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EL /'!':ARC ARTr3TIC '.~~

Dins,l'amblt temporal
~ue hem concedit al feudalis-
mo en l'epígraf "Marc Hist~-
ric", podem situar el romanic essencialment als segles XI i XII,
amh possibles ampliacions cap al X i ~l XIII.

L'art romanic és un art aristocratic (1). rs per aix~ que,
Quant a arQuitectura, practicament només trobem construcpions pr~-
pies de l'estament privilegiat: el castell d~ la noblesa i l'es-
q18sia i/o monestir del clergat. Qualsevol altre tipus d'arquitec-
tura civil és quasi inexistent dins l'ambit romanic i, en, tot 'cas,
anira apareixent amb el ressorgiment de les ciutats essencialment
dins el terreny del g~tic. Totes les altres manifestacions attís-
tiques de l~art,roman~c (pintura, escultura, ••• ) segueixen tam-
h' t tes influenciades per~, majorm~nt, per l'estament,-,eaques ~~r-pau~
r e l í o Lé s ,

,h

L'art romanic'és, també, un ar~ r~ral. Ja he~ ,ex~osat en
1 ' epí9 r af co r-r espon ental "m ar c Social" aques ta r ural ització; en

'\, . - '

conseqüencia, com ~ue i'art havia de produir-se allaon ri havia
215 seus recept ors , encara avui hem .de sorti,~ de la ciutat, per p,o-
der veure'l tot i que, en alguns casos, o bé els nuclis de pobla-
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ció, en expandir-se, n'han engolit alguna mostra ( ;al és el cas,
per c xem ple , de 5ant Pau del Camp, a Barcelona ), o bé la pobLac í ó

s'~~ a~;; ~~rMant a redós d'una preexistent 'edifi~aci~ r~manica
IIJ.. '

( co~ ~~ ocorregut, entre d'altres 116cs, a 5ant Pere de'Riudebit-
lles ). " '

GOmbricr/ens dóna una visió molt directa del que o"Jia sig-
nificar per a aquells homes i aquelles dones l'existencia d'un cas-
tell od'tina esg16sia:"No 6s r~cil d'imaginar avui el que signi-
ficava una esg16sia p~r a la gent d'aquella epoca. Només en alguns
petits llogarrets de regions agrícoles podem entrellucar aproxima-
dament la ~eva importancia. l'església era sovint l'únic edifici
de pedra dela encontorns, l'única estructura considerable en 'un
entorn de diversos quil~metres, i el seu campanar era una fita o
senyal per a tots sLs qui s,'hi acostaven des de lluny. Els diumen-
ges i durant els cultes divins tots els habitants (••• )podien
congregar-s'hi, i el contra~t entre l'elevat edifici, ,amb les se-
ves pintures i les sev~s t~lles, i les lIara primitives i humils
en les qual. transcorria la vida d~aquella gent, degu6 de ser acla-
parador. Hom no pot estranyar-se de que tata la comunitat s'intere- ~
ssás en la construcci6 d'aquestes esglésies i s'enorgull!s da la
seva orna~entaci6. Fins i tot des del punt de vista econ~mic la
construcció d'un monestir, que exigia'anys, deguá de transformar
tata una ciuta~; Extreure de les pedreres i transportar le~ pedres,
aixecar bastides adequades, utilitzar artesans ambulants que duien
contalles de llunyans parsos, tot aix~ constituia un veritable es-
deveniment en dies tan remots".

L'art romanic 6s, també, art simbolic. rs a través deIs sím-
bols que l'esg16sia introdueix l'home ~ins l'ideari del moment, del
qual ja hem parlat en'l'ep!graF "El marc social". Com a simbolic,
fuig de la'realltat 1 procura de donar un cont~ngut • cada element,
Prenem com a exemple un telllple,.,.L 'esglé,sia',en' adoptar aque se- t í pus
d'edIFici, procura de crear un elx longltudlnal que mén6s l'aten-
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cló de l'home sltuat'a la nau, vers'l'absis. L'absis, al seu torn,
slmbolitzava la rita del ganere ,hu~as ,el celo

í..•··_ -Ó, '"-Alla -o a la c~pula- ii'n8-rep~esenta l'omega de tóta la
Creacló: rarament trobarem representada enlloc más la figura de la
divlnitat (2).



bé, fixem-nos en la pintura. Com diu S. Alcolea,.en la pintura
coman í ca no es troben"repre8entacions ni de camp s ni de muntanyes,
,1 de rius ni de mars", sin6 que els seus personatges es mouen
"en un m6n' sense referincies, sense espai ni temps concrets,per-,
~ui, a la pintura romanica ni l'interessa l'home com a ásser ln-
dividualitzat 1 diferenciat deIs altres, sinó l'home, l'home sant,
pecador o símbol, com a representant de l'esp~cie humana" •.

Des del punt de vista tacnic el romanic es caracteritz~,
a grans trets, pel següent:

- una majar preocupació per l'6s de ~rans masses que no
per l"equilibri i just contrarrestament de ~es press~ons. Aix~
afecta, sobretot, a murs i voltes. Aquestes, patries, s6n molt
pesades i descansen sobre als murs que han de ser g~ui~uts, se~se
massa obertures (portes i finestres) ni gaire grans, i, sovint,
amb algun contrafort exterior que co~plementi la resistancia dil
mur. Habitualment, i en conseqUancia, els espais acostumen a ser
petits i foscos.

- desapareix, en general, el sentit de la propo~ció clas-
sica.

6s de la volta, fonamentalment la de canó, encara que
tambá, en menor quantitat i más tardanament, la d'aresta.

l'orientació habitual de les esglásies romaniques és la
que situ¿ l'absis a
l'est.
- tipus d'arc més habi-
tual, el de mig punto
- plantes ,fregUents:
les rectangulars i les
de creu llatina.(amb una
o diverses naus i amb
un o diversos absis,
generalment en nombre
senar). molt más rares•• són les plantes circu-

lars, triangulars i de creu grega.
- és habitual que les construcions monastiques o priorals

posseeixin tambá un claustre.
- el material habitual, per a la construcció sol ser la

pedra, sigui ben tallada (carreus) o mamposteria.
El romanic del Penedas gaudeix, evidentment, de les carac-

terístiques generals que acabem d'expressar. Tot i així, pero, té
uns trets particulars que el diferencien del d'altres regions, no
essencialment per~ sí en certs asQectes. Potser allo que li és mé~
propi és la pobresa, l'austeritat. Exceptuats uns pocs exemplars,
a la nostra comarca el rom~nic no es dintingeix especialment ni
per la riquesa deIs materials_emprats ni per la notorietat eSpe-
cial deIs elements decora~ius. rs un romanic senzill, modesto

claustres: nomá~.n"hi.ha un, el de Sant Sebastia deIs
Gorgs. Té la contrapartida,per~, de ser el claustre romanic més
meridional de Catalunya.

- campanars: practicament tota són d'esp~danya. A diferin-
cia del romanic de la Vall de Boí, pr~cticament no n"hi ha de tor-
re.

-'relativament poques pintures murals. Si no anem errats
només es conserven. "in si tu" les del Sepulcre (Olirdola), Sant Va-
lentí (Les Cabanyes), La S~nta Creu (Calafell) i Santa magdalena
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(El Pla del Penedas), i encara en un estat for~a deficient. Al m~
seu d'Art de Catalunya, a Barcelona, es conserven les de Sant mi-
quel de marmellar.

- les plantes s6n habitualment rectangulars i d'una sola.'nau. Es troben petits creuers en alguns casos.
- les cobertes són de volta de canó. molt's~vint estan bao

tides a base del .sistema d'encanyiss~t, tal com ho mostren les em.
premtes visibles.

el nombre más freqüent d'absis és d'un. En ,algunes cons-

truccions n'hi ha tres, quasi sempre fent de creuer els dos late-
r a Ls ,



(
d'abun( .rc La rara. Només enels elements decoratius són

comptades edificacions assoleixen nivells realment lmportants
(per exemple, Sant Martí Sarroca i Sant.Sebastia deIs Gorgs).

- els portals salen ser si~ples, amb alguna imposta com
a totadecoraci6. Menys habituals s6n els que representen arqui-
voltes. Molts d'aquests portals s6n fets a base de dovelles molt...•
grans i perfe=tament tallades (per exemple el de Santa Maria de
F'o í.ec }, Així, és possible que es fessin -o ·es re.fessin- sota la in-
fluencia del gotic o, fins i tot (com en el cas de Sant Benet deIs...'
Espiells) els segles XVI-XVII.

- Es conserven en millar estat les construccions religio~
ses (moltes, pero, amb reformes posteriors) que no les militars.

- rs habitual trobar el binomi castell-~sglésia~ En els
casos que aixo no es proqueix, es pot constatar, sovint, que el
castell va ésser aterrat •

.- La majoria d'edificacions militars que es conserven s6n
petites. Els castells dé Gelida o Mediana, com a exemple, per la
seva gr8nda~ia, s6n excepcions.

ORIOL PONSA

(1) Veure el text de Hauser en la part liter .rí a ,

(2) Cal fer esment que hom solia omplir completament l'església
amb pintures murals que representaven escenes religioses. Les re-
presentaciohs es col.locaven, segons un estructural ordre d'impor-
tancia, al llarg deIs murs. La menor rellevancia correspo~ia al
cantó oposat a l:absis; la major, a l'absis o a la c6pula, que éq
on habitualment es pintaven les figures de Oéu, Crist o la Verge.
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