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Resum

A Catalunya, la historiografia del romànic s’inicia ben bé mig segle després dels primers moviments europeus, sobretot 
francesos, i es manifesta amb l’estudi que ajudava a entendre el monument, a classificar-lo i a confrontar-lo amb altres 
arquitectures, amb la restauració i la protecció dels monuments, i amb noves arquitectures que miraven cap al passat me-
dieval. Elies Rogent (1821-1897), Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) i Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) van ser 
pioners en aquests estudis.

El present treball planteja les principals qüestions d’actualitat i pren part en els debats d’avui sobre l’arquitectura religio-
sa romànica catalana. El conjunt de l’antiga seu episcopal d’Egara, ara Terrassa, excavat recentment, n’és un bon exem - 
ple. A l’article s’analitza també la qüestió del primer art romànic del segle xi, es comparen les esglésies monàstiques de 
Ripoll i de Cuixà, es presenten les noves recerques sobre les catedrals de la Seu d’Urgell, Girona i Vic, es plantegen interes-
sants problemes d’arquitectura i litúrgia, l’encara indefinida transició del segle xi al xii i l’arquitectura tardana d’estil ro-
mànic, la dels segles xii-xiii, quan al nord de França l’arquitectura gòtica ja s’havia imposat.
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L’arquitectura romànica catalana, com la d’altres països 
de l’Europa occidental, ha patit, durant la segona meitat 
del segle xx, el resultat sovint negatiu del seu propi èxit, del 
turisme de massa, de la utilització en clau nacionalista  
del que s’ha volgut que representés l’art romànic, en cada 
cas, per al passat de les nacions actuals.1 La bibliografia és 
considerable, també a Catalunya.2 Avui, però, noves in-
vestigacions renoven la disciplina tant a nivell monogrà-
fic com temàtic.3

L’art romànic és l’art que correspon al període feudal 
entre els segles x i xiii, aproximadament. El terme és con-
vencional i va ser forjat durant el segle xix quan es pensa-
va que el romànic derivava purament i simplement del 
romà. Preromànic o protoromànic, primer art romànic, 
segon art romànic i art romànic tardà són termes que de-
fineixen convencionalment l’evolució d’un estil.4 

La història de la restauració arquitectònica és una part 
essencial de la història de l’arquitectura romànica. Nosal-
tres no veiem els monuments romànics tal com eren a 
l’edat mitjana, sinó més aviat tal com els han anat confi-
gurant els diversos restauradors des del segle xix fins 
avui. Domina la idea completament errònia d’una esglé-

* Adreça de contacte: Xavier Barral i Altet. E-mail: xbarral@iec.cat

sia romànica en blanc i negre, totalment buida i despulla-
da, com si es volgués animar el visitant a mirar només les 
pedres de la paret una a una. El despullament decoratiu i 
d’afegits posteriors, fruit de les directrius litúrgiques post-
conciliars (Vaticà II) i del gust per la nuesa monumental, 
així com les reproduccions fotogràfiques en blanc i negre, 
heliogravats, han contribuït a donar una falsa idea de l’art 
romànic sense policromia. Elies Rogent ja havia imaginat 
a la darreria del segle xix la basílica romànica de Ripoll 
totalment policromada. Potser la seva anticipació algun 
dia serà reconeguda i es pintarà la basílica que ell va res-
taurar. El gust evoluciona i cal imaginar que l’arquitectura 
romànica catalana de les esglésies tornarà a tenir, per l’ac-
ció dels restauradors o per la creativitat de nous artistes, 
aquelles capes de colors cridaners que les cobrien total-
ment a l’edat mitjana.5

A Catalunya, la historiografia del romànic s’inicia ben 
bé mig segle després dels primers moviments europeus, 
sobretot francesos. A partir del primer terç del segle xix, 
el gust pel gòtic, que és sinònim de retorn a l’edat mitjana, 
introdueix una presa de consciència enfront dels monu-
ments medievals, de la qual l’art romànic es beneficia. 
Aquest retrobament amb els orígens nacionals de cada es-
tat europeu, associat al moviment romàntic, va portar a 
un millor coneixement del passat, al seu estudi i a campa-
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prova de l’aspecte de l’edifici del segle xi, en temps de 
l’abat Oliba, la neteja de tots els afegits i la proposta  
de transformacions per tal de poder reconstruir l’església tal 
com se suposava aleshores que era en època romànica. La 
nova basílica va ser consagrada el 1893. Rogent decidí que 
l’església tindria cinc naus i no tres, que la volta i les fines-
tres serien com són avui, que els capitells serien corintis 
d’inspiració califal i que la capçalera estaria coronada pel 
cimbori exterior que té ara. Avui defenso personalment 
que l’edifici refet per Rogent ha de continuar figurant en 
els manuals d’arquitectura medieval com un dels monu-
ments majors del romànic català, però que s’hi ha de pre-
sentar amb ull crític. Defenso també, sobretot, que aquest 
edifici ha de penetrar en els manuals d’arquitectura religio-
sa catalana del segle xix.

Quan Rogent començà la restauració, la basílica de Ri-
poll era gòtica amb les voltes caigudes després de l’incendi 
de 1835. També tenia afegits posteriors. Ell va prendre la 
decisió d’immobilitzar-la en un moment determinat de  
la seva història, imaginant com seria en la data precisa de la 
consagració d’Oliba (1032), tot decidint de prescindir 
tant d’allò anterior com dels afegits posteriors. 

Josep Puig i Cadafalch defensava molt les actuacions de 
Rogent, amb qui s’havia format i que ell considerava «un 
dels primers revolucionaris contra la tirania neoclàssica» i 
de qui recordava que «Rogent investigava, sobretot, l’art 
romànic català amb un gran sentit històric, però també 
com a forma destinada a tornar a florir novament, fent 
amb ell a Catalunya el que les ciutats italianes havien fet amb 
l’art clàssic, que bo i copiant-lo i reproduint-lo havia  
infantat el Renaixement.» Però els temps havien canviat i 
durant el primer quart del segle xx Puig es va proposar de 
demostrar que Catalunya havia tingut una arquitectura 
romànica nacional, amb personalitat pròpia, que havia 
influït a fora.13 Puig va començar estudiant monogràfica-
ment, amb criteris moderns, l’arquitectura romànica ca-
talana i va decidir de fer-li jugar un paper en la història del 
romànic europeu —com ho estaven fent Giovanni Tere-
sio Rivoira i Adolfo Venturi a Itàlia,14 mentre que a Fran-
ça d’una banda continuava vigent la teoria regionalista 
d’Arcisse de Caumont15 i d’altra banda s’estructuraven al-
tres escoles de pensament com la de l’École des Chartes—. 
L’any 1909 escrivia a L’arquitectura romànica a Catalu
nya: «L’àrea geogràfica del nostre estudi no és un país 
constituït en estat actual [és una] terra partida en dos es-
tats, part a Espanya, part a França, [que] té una història 
artística orgànica [que és] un reflex d’una unitat nacional, 
d’una agrupació natural d’homes amb pensament col-
lectiu.»16

Metodològicament, la historiografia de la història de 
l’arquitectura romànica demostra que les diferents inter-
pretacions de les relacions entre la política moderna, la 
geografia històrica i l’art romànic han portat a conclusi-
ons oposades sobre els mateixos monuments. Si les teories 
de Josep Puig i Cadafalch representen l’aplicació erudi - 
ta d’una voluntat nacionalista, les recerques de Marcel 
Durliat sobre el Rosselló, per exemple, ja entrada la sego-

nyes sistemàtiques per a la conservació dels vestigis medie-
vals.6

Durant el segle xix, el retorn a l’edat mitjana i el redes-
cobriment d’un passat nacional —que ja no és el que 
Roma havia difós— implicaven una revaloració dels orí-
gens propis de Catalunya i això al mateix moment en què 
es despertaven els moviments romàntics, literaris o artís-
tics. Aquest retorn a l’edat mitjana va estar condicionat 
voluntàriament per posicions nacionalistes que tendien a 
oferir a cada estat potent i sobirà orígens específics i, per 
consegüent, diferents dels estats veïns. Hom no s’acon-
tentava de subratllar aquestes diferències, sinó que a més 
es pretenia demostrar la major importància de l’art romà-
nic de l’estat propi en relació amb el del país veí. A més, 
l’edat mitjana interessava per la seva part de misteri i exal-
tava els romàntics.7

Aquest apropament al passat medieval es va fer, princi-
palment durant la segona meitat del segle xix, en tres di-
reccions principals: l’estudi que ajudava a entendre el mo-
nument, a classificar-lo i a confrontar-lo amb altres 
arquitectures; la restauració i la protecció dels monu-
ments, i la nova arquitectura que mirava cap al passat 
amb projectes d’edificis religiosos construïts en estil neo-
medieval i que no dubtava a reconstruir monuments en 
estat de ruïna.8

Però els arquitectes que han restaurat i reconstruït 
també han contribuït a crear a vegades suposats estils re-
gionals romànics sobre l’existència dels quals sovint s’han 
bastit veritables teories.9

Elies Rogent (1821-1897), Lluís Domènech i Montaner 
(1850-1923) i Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) van ser 
pioners en l’estudi modern de l’arquitectura religiosa del 
romànic català.10 També van ser ells els qui la van restau-
rar i reconstruir, la van estudiar, classificar i teoritzar. 
Aquests tres arquitectes, cada un al seu moment, van ser 
igualment autors d’una important obra escrita, sovint 
erudita, al mateix temps que, com a arquitectes, participa-
ven en la tasca de construir noves arquitectures al servei 
del passat medieval, reinventant-ne l’estil.

Per entendre la visió que tenim al començament del se-
gle xxi de l’arquitectura religiosa romànica catalana, cal 
observar la intervenció de Rogent a la basílica de Ripoll. 
Aquest important arquitecte s’havia format en contacte 
amb l’erudició de França i d’Alemanya, i coincidia amb 
les idees reconstructives d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-
1879).11 Rogent va ser el primer a Catalunya a publicar 
monografies historicoarqueològiques sobre monuments 
religiosos medievals com Sant Cugat del Vallès o Sant 
Llorenç del Munt, tot justificant-ne de manera històrica 
els projectes de restauració. Aquest va ser el cas de Ripoll, 
com ho demostra la memòria consagrada a la basílica de 
Santa Maria en la qual justificava les fonts de la seva res-
tauració, avui més aviat considerada una reconstrucció.12 

Abans que comencés el procés definitiu de restauració 
de la basílica de Ripoll, ja l’any 1860, Rogent va marcar 
una sèrie de criteris i procediments de cara a la interven-
ció, com l’aixecament de plantes i alçats que donessin 
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pas per al salvament del patrimoni del país, l’obra L’arqui
tectura romànica a Catalunya,23 amb expedicions als Piri-
neus per fer-hi fotografies i dibuixar plantes i alçats. La 
idea del catàleg monumental ja era present per a contri-
buir al salvament del patrimoni arquitectònic.

Contemporàniament a Puig i Cadafalch, a Vic, Josep 
Gudiol i Cunill perseguia objectius similars per altres ca-
mins,24 com també s’ho havia proposat Josep Pijoan.25 
Tant Gudiol com Puig provenien de dues tradicions d’es-
tudi franceses, la d’Arcisse de Caumont i la de Jules 
Quicherat. Aquesta darrera, la de l’École des Chartes de 
París, va arribar a Catalunya principalment de la mà d’un 
arxiver francès destinat al Rosselló, Jean-Auguste Bru-
tails,26 que va difondre la noció de considerar els monu-
ments com a documents històrics.

Puig i Cadafalch era arquitecte i tant els seus estudis 
com la seva voluntat política i la seva formació van tenir 
una gran influència en les obres de restauració d’esglésies 
romàniques que va emprendre, de Montserrat a Cuixà, de 
Sant Joan de les Abadesses a Sant Benet de Bages, o encara 
a monuments menys importants com, per exemple, Sant 
Jaume de Vilanova al Bages (entre el 1931 i el 1933), do-
nant sempre a les seves intervencions una connotació teò-
rica, fortament ideològica.

L’obra de Josep Puig i Cadafalch continua d’actualitat 
per l’acumulació d’informacions que conté. L’arquitectu
ra romànica a Catalunya, realitzada en col·laboració amb 
A. de Falguera i J. Goday i publicada entre els anys 1909 i 
1918, va ser un treball de primera mà de catalogació, reco-
neixement i ordenació, que va permetre escriure una his-
tòria coherent que esdevingué pauta per a futures investi-
gacions i a la vegada també un catàleg monumental de 
l’arquitectura romànica catalana des dels orígens fins a la 
baixa edat mitjana. Des d’aquest punt de vista, la contri-
bució de Puig i els seus ajudants27 és com un veritable fons 
d’arxiu sobre l’arquitectura romànica de Catalunya.28 Les 
seves teories, en canvi, de mica en mica entren en via de 
discussió.29 Ell entenia el romànic de la manera següent: 
«L’art romànic és el resultat d’un llarg desenvolupament  
i d’una influència per separat, dels bizantins, de l’Orient i 
de la civilització musulmana. Algunes de les etapes 
d’aquest desenvolupament es troben a Espanya. Per 
exemple, l’art asturià al segle ix i l’art mossàrab al segle 
x.»30 Avui aquestes coses es veuen amb més complexitat.

De l’antiguitat tardana al romànic

La pervivència de l’arquitectura religiosa de l’antiguitat 
tardana fins als segles vii i viii, i fins a la plena època me-
dieval en alguns casos, va contribuir a imposar unes for-
mes locals i tradicionals, una continuïtat tècnica i estilísti-
ca que l’arquitectura religiosa romànica aprofitaria més 
endavant. Coneixem alguns casos concrets d’aquesta uti-
lització de basíliques paleocristianes fins a èpoques avan-
çades: Barcelona, Tarragona, Terrassa, Bovalar (Seròs, 
Segrià), Empúries o Sant Cugat del Vallès.

na meitat del segle xx, il·lustren una manera de veure la 
història i les realitats socials de l’edat mitjana com una 
projecció d’una certa idea política, centralista i encara ja-
cobina, de la França contemporània. Mentre que els his-
toriadors de l’art francesos o castellans s’oposaven durant 
tota la primera meitat del segle xx a les prioritats cronolò-
giques de les esglésies de l’anomenat Camí de Santiago, 
les hostilitats entre Josep Puig i Cadafalch i l’arqueòleg i 
historiador de l’art andalús Manuel Gómez Moreno 
(1879-1970) es van convertir sovint en punts de vista opo-
sats que després van tenir una gran repercussió en la visió 
general de les prioritats artístiques.17

La barreja entre política, geografia i arquitectura romà-
nica produeix debats apassionats durant el primer terç del 
segle xx també a França dins el marc de posicions radi-
cals, sobretot quan hom es refereix a zones perifèriques o 
frontereres, on la realitat actual ja no és la de la geografia 
medieval, com al Rosselló, Alsàcia o Còrsega, per exem-
ple. Aquestes discussions han estat més o menys apassio-
nades segons l’actitud compromesa dels autors, però han 
tingut conseqüències ben paleses en la historiografia de la 
disciplina.18

És dins aquest marc que Puig i Cadafalch passa oberta-
ment de la realització d’un catàleg monumental en els 
seus volums sobre l’arquitectura romànica catalana a l’es-
criptura d’una teoria, primer sobre un estil19 i després so-
bre la seva difusió europea.20

Però les teories de Puig sobre l’arquitectura romànica  
no haurien tingut la mateixa repercussió sense l’arribada a 
França de la personalitat d’Henri Focillon a l’escena de la 
història de l’art, que va marcar una part important del segle 
xx, sobretot per la posteritat que han conegut els seus punts 
de vista. Hereu del saber de l’escola formalista de Viena, 
Henri Focillon va defensar una vida autònoma de les for-
mes al seu llibre La vie des formes, publicat el 1934. L’obra 
d’art romànic era, per a ell, una realitat que reuneix en si 
mateixa diferents aspectes independents de les condicions 
exteriors a la creació. La forma constitueix l’obra d’art i la fa 
evolucionar. Admirada per la qualitat de la seva ploma i per 
la força de les seves paraules, la teoria formalista de Foci-
llon, medievalista de talent, va trobar un eco potent quan va 
aplicar les seves posicions a l’art romànic; és en aquest con-
text que Focillon va divulgar els punts de vista de Puig so-
bretot en la gran síntesi sobre l’art de l’Occident, publicada 
per primer cop a París el 1938.21 

Amb tot, abans d’arribar a les síntesis de l’Europa meri-
dional en les quals Catalunya quedava integrada, però no 
Espanya, ja durant el temps de la seva formació universi-
tària, en què havia viscut directament els moviments de la 
Renaixença, Puig i Cadafalch havia anat madurant de 
mica en mica la idea de contribuir a crear una individuali-
tat nacional per mitjà de l’art medieval.22 Per a construir 
un art romànic nacional, Puig entenia que calia estudiar 
sistemàticament els monuments del país descrivint-los 
un a un i analitzant-los de manera que definissin la seva 
originalitat dins d’una sèrie i com a expressió d’un grup 
nacional. Amb aquest esperit va publicar, com un primer 
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documents que tenim es refereixen a la consagració del 
nou edifici de Santa Maria l’any 1112 i a la de Sant Pere un 
segle més tard. La continuïtat arqueològica de les esglésies 
de Terrassa ja havia quedat demostrada per les excava-
cions primer de Josep Puig i Cadafalch i després de Josep de 
Calassanç Serra i Ràfols. Al davant i a l’exterior de Santa 
Maria s’havien trobat vestigis d’edificis de culte paleocris-
tians, i són també significatius els dos nivells superposats 
de mosaics dels segles iv i v corresponents a esglésies an-
teriors. Jo mateix havia proposat que aquesta continuïtat 
des de l’antiguitat tardana fins a l’edat mitjana es podia 
prolongar fins al segle xi, al començament del qual em 
semblava i em sembla que pertany un mosaic de paviment 
conservat al presbiteri de l’església de Sant Pere. 

L’absis actual de Santa Maria, de planta quadrada a 
l’exterior i de ferradura a l’interior, i amb tres obertures 
senzilles, corresponia a una refecció d’un edifici de tres 
naus, potser amb transsepte. En canvi, Sant Pere presenta 
una capçalera trilobulada amb tres finestres amples i 
transsepte de braços llargs, elevat i cobert amb volta de 
canó.

Sant Miquel té una planta centralitzada, de forma qua-
drada tant a l’exterior com a l’interior, amb quatre nínxols 
situats a cada angle. Aquesta estructura va fer pensar Puig 
en una probable funció de baptisteri, bé que la presència 
d’una cripta planteja diversos problemes de filiació i d’ús 
litúrgic. Durant les excavacions que hi va conduir, Puig i 
Cadafalch va reconstruir —fruit d’una picabaralla amb 
Gómez-Moreno— la piscina baptismal al centre de l’edi-
fici, sota el cimbori que suporten vuit columnes, amb in-
teressants capitells. A la part més oriental, i sobrealçat per 
la presència de la cripta trilobulada, hi ha l’absis, amb 
l’habitual forma de planta de ferradura a l’interior i poli-
gonal a l’exterior, que té també tres finestres.

Cal recordar que la cronologia dels tres edificis religio-
sos de Terrassa —cossos arquitectònics afegits a capçale-
res més antigues— ha estat sempre objecte de polèmiques 
erudites i de debats apassionats. Puig i Cadafalch havia 
defensat inicialment el caràcter visigòtic de la capçalera 
actual de Santa Maria i de l’edifici de Sant Miquel, que ell 
datava del segle vi, una opinió que va seguir Joan Ainaud. 
Eduard Junyent, Pere de Palol i jo mateix hem vist sempre 
aquestes construccions com a vestigis altmedievals que se 
situarien al voltant del segle ix. Tothom ha estat d’acord, 
però, en l’anterioritat d’aquests elements en relació amb 
les esglésies d’aparell irregular, finestres petites i absis tra-
pezoïdal del segle x. A Terrassa, veiem finestres amples i 
un aparell mural de tipus romà amb fileres de petits car-
reus alternades amb fileres de terracota. En el cas de Santa 
Maria, el problema d’interpretació s’ha situat permanent-
ment en la correspondència entre l’absis i la planta de la 
capçalera de tres naus del segle v. 

Després d’un simposi internacional sobre les esglésies 
de Terrassa, organitzat el 1991, s’ha dut a terme un pro-
jecte global d’excavacions arqueològiques en diverses 
campanyes entre el 1995 i el 2004, amb una proposta de 
reinterpretació del complex episcopal i de la seva evolució 

Anomenem arquitectura altmedieval i després prero-
mànica la que cobreix l’espai de temps entre l’antiguitat 
tardana i l’edat mitjana pròpiament romànica; un art que 
té les arrels en l’expansió creadora de formes arquitectò-
niques de l’època paleocristiana i que prepara i condueix 
cap a les formes monumentals romàniques. Per a definir i 
denominar aquest art que es desenvolupa a Catalunya en-
tre els segles viii i x, avui s’han abandonat les terminolo-
gies d’art mossàrab, carolingi o de repoblació, que si bé són 
idònies per a l’art d’altres regions peninsulars o europees 
no corresponen a les realitats artístiques de la Catalunya 
altmedieval. 

Els monuments conservats a Catalunya no permeten 
situar la realitat arquitectònica altmedieval en els debats 
generals sobre l’art carolingi.31 Pel que fa al preromànic,32 
en canvi, Catalunya constitueix una realitat arquitectòni-
ca, coherent a nivell regional, que en alguns casos pot en-
trar en competició amb monuments importants de fora. 
A Catalunya, cal entendre l’arquitectura preromànica i la 
romànica en una estricta continuïtat.33

L’arquitectura religiosa d’època altmedieval que es 
conserva a Catalunya és sovint la més senzilla, aquella que 
en un context rural es beneficia de la pervivència de tècni-
ques constructives pràctiques esdevingudes habituals 
com ara l’opus spicatum o la volta muntada sobre cintra 
d’encanyissat.34 Cal tenir en compte que les construccions 
més humils són les que més utilitzen materials locals i les 
que més repeteixen plantes o alçats funcionals, sovint du-
rant molts segles, i això no sempre és necessàriament un 
indici d’antiguitat per a l’arquitectura. La datació de molts 
d’aquests petits edificis no és fàcil per la manca d’infor-
mació externa a la pròpia arquitectura des del punt de vis-
ta documental. Coneixem sobretot, des d’aquest punt de 
vista, les actes de consagració, com la de l’església de Santa 
Maria de la Seu d’Urgell, el primer de novembre de l’any 
839, pel bisbe Sisebut amb el consentiment de l’empera-
dor Lluís el Piadós i del comte Sunifred I de Cerdanya-
Urgell. En aquest cas, el document esmenta les parròquies 
que en aquell moment existien dins del terme del bisbat a 
Urgell, Cerdanya, Berguedà, Pallars i Ribagorça, però no 
ens orienta sobre l’arquitectura pròpiament dita perquè, a 
més, la data d’una consagració no indica necessàriament 
el moment d’acabament d’una obra.

D’entre les sèries de monuments de transició entre 
l’antiguitat i l’edat mitjana, el conjunt que ha portat i por-
ta més debat és el de l’antiga seu episcopal d’Egara, ara 
Terrassa. Les esglésies d’Egara, com a seu episcopal, estan 
documentades des del segle v fins a la invasió àrab. Se sap 
que a mitjan segle v el bisbat d’Egara es va anar desenvo-
lupant independentment del de Barcelona, i que encara 
existia durant el segle vii. La darrera informació d’època 
antiga que tenim és la del bisbe Joan, conegut als anys 683 
i 693. L’any 1017, un grup de personalitats es va reunir en 
presència del comte de Barcelona Ramon Borrell i del seu 
bisbe a l’església de Santa Maria; Eduard Junyent suposa-
va que aquesta reunió havia servit per a consagrar nova-
ment les esglésies després de les invasions. Els següents 
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període romànic, i els grups episcopals tardoantics com a 
font tipològica, estructural i espiritual. Aquest concepte 
de complex monàstic valdria per a Cuixà i per a Ripoll, 
però també per a altres monestirs com Sant Martí del Ca-
nigó.36

Les notícies i els edificis del segle ix que conservem són 
pocs, però sabem que molts estaven en mal estat i que es 
van reparar durant el segle x, com és el cas de la catedral 
d’Elna, o bé es van reconstruir en la primera època romà-
nica, com les catedrals de la Seu d’Urgell o de Vic. Dos 
documents constaten l’estat d’abandó i de ruïna en què es 
trobaven les esglésies catalanes a finals del segle ix: el pre-
cepte carolingi del 898, concedit al bisbe d’Elna, i l’auto-
rització, el 899, del rei Carles al metropolità de Narbona, 
que no tan sols destaca l’estat ruïnós de les esglésies de la 
diòcesi, sinó també la impossibilitat de restaurar-les. Du-
rant els segles ix i x, la campanya constructiva també va 
arribar als monestirs; és el cas de Ripoll (935), de Serrateix 
(940), de Sant Pere de les Puelles de Barcelona (945), de 
Santa Cecília de Montserrat (957), de Sant Benet de Bages 
(972) o de Sant Miquel de Cuixà (953).

L’església de Cuixà ens ofereix una bona aproximació a 
l’aspecte que haurien pogut tenir les grans abacials o les 
catedrals de Catalunya durant la segona meitat del segle x, 
dominades per naus rectangulars, en els casos més impor-
tants triples, cobertes amb fusta. L’edifici de Cuixà té tres 
naus curtes separades per pilars rectangulars i arcades, 
encapçalades per un notable transsepte, del qual ha desa-
paregut l’extremitat del braç nord. Les arcades són de for-
ma ultrapassada, amb muntants avançats, i estan construï-
des amb l’ajuda de pedres esglaonades a la part baixa de 
les arcades i radiants a la part superior. Aquest tipus d’ar-
cada podria derivar d’una tradició tardoantiga i local. La 
nau principal, coberta amb fusta, és més llarga que les la-
terals i té un tram suplementari a l’oest. El presbiteri està 
format per cinc absis profunds, el principal dels quals és 
de planta rectangular, mentre que la resta són semicircu-
lars profunds. Tradicionalment es creia que a banda i 
banda de l’absis principal hi havia hagut dues portes que 
originalment donaven a l’exterior. Avui, però, aquest fet 
s’ha qüestionat.37

La magnificència de l’arquitectura de Cuixà demostra 
una voluntat clara de renovar la basílica paleocristiana.38 
De l’arquitectura paleocristiana provenen la separació en-
tre les naus i la coberta de fusta, així com la fórmula del 
gran transsepte sortit i de diversos absis, en aquest cas 
cinc com només tenien els edificis més importants de 
l’antiguitat tardana, dels quals s’heretava, d’altra banda, la 
forma rectangular de l’absis principal. Els camins cap al 
romànic s’anaven concretant amb la forma semicircular 
allargada dels absis laterals, que en el cas de Cuixà eren ja 
coberts amb volta durant el segle x.

A les esglésies més modestes, generalment, l’absis, petit 
i cobert amb volta de pedra, presentava en la seva època 
més antiga una forma ultrapassada a l’interior i quadrada 
a l’exterior, però amb el temps anirien apareixent plantes 
també ultrapassades a la part exterior (Sant Quirze de Pe-

històrica. S’ha confirmat la continuïtat d’ocupació des de 
l’època ibèrica (segle iv abans de la nostra era). Abans 
de la fase episcopal del segle v, s’han determinat estructures 
romanes, cambres funeràries. L’edifici rectangular amb 
absis quadrat a l’exterior i semicircular a l’interior, que es 
considerava del segle v, ha estat atribuït a un espai de cul-
te cristià de la segona meitat del segle iv i, per tant, ante-
rior a la fase episcopal. S’hi han identificat millor dues ca-
pelles als murs laterals. En una fase lleugerament posterior 
que els autors situen entre el 380 i els anys 420-430, s’hi 
haurien dut a terme una sèrie de reformes i ampliacions, 
amb la construcció d’un nou baptisteri darrere l’absis amb 
una piscina de planta quadrangular. A aquesta fase cor-
respondria el paviment de mosaic conservat davant l’ac-
tual església de Santa Maria. Els autors encara identifi-
quen una fase d’obres preepiscopals cap a mitjan segle v.

La designació d’Egara com a seu episcopal pel bisbe 
Nundinari de Barcelona, entre els anys 450 i 460, va pro-
piciar la creació d’un gran conjunt episcopal presidit per 
Santa Maria, la catedral, Sant Miquel com a martyrium i 
Sant Pere com a parroquial. El nou bisbe Ireneu va ser 
l’encarregat de portar a terme la nova seu en l’aspecte ar-
quitectònic. Els tres edificis estaven disposats en tres ter-
rasses al voltant d’un espai central d’ús funerari.

Les interpretacions donades a partir de les campanyes 
arqueològiques aporten moltes novetats interpretatives 
de l’arquitectura religiosa, així com noves propostes de 
cronologia. La basílica principal, Santa Maria, és un edifi-
ci de tres naus separades per columnes i capitells en el 
qual els tres absis inicials s’han substituït per un absis únic 
quadrat per fora i semicircular per dins. S’han identificat 
unes restes a la nau central amb una cripta funerària i s’ha 
proposat de localitzar el baptisteri als peus de l’edifici.

Pel que fa a Sant Miquel, un corredor exterior amb en-
terraments confirmaria l’ús funerari de l’edifici. Sabíem 
que Puig i Cadafalch havia restituït de manera precipitada 
un baptisteri. Als peus de la basílica de Sant Pere s’ha 
identificat un doble corredor que comunica la parroquial 
amb la catedral sense haver de passar per l’espai funerari 
central.

De tots els resultats publicats, les cronologies encara 
generaran discussions. El conjunt, en les seves parts en 
discussió —capçaleres de Santa Maria i de Sant Pere i edi-
fici de Sant Miquel, amb els vestigis arqueològics desco-
berts que s’hi refereixen—, és ara, de nou, atribuït a l’èpo-
ca visigòtica, al segle vi, més aviat als seus inicis, i això 
també inclou l’església parroquial de Sant Pere (no la nau 
romànica tardana) i les pintures murals de Sant Miquel. 
Personalment, em sembla que, pel que fa a la interpreta-
ció historicocronològica dels edificis altmedievals, el de-
bat no està tancat.35

Els grups episcopals de l’alta edat mitjana amb dues es-
glésies o tres esglésies i un baptisteri han estat sempre re-
coneguts a Catalunya, mentre que recentment s’ha reco-
negut una filiació molt original entre els grups monàstics 
benedictins catalans de tres esglésies considerats d’època 
carolíngia, però amb una tradició que perdurarà durant el 
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L’arquitectura religiosa de començament del segle xi és 
particularment interessant en la mesura que, acabades les 
grans construccions preromàniques de la segona meitat 
del segle x, quan el morter encara estava fresc i les pintu-
res tot just completades, els patrons de l’Església i els qui 
tenien els mitjans econòmics necessaris ja es plantejaven 
de fer millor una societat que en menys de cinquanta anys 
es proposava reconstruir catedrals, monestirs i tota mena 
d’esglésies, tal com ho constatava, poc després de l’any 
mil, l’historiador de Cluny, Raoul Glaber, quan observava 
que l’Occident s’estava cobrint d’un «blanc mantell d’es-
glésies».

Dins de l’àmbit teòric del primer art romànic meridio-
nal, ha tingut una fortuna especial el paper que s’ha atri-
buït als mestres llombards.44 Recordem la utilització his-
toriogràfica que s’ha fet de l’existència, un segle més tard 
encara, d’un contracte datat l’any 1175 per al cobriment 
del temple i altres construccions de la catedral de la Seu 
d’Urgell per part d’un mestre anomenat Ramon, dit Lam-
bard, i la proposta recent de veure en l’apel·lació «lam-
bard» un sinònim de constructor.45 Durant molt de temps 
s’ha mantingut la teoria —segons el meu punt de vista er-
rònia—46 de grups de picapedrers itinerants, molt cele-
brats, que, provinents de la Llombardia, haurien recorre-
gut el nord de la península Ibèrica, el sud de França i 
haurien arribat fins al nord d’Europa.47 

Recentment, Joan Duran-Porta ha tornat a tractar la 
qüestió argumentant des de diversos punts de vista que el 
terme «lambard» a Catalunya era sinònim de constructor 
i que no tenia res a veure amb els suposats mestres itine-
rants que haurien vingut de la Llombardia per a construir 
esglésies durant la primera meitat del segle xi: una de les 
«certeses historiogràfiques» més incertes, si no totalment 
inexistents.48

Sense moure’ns del segle xi, en aquesta extensió geo-
gràfica europea meridional, establerta a partir dels exem-
ples arquitectònics conservats que passen pel centre i el 
nord d’Itàlia, la Provença, Catalunya i les valls del Roine i 
del Saona, trobem una arquitectura amb trets comuns, 
una decoració més o menys fixa caracteritzada per la pre-
sència d’elements com són els petits arcs incorporats en 
fris o les franges verticals.49 Certament, el primer art ro-
mànic no és un fenomen que se cenyeixi a l’expansió 
llombarda dels mestres Comacini;50 hem de considerar la 
pervivència d’una tradició romana anterior,51 enriquida 
per la presència de la cultura musulmana a la península 
Ibèrica,52 els contactes amb Bizanci a Itàlia i l’herència del 
món carolingi i després otonià a la Borgonya.53

En aquest període, es pot constatar la força creixent del 
moviment cultural monàstic perceptible sobretot gràcies 
a la figura d’Oliba, abat de Ripoll, de Sant Miquel de Cui-
xà o Sant Pere de Fenollet i Santa Maria d’Arles del Tec, 
seguint la voluntat cluniacenca de reagrupar sota un sol 
abat diverses abadies per a convertir en més eficaç la re-
novació. El seu mandat va impulsar una política arquitec-
tònica activa i d’encàrrecs d’obres sumptuàries. En canvi, 
sota la vinculació directa de Cluny es van construir a Ca-

dret), fins a arribar al semicercle (Sant Andreu de Sure-
da). El transsepte podia variar i ser més alt que la nau (Ca-
napost o Sant Pere de Terrassa) o més baix (Sant Genís les 
Fonts o Sant Andreu de Sureda). D’aquest moment, es 
conserven moltes esglésies rurals de petites dimensions, 
construïdes amb pedra amb reforços en els angles, d’una 
sola nau rectangular i amb absis de planta de ferradura, 
rectangular o trapezoïdal, cobert generalment amb volta 
de pedra. Les naus, cobertes primer amb fusta, a poc a poc 
van anar incorporant la volta bastida sobre cintres que 
descansa sobre arcs torals o, més freqüentment, sobre 
contraforts laterals. Hi ha una diferència d’alçada i d’am-
plada entre la nau i l’absis, més baix, que crea una relació 
de volums exteriors i interiors molt característica. D’altra 
banda, les finestres són petites i de simple obertura, i 
acostumen a obrir-se als murs de l’absis o a la paret sud. 
Els arcs són de dos tipus: el primer, de tradició clarament 
romana, és l’arc de mig punt sobre muntants que s’avan-
cen sobre el punt de caiguda de l’arc. El segon tipus, tam-
bé local, és un arc de forma ultrapassada que reposa sobre 
dues impostes, i els muntants estan avançats en relació 
amb la caiguda de l’arc. La porta generalment s’orienta a 
migdia, per tal que es pugui il·luminar la nau durant l’ofi-
ci. D’aquesta mena serien les esglésies de Santa Maria del 
Marquet, Obiols, Canapost, Sant Quirze de Pedret o Sant 
Julià de Boada.39

A Sant Miquel de Cuixà constatem la continuïtat entre 
preromànic i romànic del segle xi, ja que el primer es con-
serva al bell mig de les noves construccions i ampliacions 
romàniques. En les petites construccions, aquests reapro-
fitaments i enriquiments són freqüents, un fenomen que 
caracteritza tota l’arquitectura situada a cavall del canvi 
de mil·lenni.40

La qüestió del primer art romànic del 
segle xi

A partir d’un mètode comparatiu, i dins del positivisme 
històric del moment, Puig i Cadafalch va definir l’arqui-
tectura del primer art romànic com un estil itinerant de 
l’Europa meridional característic del primer terç del segle 
xi considerant com a tema central la reaparició de la vol-
ta, un element que li va permetre establir a partir de les 
seves modalitats una classificació estructural, cronològica 
i geogràfica.41 Amb aquesta teoria, Puig situava l’art ro-
mànic català al món, donant al mateix temps contingut 
erudit a la seva lluita nacional clara i oberta per definir 
arquitectònicament els orígens del seu propi país.

A partir d’unes característiques concretes (les petites 
arcades mal anomenades llombardes, l’aparell i la coberta 
amb volta de pedra), va establir una seqüència que venint 
de les zones orientals de Moldàvia i els Balcans es consoli-
daria al nord d’Itàlia i a Catalunya, per anar després avan-
çant cap al nord d’Europa, on s’havien consolidat des del 
segle x la tradició de l’arquitectura otoniana42 i les tradi-
cions de l’època carolíngia precedent.43

165-284 Catalan Historical 4 (Cat).indd   186 15/09/11   17:49



L’arquitectura religiosa d’època romànica a Catalunya (segles xi-xiii): balanç i notes crítiques Cat. Hist. Rev. 4, 2011   187

tural de l’edifici, recolzant les voltes les unes sobre les al-
tres.

En aquest sentit, l’aspecte massís de l’edifici, sobretot a 
l’interior, és volgut o, més ben dit, necessari. El sobreaixe-
cament de la nau central i l’alçada general de l’edifici obli-
gaven a bastir uns contundents elements de suport (murs 
i pilars) i alhora feien que les naus laterals haguessin de 
ser més estretes, actuant com a contrafort. Per acabar 
d’equilibrar les forces, cada tram d’aquestes naus laterals 
es va subdividir en tres espais més petits coberts amb vol-
tes d’aresta. Tota aquesta articulació va provocar, visual-
ment, una verticalitat infreqüent en l’arquitectura romà-
nica catalana.

La il·luminació de l’església de Cardona és original i es 
fa combinant una entrada de llum directa amb una d’in-
directa que ajuda a modelar els volums interiors de l’edifi-
ci. Les obertures que permeten l’accés directe de la llum a 
la nau principal són les finestres superiors d’aquesta ma-
teixa nau (potser una de les modificacions respecte al pro-
jecte inicial) i les finestres de l’absis i de la façana. La llum 
indirecta es filtra a través de les finestres de les naus late-
rals, de la cúpula del creuer i dels extrems del transsepte. 
No és la manera habitual d’il·luminar una església romà-
nica, que generalment no presenta obertures a la nau cen-
tral. En aquest cas (igual que per exemple a Santa Eulàlia 
de Fullà, al Conflent), la sobreelevació d’aquesta nau, que 
tampoc és un fet gaire corrent, permet obrir un accés de 
llum directe a l’espai principal de l’edifici.

El paper arquitectònic, l’originalitat i la importància de 
l’església de Sant Martí del Canigó han estat promoguts 
recentment amb una clara tendència a donar a aquest edi-
fici una importància major que la que fins ara se li havia 
donat. La construcció en un lloc difícil dels dos nivells de 
l’església d’aquest monestir en els primers decennis del 
segle xi va fer que les tendències del moment fossin assu-
mides però de manera original, com la presència de set 
capelles amb altars que, en comptes d’arrenglerar-les a la 
capçalera, com a Ripoll, van ser distribuïdes en diferents 
nivells, mentre que la nau inferior assumia les funcions de 
cripta amb una estructura molt original i capçalera tripar-
tida.59

També reclamen l’atenció edificis importants dins de 
l’arquitectura del segle xi, com la canònica d’Àger, que 
mostra en un sol conjunt monumental alhora les possibi-
litats i els límits que presentava el primer art romànic me-
ridional. Aquests dues esglésies contrasten amb la basílica 
monàstica de Sant Pere de Rodes, on la superposició d’or-
dres i una particular capçalera evidencien un origen dins 
d’una tradició d’arrel clàssica que durant el segle xi va ha-
ver de conviure amb les propostes romàniques locals i 
amb les seves innovacions i modes.60

Després de la mort de l’abat Oliba, trobem esglésies 
com la de Sant Jaume de Frontanyà, amb una organitza-
ció de façana d’aspecte monumental, la de Sant Martí Ses-
corts, que presenta similituds amb l’anterior, o el mones-
tir de Sant Llorenç del Munt, bon exemple basilical de 
planta rectangular. 

talunya pocs edificis i es pot dir que la influència arquitec-
tònica exercida per les grans construccions cluniacenques 
paradoxalment és, tant durant el segle xi com després al 
llarg del xii, gairebé inexistent a Catalunya;54 un fet sor-
prenent si es té en compte la importància de Cluny i el seu 
pes cultural, polític i religiós.55

L’arquitectura religiosa de l’abat Oliba ha estat re-
centment objecte d’una nova reflexió de conjunt, a més 
de la revisió de molts casos concrets per part de Gerardo 
Boto.56 Plantejaments topogràfics i observacions pun-
tuals han portat aquest autor a matisar la influència roma-
na voluntària per part d’Oliba insistint en els contactes 
amb regions més septentrionals al mateix temps que in-
sistia en els pocs coneixements que tenim sobre l’arqui-
tectura dels monestirs, tret dels espais eclesials. Al claus-
tre de Sant Cugat, Boto proposa intuir les estructures 
arquitectòniques d’una litúrgia processional, mentre 
que a Cuixà suggereix una nova interpretació sense les 
obertures a l’exterior que sempre s’han suposat a la cap-
çalera de la basílica del segle x, observació que porta a la 
suposició d’una capçalera sota l’abat Garí, ja al segle x, 
amb set absis. Això implicaria que Oliba hauria creat 
una circulació litúrgica que hauria envoltat completa-
ment la capçalera tancada del segle x. La capçalera oliba-
na de Ripoll, segons l’autor, amb arguments fins, es refe-
riria més a models septentrionals que a la tradició de 
Sant Pere de Roma, vist que aquesta no tenia en efecte 
set absis sortits com a Ripoll. En canvi, el sistema de 
naus sí que vindria d’una herència romana, mentre que 
les estructures circulars de Cuixà i de Vic, situades a 
l’oest, evocarien prototips prestigiosos de caire mariolò-
gic amb connotacions funeràries. 

Molts són els edificis conservats d’aquest període a Ca-
talunya que, generalment, s’han beneficiat d’estudis con-
crets. Sant Vicenç de Cardona, que Eduard Junyent va 
qualificar com «un dels models més acabats i caracterís-
tics d’una època», és el que ha accedit al rang historiogrà-
fic d’emblema del primer estil romànic, gràcies a una 
bona distribució dels espais i a una volta que s’ha arribat a 
considerar atrevida.57 L’aparell mural, tant el constructiu 
com el decoratiu, és característic, com ho és la relació de 
volums a l’interior i a l’exterior. Cardona és el millor 
exemple de qualitat arquitectònica que Puig i Cadafalch 
va estudiar i que el francès Henri Focillon va difondre.58 
Per a la definició formalista de l’art romànic que va cons-
truir, Henri Focillon considerava que l’aspecte més carac-
terístic de l’església de Cardona era la distribució dels vo-
lums a l’exterior. Certament, si l’espai interior està molt 
treballat a nivell de la llum i de l’estructura dels diferents 
elements arquitectònics, a l’exterior els volums prenen tot 
el protagonisme. Un element com el transsepte, que a ni-
vell de planta queda pràcticament dissimulat, pren una 
gran força dins de la configuració exterior de l’edifici, 
marcant clarament la creu llatina de la planta. L’exterior 
no és tan sols una transcripció fidel dels espais litúrgics de 
l’interior, sinó que transmet de manera molt evident la 
preocupació dels mestres romànics per l’equilibri estruc-
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na cosa de l’estructura de la precedent. La problemàtica 
se centra en com es va produir l’ampliació, és a dir, fins a 
quin punt es van aprofitar les estructures ja existents. Ju-
nyent parlava d’una ampliació de la capçalera, amb 
transsepte i set absis, i de la façana, amb dues torres. 
Aquesta estructura de capçalera amb tres absis alineats a 
cada braç del transsepte i un de major coronant la nau 
central confirma la unitat i l’equilibri del projecte. D’al-
tra banda, l’amplitud de la nau central no impedeix pen-
sar en la reutilització d’estructures preromàniques. Un 
altre element que ha estat discutit és el tipus de coberta 
que havia tingut l’edifici en època d’Oliba. Si Junyent era 
partidari de mantenir la coberta de fusta fins al segle xii, 
la coexistència palesada per Puig i Cadafalch de cobertes 
de fusta i pedra en l’arquitectura del primer romànic fa 
pensar que el cobriment de la nau amb una volta de canó 
hauria estat una de les intervencions fetes per l’abat a 
principis del segle xi.

Recentment, s’ha insistit en el caràcter polític i simbò-
lic de la basílica de Ripoll del segle xi, reflectit ja en l’acta 
de consagració. Imma Lorés i Carles Mancho han exami-
nat de nou les fotografies de l’edifici anteriors a la inter-
venció de Rogent i han arribat a la conclusió que part de 
l’edifici anterior a Oliba fou conservat en la reconstrucció 
d’un edifici en el qual les obres d’ampliació no s’havien 
aturat.62

L’abat Oliba —si continuem pensant que era ell qui 
prenia les decisions de simbolisme arquitectònic— hauria 
decidit de passar de cinc absis —bé que no sabem si aquest 
era el nombre d’absis del Ripoll preromànic— a set, ali-
neant-los arran del transsepte, un fet que s’ha interpretat 
com el reflex d’una clara voluntat unitària i programàtica 
de reproduir d’alguna manera la planta de la capçalera del 
monument més prestigiós del cristianisme occidental: la 
basílica de Sant Pere de Roma. 

He insistit personalment en la voluntat romana de l’ar-
quitectura promoguda per Oliba com un exemple concret 
de la mirada cap a Roma que obsessionava els construc-
tors de l’època romànica.63 Oliba havia anat a Roma al-
menys dues vegades quan encara era només abat, el 1011 i 
el 1016. Esdevingut bisbe de Vic, de ben segur que hi va 
tornar més d’una vegada. A Ripoll, la seva abadia, cap al 
1032, va decidir inspirar una construcció que mirava cap 
a la capçalera del temple més simbòlic del cristianisme 
romà: la basílica de Sant Pere. A Vic, sis anys més tard, va 
fer construir una església circular dedicada a la Mare de 
Déu amb la qual va voler recordar directament cap al 
1038 el cèlebre edifici circular que després d’haver estat el 
prestigiós Panteó romà va passar a ser una església que el 
papa Bonifaci IV havia dedicat a la Mare de Déu i a tots els 
sants el 13 de maig de 609 amb el nom de Santa Maria dels 
Màrtirs. Oliba no tenia probablement els mitjans econò-
mics per a transportar de Roma a Ripoll i a Vic tots els 
materials antics necessaris per a la construcció de les seves 
prestigioses basíliques. Amb intel·ligència, va fer servir, 
per raons d’economia però també probablement ideolò-
giques, les maneres de construir locals, els materials i els 

La lliçó comparativa de les esglésies 
monàstiques de Ripoll i de Cuixà

En acostar-se l’any mil, aquests dos monestirs acabaven 
d’inaugurar no feia gaires anys dues esglésies excepcio-
nals per les seves dimensions i per l’envergadura del pro-
jecte que no tenien cap problema físic ni havien patit cap 
incendi recent. L’abat Oliba era un abat constructor com-
parable en tants aspectes a altres grans prelats europeus 
del moment,61 i va decidir reconstruir-les per una qüestió 
de prestigi i de gust, per integrar un nou estil que ràpida-
ment estava fent envellir l’art preromànic. Cap d’aquests 
monestirs necessitava una església més gran ni pel servei 
de la comunitat monàstica ni per la utilització pública que 
se’n feia. Però la seva actitud de constructor va ser dife-
rent en ambdós casos. 

Els edificis preromànics de Cuixà i de Ripoll eren dels 
més espectaculars de l’arquitectura preromànica a Cata-
lunya, però l’abat Oliba no podia ni volia quedar-se al 
marge de les novetats arquitectòniques i va ordenar re-
construir-los. A Ripoll, va tirar-ho tot a terra per aixecar 
una nova església; a Cuixà, potser va considerar que l’en-
vergadura del monument, el lloc on estava i l’evolució de 
la història interna d’aquell conjunt en relació amb l’en-
torn monumental no justificaven una demolició i recons-
trucció; a menys que no fos només una voluntat ideològi-
ca. A Cuixà, em sembla que va intentar un acte més 
simbòlic encara: conservar l’església tal com era i envoltar 
la part més sagrada, l’absis, amb una capçalera feta amb el 
nou estil, com una mena de corona arquitectònica per 
enaltir encara més la fidelitat al passat conservant les ar-
rels del lloc amb tota llur elevació. Al mateix temps, la va 
dotar de dos campanars que havien de marcar el paisatge 
monumental sagrat, que s’havien d’imposar a tota la re-
gió, i hi va afegir a l’oest un edifici de planta centrada po-
sat damunt d’una cripta, molt a la moda en aquell mo-
ment, que va dedicar respectivament a la Trinitat i a la 
Mare de Déu.

A Cuixà i a Ripoll, les dues esglésies són molt properes 
cronològicament, en les seves dues fases arquitectòniques 
més conegudes. Les basíliques preromàniques van ser 
consagrades respectivament el 974 i el 977, i no pot ser 
que els constructors de dos grans edificis consagrats amb 
tres anys de diferència no s’estiguin observant mentre es-
tan construint. Les dues basíliques del primer romànic, 
consagrades el 1040 i el 1032, respectivament, de ben se-
gur que també eren objecte de grans debats sobretot te-
nint un mateix patró. La decisió de tornar a aixecar dos 
edificis que tenien aleshores poc més de cinquanta anys 
de vida va ser presa pel mateix home, l’abat Oliba, el qual, 
d’altra banda, no tardaria, esdevingut bisbe de Vic, a 
prendre una decisió anàloga en aquesta ciutat reconstru-
int i consagrant el 1038 la catedral de Sant Pere malgrat 
l’existència d’un grup episcopal anterior que encara s’uti-
litzava el 1017.

A Ripoll, l’estat actual de la investigació no ens per-
met de dir si a la basílica del 1032 s’hi va conservar algu-
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En planta, la catedral de la Seu d’Urgell sembla traçada 
a partir del prototip d’església monumental romànica.  
Té una planta basilical amb tres naus tallades per un gran 
transsepte, com el que trobem a Sant Miquel de Cuixà o a 
Santa Maria de Ripoll, i una capçalera formada per cinc 
absis semicirculars. El creuer, que s’havia de rematar a 
banda i banda amb sengles torres que van restar inacaba-
des, té uns murs tan gruixuts que els absis laterals hi que-
den inscrits, de manera que gràcies a la importància de 
l’espai presbiteral l’absis central sobresurt i pren tot el 
protagonisme. La nau central està coberta amb volta de 
canó, reforçada amb arcs torals que arrenquen d’una cor-
nisa que recorre la nau sostinguda damunt permòdols, les 
naus laterals amb voltes de creueria, els braços del trans-
septe amb volta de canó sense arcs torals i el creuer amb 
una cúpula formada per una volta de creueria amb grans 
nervis. L’element més espectacular de l’exterior de la cate-
dral és la seva capçalera, sobretot l’absis central. Unes 
mitges columnes adossades, derivades de les lesenes del 
primer romànic, articulen l’absis, que presenta tres grans 
finestres amb arcs en gradació i una interessantíssima ga-
leria superior, clarament deutora de models italians. 
Aquesta galeria, amb arcuacions de mig punt, atorga a 
l’absis una gran transparència i monumentalitat, i alhora 
il·lumina el transsepte.

La catedral de la Seu d’Urgell documenta una tendèn-
cia general de l’arquitectura religiosa medieval que pro-
gressivament unifica l’espai de culte, allà on en època alt-
medieval es tendia a multiplicar els espais i les esglésies en 
un mateix recinte. A la Seu d’Urgell, l’església principal de 
Santa Maria estava rodejada de quatre altres esglésies que 
un estudi recent ha relacionat amb grans llocs de pelegri-
natge.71 

La catedral de Girona era un edifici molt mal conegut 
pel que fa als períodes anteriors al gòtic. Primer les exca-
vacions i després la tesi doctoral i els diversos articles de 
Marc Sureda han aportat molta llum nova sobre la cate-
dral romànica de Girona i els seus precedents gràcies a les 
restes físiques detectades en el sector, que Sureda ha anat 
combinant amb nombroses notícies procedents de la do-
cumentació escrita i amb l’estudi comparatiu. En la tesi, 
un apartat historiogràfic posa en relleu les diferents opi-
nions sobre la història de la catedral i dels seus edificis 
d’ençà del segle xvii. El conjunt d’època romana consistia 
en la plaça religiosa del fòrum de la ciutat. Com que els 
segles de l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana no deixa-
ren rastre físic identificable, el següent conjunt arquitec-
tònic avui revelat és el de la catedral del segle xi (iniciada 
vers el 1010), que Sureda ha detallat en cadascuna de les 
seves parts així com en els seus aspectes generals (implan-
tació, tècnica constructiva i decoració).72 A Girona, la ca-
tedral consagrada el 1038 presentava un cos massiu a l’oc-
cident que ara coneixem gràcies a les excavacions i als 
textos litúrgics. Tenia una planta simètrica, amb un cos 
central de l’amplada de la nau flanquejat de dos cossos la-
terals, quasi quadrats. Era un conjunt monumental que 
jugava el paper d’una torre d’entrada potser amb dos ni-

mestres d’obra autòctons, al servei d’una idea i una políti-
ca romanes que va saber plasmar en les formes arquitec-
tòniques.

En aquell moment, el prestigi de Roma no era només el 
de les basíliques paleocristianes d’època constantiniana, 
el de les tombes dels sants i dels màrtirs; era també, i so-
bretot, el del treball artístic antic, el de l’arquitectura co-
lossal del Panteó o del Colosseu i més encara el d’aquells 
monuments que associaven els símbols de la història al 
prestigi de la creació arquitectònica i artística: l’Arc de 
Constantí o les columnes historiades de Trajà o de Marc 
Aureli, per exemple. A Vic, davant la catedral, he propo-
sat que Oliba hauria volgut treure inspiració del Panteó 
romà, dins el marc d’un programa arquitectònic ideològic 
i polític64 que corresponia a una tendència general de les 
elits del moment.65 

Recerques sobre les catedrals de la Seu 
d’Urgell, Girona i Vic

Les catedrals són els monuments religiosos més impor-
tants de la Catalunya medieval i de l’edat mitjana en gene-
ral, tant per la seva presència a la ciutat com per la riquesa 
creativa que van generar.66 A les catedrals, es van elaborar 
les principals formes arquitectòniques religioses en cada 
moment de l’edat mitjana.67 Malgrat la importància que 
tenen en l’estudi de l’art medieval, només recentment 
s’han beneficiat de recerques monogràfiques68 i ara dispo-
sem d’excavacions més exhaustives de catedrals —a Vic i 
a Girona principalment— que permeten conèixer millor 
els aspectes formals i constructius dels períodes prece-
dents a l’edifici actual.

Fins fa pocs anys, el temple catedralici de Santa Maria 
de la Seu d’Urgell era l’únic testimoni que ens permetia 
conèixer globalment com eren els conjunts episcopals 
d’època romànica a Catalunya. En època altmedieval, el 
temple principal es va dedicar a santa Maria, i les altres 
dues esglésies a sant Miquel i a sant Pere i sant Andreu. El 
conjunt tenia també una església dedicada a santa Eulàlia. 
Després de l’any mil, l’església de Sant Miquel es consa-
grava de nou l’any 1035, i Sant Pere i Santa Maria ho feien 
el 1040, després d’haver estat completament reformades, 
obres que es van perllongar al llarg del segle xi, segons de-
mostren les deixes testamentàries conservades. L’edifici 
actual de la Seu d’Urgell és, però, un edifici més tardà fruit 
d’aportacions episcopals i laiques diverses. El contracte 
que un Ramon, dit Lambard, va signar amb el capítol ca-
tedralici el 1175 és un document d’especial importància 
que especificava que aquest constructor havia de cloure 
l’obra en set anys i acabar amb fidelitat i sense enganys la 
coberta de tot el temple i aixecar també els campanars.69 
Abans de finals de segle s’havia cobert completament 
l’edifici i s’avançaven els campanars, que no s’acabarien a 
causa de la paralització dels treballs l’any 1195 per la pug-
na entre el bisbe i el comte de Castellbò, que va atacar la 
ciutat i la catedral.70
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principal, bé que el seu accés és molt difícil.81 Elies Rogent 
ja havia assenyalat aquesta cripta en els seus alçats. Cal-
dria fer noves prospeccions en l’espai de les tres naus, més 
enllà de les excavacions fetes sota el creuer i la capçalera.

Entre els elements més característics i també més po-
pulars del romànic català figuren els campanars, que tam-
bé servien per a la vigilància i defensa de la mateixa esglé-
sia i de les poblacions i així mateix constituïen un veritable 
símbol identitari. A mesura que avança el període romà-
nic, cada vegada les estructures són menys massisses i més 
esveltes. El tipus de campanar de planta quadrada amb 
quatre o més pisos i finestres coronades amb un arc de 
mig punt es va consolidar durant la primera meitat del se-
gle xi.82 A Santa Maria de Ripoll, per exemple, els dos 
campanars se situaven a banda i banda de la façana de 
l’edifici. A Sant Miquel de Cuixà, dos campanars se situen 
als extrems del creuer, i a la catedral de Vic, en canvi, no-
més n’hi ha un, tot i que, pel que diuen algunes descripci-
ons antigues, és possible que se n’haguessin previst dos 
flanquejant el transsepte.

El campanar romànic de la seu de Girona és un dels 
exemples principals d’aquest model amb planta quadrada 
i alçat cúbic, dividit en diferents nivells decorats amb lese-
nes i arcuacions cegues, amb finestres canviants a la part 
baixa o alta del cos. Presenta set nivells separats per frisos 
d’arcuacions amb els dos nivells més baixos pràcticament 
cecs. El campanar de Sant Pere de Vic ja està documentat 
l’any 1059; és d’aparell petit i regular i està situat al costat 
nord de la catedral, prop de la porta de Sant Joan del 
transsepte. Una planta conservada del segle xvi mostra 
que el campanar era un element exempt de l’edifici prin-
cipal, i només s’hi comunicava a través d’un petit pas. 
Aquesta solució no és única, sinó que també la trobem, 
per exemple, a Sant Miquel de Fluvià.

Arquitectura religiosa i litúrgia

Un altre dels aspectes fonamentals amb el qual els darrers 
anys s’ha trencat el gel en els estudis d’arquitectura reli-
giosa és el de la relació entre la forma, la tipologia arqui-
tectònica i la funció,83 seguint en això una tendència que a 
fora s’havia iniciat amb reflexions sobre la litúrgia proces-
sional carolíngia,84 i s’ha enriquit més recentment amb els 
estudis d’Eric Palazzo, sovint en contacte amb realitats de 
la Catalunya medieval.85 Diverses contribucions han estat 
promogudes per la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics86 
i noves reflexions han donat protagonisme a la importàn-
cia de les reflexions monàstiques sobre la Trinitat en l’ela-
boració del programa arquitectònic preromànic i romà-
nic de la basílica de Sant Miquel de Cuixà.87

Dins el marc d’aquestes reflexions, les relacions entre 
les sepultures privilegiades i l’arquitectura,88 entre altars i 
arquitectura89 i entre claustres i espai eclesial90 són esti-
mulants com a objecte d’estudi per entendre millor el 
funcionament de l’arquitectura en època romànica. El 
treball que Marc Sureda acaba de dedicar a una visita pas-

vells. L’edifici tenia una nau única d’onze metres i mig 
d’amplada interior i menys de vint metres d’alçada. Tenia 
un transsepte de braços poc sortits i una capçalera poc co-
neguda però que se suposa que, com a Vic, estava forma-
da per un absis únic, gran i molt sortit.

A Vic, després de la publicació de la meva monografia 
sobre la catedral,73 la descoberta d’una planta del segle 
xvii a l’Arxiu Municipal de Mataró junt amb les noves 
proves aportades per les excavacions arqueològiques 
practicades al transsepte han permès d’entendre millor la 
planta de la catedral. El transsepte és recte i els absis late-
rals, de planta quadrada, són poc profunds i integrats en 
els murs.74 Una altra aportació important dels darrers 
anys han estat les excavacions davant de la basílica de Sant 
Pere que han retrobat la rotonda dedicada a santa Maria, 
que Oliba va consagrar el 1038 en un lloc en el qual no 
s’ha trobat cap edifici de culte cristià precedent, però sí 
una necròpolis. Era un edifici petit, de deu metres i mig de 
diàmetre amb absis, que va ser reconstruït i ampliat al se-
gle xii, promogut per Guillem Bofill a partir del 1140, 
amb un diàmetre intern de vint-i-cinc metres i una cripta 
central de petit format situada dins de l’absis de la basílica 
anterior.75

Tipologia de les estructures

Josep Puig i Cadafalch en el seu tractat, com a bon historia-
dor de l’arquitectura, va classificar sovint els monuments 
en funció de la tipologia de les seves estructures. Del seu 
estudi han quedat moltes certeses, però també zones 
d’ombra, deixades en espera d’estudis futurs.

Potser més abandonat està encara a Catalunya, ara com 
ara, l’estudi documental i arqueològic de les obres, de l’or-
ganització del treball i dels aspectes tècnics orientats cap a 
la història social de l’arquitectura.76

Evocant els estudis sobre la catedral de Girona ja m’he 
aturat en les novetats pel que fa al cos occidental de l’edifi-
ci,77 que Francesca Español havia intuït estudiant aquesta 
realitat a Catalunya;78 unes novetats a les quals l’arqueolo-
gia presta major atenció des de fa un temps.79

Un altre dels terrenys conceptuals en els quals l’arqui-
tectura del segle xi a Catalunya es va esplaiar és el de les 
criptes monumentals, amb exemples remarcables a Cuixà 
i a Vic, i la difusió del tipus de cripta sala des dels primers 
decennis del segle xi.80 En aquest camp, una de les incòg-
nites majors pel que fa a les criptes és la de la basílica de 
Ripoll, i això des de les observacions d’Elies Rogent. En 
aquest sentit, s’ha afirmat que la tipologia de l’edifici hau-
ria de comportar una cripta, afirmació que es basa en la 
interpretació d’alguna nota històrica del segle xix que 
marcava la presència de tombes d’abats sota el paviment. 
En realitat, les excavacions realitzades a la part del presbi-
teri no han donat resultats favorables en aquest sentit, si 
bé podem suposar que la hipotètica cripta podia situar-se 
en una posició més avançada, dins la nau de l’església. De 
fet, existeix una cavitat subterrània voltada sota la nau 

165-284 Catalan Historical 4 (Cat).indd   190 15/09/11   17:49



L’arquitectura religiosa d’època romànica a Catalunya (segles xi-xiii): balanç i notes crítiques Cat. Hist. Rev. 4, 2011   191

que havia estat prior d’aquesta canònica, seria un impul-
sor de la Reforma a Catalunya en esdevenir bisbe de Bar-
celona i en restablir la metropolitana de Tarragona. El fet 
que moltes parròquies fossin reconvertides en canòni-
ques o en priorats va afavorir sens dubte la renovació de 
l’arquitectura.

Aquesta profusió continua durant el segle xii, en què 
s’anaren establint a Catalunya nous ordes religiosos que 
bastiren les seves pròpies construccions. L’any 1110 arri-
bava l’orde de l’Hospital, i el 1130 i el 1150 ho feien el del 
Temple i el del Sant Sepulcre.

Els mestres constructors que durant les primeres dèca-
des del segle xi havien treballat a Catalunya participant en 
la renovació i la reconstrucció de les grans seus havien fet 
escola i continuaven treballant, bé en la continuació 
d’aquestes obres, bé en la reforma d’altres esglésies que no 
havien sofert aquest procés amb anterioritat. Aquest mo-
viment de reconstruccions s’estenia des dels comtats dels 
territoris més orientals cap a les zones pirinenques, i a 
continuació va avançar cap a la part occidental del país, 
cap a aquelles terres acabades de conquerir als musul-
mans. En alguns casos, aquesta renovació significava 
construir de nou, enderrocant les estructures anteriors, 
però en altres ocasions l’edifici existent tan sols era modi-
ficat en part.

El país, doncs, s’obria a noves terres que calia cristianit-
zar i reactivar econòmicament i social. Els territoris con-
querits als musulmans van esdevenir un espai verge per a 
la construcció de catedrals i monestirs, d’esglésies i cape-
lles, o per a la reconversió d’antigues mesquites, com en el 
cas de la Seu Vella de Lleida.

A tota aquesta efervescència arquitectònica, cal afegir-
hi encara el gran moviment de renovació i reforma ecle-
siàstica de la segona meitat del segle, endegat sobretot des 
de França i Itàlia, que feia que s’establissin lligams més o 
menys estrets amb els monestirs de fora.

Lògicament, la reforma constructiva es va propagar en 
els comtats més propers al Rosselló, com Besalú, Empúri-
es o Girona. Allà, el tipus de construcció basilical, sobre-
tot de nau única, amb transsepte o sense, va rebre un nou 
impuls. Al bisbat d’Urgell, les velles esglésies no havien 
estat reformades pràcticament des del segle x, de manera 
que el moviment de renovació va prendre-hi una força es-
pecial, tenint com a obra més emblemàtica la construcció 
de la nova catedral, que adoptava les formes ja conegudes 
de la planta basilical amb una sola nau, transsepte i una 
capçalera més aviat simple. A la zona de la vall de Boí, 
també va arribar aquesta tipologia d’edifici, tot i que en 
algunes construccions es va mantenir encara la coberta de 
fusta a doble vessant sostinguda per columnes, segura-
ment per una qüestió simplement de manca de recursos 
per a afrontar el cost d’una volta de pedra. A les regions 
interiors de Catalunya, se seguia amb la tradició del pri-
mer romànic, incloent-hi alguns elements nous com ara 
unes primeres temptatives de volta apuntada, una major 
presència de la decoració escultòrica o la utilització de co-
lumnes adossades en pilars, absis o flanquejant les porta-

toral del 1388 a la catedral de Vic il·lustra tot el que es pot 
treure d’aquests documents tardans per entendre l’edifici 
romànic i les seves funcions litúrgiques quan, com a Vic, 
conservava, a l’interior de la seu, la major part de les seves 
característiques originals que es remunten al segle xi.91

Cada vegada hauria de ser més difícil d’estudiar l’arqui-
tectura religiosa medieval sense fer abans una reflexió so-
bre la litúrgia en cada cas.92 Un estudi recent sobre la cate-
dral de la Seu d’Urgell ha relacionat la topografia urbana i 
la catedral amb les seves esglésies amb els llocs sants de 
peregrinació i la litúrgia estacional, demostrant que no és 
possible entendre les relacions entre els diversos edificis 
de culte d’un conjunt arquitectònic sense saber com s’uti-
litzaven.93 Però a vegades els historiadors s’equivoquen 
metodològicament quan s’obliden que l’arquitectura reli-
giosa té uns imperatius econòmics i tècnics que van més 
enllà de la litúrgia.94

La transició del segle xi al xii

Durant la segona meitat del segle xi, es van acabar les 
grans obres que s’havien començat abans del 1050 i es va 
continuar aquell procés de renovació i reconstrucció 
d’edificis eclesiàstics i monàstics que havia caracteritzat el 
que encara s’anomena primer romànic. 

Al llarg dels darrers decennis del segle xx, s’ha anat 
desenvolupant una tendència historiogràfica dins el marc 
dels estudis sobre l’art medieval en la qual s’han exagerat 
els efectes de la Reforma de l’Església, coneguda com a 
Reforma Gregoriana, pel nom del papa Gregori VII, mort 
el 1085, ampliant-la en alguns casos a tota la producció 
artística religiosa del període i fins i tot a regions geogràfi-
cament molt allunyades de la Roma del papat reformador 
del segle xi tardà;95 en molts casos, sortint del marc con-
ceptual de les imatges i de la figuració per entrar en el de 
l’arquitectura religiosa entesa com un discurs.96

A Catalunya, l’absència de grans obres figuratives mo-
numentals d’aquest període directament relacionades 
amb Roma fa que la qüestió s’hagi de plantejar en els ter-
mes més generals i menys limitats cronològicament de la 
voluntat de reapropiar-se de l’antic en la creació arquitec-
tònica i artística d’un moment que en cap cas es limita a 
finals del segle xi i inicis del xii.97

Aquesta qüestió està relacionada amb l’altre gran as-
pecte de l’edat mitjana romànica: els pelegrinatges i l’ar-
quitectura religiosa.98 A Catalunya, la qüestió dels camins 
de Santiago99 no planteja problemes arquitectònics de filia-
ció o de dependència com en altres llocs i, en tot cas, no 
poden competir amb el pelegrinatge a Roma.100

També a partir de la segona meitat del segle xi es va 
anar produint un procés d’expansió dels ordes monàstics 
a Catalunya, i especialment dels canònics, més enllà del 
gran moment del monaquisme benedictí. Aquest feno-
men, que es va iniciar sobretot al monestir de Santa Maria 
de Vilabertran, tenia com a base indiscutible la reforma 
canònica de Sant Ruf d’Avinyó. El mateix sant Oleguer, 
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Des de finals del segle xi, d’altra banda, es va anar evi-
denciant un treball molt més acurat de la pedra, de la mà 
de mestres picapedrers coneixedors del seu ofici. Els car-
reus eren més grans i més ben escairats, i l’aparell es dis-
posava de manera molt ordenada. La polidesa en la tècni-
ca del tall permetia l’elaboració d’elements arquitectònics 
decoratius (cornises, columnes adossades, impostes) que 
a poc a poc van anar enriquint la monumentalitat de l’edi-
fici basilical configurat al segle xi. Aquests elements orna-
mentals, que primer eren molt simples, cada vegada ani-
ran evolucionant cap a formes més complexes, fins a 
arribar als grans capitells i timpans figurats de la segona 
meitat del segle xii i del segle xiii. En aquest camp, tindri-
en molta importància els claustres dels monestirs, amb les 
seves galeries i dobles columnes de sustentació de les ar-
cades, que oferien grans possibilitats per al desenvolupa-
ment de l’escultura ornamental pròpiament dita.

Un altre element vingut de fora és la capçalera amb giro-
la o deambulatori, que es va utilitzar en obres com Sant 
Joan de les Abadesses, Sant Pere de Besalú o el monestir de 
Poblet i que està inspirada directament en models france-
sos dels segles xi i xii, bé que a Catalunya no va prosperar.

L’arquitectura tardana d’estil romànic 
(segles xii-xiii)

El romànic tardà es desplega a Catalunya —cal recordar-
ho insistentment— en ple període gòtic. L’arquitectura 
romànica de mitjan i de la segona meitat del segle xii, tant 
a Catalunya com en altres llocs, es caracteritza pel desple-
gament de grans façanes esculpides que obeeixen a una 
estricta composició arquitectònica. A Catalunya, el sentit 
triomfal de la portalada de Ripoll queda subratllat per la 
forma i la composició de l’arquitectura del frontis escul-
pit, ja que no sols es mostra com una imitació calcada 
d’un arc de triomf clàssic, sinó que revela per part dels 
constructors un coneixement tan profund d’aquest tipus 
de monument que els permet organitzar el conjunt en dos 
nivells superposats, remarcats per l’esglaonament de dues 
columnes a cada cantonada i coronats per un fris continu. 
La comparació amb la decoració del reliquiari carolingi 
en forma d’arc triomfal ofert per Eginard a l’abadia de 
Sant Servasi de Maastricht posa de manifest el simbolisme 
triomfal, ja que en ambdós casos el registre superior apa-
reix ocupat per una imatge del triomf de Crist que domi-
na les figures dels personatges històrics que han anunciat, 
preparat o contribuït al fet que es compleixi a la terra el 
regne de Crist. Es tracta d’una versió cristiana dels pro-
grames romans destinats a la glorificació imperial.104

A la Provença, per exemple, un monument excepcional 
domina l’estructura arquitectònica de les façanes del segle 
xii: la façana de Sant Gèli del Gard. Tres portalades deco-
rades amb estàtues i relleus que vessen iconografia i enva-
eixen la façana, enriquides amb pilars, pòrtics i columnes, 
constitueixen un coherent conjunt lligat a un programa 
arquitectònic i iconogràfic meticulosament planificat, 

des. A la monumentalitat del primer romànic, s’hi afegia 
el component decoratiu i la riquesa de l’escultura, obra 
d’artistes molt vinculats al Rosselló, però que també ob-
servaven l’escultura tolosana. 

És en aquest sentit que s’ha parlat de l’eclecticisme del 
canvi de segle, en què l’arquitectura catalana s’obria a un 
ampli ventall d’influències que ja anunciaven el panora-
ma de l’arquitectura religiosa catalana del segle xii. Un 
bon exemple de la diversitat de solucions que aquest 
eclecticisme propiciava són les tres esglésies de Besalú, 
pertanyents a un moment més o menys contemporani, 
però d’aspecte ben diferent: Santa Maria, amb la seva gran 
qualitat d’arquitectura i d’escultura que ha aixecat tants 
debats sobre la seva cronologia; l’església parroquial de 
Sant Vicenç, amb una planta arcaïtzant de tres naus,101 i 
Sant Pere, amb girola de columnes i capitells com si vol-
gués reflectir el que es feia a determinades regions de 
França.102 A Santa Maria, les excavacions han permès 
d’entendre la implantació de l’església anterior al 1000, 
amb tres naus i tres absis, i de quina manera s’organitza la 
seqüència arqueològica.103 Pel que fa a les grans obres, en 
general l’arquitectura d’aquells anys dóna testimoni 
d’obertura a l’exterior; potser cap a Itàlia a la Seu d’Urgell, 
cap a les formes provençals a Sant Cugat del Vallès i cap a 
Tolosa a la catedral de Solsona.

A partir de les provatures de la primera meitat del se-
gle xi, s’havia anat creant una tipologia d’edifici de plan-
ta basilical amb una o tres naus cobertes amb volta de 
canó a la nau central i de mig canó a les laterals. El model 
de capçalera de tres absis amb transsepte obert a una 
sola nau era cada vegada menys freqüent, tot i que tarda-
nament se’n van construir alguns exemples com a l’es-
glésia del monestir de Sant Joan de les Abadesses. Els 
pilars, que acostumaven a ser d’esquema rectangular, 
anaven prenent cada cop més una forma crucífera, i re-
collien amb columnetes adossades les arcades decorati-
ves dels absis i les voltes. Els creuers podien ser més o 
menys evidents. Pel que fa a l’aspecte extern de l’edifici, 
les arcuacions cegues eren el principal element decora-
tiu, sobretot en els absis, però anaven donant pas a co-
lumnes adossades i mènsules sota frisos de dents de ser-
ra. Els campanars mantenien també l’estructura 
anterior, però eren cada vegada més esvelts.

La validesa dels models estructurals creats pràctica-
ment un segle abans es palesa en casos com el de l’església 
de Santa Maria de Besalú, on sembla que al segle xii es va 
fer una reforma de la capçalera, però es van mantenir les 
tres naus de l’església consagrada el 1055. Si aquesta hipò-
tesi fos certa, no seria l’únic exemple a Catalunya, ja que 
trobem intervencions similars a Santa Maria de Serrabo-
na o a Santa Maria de Cornellà de Conflent, per exemple.

D’entre les novetats aportades per l’arquitectura fran-
cesa, a més de l’aspecte més decoratiu de l’element escul-
tòric, podem esmentar, per exemple, les absidioles encas-
tades dins del gruix dels murs. Esglésies com la nova 
catedral de la Seu d’Urgell o Sant Pere de Besalú són bo-
nes mostres d’aquesta influència.
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ralment, el pas de la volta de canó de mig punt a l’apunta-
da no va significar canvis substancials en l’estructuració 
de les construccions. D’altra banda, la volta apuntada no 
era tampoc, al segle xiii, un element innovador, si tenim 
en compte que en trobem per exemple en esglésies com 
Santa Maria de Colera, construïdes durant les primeres 
dècades del segle xii. El tipus de planta més habitual va 
ser la rectangular, amb un absis semicircular o bé pla, tot i 
que també es va emprar el tipus de planta de creu llatina i, 
més rarament, la basilical.

Les seus de Lleida i Tarragona són les dues grans obres 
de l’arquitectura del segle xiii i representen alhora el pas 
d’una arquitectura plenament romànica, els esquemes ti-
pològics de la qual ja s’havien configurat al segle xi, a una 
arquitectura que començava a utilitzar el llenguatge gòtic. 
Aquesta pertinença a dos mons diferents ve donada no 
tan sols pel fet que la seva construcció es va allargar fins al 
segle xiv, sinó també perquè en un moment ja avançat en 
què les noves solucions tècniques difoses pel Cister eren ja 
ben conegudes, els constructors d’aquestes obres van op-
tar per una tipologia antiga, però fortament consolidada i 
amb resultats contrastats. Alhora, són dos conjunts que 
mantenen característiques similars, com ara (i sobretot) 
la seva unitat constructiva, malgrat les possibles varia-
cions en la seva construcció i a pesar de la combinació d’un 
substrat arquitectònic romànic i uns elements que ja po-
dem considerar gòtics. D’altra banda, no podem oblidar 
que van esdevenir dos centres dinamitzadors no tan sols 
de noves construccions, sinó també d’importants tallers 
d’escultura.

La nova catedral de Tarragona es va començar a cons-
truir a finals del segle xii, segons es desprèn de les deixes 
testamentàries per a aquesta obra que es conserven des de 
l’any 1167, i cap al 1184 l’absis ja estava acabat. Dins del 
primer terç del segle xiii, es va consagrar la nova cons-
trucció, fet que indica, si més no, un punt avançat de les 
obres. Com que es va emplaçar en el punt més alt del nucli 
urbà antic, en el lloc on hi havia hagut el temple romà i el 
fòrum provincial, el traçat de l’edifici es va haver d’adap-
tar a un espai limitat i això va condicionar-ne la forma, 
sobretot pel que fa al claustre.

L’església segueix el model habitual de planta basilical 
de creu llatina, amb tres naus i transsepte ben definit, com 
a Lleida, que sobresurt respecte a les naus. La capçalera 
està formada per tres absis semicirculars esglaonats, amb 
presbiteris profunds, dels quals destaca el central, més 
ample i profund respecte als corresponents a les naus late-
rals. El creuer, però, no té els braços simètrics atès l’ados-
sament del claustre al costat nord, i l’absidiola d’aquesta 
banda tampoc guarda les mateixes proporcions que la 
seva paral·lela. Les naus es cobreixen amb voltes de creue-
ria amb nervis motllurats i els pilars cruciformes que les 
sostenen presenten les habituals columnes adossades, 
aquí per parelles, que són la prolongació dels arcs de les 
voltes. 

La nau major de la seu de Tarragona és la més elevada 
de tots els exemples arquitectònics catalans anteriors. 

l’estil del qual ha influenciat molts aspectes de l’art romà-
nic tardà mediterrani. A la veïna metròpoli d’Arle, es duu 
a terme durant el mateix període una altra obra de gran 
magnitud: la portalada occidental de Sant Tròfim, adossa-
da a la façana, presenta una estructura semblant a la de 
Sant Gèli, però reduïda a una única porta. Hi trobem una 
composició a base d’arquitraus i fris que es completa amb 
l’element d’una columnata intercalada d’estàtues, com 
una mena d’homenatge monumental religiós romànic als 
grans monuments triomfals de l’antiguitat.105

Junt amb l’expansió del Cister, el segle xiii va estar pro-
tagonitzat a Catalunya sobretot per les obres de la Seu Ve-
lla de Lleida i de la catedral de Tarragona.106 Abans, però, 
havia arribat l’arquitectura funcional de l’orde del Cister 
que des de finals de la primera meitat del segle xii s’havia 
començat a implantar amb la fundació de grans mones-
tirs com Poblet (1149), Santes Creus (1160) o Vallbona de 
les Monges (1157). La funcionalitat que havia de presidir 
els edificis cistercencs va fer que es desenvolupessin utilit-
zant noves solucions tècniques com l’arc apuntat o nous 
conceptes de distribució dels espais arquitectònics i de 
sustentació de les cobertes. El Cister, que va jugar un pa-
per essencial en la definició d’un primer gòtic molt carac-
teritzat,107 va aportar a l’arquitectura catalana no tan sols 
noves solucions tecnològiques per a la construcció i sus-
tentació dels edificis, com ara l’ús de l’arc apuntat i la vol-
ta de creueria, sinó també, i sobretot, noves maneres de 
concebre i estructurar l’espai arquitectònic. En aquest 
sentit, els elements arquitectònics concrets no eren res 
més que el resultat lògic del fet de donar una forma deter-
minada a l’edifici en funció d’unes necessitats també molt 
precises. Si un monestir necessitava crear un espai de reu-
nió unitari (una sala capitular, les naus de l’església o el 
celler), calia cercar nous recursos arquitectònics que ho 
permetessin. L’arquitectura cistercenca era, per damunt 
de tot, funcional, i per això va arribar a desenvolupar un 
seguit de solucions tècniques, algunes de les quals tindri-
en una continuïtat ben palesa dins del període gòtic.

A Catalunya, l’arquitectura romànica té una vida molt 
tardana, fins ben entrat el segle xiii. El tipus d’arquitectu-
ra fonamentada en la síntesi entre una tradició estructural 
romànica i uns elements arquitectònics nous vinguts del 
gòtic que al nord de França s’havien imposat des dels anys 
1145 es va difondre sobretot a través de la construcció 
d’esglésies parroquials en àmbit rural amb solucions es-
tructurals molt diverses. 

En general, l’arquitectura religiosa catalana del segle 
xiii està marcada pel substrat tradicional aconseguit du-
rant la segona meitat del segle xii, tant pel que fa a la con-
cepció espacial i estructural de l’edifici com en allò relatiu 
a l’aspecte visual de la pròpia arquitectura. El tipus de 
planta no varia mentre que en l’alçat de les esglésies es va 
generalitzant l’ús de la forma apuntada, tant en els arcs 
com en les voltes de canó. Sovint, l’única alteració en una 
arquitectura que anava continuant el camí dibuixat des 
del segle anterior era la introducció d’elements diferenci-
adors des del punt de vista ornamental. Fet i fet, estructu-
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vencions arqueològiques que han mostrat que les co-
lumnes dels extrems del transsepte, que és la primera 
part que es va construir, es van concebre ja des dels fo-
naments, fet que fa pensar que des d’un principi es po-
dria haver previst una coberta de creueria, en comptes 
de la volta de canó que es pensava.

La Seu Vella de Lleida respon al tipus d’edifici romànic 
de planta basilical de tres naus amb el creuer ben marcat 
en planta i alçat. Originalment tenia cinc absis, dels quals 
tan sols es conserven el segon de la banda nord i l’absis 
central, que té un ample espai presbiteral. Era una estruc-
tura perfectament simètrica que conformava una capçale-
ra esglaonada, amb els cinc absis semicirculars de propor-
cions decreixents. L’estructura de la capçalera és similar a 
la de la seu de Tarragona, però en aquest cas és molt més 
unitària i ben resolta. 

Les naus, força curtes, s’estructuren en tres trams ben 
marcats per arcades, coberts per voltes de creueria sostin-
gudes per complicats pilars d’esquema cruciforme amb 
columnes adossades que arrenquen des d’un podi i reben 
els nervis de la volta i de l’arc de reforç. Al centre del creuer 
es disposa d’un cimbori de planta octogonal, cobert per 
una volta de creueria de vuit trams, aixecat sobre quatre 
trompes i quatre arcs. Als braços del transsepte, a la faça-
na sud i a la de ponent, s’obren les portes de l’edifici se-
guint els esquemes tradicionals de l’art romànic, mentre 
que el claustre amb les seves dependències i la torre de les 
campanes se situen davant la façana principal del temple, 
que té tres portes, una per cada nau. L’accés principal, 
però, i per tant la gran portada de l’església, és la que es 
coneix com la porta dels Fillols, situada en el tram central 
de la nau lateral de l’Epístola. 

Malgrat la data tardana, la utilització de voltes de creu-
eria i la introducció d’elements de l’arquitectura gòtica 
com l’arc apuntat, no podem considerar la Seu Vella de 
Lleida com un edifici gòtic, ja que la distribució dels ele-
ments arquitectònics i de l’espai, així com el tractament 
de la llum, són pròpiament romànics. Un altre element que 
reforça la presència d’una idea romànica és el fet que es va 
mantenir, a les naus, el tipus de finestra de mig punt amb 
arquivoltes i columnes, tot i que en el cimbori ja apareix 
l’arc ogival i una traceria molt simple.

La Seu Vella de Lleida representa, doncs, la maduresa 
de l’arquitectura romànica catalana, en un moment ja tar-
dà, recollint amb una gran coherència les formulacions 
anteriors i combinant-les amb les noves aportacions, sen-
se que aquesta síntesi trenqui la unitat del projecte.

El final del segle xii i l’inici del xiii és un període en què 
Occident assisteix a una paradoxa artística única en la his-
tòria de l’art. Efectivament, a les regions del nord de Fran-
ça ja gairebé feia mig segle que es vivia la revolució d’un 
nou estil, el de l’arquitectura gòtica, mentre que, al sud, 
tocant al Mediterrani, però també en altres regions d’Eu-
ropa, un estil tradicional, el romànic, vivia un nou renai-
xement, una nova vida, no per desconeixement del gòtic 
elaborat als voltants de la regió parisenca, sinó per volun-
tat pròpia dels promotors d’aquelles obres.

Tanmateix, si les proporcions poden considerar-se gòti-
ques, el concepte de distribució dels volums en l’espai 
correspon encara al món romànic, malgrat l’envergadura 
de l’àmbit. Sembla, per exemple, que en un principi es 
preveia una capçalera graonada amb cinc absis, que la pre-
sència del claustre no va permetre edificar, de manera que 
també es va variar el traçat de tota la zona del creuer i del 
presbiteri. En canvi, els pilars cruciformes indiquen que 
probablement des de bon principi ja es pensava cobrir les 
naus amb voltes de creueria.

Un altre element excepcional en l’arquitectura religiosa 
romànica catalana tardana és la presència d’un nombre 
elevat de finestres a l’absis central, tres en el nivell inferior 
i set en el superior. Malgrat la forma apuntada, són, però, 
finestres que mostren encara una forma arcaïtzant. El 
cimbori octogonal, d’altra banda, que es va construir cap 
a mitjan segle xiii, està cobert també amb voltes de creue-
ria i suportat per trompes angulars, i segueix un tipus 
molt similar al de Sant Cugat. 

Per al claustre de Tarragona, es va recórrer a una tipo-
logia que trobem a les abadies cistercenques de la fi del 
segle xii, com Santa Maria de Poblet o Vallbona de les 
Monges. Es tracta del tipus format per quatre galeries co-
bertes amb voltes de creueria. Les arcades que recorren 
tot el perímetre estan estructurades en dos nivells: en el 
superior, a més d’un fris d’elements polilobulats, hi ha sis 
grans arcs apuntats cecs amb dues rosasses o ulls de bou al 
vèrtex central. Inserits dins d’aquests grans arcs, i confor-
mant el nivell inferior, es distribueixen grups de tres arcs 
de mig punt sobre dobles columnetes.

El cas de Lleida no és pas menys interessant. La ciutat 
de Lleida va ser conquerida als sarraïns l’any 1149, i a con-
seqüència d’aquest fet el bisbe Guillem Pere de Ravidats 
va consagrar sota l’advocació de Santa Maria la mesquita 
major que havia estat construïda el 832. Les hipòtesis so-
bre l’emplaçament d’aquesta primera seu han estat diver-
ses; s’ha identificat amb la capella del castell del rei o la 
Suda, o s’ha situat bé a prop de l’ala nord del claustre de  
la seu actual bé en el mateix espai, però amb dimensions 
més reduïdes. És probable que hagués ocupat part dels 
terrenys en els quals a partir de l’any 1203 es construiria la 
nova basílica. Durant el segle xii, hi havia la intenció de 
construir un nou temple catedralici començant el 1203 
pel braç esquerre del creuer i continuant cap a les absidio-
les del braç dret del transsepte fins a la porta de l’Anunci-
ata, acabada cap al 1215. El bisbe Guillem de Montcada va 
consagrar la nova seu de Lleida el 31 d’octubre de 1278.

El curt espai de temps en què es va construir la Seu 
Vella de Lleida (1203-1278) fa pensar en un programa 
constructiu molt unitari, amb molt poques modifica-
cions. S’observen dues etapes constructives ben diferen-
ciades: la primera, que respon a l’època romànica, fins 
abans del cobriment, i la segona, que és la readaptació de 
l’estructura romànica per a poder suportar les voltes gò-
tiques. El conjunt és equilibrat, proporcionat, harmònic 
i homogeni. La hipòtesi d’un canvi de plantejament de 
l’estructura de coberta es justifica a partir de les inter-
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