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ANUARI DE L 'INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS :

ART ROMÀNIC I GÒTIC

La Capella de Sant Pere Màrtir a Sant Romà d'Abella (Conca de Tremp)

Pressent aquesta església, tant en el seu pla (fig . 23S)

1'absis, la forma d'arcs de ferradura (fig . 23D).
_filí és el pla de l'absis i les arcades que el

precedeixen . P;l portal té
rPIIIn91 les portes penjades, en la

forma que es perpetua a
%ifflfflsl l'arquitectura nntsulmana,

en clos carreus sortints.

Fig . 238 - Pla dL Sant

	

L'absis és ornat d'un
Ruina d'Abeba l

	

fris de figures molt esbor-
rades sobre un sucol orna-

mentat ami) quadrats posats de punta . I,a fines-

tra de l'absis presenta també policronria en
la seva esqueixada i una representació de les

com en les arcades que precedeixen

t

Fig . 2b9 . — :Ab,is de fiant Ruma d' :Abella

Fig . 210 . — Exterior de Sant Roma d'Abella

canals de petxina a l'arcada chnica : una figu-
ració del diable abatut per Sant Miquel antb
una llança en un dels brancals.

L ' exterior de l'absis presenta tina ziga-
zaga feta auri) bocios de llosa (fig . 24o).

L 'església és romànica de cap al segle xIII c , pero influïda per l'art musulmà. - J . P . I C.

Finestrals de Sant Cugat del Vallès

A Sant Cugat del Vallès, durant les obres de consolidació del claustre s'ha trobat un mur

construït de reble en el que s'obren unes finestres (fig . 241) . aquestes finestres són semicircu-

lars amb esqueixada cap a l'interior i cap a l'exterior . Llurs arcades són fetes de trossos (le llosa

a plec de llibre . Aquesta forma és l'emprada en el primer art romànic.
I?n les esglésies niés antigues les finestres en els Llocs segurs són niés grans i en els llocs inse-

gurs són com sageteres amb una sola esqueixada . fis possible que una part de les finestres de les
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211 . — Sant Cugat del Falles : Finestral ; descoberts en cl mur del costat N del claustre

nostres esgV'sies hagin quedat obertes
deixant al poble exposat al fred . I?n
algunes s'entreveuen indicis de t ;tllea.
Personalment recordem una placa d'ala-
bastre (fue tancava una finestra de l'es-
glcsia romhnica de Sant Heilet de I>ages
i alguna reixa de ferro trobada a Sant
Joan de les .Abadesses.

l'ert) fora de Catalunya (s relativa-
ment freqüent el trobar l'alabastre ja
sol, ja en peces, tancant els fines-
trals.

;A Sant Cugat les finestres desco-
bertes estan tancades per una placa de
'uix fixat al mur del finestral amh
morter . .Aquesta placa t" tuls forats
quadrats que formell com ulla gelosia
afigura ''-L

\cfuest lluir antic fou conservat ell
construir-se l'actual claustre i pertany
indubtablement a una de 1es diverses
reconstruccions del Monestir.

Les exeavacioinS yue s'han començat
en el claustre i encara no acabades en
escriure aquestes ratlles indicaran la
succesiú de les 'poques de construc-
cuí en aquest. lloc de Sant Cugat del
\"aI 's on la història no
ha estat interrompuda

Fit; ?-l'? . — Santdes de l ' i'poca romana .
Cugat del V "allc . :

~ . P . 1 C .
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