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Per llaurar bé cal lligar l’arada a un estel.

Ralph Waldo EmERson

Quina mena de lloc era aquell? Hi podia haver un món on les antigues llegendes vaguessin 
per les fronteres dels pobles insignificants per enfrontar-se a monstres mítics? Significava això 

que tots els contes de fades impossibles tenien una base sòlida i veritable en certs llocs?
Hi havia seny i normalitat o tot era màgia i contes de fantasmes?

stEphEniE mEyER

Perquè un objecte sigui plenament bell cal que la seva forma no tingui res de superflu.

antoni Gaudí

Al Xavier, la Míriam, la Laia i la Clara, perquè sàpiguen trobar el seu propi camí.
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Introducció

La serralada muntanyosa dels Pirineus s’estén al llarg de 
425 qui lòmetres entre la costa que banya el blau Mediterrani i 
el tenebrós Cantàbric. D’est a oest, la serralada sorgeix del mar al 
Cap de Creus per ascendir, primer suaument per terres catalanes 
i occitanes i després de manera abrupta fins als 3.404 metres del 
pic d’Aneto, a les Muntanyes Maleïdes, conformar fredes glaceres 
i avencs profunds i vestir de bosc les valls d’Aragó i la Gascunya, 
fins baixar pels suaus pendents de les muntanyes de Navarra i la 
costa d’Euskadi.

El seu origen geològic ve dels plegaments de l’escorça terres-
tre ocorreguts pel contacte entre la subplaca tectònica ibèrica i 
la placa europea, produït fa uns 250 milions d’anys com un mo-
viment secundari dels moviments orogènics alpins. Les diferents 
transforma cions generades en aquest punt van deixar aflorar ma-
terials de tipus sedimentari i, posteriorment, l’efecte de l’erosió 
acabà de donar forma al relleu actual. Així, els alts cims mostren la 
roca nua, mentre que a les valls originades pel gel de les successi-
ves glaciacions s’hi van conformar les capçaleres dels rius.

I això que, segons la mitologia grega, la formació dels Pirineus 
va ser cosa d’Hèrcules, l’heroi fill de Zeus i de la mortal Alcmena, 
que enamorat de la bellíssima Pirene i ple de remordiment per 
considerar-se el causant de la seva prematura mort l’enterra a la 
gruta de Lombrives i aixeca, amb els seus musculosos braços, un 
enorme mausoleu de pedra, al qual donarà el nom de Pirineus.

Sigui d’una manera o d’una altra, la realitat és que aquestes mun-
tanyes van ser ocupades ja fa 450.000 anys per l’espècie humana, 
primer en coves amagades i després en petits pobles i ciutats. En 
aquestes valls van habitar-hi els antecessors de bascos, ibers i cel-
tes. Van passar per aquí soldats de la llunyana Cartago i van arribar 
els ecos de Roma, juntament amb les seves calçades i camins, per 
creuar els alts i agrestos passos entre la Hispània Citerior i la Gàl-
lia Meridional.

Desmembrat l’imperi romà, travessaren la carena, però en sen-
tit contrari, els anomenats gots savis o visigots, que s’establiren a 
la vegada en ambdós costats, fins que, des del sud, vingueren exèr-
cits musulmans comandats des de la llunyana Damasc. Arribats a 
aquest punt, els Pirineus es convertiren en frontera —l’anomenada 
Marca— entre els pobles cristians liderats pels francs de l’empe-
rador Carlemany i les terres d’Al-Andalus, sota dominació musul-
mana del segle viii al xv, durant més de 700 anys, fins a la caiguda 
del Regne de Granada.

En aquestes valls pirinenques van néixer, durant l’Edat Mitjana, 
els petits comtats i regnes escindits de l’imperi carolingi, que al 
vessant sud donaran lloc a Navarra, Aragó i Catalunya. I a la petita 
Andorra, que ens ha arribat fins avui com a mostra del que va ser 
l’inici de la formació d’aquelles nacions i regnes cristians.

Els homes i dones del Pirineu han sabut adaptar-se a les difícils condicions de vida 
enmig d’un paisatge de gran bellesa, com aquest racó d’Ansovell.
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Des del segle xvii la serralada pirinenca fa de frontera entre es-
tats, encara que avui menys, ja que aquests pertanyen a una Unió 
Europea que en molts aspectes no deixa de recordar-nos aquella 
naixent Europa teixida sota els designis de l’emperador Carlemany 
i amb el suport de la Roma cristiana.

En tot cas, cal dir que entre els pobladors de les valls pirinen-
ques no hi va haver mai fronteres. Dificultats sí, ja que la vida a 
la muntanya no es regala. L’orografia abrupta i les sempre difícils 
comunicacions, la pluja, el fred i la neu present tants mesos de 
l’any facilita l’aïllament. Tot això configura un caràcter pirinenc, 
una forma de ser i de viure al costat de la natura i amb ella, que serà 
el germen de costums i tradicions ancestrals, properes a les cultu-
res dels boscos, els rius i els animals, i que resistiran amb tossuderia 
davant les civilitzacions nascudes a la plana.

Avui els Pirineus han perdut part d’aquell aïllament i atrauen 
viatgers i turistes pels seus bellíssims paisatges naturals, el clima 
suau a l’estiu, la neu a l’hivern, els anomenats esports d’aventura 
i l’interès per la cultura. Una nova situació que, sens dubte, com-
porta una transformació en l’economia dels pobles de muntanya, 
la qual hauran de saber administrar amb saviesa per compaginar 
una nova manera de vida més còmoda amb la salvaguarda del seu 
ric patrimoni natural i cultural.

L’art romànic a l’any mil
Un dels grans atractius que el viatger curiós troba a les valls 

del Pirineu és, sens dubte, l’art romànic. És a dir, una constel·lació 
d’edificis i antigues construccions que no deixen de sorprendre’ns 
quan passegem per bullicioses capitals de comarca, en petites po-
blacions o bé aïllades al costat d’un paisatge natural de somni. En 
aquest relat ens concentrarem, sobretot, en edificis de caràcter re-
ligiós, des de petites ermites i parròquies fins a grans monestirs i 
catedrals.

La major part d’aquestes construccions van ser erigides pels 
volts de l’any mil, en un moment històric que coincideix amb el 
naixement dels petits estats pirinencs, resultat de la descomposi-
ció de l’imperi carolingi i la seva imposició sobre la cultura visigò-
tica encara latent. En el procés de la seva construcció es va seguir 

Santa Maria d’Arties destaca ufanosa al peu 
del majestuós cim del Montardo d’Aran.
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un estil arquitectònic nou que anomenem romànic, denominació 
que aglutina al seu torn diversos estils, segons qui va encarregar la 
construcció, on es va aixecar i quins van ser els seus constructors.

Hem de tenir en compte, d’altra banda, que la majoria dels edi-
ficis que han arribat fins a nosaltres són el resultat de modificaci-
ons produïdes al llarg dels segles, motiu pel qual podem identificar 
diversos estils en un sol monument.

Dins dels edificis romànics, anomenem mossàrabs els que van 
ser construïts per mestres i paletes influïts per l’arquitectura califal 
o musulmana. Visigòtiques són les construccions hispanes aixeca-
des amb anterioritat a l’any mil o bé les que es van erigir seguint 
els antics ritus cristians anteriors a la reforma que va introduir el 
papa Gregori VII en el culte romà. Romànic llombard, finalment, 
serà el que van portar els mestres constructors des de la regió de 
Llombardia, al nord d’Itàlia, i que va tenir una gran profusió sobre-
tot al Pirineu Oriental.

Més tard, i de la mateixa manera que el romànic es va imposar 
en els segles xi i xii, la majoria dels monuments van ser modificats 
i ampliats seguint l’estil de cada època, ja sigui l’incipient gòtic 
als segles xiii i xiv, el renaixentista al xv i xvi o el barroc ja en els 
segles xvii i xviii. En cada època es construeix d’acord amb els gus-
tos imperants, segons la perícia i coneixements dels seus mestres i 
artesans i, com que es tracta d’edificis dedicats al culte, se seguien 
les pautes de la litúrgia religiosa del moment.

L’art romànic es caracteritza, principalment, per l’ús de l’arc de 
mig punt o semicircular, per la volta de canó i pel mur de carreus 
de pedra tallada. Els temples són robustos, orientats a l’est i sovint 
s’acompanyen de campanars, molts dels quals van ser construïts 
amb posterioritat i exempts del cos principal. Les plantes són de 
tipus basilical o bé de creu llatina si es tracta de grans temples 
monàstics, i d’una sola nau les esglésies parroquials i ermites, amb 
la capçalera acabada en un o diversos absis semicirculars o de tam-
bor. Les finestres són petites i orientades sempre cap a llevant, 
septentrió i ponent, seguint el camí del sol.

En els monestirs hi podem trobar, a més de l’església principal, 
el claustre i, al seu voltant, les dependències monacals com la sala 
capitular o de reunió dels monjos, el refectori o menjador, la cuina, 
el dormitori comunitari i la biblioteca.

El Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, d’inspiració bizantina, és una de les obres 
cabdals de la pintura mural romànica. “Jo sóc la llum del món”, proclama.
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L’art de l’escultura està molt present en el romànic, sempre su-
bordinada a l’edifici i majorment en portalades i finestres, capitells, 
mènsules i piques baptismals. També es compten en aquest apartat 
les imatges de culte treballades en fusta policromada com les talles 
de la Mare de Déu o el Crist Crucificat.

Un apartat especial hem de dedicar a la pintura sobre taula 
o en els frontals d’altar, però sobretot a les pintures al fresc que 
il·lustraven les parets dels temples, no només a l’interior sinó tam-
bé a l’exterior. Perquè hem d’imaginar tots aquests temples romà-
nics pintats completament amb vius colors vermells, verds, ocres 
i blaus en els seus absis, murs laterals, voltes, portalades i capitells. 
Només imaginant-los així ens adonarem del veritable significat, 
valor i magnificència de l’art romànic.

La visita al temple
Abans d’entrar al temple, el creient ha de preparar-se per a una 

trobada transcendental, i per això s’encara a la portalada, ubicada 
al sud i sovint protegida per un porxo o atri. Aquí rep el primer 
missatge, gravat a les formes del timpà, arquivoltes i capitells. Això 
ja el prepara i disposa el seu ànim. En entrar a la nau pren l’aigua 
beneïda i es gira cap a orient, és a dir, s’orienta cap al lloc d’on 
procedeix la llum, per admirar les alliçonadores pintures de parets 
i sostres. Dirigeix   els seus passos a la capçalera i aixeca la vista cap 
a la figura de la Mare de Déu o el Crist en Majestat, que resumeix i 
magnifica el conjunt de l’obra. I si a l’església hi hagués una cripta, 
podrà fins i tot baixar al profund per vetllar les sagrades relíquies. 
Ja en comunió amb la divinitat i amb l’esperit renovat, el creient 
es torna cap a ponent i surt una altra vegada pel sud, per retornar 
a la seva vida quotidiana.

Aquesta pauta de moviments i actituds es repeteix en tots els 
temples del romànic del Pirineu, que podrien ser tots ben iguals si 
no fossin tots tan diferents.

Un dels edificis més importants construït en el període ro-
mànic va ser el monestir, és a dir, el lloc que regia la vida d’una 
comunitat de monjos. La major part va ser promoguda pels se-
guidors de l’orde benedictí segons el model de l’abadia de Cluny, 
erigida l’any 909 a la Borgonya francesa, sota l’autoritat del Papa. 
Els benedictins van introduir la forma de vida monacal a l’Europa 

del segle xi i, juntament amb les seus episcopals, van col·laborar 
en la introducció de la litúrgia romana i els preceptes de l’Església.

Abans havia estat l’emperador Carlemany i després els reis de 
Navarra i Aragó, així com els comtes catalans, els que van fomen-
tar l’expansió dels monestirs com a centres de vida religiosa, de 
coneixement i estudi i també d’ordenació i explotació dels nous 
territoris conquistats. Per mediació dels bisbes es van erigir o re-
formar les esglésies parroquials, les ordres monàstiques van mul-
tiplicar les seus i els dominis, mentre els senyors i famílies nobles 
encarregaven a mestres constructors, picapedrers, escultors, fus-
ters, forjadors i pintors els nous temples que havien d’omplir d’art 
les ciutats, els pobles i les valls del Pirineu.

En realitat sabem ben poca cosa sobre la identitat dels cons-
tructors que van erigir els temples romànics, els quals, organitzats 
en fraternitats de companys, aprenien l’ofici a les mateixes obres 
al costat dels seus mestres i cada grup realitzava una sèrie d’obres 
amb trets comuns. Són viatgers i transmeten els seus missatges a 
través de la mateixa pedra. Elaboren les obres en la seva totalitat: 
aixequen l’edifici, esculpeixen les formes dels capitells i pinten els 
murs al fresc seguint el seu propi programa simbòlic. Treballen bé 
i ràpid, construeixen el temple mentre es fan a si mateixos.

Tècniques de construcció
Generalment, la construcció del temple comença per la cap-

çalera i l’absis, un cop fet el replanteig i assegurats els fonaments. 
A continuació s’aixequen els murs de la nau, conformats per dos 

El temple romànic és un recinte solar que s’orienta a llevant per recollir i 
magnificar la llum que ens anuncia que la vida torna a començar.
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paraments de pedra tallada, un a l’exterior i un altre a l’interior, i 
un farciment de reble i morter de calç. Alhora, el mestre picape-
drer dirigeix la col·locació dels carreus tallats que conformaran els 
brancals de portes i finestres per després disposar les cintres sobre 
les quals descansaran les dovelles dels arcs.

Encara falta cobrir la nau i per això s’utilitzaran grans bigues 
de fusta en forma d’encavallada i una coberta de lloses o pissarra. 
Anys més tard, aquests sostres seran substituïts per pesades voltes 
de pedra. Per poder construir-les serà necessari disposar de grans 
cintres de fusta, sobre les quals s’hi disposaran les primeres fileres 
de pedres en forma de llibret i la resta del farciment. L’aparició 
d’aquestes voltes produirà greus distorsions mecàniques per a uns 
murs que hauran de resistir no només un enorme pes afegit, sinó 
els nous esforços horitzontals. Això provocarà l’aparició dels con-
traforts com a part integrant dels murs o bé, en alguns casos docu-
mentats, l’esfondrament de l’església.

La construcció de les grans torres campanar vindria anys des-
prés, moltes vegades exemptes —separades de l’església— i de 
vegades utilitzant com a base els murs del temple. Per a la cons-
trucció d’aquestes torres calia aixecar bastides de fusta, els caps 
horitzontals de suport de les quals van deixar els innombrables i 
característics forats que veiem en murs i torres.

Acabada la nau es procedia a realitzar l’arrebossat de morter de 
calç i la pintura de murs i voltes, generalment fent servir l’anome-
nada tècnica al fresc, és a dir, estenent els pigments de color diluïts 
sobre una capa encara humida del parament i perquè s’endureixin 
així conjuntament.

Aquesta tècnica és diferent de la utilitzada per pintar les super-
fícies de fusta, com ara frontals d’altar, baldaquins o bigues, en els 
quals s’hi aplicaven els pigments de color prèviament diluïts en 
aigua i barrejats amb un aglutinant com la clara d’ou o la llet.

Hem de tenir en compte que, per a l’erecció del temple, el seu 
promotor, ja fos eclesiàstic o civil, havia d’organitzar el finança-
ment de la construcció, adquirint els drets d’explotació sobre la 
pedrera i el bosc i contractant els picapedrers, fusters, escultors, 
ferrers i pintors al capdavant dels quals posava un mestre d’obres. 
Els picapedrers marcaven els carreus que havien treballat per po-
der cobrar després. Aquesta pràctica permet avui als estudiosos 
seguir la trajectòria d’un treballador determinat en les diferents 
obres en què hagués participat.

Finalment, calia que tant la pedrera com el bosc fossin ben a 
prop, ja que el transport era costós i els camins difícils i perillo-
sos. Això no vol dir que no es transportessin peces, sobretot les 
escultures com els capitells, la producció de les quals sovint estava 
centralitzada. En aquest cas, s’utilitzava un tipus de pedra diferent 
de la utilitzada en l’obra, en general més tova i treballable, i sovint 
aquestes peces s’acabaven de polir i ajustar in situ. Com a via de 
transport, la més corrent era, valgui la redundància, el corrent dels 
rius, i el transport anava a càrrec dels raiers.

Les cinquanta obres escollides
Hem escollit cinquanta exemples d’arquitectura religiosa dels 

més variats estils, tipus i dimensió, que van des de grans catedrals 

Els escultors medievals van modelar la història sagrada amb una gran 
imaginació i ofici, com en aquest capitell de San Juan de la Peña.
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i complexos monestirs fins a esglésies parroquials i humils ermites. 
Tots ells atresoren valors que hem volgut destacar i que aconse-
llem com a llocs que mereixen la visita. Alguns dels monuments 
destaquen per la seva importància històrica, altres per la seva ar-
quitectura, per la ubicació o pels valors paisatgístics. En alguns 
d’ells val la pena dedicar més temps a la visita i altres ens conviden 
a realitzar boniques excursions. Però n’hi ha molts més, repartits al 
llarg i ample de la serralada pirinenca.

La majoria d’aquests temples es mantenen oberts al culte cris-
tià, ja siguin les grans catedrals o les esglésies parroquials —on el 
creient participa en la missa, bateja el nounat, s’uneix en matrimo-
ni i honora els seus morts—, els monestirs —on els monjos pre-
guen i treballen i fan vida en comunitat— o les apartades ermites 
i santuaris —que tanta devoció desperten i que atrauen els veïns 
dels pobles propers els dies assenyalats—.

L’estat en què hem trobat aquests edificis històrics és en general 
satisfactori, ja que han estat ben restaurats, valorats i senyalitzats, 
ja sigui per l’acció duta a terme per les autoritats eclesiàstiques, les 
institucions públiques o bé per l’interès dels mateixos veïns o d’as-
sociacions compromeses en la defensa del patrimoni cultural. En 
alguns casos, però, el seu estat és precari i demana una intervenció, 
encara que sigui d’emergència. Quants monuments s’han perdut, 
ja sigui a causa de la desídia o per pura avarícia!

Hem d’advertir que aquest no és un manual d’història, de reli-
gió o d’art, ni tampoc un tractat d’arquitectura o de tècniques de 
construcció. És més aviat un conjunt de relats curts acompanyats 
d’imatges suggeridores. Aportem, això sí, algunes dades històri-
ques i descrivim els edificis, afegint les nostres impressions perso-
nals sobre el monument, el seu entorn urbà, la naturalesa circum-
dant i el camí. I creiem que on no arriba la història hi pot arribar 
la llegenda, la intuïció o la imaginació. Disculpin, els acadèmics, 
el nostre atreviment.

Potser alguns visitants vulguin conèixer més sobre l’art ro-
mànic. No es preocupin, és un bon senyal. Tant si baixen de les 
muntanyes pel nord com pel sud trobaran monuments romànics 
grandiosos. En tot cas, i si volen conèixer més detalls sobre l’art 

romànic del Pirineu, especialment sobre les pintures, peces escul-
tòriques i talles, elements d’orfebreria i altres béns mobles de ca-
ràcter religiós, els aconsellem la visita als magnífics museus dioce-
sans de Pamplona, Jaca, Osca, Barbastre, la Seu d’Urgell, Solsona, 
Vic i Girona, així com el Museu Nacional d’Andorra i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona.

El nostre relat s’inicia a les costes que banya el Mediterrani; 
transcorre pel Pirineu Oriental seguint les comarques catalanes i 
els seus passos de muntanya; travessa el Principat d’Andorra i ar-
riba fins a la Vall d’Aran, a la conca occitana de la Garona; d’aquí 
passa a l’Alt Aragó, amb el teló de fons dels vertiginoses cims i les 
profundes fondalades, fins a arribar a Navarra. Farem, doncs, el 
viatge d’est a oest, seguint la carrera del sol des del naixement fins 
a l’ocàs.

I, arribats al navarrès port de Velate, terra de megàlits ancestrals 
i calçades romanes, potser el viatger decideixi per fi baixar fins a la 
costa cantàbrica, per finalitzar el seu periple amb una posta de sol 
al País Basc, ja sigui a Irun, a Sant Sebastià o al petit port de Pasaia.

O bé, i si del que estem parlant és de l’art romànic, quina més 
bona pensada per al nostre esforçat viatger que, arribat a Pamplo-
na,   descansi un torn a la posada, torni a tirar els daus i mogui fitxa 
en el joc de l’oca que el durà més enllà, cap a ponent, pel camí de 
les estrelles.

L’art romànic identifica les poblacions del Pirineu amb el teló de fons 
dels grans cims, com en aquesta bonica imatge d’Aïnsa.
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1. Monestir de Sant Pere de Rodes
2. Monestir de Sant Quirze de Colera
3. Abadia de Sant Martí del Canigó
4. Monestir de Sant Llorenç del Mont
5. Priorat del Sant Sepulcre de Palera
6. Església de Sant Cristòfol de Beget
7. Monestir de Santa Maria de Ripoll
8. Monestir de Sant Joan de les Abadesses
9. Església de Santa Cecília de Molló
10. Santuari de Montgrony
11. Església de Sant Cristòfol de Toses
12. Santuari de la Mare de Déu de Talló
13. Església de Sant Esteve de Guils
14. Església de Santa Eugènia de Saga
15. Catedral de la Seu d’Urgell
16. Església de Sant Vicenç d’Estamariu
17. Església de Santa Coloma d’Andorra

18. Església de Sant Miquel d’Engolasters
19. Església de Sant Joan de Caselles
20. Església de Santa Maria de Ribera de Cardós
21. Monestir de Sant Pere de Burgal
22. Església de Sant Just i Sant Pastor de Son 
23. Monestir de Sant Joan d’Isil
24. Església de Sant Andrieu de Salardú
25. Església de Sant Estèue de Betren
26. Església de la Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst
27. Església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall
28. Església de Sant Joan de Boí
29. Església de Sant Climent de Taüll
30. Església de la Nativitat de Durro
31. Monestir de Santa Maria i Sant Pere d’Alaó
32. Monestir de Santa Maria d’Ovarra
33. Catedral de Roda d’Isàvena
34. Col·legiata de Santa María d’Aïnsa

35. Ermita de San Juan y San Pablo de Tella
36. Església de San Vicente Mártir de Vió
37. Església de San Bartolomé de Gavín
38. Església de San Juan de Busa
39. Església de San Pedro de Lárrede
40. Monestir de Santa María d’Iguácel
41. Monestir de San Adrián de Sasave
42. Catedral de San Pedro de Jaca
43. Monestir de Santa María de Santa Cruz de la Serós
44. Monestir de San Juan de la Peña
45. Monestir de San Pedro de Siresa
46. Monestir de San Salvador de Leyre
47. Església de San Martín d’Artaiz
48. Església de Santa María d’Arce
49. Reial col·legiata de Santa María de Roncesvalles
50. Monestir Hospital de Santa María de Velate
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