
 

 

 

Les claus del romànic, primer art europeu 
 

Curs d’introducció a l’art romànic, impartit en streaming per Zoom. 

 

Casal Taulat - Can Saladrigas 
Xarxa de Casals de Gent Gran de Sant Martí – Ajuntament de Barcelona 

 

Del 12 d’abril al 24 de maig 2021 (tots els dilluns) 
 

 

De de 2/4 de sis a set de la tarda. 

 

 

Inscripcions fins al  d’abril: 

 

✓ Per telèfon, trucant al  

✓ Per correu a:  

✓ Presencialment al mateix casal 

 

Objectius del curs: 
 

 

Fer una introducció generalista que permeti als assistents fer-se una idea del que va ser i va 

representar l’art romànic a Europa. 

 

Conèixer els elements més importants i característics de l’arquitectura, l’escultura i la pintura 

romàniques. 

 

Conèixer alguns dels monuments més representatius del romànic. 

 

 

 

  



 

 

 

Programa: 
 

✓ El romànic: marc històric i social 

✓ Art romànic: introducció 

✓ El romànic a Europa i a Espanya 

✓ L’art romànic català: monuments 

 

 

Temps del romànic: 
 

Per què quan es parla de Catalunya, sovint es parla també del temps del romànic? 

 

És cert que el romànic és un art sever, fosc i monòton? 

 

Ho era també el món feudal? 

 

Per què l’estètica i sobretot la simbologia del romànic són tan uniformes arreu d’Europa? 

 

I, dins d’aquesta unitat, què fa del romànic català un conjunt artístic singular? 

 

A aquestes preguntes i a d’altres més que ens puguem fer, intentarem donar resposta al llarg de 

les sis jornades d’aquest curs que us proposem. 

 

El romànic es considera el primer corrent artístic d’abast internacional. Segles abans, l’Imperi 

romà havia conquerit territoris alhora que imposava una mateixa estètica i tècnica en ciutats a 

milers de quilòmetres. Entre els segles XI i XIII, en canvi, els territoris els lideren reis i comtes de 

llinatges i llengües diferents, però sobre el fonament comú del Cristianisme es difonen una 

estètica i unes tècniques de nou comparables i, sobretot, un mateix missatge. 

 

En el cas de Catalunya, l’extraordinari patrimoni conservat ens permet descobrir un temps del 

romànic que se’ns revela més ric i complex del que tal vegada podríem imaginar. 

 

L’art romànic català és un art europeu, amb vincles amb el d’altres indrets, però també singular i 

únic, tant des de la perspectiva d’una peça o el conjunt, com per la seva vigència en la cultura 

actual. També la societat feudal catalana començava aleshores a ser reconeguda entre les de la 

resta d’Europa i de la Mediterrània. 

  



 

 

 

Les esglésies de fa mil anys eren, per difícil que sigui imaginar-ho, un esclat de color i brillantor. 

En donen fe, peces úniques com el frontal d’altar de Santa Maria de Lluçà, una peça del tot 

imprescindible del llegat medieval i que, entre d’altres, analitzarem al curs. El frontal de Lluçà 

invocava la llum divina amb el seu aspecte radiant i enlluernador. Una joia del segle XIII, és a dir, 

del romànic tardà. 

 

I parlarem també del frontal d’altar de Sant Martí de Puigbò a Gombrèn, del baldaquí de Ribes 

de Freser, malauradament mutilat, del frontal de Sant Vicenç d’Espinelves.... 

 

Catalunya té el millor art romànic del món. I no és una afirmació gratuïta. Les pintures romàniques 

catalanes, a més de ser de gran qualitat, eren de colors llampants i les exigències artístiques no 

estaven limitades als recursos més propers. Si calia un pigment que es trobava en terres 

llunyanes d’Orient, doncs es feia portar, que això de les importacions no és cap invent nou. El 

color era molt més important a la edat mitjana del que ens pensem. 

 

A les esglésies, la casa de Déu, el color era omnipresent, a totes les parets i en nombrosos 

elements ornamentals. Molts colors i ben vius. 

 

En aquest curs redescobrirem i interpretarem el romànic català a partir dels lligams entre l’art i la 

societat a la qual s’adreçava. S’oferirà una visió fresca i actual d’aquest moment i d’aquest 

patrimoni, crucials en la història de Catalunya i d’Europa. S’intentarà apropar als assistents al 

curs a aquesta època, a la Catalunya d’entre els segles X i XIII. 

 

Professor: Josep Parés 
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