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INFORMACIÓ I ENLLAÇOS  
 

 
Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals 
24 quai Sadi Carnot 
66009 - Perpignan Cedex 
Tel. +33 (0)4 68 85 85 85 
 
País d’art et d’història «la Vall del 
Têt» 
Tel. + 33(33 ) 4 68 84 57 95 
 
OTI Pirineus Cerdanya:  
Tel +33( ) 4 68 04 15 47 
OTI Pyrénées Méditerranée:   
+33 (0) 4 68 57 99 00 
OTI Roselló Conflent:  
+33 (0) 4 68 57 86 85 
OT Cotlliure:  
+33 (0) 4 68 82 15 47 
OTI Conflent Canigó:  
+33 (0) 4 68 05 05 13 
 
 
Visites-descoberta «Barroc al Têt» 
Fonts i bibliografia 
Guide Bleu Languedoc Roussillon 
Hachette ; 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, Ed.  
Privat 
Art baroque en Roussillon, Ed.  ISO 
 
Enllaços 
www.tourisme-
pyreneesorientales.com 
www.languedoc-
roussillon.culture.gouv.fr 
www.tourisme-pyrenees-
mediterranee.com/ 
 

La magnificència del barroc 
 
Els segles XVI i XVII, degut a crisis econòmiques i a guerres, podrien semblar pobres 
des del punt de vista artístic.  Tanmateix, és en el mobiliari on es troba l'essencial de la 
producció artística del Rosselló.  Seguint els criteris del Concili de Trento, les 
comunitats parroquials, conreries o donants generosos ofereixen als edificis de culte, 
inclús als més modests, extraordinaris retaules esculpits, daurats o pintats i d’una 
qualitat i una riquesa excepcionals.  Mentre la majoria són obra del cisell de fusters 
anònims, d’altres són obres d’art de grans artistes.  Lazare Tremullas realitza el retaule 
del Rosari del convent dels dominics, a Perpinyà, Louis Generès el de Baixas, un dels 
més sorprenents, mentre que Jean-Jacques Melair i Josep Sunyer treballaren per a 
Vinçà, Prades i Cotlliure.  A finals del segle XVII, els pintors prevalen de vegades sobre 
els escultors, o bé treballen en perfecte acord amb ells.  És el cas dels Guerra, sobre tot 
el d’Antoni el Jove o el Fill, que va treballar amb J.-J. Melair al retaule de la 
Transfiguració de Vinçà, del que Marcel Durliat (1917-2006), historiador especialista en 
l'art medieval i antic, diu que és “el més sumptuós i el més perfecte dels grans retaules 
rossellonesos”.  El progrés del “gust francès” al segle XVIII fa que poc a poc es perdi 
l’art dels grans retaules.  En dos segles, més de vuit cents retaules de fusta daurada i 
policromats adornaran centenars d'esglésies catalanes.  
 
On trobar art barroc als Pirineus Orientals? 
 

 Angoustrine:  Antiga Església parroquial de Sant André (segle XI).  

 Argelès-sur-Mer: Església Notre Dame dels Prats. 
 Arles-sur-Tech:  Església Sainte Marie.  

 Baixas:  Església de la Nativitat de Notre-Dame.  Retaule de l’altar major, obra 

de l'escultor Louis Générès, un dels més bonics dels Pirineus Orientals.  
 Boule d’Amont:  Església Saint Saturnin.  Tres retaules del segle XVIII, així com 

una creu de plata de la mateixa època.  
 Bouleternère:  Església Saint Sulpice, afrontant l'edifici anterior, conté 

retaules, expressions de la devoció popular.  
 Caldégas:  Església Saint-Romain:  edifici modest, enriquit a finals del segle XV 

amb l’execució d’un retaule consagrat al Patró de l'església.  

 Cotlliure:  Església Notre-Dame-des-Anges.  El principal interès de l’església de 

Cotlliure resideix en el seu ric mobiliari i nombrosos retaules, sobre tot el de 
l’altar major, obra de l'escultor català Josep Sunyer.  

 Espirà-de-Conflent:  Església  prioral Sainte-Marie, fundada a finals del segle 
XI.  Notable mobiliari barroc:  altar major de l'escultor Louis Générès, rosari 
daurat i pintat, estatuària, quadres.  

 Estavar:  Església restaurada, de la segona meitat del segle XII.  Mobiliari.  
 Estoher:  Església Saint Étienne, conserva diversos retaules dels segles XVII-

XIX.  
 Finestret:  Església Sainte-Colombe, conjunt de retaules dels segles XVIII-XIX i 

objectes de devoció popular.  
 Ille-sur-Têt [Illa del Riberal]:  Església Saint-Etienne, consagrada el 1736.  

Façana barroca, realitzada per l’escultor Chauvenet, poc abans del 1771.  
Retaule de l’altar major de pedra de Caunes.  Retaule de fusta daurada dels 
“Regidors de la Confraria del Molt Sant Sagrament”.  Hospici d’Illa.  

 Joch:  Església de Saint Martin.  
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