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De manera excepcional, aquest número de la revista Taüll i el següent estaran dedicats al projecte “Catalonia Sacra”. Aquest projecte, nascut com aquesta revista
en el si del SICPAS (Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat),
fou públicament presentat el passat 19 de juliol a la basílica de Santa Maria del
Mar, en un lluït acte presidit pels nostres bisbes.
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La naturalesa del projecte, els seus impulsors i els seus objectius justifiquen de sobres dedicar-li les pàgines d’aquest número de Taüll i del següent. A banda d’una
presentació general del projecte, s’ha considerat oportú de publicar i explicar una
ruta per cada bisbat, d’entre les diferents rutes que cada Delegació del Patrimoni
Cultural ha proposat per a recórrer i conèixer el seu bisbat en el marc de Catalonia
Sacra.
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Al costat de l’editorial signat per Mons. Francesc Pardo, bisbe delegat de la CET
per al Patrimoni Cultural i President de Catalonia Sacra, ha semblat imprescindible
incloure també en aquests dos números del Taüll els discursos que els arquebisbes
de Tarragona i Barcelona van pronunciar durant l’acte de presentació; el seu gruix
dóna el coixí i el context necessari on ha d’arrelar el projecte.
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Editorial

Bisbe delegat de la CET per al Patrimoni Cultural i President de Catalonia
Sacra
Monsenyor Francesc pardo ARTIGAS, bisbe de Girona

C

ATALONIA SACRA és un projecte i una iniciativa de la Conferència Episcopal Tarraconense (els bisbes de Catalunya), que
proposa uns itineraris per donar a conèixer i facilitar l’accés a una bona part del patrimoni històric i artístic de les diòcesis

de Catalunya.
Aquest patrimoni que representa una altíssima proporció de la riquesa patrimonial del territori, és el resultat de dos mil anys
d’íntima vinculació entre el cristianisme i la cultura, la identitat i l’espiritualitat del nostre país. Recull tots els territoris, totes
les èpoques i totes les arts de Catalunya.
Els objectius del projecte, per tant, expressen la voluntat de comunicar l’immens valor del nostre patrimoni artístic i cultural, i
convidar a conèixer-lo perquè sigui capaç de seduir per la seva bellesa i missatge. Concretament es desitja:
• Fer visible aquest patrimoni i fer-lo assequible.
• Donar a conèixer la naturalesa fonamental del nostre patrimoni, com a resultat de la inculturació de la fe cristiana a Catalunya.
• Ajudar al visitant a comprendre l’origen i la finalitat d’aquest patrimoni, i a més, d’alguna manera a conèixer millor què
creiem i què celebrem els cristians.
• Descobrir com Jesucrist, la Paraula feta carn, també s’ha fet art que comunica i parla des de la bellesa del nostre patrimoni.
• Adonar-se de les arrels cristianes de Catalunya i de com la vida cristiana s’ha expressat en els diversos moments de la història,
adaptant-se a les possibilitats de cada indret.
• Valorar el treball que l’església ha fet durant segles mantenint el patrimoni amb les aportacions dels fidels i de les administracions, especialment en els darrers anys.
• Fomentar la consciència de la necessitat de conservar i protegir el patrimoni.
• Incrementar el nombre de visitants per disposar de recursos pel seu manteniment.
• Ajudar a cada bisbat a desenvolupar aquelles potencialitats que cregui necessàries.
• Confeccionar una pàgina web activa sobre el patrimoni cultural de l’Església catalana i les seves activitats.
• Elaborar una oferta turística pròpia i coordinar-la amb les ja existents.
Mitjançant diferents activitats i ofertes, i utilitzant com a plataforma una pàgina web, “Catalonia Sacra” vol contribuir a valorar i comprendre el patrimoni cultural com un dels gran tresors del nostre país i, alhora, vol ser un mitjà per descobrir com la
fe s’ha fet art i cultura, estimulant la contemplació i manifestant l’Evangeli de la salvació.
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BARCELONA

El patrimoni artístic religiós i
l’evangelització
Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de
Barcelona

P

arlar del patrimoni artístic religiós de les diòcesis de
Catalunya és molt adient en aquesta bellíssima Basílica
de Santa Maria del Mar que ens acull. Contemplant aquesta
bellesa i pensant en la bellesa del riquíssim patrimoni artístic
que tenim en cadascuna de les diòcesis de Catalunya, ve
a la meva consideració un profund agraïment als nostres
avantpassats per haver anat expressant la seva fe cristiana i
la celebració del culte cristià amb l’ajut de l’art i de la bellesa.
Les nostres arrels cristianes que són molt llunyanes han
permés disposar d’aquest bellíssim patrimoni artístic i religiós
que ens parla de la vida de les Esglésies diocesanes, de la
seva història i de la seva presència en els esdeveniments de la
societat de cada moment.
Ens cal conèixer, valorar i estimar les nostres arrels cristianes
que han afaiçonat la nostra pròpia identitat. Això significa
que ens cal conèixer, valorar i estimar la història del nostre
país i també de cadascuna de les Esglésies diocesanes que
tenen la seva seu a Catalunya. I en aquesta història hi trobem
les diferents manifestacions artístiques que durant molts
segles han estat gairebé exclusivament religioses.
Penso que les diòcesis han fet recentment i estan fent un esforç
important – malgrat que disposen de pocs mitjans econòmics
– per conèixer, conservar, restaurar, exposar i difondre el seu
patrimoni artístic religiós, conscients que fent això estan
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evangelitzant, ja que presenten més i millor avui la fe, el
culte i el testimoni de la caritat que cada Església diocesana
ha viscut segle rere segle. Per això, desitjo posar en relleu
l’esforç que els bisbes de casa nostra i d’una manera especial
els Delegats del Patrimoni artístic de les nostres diòcesis han
realitzat i estan realitzant. Estimen i valoren moltíssim el
patrimoni artístic de la pròpia diòcesi, el conserven i el posen
amb la col·laboració dels rectors al servei dels diocesans i dels
turistes amb una finalitat espiritual, cultural, evangelitzadora.
Gràcies pel vostre servei!
Tanmateix el repte que els cristians i cada Església diocesana té
és el repte de l’evangelització. És un desafiament comú arreu
del món, però molt especialment a les societats de l’occident
europeu. És urgent la nova evangelització. És urgent, també,
que els ja batejats coneguin més i millor els continguts de la
seva fe. Evangelització i catequesi. Dues activitats essencials
a l’Església. Dues finalitats que pretén assolir l’Any de la Fe

proposat pel Papa Benet XVI a tota l’Església i que començarà
el proper octubre.
El patrimoni artístic religiós és un bon instrument per a
l’evangelització i per a la catequesi. Considero, també, que
no aprofitem suficientment el variadíssim i bellíssim patrimoni
que tenen les nostres diòcesis, parròquies i esglésies per a
evangelitzar i catequitzar.
Ara bé, la millor manera de gaudir del patrimoni religiós,
de l’art sacre, és contemplar-lo quan està al servei religiós
pel qual s’ha creat. La bellesa grandiosa de la Basílica de la
Sagrada Família es pot contemplar sempre, però si es vol fer
de la manera més sublim, ha de ser en una celebració de
l’Eucaristia, como fou especialment aquell dia històric per al
nostre país, el 7 de novembre de 2010, en la celebració de la
seva dedicació presidida pel Sant Pare Benet XVI. S’aconseguí
el somni del nostre “arquitecte de Déu” Antoni Gaudí, com el
de tots els constructors de catedrals: representar en el temple

projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova i santa que, com
diu l’Apocalipsi, baixarà del cel, venint de Déu, com una núvia
abillada per al seu espòs. En el marc esplèndid de la basílica
gaudiniana, aquell diumenge al matí vam poder participar de
l’ars celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant
principal – el nostre benvolgut Sant Pare – , l’artista – el nostre
Antoni Gaudí -, el seu temple originalíssim i únic en el món i
l’assemblea activa i participant, durant tres hores, escrivint un
bellíssim himne de lloança i glòria a Déu que va fer pregustar
la litúrgia del cel.
La bellesa és interpel·ladora i condueix a la transcendència,
en definitiva a Déu. Per això hem d’aprofitar el patrimoni
religiós per a l’evangelització. Malgrat que la cultura actual
del nostre món europeu és poc sensible a la transcendència,
l’home creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de
la vida i es planteja interrogants que transcendeixen l’espai i
el temps. Penso que no hem de perdre la riquesa del misteri,
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Presentació de C.S. a la Basílica de Santa Maria del Mar.

perquè en la nostra vida hi ha sempre la presència del misteri
de Déu, que moltes vegades no apareix explícitament. L’obra
d’art i especialment d’art religiós és un signe visible del Déu
invisible.
¿Podríem desaprofitar – per posar un cas conegut per tots – les
dues façanes de la Sagrada Família per a l’urgent tasca de la
catequesi? Són una catequesi de pedra, riquíssima de simbologia
bíblica, litúrgica i catequètica, bellíssima de contingut. Avui les
parròquies organitzen catequesis d’adults i l’assistència no és
massa reeixida. Però, han estat més de tres milions de persones
que han visitat la Sagrada Família l’any 2011. No ho podem
desaprofitar. En tenim una gran responsabilitat d’aprofitar el
patrimoni religiós per a la catequesi, avui que hi ha una gran
ignorància religiosa entre molts cristians. Considero que cada
comunitat diocesana n’ha de prendre molta consciència i ha
de fer el màxim que pugui, i aquest projecte de Catalonia
Sacra pot ajudar a cadascuna de les Esglésies diocesanes en
la mesura que ho necessitin per aprofitar aquesta dimensió
evangelitzadora, catequètica i cultural.
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Una petita experiència: durant l’Advent i la Quaresma, vaig
demanar preparar uns DVD amb imatges de la façana del
Naixement (Advent) i de la Passió (Quaresma) amb un guió
evangelitzador i catequètic i que es projectés en tres indrets de
l’absis de la Basílica de la Sagrada Família, en català, castellà
i anglès, per a tots els visitants que vulguin seguir-ho. Això es
fa i això caldrà fer-ho més arreu de les nostres diòcesis.
Finalment, considero que l’Església diocesana ha de tenir cura
dels artistes, de la seva formació religiosa, dels continguts de la
fe i de la litúrgia i de la seva vida cristiana. No podem oblidar que
si Antoni Gaudí va projectar la bellesa de la Sagrada Família amb
la seva simbologia i segons les exigències litúrgiques, va ser per
la seva formació que, com ens recordà el Papa Benet XVI en la
missa de la dedicació, s’inspirà en tres llibres: el llibre de la natura,
el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia. I així va
poder viure la vocació de ser “arquitecte de Déu” i procurar
que les obres arquitectòniques – totes – portessin a Déu, les
persones que les contemplaven. En Gaudí, l’art evangelitzava.
Avui, hem de servir-nos de l’art per a evangelitzar.

fonamental és la formació de les persones que acompanyin
als visitants.

CATALONIA SACRA

• L’activitat turística i cultural. El projecte pretén programar
visites culturals i oferir visites guiades, així com organitzar actes
culturals, tant permanents com puntuals. Aquesta activitat ha
de desplegar-se en col·laboració amb altres iniciatives que ja
estan en marxa.
• Les noves tecnologies. La difusió dels continguts, a
banda de les visites guiades, té el seu punt fort en les noves
tecnologies. Pàgina web, pantalles tàctils a les catedrals,
aplicatius per a dispositius mòbils, etc., han de ser els vehicles
de comunicació per als usuaris que vulguin visitar el patrimoni
pel seu compte.

Què és Catalonia Sacra?
per DANI FONT

Antecedents
Des de fa més de 20 anys, els delegats del patrimoni cultural dels
bisbats catalans –els arquebisbats de Tarragona i Barcelona, i
els bisbats de Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona,
Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic- es reuneixen periòdicament en
un secretariat, anomenat SICPAS, per tractar temes comuns
respecte la custòdia i la promoció del patrimoni cultural de
l’Església. En aquest àmbit es manifestava, des de feia temps,
la inquietud per deixar sense fer part del treball entorn el
patrimoni cultural: la tasca fonamental de divulgar el sentit
últim dels nostres temples i béns mobles, més enllà del seu
valor artístic. Malgrat el pes fonamental del nostre patrimoni
en el conjunt del patrimoni cultural català, i del seu complexe
i ric sentit últim, el relat habitual sobre les esglésies i la seva
funció quedaven, en general, en mans de diferents agents
turístics, no sempre preparats o conscients del seu valor.
D’aquesta inquietud va néixer Catalonia Sacra, que aquesta
tardor començarà el seu camí.
Eixos de treball
El projecte CS es vertebra en cinc eixos de treball:
• Els continguts i la formació. Els continguts que s’ofereixin,
tant des de la web com des de les activitats, son l’ànima del
projecte. És un treball fonamental anar afegint continguts, i
vetllar molt especialment per la seva qualitat i garantia. Punt

• La col·laboració institucional. El projecte ha de col·laborar
amb diferents organitzacions, tant de la pròpia església com
d’institucions civils, relacionades amb els diferents eixos de
treball, per a fer un projecte cada vegada millor i en el que
tothom s’hi senti implicat.
• La gestió i l’economia. Catalonia Sacra és un projecte
complexe, que ha de combinar realitats molt diferents amb
uns interessos i una oferta comú. L’eficiència de la gestió i la
professionalització ha d’adaptar-se escrupolosament a la vida
quotidiana de cada església i de la seva comunitat.
Propostes d’apropament al patrimoni
El projecte marc planteja l’acostament al patrimoni cultural
mitjançant tres tipus de visites: les visites a les catedrals, les
rutes diocesanes, i les rutes globals.
• Les visites a les Catedrals. Les catedrals, en la seva
majoria, ja disposen d’un punt de recepció per acollir el
visitant. La seva designació com a “casa de Catalonia Sacra”
ja indica la seva centralitat. S’ofereixen visites, definides per
cada Capítol de Canonges, per entendre la realitat litúrgica i
artística del monument, en la seva majoria obres fonamentals
del patrimoni cultural català.
• Rutes diocesanes. Cada bisbat ha dibuixat quatre o
cinc rutes dins del seu territori que, sumades, ofereixen un
panorama complet de la realitat del seu patrimoni cultural.
Aquestes rutes, amb coherència interna i amb lògica de visita,
haurien de poder fer-se en un parell de dies.
• Rutes globals. De la mà d’especialistes en la matèria, es
dibuixaran rutes que, prescindint de les divisions diocesanes,
ofereixin un relat concret de la història de l’Església a
Catalunya, bé sigui la presència monacal, bé sigui l’evolució
de l’arquitectura, etc.
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Aquesta voluntat d’acollida i explicació es concreta en una sèrie
de mitjans que, a mesura que vagi avançant la implantació del
projecte, hauran d’anar creixent i ampliant-se:
• Creació d’un calendari anual de visites i rutes guiades, seguint
les propostes fetes pels bisbats, i amb presentació d’obres
mestres del patrimoni cultural.
• Acollida personalitzada als grups organitzats que vulguin fer
visites guiades o que vulguin fer les rutes diocesanes.
• Manteniment de la pàgina web on la persona interessada
pugui preparar-se i auto-organitzar les rutes o visites proposades
pels bisbats, mitjançant descàrrega de materials de difusió, i
amb un cercador d’allotjaments associats.
• Instal·lació de pantalles web a les catedrals, amb accés als
continguts de la web
• Difusió de les activitats culturals que ja es fan des dels bisbats.
• Col·laboració amb altres entitats i agents turístics per a
realitzar activitats coordinades.
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La pàgina web
La pàgina www.cataloniasacra.cat serà el vehicle fonamental del
projecte. Aquest espai web vol donar a conèixer el projecte i les
rutes proposades, essent un lloc de consulta dels diferents materials
de difusió, bé siguin fulls de ruta, fotografies, informacions de
visita, etc. També hi ha associat un cercador d’allotjaments, per
tal de poder completar la preparació de la visita.
La pàgina web també ens enllaça amb les webs de cada bisbat, així
com amb altres institucions culturals afins, de les activitats culturals
dels quals pot ser-ne també portaveu. Així mateix, des de la web es
pot descarregar la revista de patrimoni cultural de l’Església “Taüll”.
Un projecte en fase inicial
Catalonia Sacra és un projecte que neix menut, amb la voluntat
d’anar creixent en tots els seus àmbits: en els continguts que
s’hi ofereixin, en la formació dels seus guies, en l’ampliació
del calendari anual d’activitats, en l’increment de propostes
de visita, en la millora dels instruments de col.laboració,
en el nombre d’entitats i institucions implicades… Amb la
col·laboració de tothom, de ben segur que serà possible.

G I RO N A

Girona ciutat

P

rincipal ciutat de tota la diòcesis i de tota la demarcació, bressol d’una primerenca comunitat cristiana, la ciutat de Girona
compta amb alguns dels edificis i obres d’art sacre més rellevants
de tot el país, que s’agrupen a la part més alta i antiga del barri
vell. Més enllà del conjunt colossal que formen la Catedral, l’església de Sant Feliu i el Museu d’Art (amb el fons del Museu Diocesà),
la visió de la Girona sacra es pot completar amb la visita d’algunes
esglésies modernes, com les parroquials de Sant Josep (arquitecte Joaquim M. Masramon, 1953) o de Santa Eugènia (arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel, 2007), o l’església del Cor de Maria (dels
arquitectes Masgrau i Negre i amb vitralls de Domènec Fita), 1983.
Informació més completa de la diòcesi a la pàgina web:
www.cataloniasacra.cat.
Església de Sant Feliu de Girona
Antiga seu episcopal abans de la construcció de la Catedral.
L’actual església de tres naus és una combinació de planta
romànica, paraments gòtics i fortificació (degut a la seva
antiga situació extramurs). Hi trobem la Capella de Sant
Narcís, patró de Girona.
Aquesta església fou molt important quan encara no hi
havia la Catedral. La seva situació extramurs la va fer molt

Vista de Sant Feliu de Girona.
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A dalt, conjunt monumental amb la Catedral i la Basílica - parròquia de Sant Feliu. A baix Interior de la Catedral i Claustre.
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Nau central de la Basílica de Sant Feliu.

Vista de la Catedral Santa Maria de Girona.

vulnerable durant els diferents setges que va patir la ciutat de
Girona. Per això va ser objecte de diferents remodelacions.
Sembla que el seu campanar va ser escapçat per un llamp al
s. XVII i que mai es va reconsruir. A l’interior, l’altíssima nau
central queda envoltada de dues naus laterals on s’allotgen
diferents capelles, entre elles la de Sant Narcís, patró de
la ciutat. Podem veure-hi els dos sepulcres del sant màrtir,
i un quadre que ens mostra el moment del miracle quan
les mosques que van sortir del seu sepulcre fan fora als
francesos.

Catedral de Santa Maria de Girona
La nau única gòtica més ampla del món.
En el mateix indret del fòrum romà de l’antiga Gerunda,
dominant tot el barri vell de la ciutat, s’alça la imponent
església de Santa Maria de Girona. La gran façana barroca,
al capdamunt de noranta graons de pedra picada, clou en
realitat una església gòtica extraordinària amb una nau única
de 23 m d’amplada que s’adossa a una capçalera amb girola,
més íntima i delicada, centrada per un important conjunt de
mobiliari litúrgic romànic i gòtic. A redòs de la gran nau, el
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claustre canonical compta amb galeries de capitells esculpits
a finals del segle XII i ornats amb escenes bíbliques; des del
mateix claustre es contempla la torre de Carlemany, darrer
vestigi visible de la catedral del segle XI. Dins el mateix
circuit, la visita del Tresor Capitular posa a l’abast obres d’art
de fama mundial com el Tapís de la Creació o el Beatus de
Girona.
Museu d’art de Girona
Instal·lat a l’antic Palau Episcopal, consisteix en l’exposició
conjunta dels fons del Museu Diocesà i dels de l’antiga
Comisión Provincial de Monumentos. Aplega importants
manifestacions artístiques des del pre-romànic fins al s. XX,
vinculades a la diòcesi i comarques gironines. Entre les obres
més cèlebres hi ha l’ara portàtil de Sant Pere de Rodes (s. XI),
les majestats de Cruïlles i de Sant Joan les Fonts (s. XII), la biga
de Cruïlles (s. XIII), el fabulós Martirologi d’Usuard (s. XV) o
una nodrida col·lecció de retaules gòtics, amb obres cabdals
de Lluís Borrassà i Bernat Martorell (s. XV).

Museu d’Art de Girona
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Pla de l’Estany i Garrotxa: a les faldes
del Pirineu

L

’interior muntanyós de la diòcesi gironina, a redòs de les
primeres estribacions pirinenques, combina els nuclis dinamitzats per grans parròquies i convents urbans i les valls més
o menys extenses, de pobles petits i hàbitats dispersos. La
muntanya, esquitxada de masies, compta amb petits veïnats
que molt sovint apleguen poca cosa més que la parròquia i
la rectoria. Les valls d’en Bas i de Bianya, però també la de
Mieres o la del Llémena, mostren la profunda unió entre l’estructura parroquial, l’ocupació humana del territori i els reptes
d’un paisatge feréstec.
Monestir de Sant Esteve de Banyoles
Monestir benedictí fundat al s. XII, de gran importància a
l’època medieval. Es conserva encara la porta d’estil gòtic
tardà. A l’interior hi podem veure el retaule de la Mare de
Déu de l’Escala i el claustre neoclàssic.
La gran façana ja ens indica les dimensions d’aquesta
església, i per tant, podem imaginar que al seu interior també
hi trobarem un gran espai per albergar-hi el retaule de la
Mare de Déu de l’Escala (recentment restaurat). Les relíquies
de Sant Martirià estan guardades en una arqueta d’argent
del s. XV, que també s’ha pogut restaurar parcialment, i que
són molt venerades ja que és el sant patró de Banyoles. El
gran claustre neoclàssic culmina la visita a aquest espai de
recolliment i espiritualitat.
Església de Santa Maria de Porqueres
Aquesta església és de formes austeres. Tot i així, la seva
portalada denota la importància que en el seu moment devia
tenir. És d’una sola nau, molt alta i amb una llargada que no
es fa aparent quan ens la mirem des de fora. A l’esquerra
de la porta d’entrada hi trobem dues peces importants del
conjunt: una pica baptismal feta de travertí i una “soca
d’almoines”feta d’una sola peça de fusta de roure. L’altra
peça, per veure-la amb detall, ens haurem d’acostar a l’altar
i mirar cap al sostre: una biga de fusta policromada, que es
conserva en la seva posició original. Aquesta església mereix
fer una parada en el camí.

Monestir de Sant Esteve de Banyoles. Foto: Nano Cañas.

Absis de Porqueres. Foto: Joaquim Puigvert.

13

Església del Sant Sepulcre de Palera. Juan José Pascual.

Església de Sant Vicenç de Besalú.

Sant Pere de Besalú.

Església del Sant Sepulcre de Palera
Preciosa església romànica del s. XI, rodejada de boscos
i situada en un bell indret natural. La façana és austera
amb un campanar d’espadanya. Des de darrera l’església
es poden observar perfectament els tres absis. Va formar
part d’un monestir benedictí, del qual només se’n
conserva en bon estat l’església. Va ser un lloc de culte
molt freqüentat ja que una visita a aquesta església et
concedia els mateixos privilegis que visitar el Sant Sepulcre
de Jerusalem. A l’interior podem observar la figura de guix
del Crist Jacent.

Església de Sant Vicenç de Besalú
Preciosa església romànica amb elements gòtics situada
al bell mig de Besalú. Façana amb un bonic finestral gòtic
amb rosassa i vitralls. En una de les parets laterals es
pot contemplar la imponent i ben conservada portalada
romànica de St. Rafael. A l’interior podem veure-hi la
tomba gòtica de Pere de Rovira que va portar les relíquies
de St. Vicenç a Besalú. En un lateral trobem la imatge de
la Mare de Déu dels Dolors, patrona de Besalú. A les parets
laterals hi ha quadres amb les representacions dels dolors
de la Mare de Déu. En una capella lateral amb volta de
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Sant Pere de Besalú. Foto: Joaquim Puigvert.

El Greco. Crist abraçat a la Creu. Parròquia de Sant Esteve d’Olot.

creueria es guarden les relíquies de la Vera Creu i de St.
Vicenç.

el bé. A l’interior cal destacar una altíssima volta de canó,
el deambulatori del s. XII, les tombes dels abats i la tomba
comuna dels monjos. A l’entrada de l’església hi ha una talla
de la Mare de Déu dels Dolors. El campanar és barroc (1697).
Per tot això i molt més, es mereix una visita amb temps.

Monestir de Sant Pere de Besalú
De l’antic monestir benedictí de Sant Pere de Besalú, actualment
en resta la preciosa església romànica del s. XI. L’església va ser
fundada al 977 i consagrada l’any 1003. La rapidesa en què va
ser construïda palesa el poder que ostentava Besalú, que era
la capital del comtat. Sant Pere és una església espectacular,
molt gran i lluminosa per ser romànica. A la façana hi ha un
magnífic finestral romànic amb dos lleons que simbolitzen

Museu-Tresor parroquial de Sant Esteve d’Olot
Dins de l’església de Sant Esteve hi ha el Museu-Tresor amb
fantàstiques peces d’orfebreria, pintura, talles i ornaments
d’entre els segles XV i XIX. Una col·lecció que no ens deixarà
indiferents si volem entrar dins l’ànima de l’art sacra. Cal
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1. St Joan Fonts. Foto: Joaquim Puigvert. - 2. Capitell de Bianya. Foto: Joaquim Puigvert. - 3. Bianya- Sant Salvador - 4. Absis Sant
Joan les Fonts. Foto: Joaquim Puigvert - 5. Hostal Nou de Bianya- Santa Margarida.

destacar especialment un oli d’El Greco “Crist abraçat a la creu”
i dos retaules gòtics, un dels quals és atribuït al Mestre d’Olot.
Monestir de Sant Joan les Fonts
Monestir benedictí d’època medieval del s. XII, del qual avui
podem veure l’església romànica, de planta basilical i tres
naus. Conté una rèplica de la Majestat de Sant Joan les Fonts,
talla de fusta policromada del s. XII que es conserva al Museu
d’Art de Girona. Conserva una magnífica pica baptismal
decorada en el seu exterior amb relleus.
Església de Santa Margarida de Bianya
A la plana de Bianya, hi trobem aquesta església romànica
del s. IX, força malmesa per terratrèmols del s. XV. L’absis
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és semicircular, a llevant, i la portada d’entrada a migdia. Al
campanar de torre hi ha la portalada neoclàssica (s. XIX)
Podem veure al seu interior una exposició d’objectes
d’orfebreria provinents de les altres esglésies de la Vall de
Bianya.
Església de Sant Salvador de Bianya
Església d’una sola nau situada al nucli de la població i
consagrada l’any 1170. Destaca un campanar de planta
quadrada i la porta, amb llinda i dos columnes a cada costat,
al final de les quals hi ha uns capitells decorats. L’absis
principal està molt ben decorat. El projecte de reforma va ser
portat a terme per Rafael Masó. Està situada en una zona
amb paisatges espectaculars.

LL E I D A

Al cor de Lleida

L

a ruta a través del cor de Lleida ens permet contemplar
els edificis religiosos més rellevants en un dels principals
eixos vertebradors de la ciutat que va des del carrer Sant Antoni (situat a ponent), fins el carrer del Carme (situat més cap
a llevant). En aquest eix es disposa un conjunt de set nuclis
religiosos que, a pesar de ser d’èpoques, estils i espiritualitats
diferents, han articulat durant segles, la fisonomia cultural i
cultual de Lleida.
La ruta s’inicia a la parròquia de Sant Llorenç. Aquesta església és una de les més belles obres arquitectòniques de què disposa la ciutat de Lleida. Es troba situada en un dels punts més
cèntrics, i està envoltada d’institucions de gran importància
cultural, com poden ser el Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, el Palau Episcopal, l’Arxiu Històric o l’edifici central de la
Universitat de Lleida (antic Seminari Diocesà). A continuació
baixaríem fins al carrer Sant Antoni per entrar en l’Oratori de
la Sang, antiga església de Sant Antoni o dels antonians. El
proper punt de la nostra ruta és el Reial Oratori dels Dolors,
situat al carrer Cavallers que puja cap a la Seu Vella. És un
petit oratori dedicat a la Mare de Déu dels Dolors realitzat
entre 1724 i 1737, en època del bisbe Gregori Galindo. Es
troba situat molt a prop de l’antic Convent del Roser (s. XVIII).

Exterior de la capella del Peu del Romeu.
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A la part baixa del Carrer Cavallers, trobem la capella del Peu del
Romeu. Aquest, es un petit edifici situat en ple carrer major que
data de 1399 i està dedicat a la Verge de les Neus. Continuant
pel carrer major, a la plaça de Sant Francesc trobem l’església de
Sant Pere que rep aquest nom ja que en ella es trobava l’antic
convent dels franciscans del s. XVIII (primera pedra, 1731). En
l’actualitat només roman l’església dedicada a Sant Pere.
Per arribar al darrer monument, passarem per davant d’edificis
emblemàtics i molt representatius de Lleida que es troben en
aquest mateix eix urbà. Per ordre de trobada veurem la Catedral o Seu Nova –de la qual el lector pot disposar d’una informació completa en el Taüll núm. 35 de maig-juny de 2012 i/o a
la pàgina web www.cataloniasacra.cat–, que s’aixeca esplendorosa front a l’antic hospital gòtic de Santa Maria. Passarem
també per la plaça de la Paeria, on trobem l’Ajuntament de la
ciutat que data del s. XIII i que alberga grans tresors històrics
i culturals. A continuació veurem la plaça Sant Joan, on hi
ha l’església neogòtica dedicada a Sant Joan Baptista. Final-
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ment, i continuant pel carrer del Carme, passarem pel costat
del Palau de la Diputació de Lleida, antic Hospici construït a
finals del s. XVIII. Així arribem a l’església del Carme, edifici
refet després de la guerra civil. En l’actualitat es una parròquia
que gaudeix de molta vida i devoció. Es troba ricament ornada amb frescs, mosaics i vitralls que creen en l’interior una
harmonia plástica i espiritual que contrasta amb un exterior
notablement sobri.
Així, i sortint del carrer del Carme, arribem al final d’aquesta
ruta que recorre un dels nuclis urbans més importants de la
ciutat, el qual alberga una gran quantitat de monuments
i esglésies que articulen l’antiga espiritualitat de la ciutat,
espiritualitat que encara roman ben viva i dinàmica.
Església de Sant Llorenç de Lleida
Edifici originalment Romànic que es va iniciar al segle XII amb
pedrapiquers que treballaven amb Pere de Coma, mestre de
la Seu Vella.

Exterior de la capella peu del Romeu. Portada i campanar de l’església Sant Llorenç de Lleida. Interior de l’església de Sant Llorenç
de Lleida.

L’edifici està cobert amb volta de canó amb perfil apuntat reforçada per arcs torals que recolzen en unes columnes adossades als pilars laterals. L’absis és de planta semicircular i es
troba separat de la nau per un gran arc toral. Presideix l’absis
un bell retaule de pedra policromada, del segle XIV, dedicat a
Sant Llorenç atribuït a Bartomeu Robió.
A partir del segle XIV la nau central es va ampliar amb dues
naus laterals gòtiques cobertes amb volta de creueria i a la capçalera es van afegir sengles absidioles. Aquestes naus laterals
estan separades de la nau central mitjançant arcs apuntats.
La nau lateral esquerra disposa de dues capelletes laterals on
actualment podem veure l’esvelta imatge de la Mare de Deu
de Saidí, de pedra policromada, de mitjans del s. XIV.

La nau lateral dreta o nau de l’epístola alberga el Santíssim i
disposa d’una capella lateral on podem trobar el sepulcre de
Ramón de Tàrrega datat del s. XIV. A sobre de l’altar podem
contemplar l’escultura gòtica de la Mare de Deu dels Fillols,
procedent de la Porta dels Fillols de la Seu Vella.
La planta actual limita a l’oest amb el que fou l’antic Palau
Episcopal. La sagristia està situada als peus de la nau de
l’epístola, on trobem també les escales per pujar al cor de la
nau central que conté un dels millors orgues de Catalunya.
Exteriorment de la part romànica només es pot veure l’absis,
la resta de les parts exteriors corresponen a les ampliacions
posteriors. Destaca el campanar del s. XV, restaurat el 2002,
de planta octogonal amb una tipologia afí a la de la Seu Vella.
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Oratori de la Sang
L’oratori de la Sang de Lleida ocupa el lloc de l’antiga església
de Sant Antoni o dels antonians. Rep el seu nom gracies a la
congregació de la Puríssima sang del Nostre Senyor Jesucrist
de Lleida.
Aquesta congregació es trobava en primer lloc a la capella de
l’Hospital de Santa Maria, després es va traslladar a l’església
de sant Llorenç fins que l’any 1804, la congregació va adquirir
el temple dels antonians.
L’any 1876 van transformar aquesta nova seu, canviant totalment l’aspecte de l’església; de fet es va enderrocar el
malmès edifici, i se n’erigí un de nova planta que només
conserva de l’anterior la porta renaixentista. L’arquitecte fou
Celestí Campmany i fou executada pel mestre d’obra Ramon
Serratosa.
Així, situada junt a la residència “El Cor de Maria” que podem trobar a la seva esquerra, l’església presenta una portalada plateresca del segle XVI, i al seu interior mostra un sostre enteixinat, obra decimonònica d’Hermenegild Jou Vidal.
La portalada es atribuïda a un seguidor de Damià Forment
i va ser reformada el 1876 amb l’afegitó en els muntants o
faixes laterals dels relleus amb elements iconogràfics referents als improperis de la Passió. Les escultures que ornaven
la portada van ser destruïdes durant la guerra Civil. El temple després de la reforma de 1876 adquirí la forma actual de
planta basilical romana amb una amplia tribuna.
És l’església des d’on surten els passos de la ben vistosa
Setmana Santa i conté obres rellevants i de gran pietat popular.

Interior de l’oratori dels Dolors.

Les dues portes d’accés estan situades a les dues naus laterals,
doncs l’antiga porta de la part romànica va quedar inhabilitada.
Aquestes portes s’obren amb arcs conopials propis del gòtic
flamiger. La de la nau lateral dreta queda coberta per un porxo
amb volta de creueria.
L’església de Sant Llorenç és i va ser una de les més rellevants de
la ciutat, ja que es va configurar com a catedral durant dècades
mentre es feia la Catedral nova situada just enfront de l’antic Hospital de Santa Maria (s. XV) avui seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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Oratori dels Dolors
Oratori que data de la primera meitat del s. XVIII. Es va construir gràcies a l’impuls de la congregació dels Dolors de Lleida
fundada l’any 1717 que no disposava de seu fixa i fins aleshores havia estat desenvolupant les seves funcions en diverses
esglésies de Lleida, com per exemple la capella de l’Hospital
de Santa Maria, o el convent del Roser, situat just davant d’on
es troba actualment l’oratori dels Dolors.
La primera pedra es col·locà l’any 1724. La construcció s’erigí
amb la idea d’hostatjar en un mateix lloc l’Oratori i la Casa de
la Germanor.
La façana exterior força sòbria està realitzada amb dos materials, pedra sorrenca fins a l’inici de la línia d’imposta que
assenyala el començament del segon cos, i després maó cara
vista. A la part superior trobem un finestral amb una vidriera
emplomada, coronada amb una fornícula que alberga una
escultureta de la Mare de Déu dels Dolors.

L’interior es d’una sola nau coberta amb volta de canó travada amb estreps figurats en forma de petxines, en la qual es
van obrir quatre nínxols per habilitar quatre capelles laterals.
El presbiteri esta rematat per un cambril amb la Mare de
Déu dels Dolors, obra de l’escultor Josep Companyà (1943)
copiant la que es va perdre (del s. XVIII) realitzada per Joan
Sáez.
Capella del Peu del Romeu o de Sant Jaume
Es tracta d’una sòbria capella gòtica fundada per Berenguer
Marques el 1399 i inicialment dedicada a la Mare de Déu de
les Neus. Actualment ret culte a l’apòstol Sant Jaume.
Explica la llegenda que en el seu pas nocturn de romeu per
Lleida l’apòstol es clavà una espina al peu i un àngel baixà del
cel amb un fanalet a treure-li. Per commemorar aquest fet, la
vigília del 24 de juliol es fa una popular processó seguint el
camí que va fer l’apòstol, tot acompanyant-lo amb centenars
de fanalets. La capella fou rehabilitada en el segle XIX gràcies
al bisbe Tomàs Costa i Fornaguera, qui el 1877 encarregà el
projecte a l’arquitecte diocesà Celestí Campmany.
Es un edifici de planta quadrangular, de petites dimensions,
situat en ple carrer major, on es trobava l’antic barri cristià
d’època musulmana. Exteriorment trobem dues façanes. La
principal amb un arc de mig punt coronat per la Mare de Déu
de les Néus, i flanquejada per dues escultures de l’apòstol
Sant Jaume i Sant Joan Baptista (patró del bisbat de Lleida).
L’altra façana, que dóna al carrer Cavallers, té dues obertures
de mig punt, una més gran que l’altra, coronada, la més gran,
per un petit òcul.
A l’interior trobem una escultura de Sant Jaume, obra de
l’artista de Lleida Jaume Gort Farré (s. XX), que representa
l’apòstol traient-se la punxa i un angelet fent-li llum amb un
fanalet. També trobem un mural de l’artista lleidatà Miquel
Roig i Nadal (1924-1993) que presideix l’altar. A la planta
superior de la capella trobem unes dependències amb dues
mostres permanents de les conegudes pessebristes de Lleida,
Paulina Ametller i Joaquima Barrufet.
El Peu del Romeu s’inclou en la ruta catalana de pelegrinatge
del Camí de Sant Jaume.

Portada de l’oratori de la Sang.
Interior de l’oratori de la Sang.
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Pintures del presbiteri de
l’església de la Mare de
Déu del Carme de Lleida.

Església de Sant Pere Apòstol de Lleida
Església situada a l’actual Plaça de Sant Francesc. Aquesta,
era l’antic temple del convent de Sant Francesc que va ser
erigit a partir de 1731. Malmesa durant el conflicte del 1936
es va reconstruir l’any 1945.
En l’actualitat l’església disposa d’una portalada Barroca molt
borrominesca amb esveltes columnes salomòniques, que
prové de l’antic Convent de l’Ensenyança (ja desaparegut)
col·locada aquí en el seu antic emplaçament l’any 1943. A la
clau de l’arc de la portada hi figura l’escut del Bisbe Gregori
Galindo, fundador del col·legi de l’Ensenyança, amb la Creu i
els símbols de la Passió.
A l’interior trobem una estructura de tres naus; les laterals
acaben en dues capelletes: l’esquerra o de l’evangeli on es
troba el Sagrari, i la dreta o de l’epístola dedicada el beat
Francesc Castelló (màrtir el 1936). La nau central, presidida
per l’altar i coberta amb voltes de canó amb llunetes apareix
emmarcada per una escultura de Sant Pere. El mural de la
capçalera que representa el martiri del Sant va ser realitzat
per J. Serrasanta l’any 1954. A l’esquerra de l’altar hi ha la sagristia de dimensions molt reduïdes i amb una sobrietat molt
accentuada.
El cor de la nau central que abarca també la superfície total
de les naus laterals, en l’actualitat és ocupat per una exposició permanent dedicada al Beat Francesc Castelló. Aquesta
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exposició compta amb fotografies, documents y facsímils que
narren la seva vida y el seu martiri a l’edat de 22 anys.
A l’exterior trobem dues escultures. A la façana lateral dreta,
que destaca per la seva completa austeritat, hi ha la de la popular Mare de Déu de l’Arcada situada a l’interior d’un nínxol
d’estil Neoclàssic amb capitells corintis i l’escut de Lleida al
centre del timpà. El culte a aquesta Mare de Déu es remunta fins al s. XIV, i és patrona del Carrer Major. L’escultura en
pedra va ser realitzada l’any 1961 pel mestre Soriano-Montagut (1893-1979). L’altra imatge de la façana és l’escultura
de la Immaculada que hi ha precedint la portada principal i
col·locada després de la reconstrucció del temple en 1945.
Església de la Mare de Déu del Carme de Lleida
L’edifici està situat al mateix lloc on es trobava l’antiga església dels Carmelites Observants; fou consagrada pel bisbe
Torres l’any 1786 i amb advocació a Santa Maria Magdalena.
L’actual església del Carme no va ser erigida fins l’any 1959
desprès de 5 anys de construcció. En un principi l’advocació de
l’església era a Santa Maria Magdalena, però no va ser fins l’any
1892 que es va canviar l’advocació a la Mare de Déu del Carme.
El temple actual va ser refet després de les destroces de la
Guerra Civil. La construcció va ser dissenyada per l’arquitecte
Gabino Lagarriga Bringas i les obres foren dirigides per Josep
Argilés i Bifet i el seu germà Francesc, com a aparellador. Du-

rant els 5 anys que durà la construcció, es va mantenir intacta
la capella del Santíssim deixant així el Santíssim Sagrament al
lloc original durant totes les obres. En acabar la construcció
es va remodelar aquesta capella donant tota l’obra per concluïda l’any 1965.
Exteriorment es caracteritza per una sobrietat moderadament trencada per fins filacteris amb inscripcions de devoció
mariana. La seva disposició urbanística fa que es tracti d’una
església que dóna a dos carrers i, per tant, disposa de dues
façanes. Per una banda trobem la façana de Rambla Ferran,
que és la principal, disposada als peus de la nau única. Per
una altra, tenim la façana del carrer del Carme, molt més
discreta, per la que s’accedeix a la banda esquerra de la capçalera.
La façana de la Rambla realitzada amb pedra, destaca per la
gran portada allindada coberta amb un gran arc de mig punt.
Al timpà d’aquest arc trobem una gran rosassa amb vitrall de
Josep Maria Bonet (1960) envoltada per una filactèria amb la
inscripció: “PARROQUIA DE Nª Sª DEL CARMEN”. A la base
de la rosassa trobem una altra filactèria horitzontal que diu:
“VIRGEN DEL CARMEN, ROGAD POR NOSOTROS”.
Per accedir al temple trobem una escalinata que duu a tres
portes, dues laterals disposades com a portes simples i més
petites que la central, disposada com a porta doble arquitravada. També trobem dues finestres per sobre de les portes
laterals protegides amb reixes forjades.
La façana es divideix en dos grans blocs separats per una cornisa rematada per un gran frontó triangular partit. A banda
d’aquesta portada feta amb pedra, trobem dos cossos de totxana on es disposen la casa rectoral y els salons parroquials.
La façana del Carrer del Carme, a diferencia de la de la Rambla, no es de pedra. Es un mur arrebossat i pintat. Es divideix
en tres nivells. En el primer, el que dóna a peu de carrer hi
trobem la porta amb el parament de pedra, situada a la part
dreta de la façana. Trobem també sis finestres; tres baixes
amb reixes, i tres elevades més petites. També trobem una escultura de la Mare de Déu del Carme feta per Ramón Aguiló
(1940) amb una filactèria pintada al mur que resa: “MARE DE
DÉU DEL CARME – PREGUEU PER NOSALTRES”.
El segon nivell està separat del primer mitjançant una cornisa.
La part quadrangular central es més sortida que la resta de la
façana i disposa d’una serigrafia amb l’escut dels Carmelites.
Aquest cos central es correspon amb l’absis i disposa de finestres laterals. Finalment en la part més alta trobem un tercer
nivell llis amb finestretes i una lluerna central. A la part més
alta hi ha el campanar, de planta quadrada, i amb tres campanes provinents de l’antic convent dels carmelites s. XVII-XVIII.

Façana de l’església de la Mare de Déu del Carme de Lleida.

A la part interior trobem una distribució de nau única rematada per un ampli absis tripartit en segments rectilinis que acull
l’altar major, amb dos esglaons d’accés. A sobre del presbiteri
presideix un cambril amb una talla de la Mare de Déu del Carme feta per Enric Monjo i Garriga (1943). A la part superior
trobem una gran conxa que corona la totalitat de la superfície
de l’absis. A sota del cambril trobem un gran mural dividit en
tres seccions realitzar pel conegut pintor lleidatà Víctor Pallarés l’any 1997.
Els laterals de la nau central amb disposicions simètriques
ens mostren per una banda el lateral esquerre amb tres capelles, i per un altra el dret, amb una capella lateral (la més
propera a l’absis) i altres dues unides, i tancades amb portes
de vidre que condueixen a la Capella del Santíssim on podem veure el magnífic Crist Crucificat que, en poderosa i
austera pintura mural, realitzà Josep Serrasanta en 1965. A
sobre de totes les capelles laterals trobem una galeria superior correguda, unida a través del cor.
Actualment totes les capelles estan ricament policromades
amb murals de diferents artistes dedicats a diverses advocacions. La capella del Santíssim està ornada amb mosaics de
Santiago Padró i Elías realitzats entre els anys 1965 i 1967.
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UR G E LL

El romànic de la Val d’Aran

L

a Val d’Aran presenta un abundant llegat monumental i artístic que es concentra, sobretot, en les esglésies de les viles
de la Val. Nombroses esglésies romàniques, moltes d’elles dotades d’un campanar molt singular i característic, que configuren
una mostra d’arquitectura eclesiàstica construïda amb sobrietat. L’evolució d’aquests edificis al llarg dels segles ha fet que,
en alguns casos, s’hi hagin incorporat, amb el temps, notables
característiques gòtiques i renaixentistes. Tots aquests elements
permeten assenyalar que el romànic aranès i l’evolució posterior d’aquestes esglésies, es vincula a una tradició constructiva
i artística del vessant septentrional del Pirineu. En aquest sentit,
és important destacar el fet que fins a l’any 1802, la Val d’Aran
estava inclosa en l’extint bisbat de Sant Bertran de Comenges
(que avui dia està integrat al de Tolosa de Llenguadoc).
Els elements mobles més destacats del període romànic se
centren en el Crist de Salardú, i el Crist de Mijaran, etc. També
destaca la presència de retaules gòtics de rellevant factura,
com són el retaules de la Verge de l’església de Santa Maria
d’Arties i el de Sant Miquel, de Sant Miquel de Vielha. D’altra
banda, com a element molt específic de la Val d’Aran, cal
assenyalar l’existència de pintura mural renaixentista present
a Santa Maria d’Arties, Sant Andreu de Salardú, etc.
El conjunt catedralici monumental d’Urgell es descriu en
el núm. 33 de Taüll, corresponent a setembre-octubre de
2011 i a la pàgina web: www.cataloniasacra.cat.
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Església de Santa Maria de Cap d’Aran de Tredòs.

Església de Santa Maria de Cap d’Aran de Tredòs
És l’única església romànica amb cripta i campanar exempt a
la Vall d’Aran.
La configuració arquitectònica de l’església de Cap d’Aran
respon a un dels cànons de l’arquitectura romànica: l’edifici
de planta basilical de tres naus, amb volta de canó capçada
per tres absis. L’església de Santa Maria de Cap d’Aran de
Tredòs presenta dues característiques insòlites respecte a la
resta del patrimoni eclesiàstic de la Val d’Aran: la presència

Absis de l’església de Santa Maria de Cap d’Aran de Tredòs.

Església de Sant Andreu de Salardú.

d’una cripta a la part inferior de l’altar i l’emplaçament de la
torre campanar apartada del cos de l’edifici religiós. La cripta
consta de dos espais, un de rectangular i un altre de semicircular, separats per un arc de mig punt adovellat.
Respecte a la torre campanar, tot i que es conserva la
base del que possiblement era el campanar original
romànic, la resta de l’actual fou construït en èpoques
posteriors.
Per últim cal remarcar que l’església de Cap d’Aran disposava d’unes pintures murals romàniques que s’atribueixen al

cercle del Mestre de Pedret, del tombant dels segles XI i XII;
aquestes pintures foren arrencades i portades fora d’Aran; i,
actualment, la part més important del conjunt es pot veure al
museu The Cloisters de Nova York.
Església de Sant Andreu de Salardú
Església d’estil romànic tardà del segle XIII; acull l’important
talla del Crist de Salardú, molt venerada i referent del romànic aranès, que presideix l’altar major. El campanar octogonal
s’afegí al segle XV.
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Pintures murals de l’església de Santa Eulària d’Unha.

L’església de Sant Andrèu ens rep amb una imatge arquitectònica exterior pròpia del romànic tardà, del segle XIII. La
seva planta és de tipus basilical, l’encapçalament és de tres
absis i la portada monumental, d’arquivoltes en degradació.
A l’angle sud-oest hi ha adossada una torre campanar del
segle XV de planta octogonal, amb volta de nervadura gòtica.
A l’interior, ens sorprendrà la seva elegant estructura arquitectònica gòtica, coberta per voltes de creueria i sostinguda
per pilars cruciformes; el finestral obert al mur de ponent, de
grans dimensions, remata el discurs gòtic. Desplaçant-nos cap
al presbiteri arribarem a un dels exemples de pintura mural més
grans i més ben conservats de l’Aran: són unes pintures del segle
XVII on es representen diverses escenes i personatges bíblics.
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La visita a Sant Andreu de Salardú culmina a l’absis central,
on es troba la talla del Crist de Salardú, obra mestra del taller
d’Erill la Vall, datada del segle XII. La talla mostra la imatge
d’un Crist sofrent, amb la secció triangular de les seves cames
i els trets característics de la iconologia religiosa romànica.
Església de Santa Eulària d’Unha
Església romànica, de proporcions harmòniques. Campanar
original amb la part alta lleugerament bombada, amb forma
de ceba Es conserven pintures originals romàniques, gòtiques
i renaixentistes de gran qualitat.
Santa Eulària d’Unha és una església romànica, fidel als
cànons arquitectònics de planta basilical de tres naus

Campanar de l’església de Santa Eulària d’Unha.

Església de Santa Maria d’Arties.

amb volta de canó la central i de quart de cercle les laterals; a llevant, trobem l’encapçalament dels tres absis externament decorats al gust llombard; i a l’angle
nord-oest, l’afegit d’una torre campanar del segle XVIII.
Cal destacar, en primer lloc, que l’església d’Unha és l’única
de la Val d’Aran que avui per avui, conserva part de les seves pintures murals romàniques, descobertes fa pocs anys
a l’absis central. D’aquestes pintures es mostra fragmentàriament en la volta semiesfèrica el que hauria estat la figura del Pantocràtor (del qual se’n conserva el rostre), encerclat per la mandorla i el tetramorf. Al registre inferior hi
devien ser representats els membres del col·legi apostòlic,
situats sota arcades, dels quals es conserven les cares i la

part superior de dues figures, magníficament representades.
El llegat romànic de l’església també està constituït per dues
piles baptismals de gran arcaisme.
Església de Santa Maria d’Arties
Església romànica de tres naus de gran amplitud. Conté una
gran riquesa de retaules barrocs i un retaule gòtic del segle XV
dedicat a la Verge.
L’església de Santa Maria d’Arties presenta una planta basilical de tres naus, capçades originàriament per tres absis,
dels quals avui dia només es conserven els laterals. La nau
central està coberta amb una volta de canó i les laterals,
amb voltes de quart de cercle, reforçades per arcs torals.
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Retaule de l’església de Santa Maria d’Arties.

L’església té dos campanars, un d’espadanya al mur de llevant
i un altre, en forma de torre, al mur de ponent. La torre campanar, que comunica amb la nau central, està formada per cinc pisos amb coberta piramidal i s’inscriu dins l’arquitectura gòtica.
L’estil gòtic a Santa Maria d’Arties es manifesta magistralment en el retaule del segle XV i en les pintures murals
del XVI. El retaule consagrat a la Verge, s’atribueix a una
col·laboració entre dos artistes, els Mestres d’All i d’Arties,
i representa diferents escenes de la vida de la Verge Ma-
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ria. Les pintures murals, que decoren el presbiteri i primer
tram de la nau, representen el Judici Final i sorprenen pel
seu gran expressionisme, que permet situar-les en el corrent
renaixentista.
Església de Sant Fèlix Diaca Màrtir de Vilac
Església romànica del s. XII amb una ampliació, del segle XIX,
a la capçalera. Com bona part de les esglésies de la Val d’Aran
està dedicada a un dels primers màrtirs.

Església de Sant Fèlix Diaca Màrtir de Vilac.

Portada de l’església de Sant Fèlix Diaca Màrtir de Vilac.

L’església de Sant Fèlix ben segur que delectarà el visitant. El
seu origen romànic s’observa en la configuració arquitectònica en planta basilical, des d’on s’erigeix una estructura de
tres naus, de volta de canó la central i de quart de cercle les
laterals.
El millor element arquitectònic i escultòric de l’època romànica de Sant Fèlix és la seva portalada, la qual està formada
per quatre arcs de mig punt en degradació, protegits per
un guardapols decorat amb el típic escacat (molt habitual

a Aragó, Navarra i Gascunya). El timpà presenta un curiós treball escultòric amb la representació de la figura de
Crist, coronat i entronitzat, voltat pel tetramorf. Un altre
element destacable és la làpida amb el crismó, de possible
origen funerari encastada a la part superior de la portada.
L’herència gòtica es fa palesa en la torre campanar, construïda pels volts dels segles XIV i XV que s’aixeca al mur
de ponent sobre el darrer tram de la volta central de
l’església.
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El romànic de la plana de Vic

						

L

a reconquesta iniciada pel nostre Guifré el Pilós a finals del
segle IX comptà amb els castells i les esglésies parroquials
–uns i altres amb els seus límits territorials prou definits- per
a ordenar i organitzar la nova població que s’establia en uns
territoris pacificats.
Cent cinquanta anys més tard, el bisbe de Vic i abat de Ripoll i
Cuixà, el gran Oliba, consagrà el nou edifici de la Catedral de
Sant Pere de Vic. Era l’any 1038. Sota l’empara d’Oliba, i amb la
Catedral com a centre i model, la plana de Vic va experimentar
una gran onada de reconstrucció dels antics, petits i precaris
temples parroquials. Els edificis pre-romànics amb coberta
de fusta foren substituïts per esglésies ben construïdes i molt
semblants entre elles, edificades per les colles de constructors
provinents de la Llombardia, cridades pel bisbe Oliba. D’aquest
romànic del segle XI en diem ara “romànic llombard”, i els
seus murs fets amb petits carreus, els robustos i alhora esvelts
campanars, els absis semicirculars i les seves decoracions
senzilles però eficaces fetes amb frisos de petites arcuacions
formen part del paisatge més íntim del fons de la Plana de Vic.
Fou tan gran l’onada constructora del segle XI, que ni quedà
pràcticament rastre de les esglésies del segle X, ni calgué
construir gaires esglésies més durant el segle posterior.
L’augment de població i de riquesa del segle XII comportà,
no obstant, un enriquiment i una millora dels temples
llombards: nous campanars, noves portalades amb capitells,
decoracions amb pintures murals i frontals d’altar en l’interior
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Campanar de la catedral de Sant Pere de Vic.

dels temples… Moltes d’aquestes esglésies romàniques,
després de segles d’existència, resten avui dempeus exercint
igualment de parroquials. Us convidem a visitar-les, i a acabar
la visita al Museu Episcopal de Vic, on es guarden, amb tota
la cura, respecte i valoració que es mereixen, els pocs tresors
ornamentals –pintures murals, frontals d’altar, marededéusque ens han arribat d’aquella època, i que són fonamentals
per entendre la fe i la vida dels nostres avantpassats que
s’establiren, fa mil anys, en aquest racó de món.
Informació més completa sobre el conjunt catedralici, la
trobareu al Taüll núm. 34 de desembre-gener de 2012, i a
la pàgina web: www.cataloniasacra.cat.

Campanar de la catedral de Sant Pere de Vic.

Campanar de Sant Pere de Vic
Mentre la catedral romànica de Vic és un monument
pràcticament desaparegut, el seu campanar és un dels més
ben conservats de Catalunya, un dels més coneguts i un dels
més antics del nostre romànic.
La construcció del campanar de la Catedral de Sant Pere
de Vic data de l’època d’Oliba. La seva existència consta
ja efectivament l’any 1059 i altres documents l’esmenten
des del s. XIII fins al s. XVII. El campanar està situat al
cantó de tramuntana de la catedral, aïllat. El tipus és
gairebé un paradigma dels campanars del s. XI, tan per la
seva decoració arquitectònica com pel tipus de finestres.

El campanar és una torre de planta quadrada, de quatre
pisos d’alçada més els dos de la base. L’exterior està
decorat amb arqueries cegues i lesenes, completades
per frisos de dents de serra. Les obertures són en forma
d’espitllera en els dos pisos inferiors; dues finestres
d’arc de mig punt al primer pis; una finestra geminada
per banda en el segon; i al tercer i al quart una obertura
triple o triforada. A l’interior, a la planta baixa, hi
ha una absidiola oberta al gruix del mur de llevant.
El campanar presenta una sobreelevació d’un pis posterior
a l’obra romànica, però que ha estat respectat en les
successives restauracions de les quals ha estat objecte.
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Campanar i absis de l’església de Sant Andreu de Gurb.

Església de Sant Andreu de Gurb
Situada dins del terme del castell de Gurb, sobre el seu domini
es produïren greus i llargues disputes entre el bisbes de Vic i els
senyors del castell que es prolongaren entre els segles XI i XII.
Citada per primera vegada el 942, és molt possible que
l’església de Sant Andreu de Gurb ja tingués funcions
parroquials abans del 993. Degué ser la primera parròquia
del terme, funció que encara conserva avui en dia.
Durant el segle XII, i després de les disputes sobre la seva
propietat, l’església de Gurb es va refer aprofitant el
campanar i una antiga imposta esculpida que actualment
es troba encastada en el mur exterior de l’absis. Durant
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els segles XVII i XVIII l’església va patir importants
modificacions, consistents en l’obertura de capelles a les
façanes de tramuntana i de migjorn i la construcció d’una
sagristia que tapa una part de l’absis. També al segle
XVIII es va modificar l’entrada amb la construcció d’un
pòrtic nou i es va afegir un remat barroc al campanar.
Actualment l’església de Sant Andreu de Gurb és un
edifici d’una sola nau capçada amb un absis semicircular
obert directament a la nau. Aquesta està coberta amb
volta apuntada reforçada per dos arcs torals. El campanar,
molt probablement del segle X, és una torre de planta
tronco piramidal molt més alta que la resta d’edificacions.

Façana de l’església de Sant Andreu de Gurb.

Església de Sant Esteve de Tavèrnoles.

Encara que consta de tres pisos delimitats per dos frisos de
motlluració geomètrica molt simples, només el pis superior
té obertures.

costat de migjorn per un campanar de torre. La porta
original, avui tapiada, es troba a la façana de migjorn;
la porta actual, de factura barroca, s’obre a la façana
de ponent. Exteriorment l’absis està decorat amb
un fris de finestres cegues, distribuïdes en sèries de
cinc entre lesenes. El mateix motiu decoratiu s’estén,
sense lesenes, per les façanes laterals de la nau.
El campanar és una torre de dos pisos sobre un alt sòcol
completament llis. Els dos pisos estan ornamentats amb
un fris d’arcuacions llombardes i un de dents de serra a la
seva part superior. Ambdós presenten finestres germinades
partides per unes senzilles columnes.

Església de Sant Esteve de Tavèrnoles
L’església de Sant Esteve de Tavèrnoles és un perfecte exemple
de la més pura ortodòxia constructiva de l’arquitectura
llombarda, resolta amb una seguretat de concepció i
execució, que palesen la presència d’un gran mestre en la
seva construcció.
L’església és un magnífic edifici d’una sola nau, capçada
a llevant per un absis semicircular i flanquejada al
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Església de Sant Esteve de Tavèrnoles.

Església de Sant Martí de Riudeperes
Documentada ja al 1050, Sant Martí de Riudeperes va quedar
vinculada des de la seva consagració a l’església parròquia
de Sant Julià de Vilatorta, de la qual actualment encara n’és
sufragània.
L’edifici original, aixecat al s. XI, va ser ampliat amb una
portada al mur oest durant el s.XII que, anys més tard
va ser protegida per un atri. Aquest atri va ser desmuntat
posteriorment per allargar la nau de l’església. Durant els ss.
XVI i XVII s’hi van afegir dues capelles laterals, una a cada
banda de la nau, es va fer una volta nova i es va construir
un campanar de torre que, potser, en substituí un d’anterior.
L’església és d’una sola nau, capçada a llevant per un absis
semicircular, decorat exteriorment amb arcuacions i bandes
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llombardes. La porta, encara situada sobre el mur de ponent,
està coronada per un ull de bou. De l’antiga portalada del
s. XII se’n conserven algunes restes a l’interior de l’església.
Cal destacar una arquivolta decorada amb elegants motius
vegetals. Davant de la porta hi ha un recinte tancat que
distribueix, mitjançant portes, l’accés a diferents llocs, com
el cementiri, l’hort veí, la porta de l’església, l’accés a l’espai
que voreja el mur de tramuntana, i l’accés des de la carretera.
Església de Santa Maria de Vilalleons
Situada al nucli de Vilalleons, dins el municipi de St. Julià de
Vilatorta, l’església de Sta. Maria ja consta com a parròquia
l’any 1007. Dins les llistes parroquials del bisbat de Vic de
1025 i 1050 hi està inscrita amb el nom de “Villa Leonis”.

Església de Sant Martí de Riudeperes.

Església de Santa Maria de Vilalleons.

L’església primitiva va ser substituïda per la romànica, que,
amb poques modificacions, ha arribat fins a l’actualitat. És
possible que aquest edifici es consagrés el 1083 pel Bisbe
de Vic, Berenguer Sunifred de Lluçà, però l’acta que es
conserva presenta tantes incongruències i anacronismes
que cal pensar que es tracta d’un document fals.
Santa Maria de Vilalleons és un edifici d’una sola nau
coberta amb volta de canó, reforçada per dos arcs
torals i capçada per un absis semicircular. Aquest
està decorat exteriorment amb un fris d’arcuacions i
finestres cegues, entre lesenes, i un altre fris de dents
de serra, situat sota la barbacana de lloses de pedra.
El cantó de ponent va ser alterat, poc després de la
construcció de l’església, amb l’erecció d’un cos d’edifici

que allargava la nau i construïa un campanar de torre,
perfectament diferenciat exteriorment dels murs de la nau
original. La portalada romànica, al mateix mur oest, va
substituir ja al s. XII el portal original, obert al mur sud. Durant
el s.XIII es va afegir un atri a l’edifici romànic que, amb tota
seguretat, va provocar la destrucció d’aquesta portalada,
de la qual encara en queden restes d’arquivoltes que van
ser aprofitades posteriorment com a ressalt de la rosassa.
El 1530 es van construir dues capelles de característiques
gòtiques, que possiblement substituïen les dues absidioles
de l’edifici romànic dedicades a St. Salvador i a St. Miquel. A
finals del mateix s.XVI es va construir damunt de l’absis un
comunidor de planta quadrada i de dos pisos d’alçada, el
qual dóna una silueta característica a l’església.
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Església de Santa Maria de Vilalleons.

Església de Santa Eugènia de Berga
L’església de Santa Eugènia de Berga va ser consagrada per
segona vegada el 1050 pel Bisbe Oliba, i més tard, per tercera
vegada, el 1173. Cada una de les consagracions coincideix
amb transformacions que afectaren l’estructura de l’edifici.
Les funcions parroquials de l’església de Santa Eugènia
de Berga ja s’esmenten el 973, però no apareix
amb el seu nom complet fins el 1058. L’església
no estava només dedicada a Santa Eugènia, també
ho era a Santa Cecília (974) i a Sant Jaume (1173).
És una església de planta de creu llatina, amb una nau
única, coberta amb volta de canó i transsepte, on s’hi obren
tres absis semicirculars, amb una cúpula sobre trompes
al creuer. Exteriorment la cúpula forma un cimbori de
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planta octogonal, sobre el qual s’aixeca un gran campanar
de torre de tres nivells amb finestres d’arc de mig punt
el primer cos, germinades el segon i triforades el tercer.
La decoració del cimbori consisteix en un fris continu
d’arqueries cegues i bandes de dents de serra. Aquesta
decoració és la mateixa que apareix en les façanes laterals,
però en aquest cas, és producte d’una restauració posterior.
L’element arquitectònic més significatiu és la portada
principal, oberta al costat de ponent de l’església, fruit de les
transformacions del segle XII. L’obertura en arc de mig punt,
sense llinda ni timpà, presenta cinc arquivoltes decorades amb
baixos relleus d’iconografia vegetal, que s’estén també a les
impostes. Quatre columnes adossades sostenen tot el conjunt.
Malgrat no se li coneix cap atribució definitiva, la portalada de

Església de Santa Eugènia de Berga.

Portada de l’església de Santa Eugènia de Berga.

Santa Eugènia de Berga ha estat relacionada amb l’obrador
de Ripoll per la seva estructura, malgrat que la seva decoració
escultòrica és més pròpia de l’obrador de Vic.

del titular de la seva església i adoptà el de la venerada
imatge de santa Maria que tenia culte a l’església
des del segle XIII i que havia rebut diversos apel·latius
(Nostra Senyora de les Dones, de la Bona Sort, etc.).
L’església romànica era d’una sola nau. Avui encara conserva
aquesta disposició, però és capçada a llevant per un absis
poligonal que substitueix l’original, segurament semicircular.
Durant el segle XVIII es van afegir quatre capelles laterals a la
nau i es va construir la capella fonda, un cos d’edifici barroc,
gairebé rococó, d’una gran qualitat. La façana principal també
és barroca, i presenta una portalada ben tallada amb relleus.
El campanar té una base romànica amb bandes de tipus
llombard i finestres geminades, actualment tapiades. L’últim
pis, el de les campanes, es va afegir en època gòtica.

Santuari de Nostra Senyora de l’Ajuda
L’actual edifici que avui és conegut com el Santuari de Nostra
Senyora de l’Ajuda va estar, fins a principis del segle XX, sota
l’advocació de Sant Fruitós de Balenyà.
Les funcions parroquials de l’església ja es documenten
el 1031. A finals del segle XIX, però, aquesta activitat
es va traslladar a la moderna parròquia de Sant Josep,
erigida al poble dels Hostalets, la qual abandonà la seva
advocació i prengué la de sant Fruitós. Va ser aleshores
quan l’antiga parròquia de Balenyà va canviar el nom
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Presbiteri de l’església de Sant Martí del Brull.

Santuari de Nostra Senyora de l’Ajuda.
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Església de Sant Martí del Brull
Consagrada el 1060 per Guillem de Balsareny, Sant Martí del
Brull sempre ha estat l’església parroquial del lloc. A banda
de l’altar de St. Martí, també s’hi retia culte a St. Miquel i a
St. Joan. Al 1357 també s’hi documenta l’altar de Sta. Maria.
L’església de Sant Martí del Brull és un edifici d’origen romànic,
d’una sola nau i coberta per volta de canó allunetada. Està
capçada per un absis semicircular, que originàriament devia

Capçalera de l’església de Sant Martí del Brull.

ser una capçalera trevolada. Al s.XVI, però, les dues absidioles
laterals van ser substituïdes per dues capelles quadrades.
La porta d’entrada s’obre a la façana de ponent. En època
barroca, les lesenes situades a la façana principal, on trobem
el portal, van ser retallades per poder-hi obrir un òcul, al
mateix temps que les van allargar fins a la motllura que corona
la façana. La porta primitiva encara es conserva situada al
sud, però aparedada, al lloc on més tard es va construir

un atri del qual en queden dos pilars amb els seus arcs.
L’interior de l’absis està decorat amb cinc nínxols
o fornícules semicirculars separades per mitges
columnes. Aquest espai estava decorat antigament amb
pintures al fresc d’època romànica. Els murals foren
descoberts al 1909 i, l’any 1935 foren traslladats al
Museu Episcopal de Vic, on encara avui es conserven.
El campanar va ser aixecat l’any 1791.
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