Calafell.42
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1997; Xavier Barral (dir.). Pintura antiga i medieval. 
Barcelona 1998, col·l. «Art de Catalunya», núm. viii; Mi-
lagros Guardia, Jordi Camps i Immaculada Lorés. La 
descoberta de la pintura mural romànica catalana. La col-
lecció de reproduccions del MNAC. Barcelona 1993; Ma-
gister Sancta Columba. La pintura romànica del Mestre de 
Santa Coloma i del seu cercle. Andorra la Vella 2003; Gloria 
Fernández Somoza. Pintura románica en el Poitou, 
Aragón y Cataluña. La itinerancia de un estilo. Múrcia 
2004; Montserrat Pagès. Sobre pintura romànica catala-
na. Barcelona 2005; Milagros Guardia i Carles Mancho 
(ed.). Les fonts de la pintura romànica, Ars Picta. Temes 1. 
Barcelona 2008; Montserrat Pagès. La pintura mural ro-
mànica de les Valls d’Àneu. Barcelona 2008; Montserrat 
Pagès. Sobre pintura romànica catalana, noves aportaci-
ons. Barcelona 2009; Anke Wunderwald. Die katalanisc-
he Wandmalerei in der Diözede Urgell 11.-12. Jahrhundert. 
Korb 2010.

[2] Agreixo aquesta informació inèdita a Mireia Berenguer. 
Anke Wunderwald i Mireia Berenguer. «Les circums-
tàncies sobre la venda de les pintures murals de Santa 
Maria de Mur». Butlletí del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, núm. 5 (2001), p. 121-129.

[3] Montserrat Pagès. Sobre pintura romànica..., op. cit., 
p. 9-29.

[4] Joaquim Folch i Torres. «Les pintures murals romàni-
ques al Museu de la Ciutadela. Com s’han arrencat i trans-
portat els frescos romànics». Gaseta de les Arts, any i, núm. 
4 (1924), p. 1-3; Joaquim Folch i Torres. «Las aventuras 

retorn al naturalisme antic. Tot i que els contactes amb la 
cort de Constantinoble eren directes i que Alfons I de Ca-
talunya (II d’Aragó) hi envià una ambaixada el 1176 per 
negociar el matrimoni d’una princesa grega, sembla que 
aquest art arribà a Catalunya principalment a través dels 
contactes amb Sicília i Anglaterra i de dues obres fona-
mentals, l’anomenat saltiri anglocatalà o saltiri auri de Pa-
rís (BNP), de 1175-1190, i les pintures de la sala capitular 
de Sixena (MNAC), monestir fundat per Sança de Caste-
lla, filla d’Alfons VII l’Emperador i muller del rei Alfons el 
Cast de Catalunya, datades vers el 1196. A la manera dels 
mosaics de la catedral de Monreale, però en pintura mu-
ral, l’art de Sixena constitueix, com aquests, un nou hu-
manisme, una nova manera de concebre i de representar 
la figura humana, d’una gran força plàstica, amb cossos i 
rostres modelats amb un naturalisme fortament bizanti-
nitzant, de contrastos de llums i ombres i d’un gran inte-
rès. El ressò d’aquest art, que devia causar un gran impac-
te a la Catalunya de l’època, es troba tant en pintura sobre 
taula (frontals d’Orellà, in situ; d’Avià, MNAC; de Ribe-
saltes, Fundació Abbeg; de Baltarga, MNAC; de Rotgers, 
MEV) com en pintura mural. En són una mostra notable 
les pintures de Sant Martí de Puig-reig (in situ), les molt 
malmeses de Sant Pau de Fontclara i sobretot les de Sant 
Esteve d’Andorra la Vella (MNAC i col·leccions particu-
lars). Aquestes, datables entre els anys 1216-1220, són 
molt monumentals i es relacionen també amb l’art de l’Al-
to Adige i de l’escola de Salzburg.49 A més de les escenes 
de l’absidiol, sobretot el coper que, amb posat acrobàtic, 
omple tres gerres alhora, destaquen les escenes de l’absis 
principal, amb un cicle de la passió de Crist format per 
quatre grans escenes: el Lavatori, l’Arrest, la Flagel·lació i 
els Improperis o coronació d’espines. Representen un nou 
llenguatge artístic que posa èmfasi en la volumetria dels 
cossos, en l’expressió dels rostres i en la relació que s’esta-
bleix entre els personatges, d’una gran força dramàtica; un 
nou humanisme, en definitiva, de caràcter i origen bizan-
tinitzant, que impregnarà, bé que en diferents graus, una 
gran part, probablement la més significativa, de la pro-
ducció pictòrica catalana del segle xiii.
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Nota biogràfica

Montserrat Pagès i Paretas és conservadora de la col·lecció de Romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i com a tal, 
en 1994 i 1995, treballà en l’elaboració i execució de la nova instal·lació de la sala d’art romànic del MNAC inaugurada aquest darrer 
any, que comportà el trasllat i nou muntatge de tota la col·lecció, inclosos els absis, i la incorporació de noves pintures murals. Forma 
part de l’equip de recerca EMAC del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. És membre numerari de la Societat 
Cultural Urgel·litana, de la Seu d’Urgell; de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, i «associée corres-
pondante étrangère» de l’acadèmia Société Nationale des Antiquaires de France. Els seus primers estudis versen sobre l’art d’època 
carolíngia (Les esglésies pre-romàniques a la comarca del Baix Llobregat, Premi Fundació Güell 1980, Institut d’Estudis Catalans 1983) i 
els darrers s’han orientat sobretot a l’estudi de la pintura mural romànica, bé que sense oblidar la pintura sobre taula, els manuscrits i els 
teixits. Ha publicat, entre d’altres obres, Art romànic i feudalisme al Baix Llobregat (1992), Sobre pintura romànica catalana (2005), La 
pintura mural romànica de les Valls d’Àneu (2008), Sobre pintura romànica catalana, noves aportacions (2009) i Pintura mural sagrada i 
profana, del Romànic al primer Gòtic (2012), tots editats per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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