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El Rosselló es extremadament ric en monuments preromànics i romànics, edificats 
sobre vestigis romans i materials de l’època.   El primer art romànic va ser promogut per 
l’abat Oliba (971-1046), abat de Ripoll i de Cuixà, fundador de Montserrat i instigador del 
principi de Pau i Treva. Els edificis tenen una planta generalment bastant simple i estan 
decorats a l’exterior amb frisos amb petites arcuacions cegues, les “bandes llombardes”. 
Estan flanquejats per alts campanars quadrats o rectangulars i perforats amb obertures en 
ple cintra. A la vegada massissos i potents, d’una gran elegància, els campanars llombards  
(Saint-Michel-de-Cuxà), Saint-Martin-du Canigou, Elna).  A principis del segle XI, es 
comença a constituir una escola pròpiament rossellonesa, les obres de la qual, que 
comporten notables escultures integrades a l‘arquitectura, es poden veure a Elna i, 
sobre tot, a Saint-Jean-le-Vieux, a Perpinyà.  És aleshores també que s’esculpeixen les 
llindes de les esglésies abacials de Saint-Génis-des-Fontaines (1020) i de Saint-André.  
Aquest tipus d’escultura trobaria la seva màxima expressió al segle XII en els capitells del 
claustre i de les tribunes de  Saint-Michel-de-Cuxà i sobre tot, del priorat agustí de 
Serrabona.  Aquí foren tallades, en marbre rosa de Villefranche, una flora i una fauna 
fantàstiques d’una bellesa excepcional.  
En un estil sensiblement diferent, força influït per Itàlia, cal destacar també el timpà, 
realitzat pel Mestre de Cabestany per a l’església d’aquest poble.  
Els edificis religiosos sovint estan decorats a l’interior amb frescs (com a Saint-Martin de 
Fenollar),i amb retaules policromats (com el de la Verge d’Angoustrine) o de Crists 
vestits (com el de La Trinité).  La Cerdanya compta amb un gran nombre d’admirables 
estàtues de la Verge.  L’art romànic es prolonga al Rosselló fins a finals del segle XIII, 
com demostra el claustre de Saint-Génis-des-Fontaines.  
 
 On trobar art romànic als Pirineus Orientals? 

 
 Angoustrine/Villeneuve-les-Escaldes [Angostrina i Vilanova de les 

Escaldes]:  L'església parroquial de St André construïda al segle XI sobre un 
esperó rocós, domina el poble d’Angostrina. L’absis està decorat amb pintures 
murals del segle XIII.  Conté un interessant mobiliari religiós de totes les 
èpoques, principalment romànica.  

 Arboussols [Arboçols]:  Fundació del Priorat de Marcevol.  
 Arles-sur-Tech: sobre un emplaçament, ja molt ric en el passat, un monjo 

espanyol fundà l’any 778 l’abadia benedictina Sainte Marie.  Saquejada pels 
normands i reconstruïda cap a l’any 900, va rebre les relíquies dels Sants 
Abdon i Sennen el segle XI, que conserva encara dins uns retaules únics.  En 
aquella època, es decora la façana amb marbres esculpits.  L’església abacial 
també conserva fragments de frescs de qualitat, que daten del segle XII.  Des 
del claustre del segle XIV, es pot apreciar l'efecte de lleugeresa obtingut amb 
la supressió dels pilars i amb la tria de noves proporcions. També és molt 
recomanable visitar la taula d’altar, de marbre (segle XI), encastada al mur de 
l'església que dona al claustre.  

 Le Boulou: l’església parroquial Notre Dame, d’origen romànic, va ser 
parcialment reconstruïda el segle XIV i ampliada el segle XVII. La bonica 
portalada romànica està acoblada a la seva façana més recent.  

 Bourg-Madame/Hix: església parroquial (segle XII) de St Martin d’Hix, la vil·la 
de la qual havia estat la capital de la Cerdanya fins el 1177, amaga notables 
objectes de culte i mobiliari datat entre els segles XIII i XVIII.  Els capitells 
esculpits de la finestra de l'absis i de la volta en bressol trencat i en ferradura 
són fruit del primer període de construcció, poc anterior al 1177.  

 Catalunya: al raval de Perpinyà, l'església parroquial de Sainte Marie presenta 
a la seva part romànica (segle XII) un timpà remarcable, consagrat a la 
Dormició de Maria i a la seva Assumpció, obra d’un escultor anònim conegut 
com el “Mestre de Cabestany”.   
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 Castelnou: aquest petit poble fortificat, amb el seu castell del segle XI, és el lloc d’origen dels Vescomtes del 
Rosselló.  L’església parroquial, amb la seva nau única i el seu absis semicircular, és un exemple d’arquitectura 
del segle XIII.  

 Conat: a la confluència dels rius Orbanyà i Nohèdes, el poble acull des del segle XII l’església de Saint Jean 
Baptiste.  Construïda amb granit, el sol l’ha dotada d’una bella pàtina daurada.  

 Corneilla-de-Conflent: capital política del Comtat de la Cerdanya el 1100, Cornellà de Conflent i el seu castell 
vigilen el camí cap a Espanya.  El 1097, una comunitat de canonges de Sant Agustí s’instal·la al voltant de 
l'església, no lluny del castell, i erigeix un claustre que va ser utilitzat fins el segle XIV.  L’absis presenta la 
decoració típica de les esglésies catalanes del segle XII.  El campanar, únic vestigi dels edificis del segle XI, és un 
exemple de les torres rosselloneses d’estil llombard.  A més de les riqueses de les èpoques romànica i gòtica 
que conté l'església, és imperatiu veure la magnífica portalada de marbre amb timpà marià.  L’església de 
Corneilla és una de les més boniques de l'estil romànic rossellonès.  

 Coustouges [Costoja]: l’església de Sainte Marie, de gres i granit rosa, va ser consagrada el 1142.  La seva nau, 
única, està emmarcada de capelles amb voltes d’ogiva molt antigues.  Cal destacar la portalada interior, molt 
decorada, i les ferramentes de la porta.  

 El claustre d’Elna és un dels més bells de França.  Realitzat en dues campanyes (segles XI, XIII i inicis del XIV), 
enllaçava les dependències conventuals i l'església.  Fins el segle XII, els monjos no tenien una entrada directa a 
l’església.  Lloc de contemplació, s’obre al cel per mitjà del jardí, tancat i envoltat d'arcs amb capitells decorats.  
Construïda sobre una plana minúscula, la catedral de Santa Eulàlia (segles XI-XIII) domina el poble i té aires de 
fortalesa.  L’edifici, de còdols barrejats amb morter, ofereix la planta d’una basílica de tres naus, però reflexa en 
les seves imperfeccions les transformacions patides.  L’obscuritat que regna a l’interior de l'església, deguda a 
les escasses obertures, afegeix austeritat a l’efecte que dona una pesada arcada.  El campanar principal, de 
pedra tallada, més recent (segle XV) fa guàrdia sobre la ruta del litoral.  

 Font-Romeu-Odeillo-Via: Des de la descoberta d’una estàtua de la Verge del segle XII (es troba a l’Ermitage), 
Font-Romeu s’ha convertit en un dels llocs de pelegrinatge més populars dels Pirineus.  A prop, l’església de St. 
Martin d’Odeillo ens ofereix una bella portalada romana del segle XI. Juntament amb l’església de Sainte 
Colombe de Via, en part romana, aquests edificis conserven un destacable mobiliari del segles XVII i XVIII.  

 Ille-sur-Têt [Illa del Riberal]:  Antiga església de la Rodona, amb absis poligonal, incorporada al recinte 
fortificat d’Ille. Actualment està dessacralitzada.  Al jardí de l’hospital St. Jacques, davant de l’església, trobem 
capitells de finals de l’època romana (segles XIII-XIV).  A l'altra banda del Têt, es poden percebre les runes de 
l’església del desaparegut poble de Casenoves (segles XI-XII). Els frescs romans d'aquesta església van ser 
comprats per un antiquari.  

 Llo: a la sortida del poble, en un paratge meravellós, es troba l'església parroquial romana, dedicada a St. 
Fructueux.  

 Opoul-Périllos [Òpol i Perellós]: el poble, citat el 1100, està construït sobre un emplaçament prehistòric.  
Ocupat per un oppidum romà, el segle XIII es va convertir en una plaça forta.  

 Perpinyà:  St. Jean le Vieux, primera església de Perpinyà, ha patit transformacions i va ser ampliada (des del 
segle XI al XIII) degut al augment de la població del poble.  Amb planta cruciforme al segle XI, al segle XII es va 
erigir un campanar sobre la capella, consagrada a la Verge dels Correchs. D'aquesta església, cal destacar la 
portalada de gres vermell que, com l’absis poligonal, té influència provençal.  El segle XIII, es va construir una 
gran portalada, adornada amb escultures provinents de l’últim taller romà rossellonès encara visible. 

 Planes: amb la seva planta en forma de trèvol, única, l'església Notre Dame de La Merci, és colpidora.  Conté una 
típica estàtua romana de la Verge.  

 Saint-André: l’església de St. André de Sorède destaca per a la seva decoració de marbre esculpit.  
Reconstruïda al segle XII, conserva parts de finals del segle X, així com fragments de l'antiga decoració pintada.  
Museu transfronterer.  
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Absis 
Extremitat d’una església, darrera el cor, de forma semicircular, de vegades quadrada.  
 
Frisos llombards 
Frisos que adornen les façanes o els costats dels edificis, fetes amb llargues bandes verticals en relleu. 
 
Bressol trencat 
Volta romana, la part superior de la qual forma un lleuger angle, trencant la línia de la cintra plena. 
 
Volta de canó 
Volta de forma completament semicilíndrica. 
 
Capitell 
Part generalment esculpida a la part superior d’una columna i que té totes les seves cares en relleu. 
 
Volta de mitja cúpula 
Volta d’un quart o de mitja esfera. 
 
Llombard 
Qualifica l’origen de l'art romànic provinent de la Llombardia. 
 
Nau 
Part central longitudinal d’una església. 
 
De ferradura o ultrapassat 
Es diu dels arcs els costats dels quals sobrepassen cap a l’interior la vertical dels peus drets. 
 
Retaule 
Gran plafó treballat situat darrera l’altar i sobrepassant-lo. 
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