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INFORMACIÓ 
Consell Departamental dels 
Pirineus Orientals 
 24 quai Sadi Carnot  
 66009 - Perpignan Cedex 
 Tel. +33 (0)4 68 85 85 85 
  
 
OT Cotlliure   
+33 4 68 82 15 47 
  
Monestir Camp  
+33 4 68 38 80 71 
 
OTI Pirineus Mediterrani 
+33 4 68 98 00 08 
 
OTI Alt Vallespir  
+33 4 68 21 82 05 
 
OTI Rosselló-Conflent  
+33 4 68 57 86 85  
 
OTI Aspres-Thuir  
+33 4 68 53 45 86 
 
 
Fonts i bibliografia 
Guide Bleu Languedoc Roussillon 
Hachette ; 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, 
Ed.  Privat 
L’art gothique en Pays Catalan, 
Jean Reynal et Michel Castillo 
(photos), Editions Privat 
 
Enllaços  
www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.ledepartement.com 
 

El desenvolupament de l’art gòtic està lligat a l’expansió de les ciutats.  És per això 
que el trobem representat sobretot a Perpinyà, a finals del segle XIII i a la primera 
meitat del segle XIV.  En aquell moment, les construccions civils es multipliquen, 
anant des dels palauets dels grans dignataris oficials, rics mercaders, fins al Palau 
Reial i a les esglésies.  Aquestes últimes sovint són les de les cases dels convents 
(franciscans, dominics i carmelites), però també hi ha la nova església de Saint-
Jean, que es converteix progressivament en la seu del bisbat, tot i que, 
oficialment, romangui a Elna.  Al costat sud de la col·legiata, al segle XIV es va 
edificar un ampli claustre-cementiri, que inclou galeries que allotgen un conjunt 
de panteons de marbre entre els més bells d’Europa.  La Llotja de Mar, iniciada 
també al segle XIV, és un magnífic exemple d’arquitectura civil, mentre que les 
muralles, avui desaparegudes, i el Castellet, que protegien la porta Notre-Dâme o 
porta de França, són bellíssimes realitzacions d’arquitectura militar.  Es van erigir 
torres de senyals a tot el país (Madeloc, La Massane, Tautavel).  
 
El gòtic català es caracteritza per una gran sobrietat a la construcció i per una 
decoració a base d’elegants arcades en arc ogival trencat.  Les esglésies 
presenten una nau única, coberta amb volta d’ogives sobre la que s’obren 
capelles perpendiculars, llocs de recolliment on es situen els retaules pintats i 
esculpits, que fan tant l’originalitat com la riquesa d’aquests edificis (retaule de la 
Verge de Corneilla-de-Conflent, de 1345, de Santa Marta d’Yravals, pintat el 1350 
per Ramon Destorrents, etc...).  També d’aquesta època daten els admirables 
porticons pintats del gran orgue de Saint-Jean de Perpinyà.  Creus, reliquiaris, 
treballs de ferrament (pintures de portes, reixes) són igualment destacables.  
Mentre que la decadència econòmica està molt avançada, les produccions d'art 
gòtic romanen nombroses.  El 1454, Arnau Gassies pinta el retaule del Palau del 
Vidre.  L’obra mestra de la pintura rossellonesa és el retaule de La Trinitat, pintat 
el 1489 pel Mestre de Perpinyà (o Mestre de Canapost) per a la capella de la Llotja 
de Mar.  
 

On trobar art barroc als Pirineus Orientals? 
 

 Arles-sur-Tech:  Església abacial Sainte-Marie (romànica).  Claustre 
dels segles XII i XIII, obra de transició entre les formes romànica i 
gòtica.   

 Cotlliure: capitells acoblats, Claustre dels dominics, principis del segle 
XIV.  Església de Notre Dame des Anges.  Château Royal de Cotlliure.  

 Elna:  Catedral i Claustre d’Elna.  
 Millas:  Església de Santa Eulàlia 
 Passa:  Claustre del Monestir del Camp, inici del segle XIV.  
 Perpinyà:  Catedral Saint Jean, magnífica nau de 80 m de llarg, 22 m 

d’altura i 18 d’amplada, fidel a la planta tradicional del gòtic 
meridional i verdader museu d’art religiós català.  Bufet d’orgue amb 
destacables fusteries, instal·lades el 1504. A l'absis dret: bellísim 
retaule gòtic de Nostre Senyora de la Mangrana, pintures sobre fusta. 
Capella dels Reis de Mallorca, finals del segle XIII.  Capella Notre 
Dame des Anges.  Esglésies La Réal i Saint Jacques.  

 Prats-de-Mollo/La Preste:  Església de les Saintes Justine i Ruffine, 
que pertanyen bàsicament a l’estil gòtic meridional.  Important 
col·leció de retaules esculpits i daurats, dels segles XVII i XVIII.   

 

LÈXIC 
Panteó: cavitat a una capella 
destinada a rebre un sepulcre.  
Nau: part central longitudinal 
de l’església 
Retaule: gran plafó 
delicadament treballat, situat 
darrera l’altar i coronant-lo.  
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