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VI. DIVISIÓ DE LES ETAPES EVOLUTIVES DEL 
ROMÀNIC 
 
 
La majoria d’historiadors de l’art rom ànic divideixen en dues etapes aquesta manifestació 
artística. Segueixen l’arquitecte Josep Puig  i Cadafalch, que fou l’introductor d’aquesta 
teoria. 
 
Es divideixen de la manera següent: 
 
PRIMER ROMÀNIC (segles IX, X i XI).- Durant els segles IX i X el romànic apareix a l’arc 
litoral de l’ occident mediterrani, amb dos f ocus creadors, la L lombardia i Cata lunya, des 
d’on s’estén a la resta d’Europa. 
 
SEGON ROMÀNIC (segle XII fins entrat el XIII).- Al mateix temps que Catalunya estén els 
seus dominis sobre la Proven ça i Aragó i arriba fins als confins de l’Ebre, la seva 
arquitectura entra a formar part d’una gran família romànica de tot l’Occident i rep influèn-
cies estrangeres, entre les quals destaquen les de l’orde del Cister. 
 
Discrepo personalment d’aquesta divisió de l’ art romànic en dues etap es. En canv i, crec 
més encertada la tesi d e l’historiador manresà Xavier Sitje s i Molins,  que té una altra  
manera de veure i explicar el desenvolupam ent de l’arquitectura rom ànica religiosa a les 
comarques catalanes. 
 
També m’apropo a les tesis del catedràtic d’ar quitectura de la Universitat de H arvard, 
doctor Kenneth John Connat, respecte a la divisió de l’art romànic en etapes evolutives. 
 
La divisió de l’art romànic segons K. J. Connat és la següent: 

- Preromànic segle IX – principi del segle X 
- Protoromànic segle X – mitjan segle XI 
- Primer romànic segle XI 
- Segon romànic segle XII 

 
Com que em decanto per aques t tipus més elaborat de divisió evolutiva, faig servir en la 
meva descripció dels elem ents de l’arquitectura de l’a rt romànic religiós a Cata lunya, la 
divisió següent, presa de la teoria evolu tiva de l’historiador m anresà Xavier Sitjes i 
Molins: 

- Preromànic segle VIII – principi segle X 
- Protoromànic segle X – tercera dècada segle XI 
- Romànic llombard principi segle XI – final segle XI 
- Romànic fastuós segle XII – principi segle XIII 

 
Per tant, an omenarem preromànica l’arquitectura romànica religiosa catalana sorgida a  
l’alta edat m itjana a les nostres  comarques, és a  dir, el f enomen de l’evo lució de 
l’arquitectura dels temps carolingis. 
 
Només amb l’aparició d’estructures més complexes, més sòlides, amb força riquesa 
ornamental, i en un període anterior a la i rrupció de la m oda llombarda, constatem que 
existeixen tots els elem ents per poder desprendre el pre i passar al proto i dir-s e 
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protoromànica (esglésies cobertes com pletament amb volta de canó, arcs de m ig punt, 
etc.). 
 
A partir de la tercera d ècada del segle XI, apareix a casa  nostra la fase següent, de clara  
influència llombarda, que anomenem arquitectura romànica llombarda. 
 
I finalment, al romànic que s’estén del segle XII fins a l’entrada del segle XIII (quan apareix 
en terres catalanes l’arquitectura gòtica), l’anomenarem romànic fastuós, per ser un art 
opulent, obra d’una societat m és rica que la dels segles anterior s. En aquesta època  
l’escultura s’incorpora totalment a la pedra dels  edificis i als bastiments, com és el cas de  
les columnes, que ostenten rics capitells. 
 
En tot cas, la carac terística principal dels edificis cultuals de les esglésies preromàniques, 
protoromàniques, romanicollombardes i romanicofastuoses  consisteix en e l fet q ue es 
construeixen a partir d’un eix principal, situat  en direcció est-oest, un  absis a llevant i una 
porta d’entrada a m igdia. Però això no oco rre sempre amb exactitud, sinó a mb una certa 
aproximació. 
 
 
 
 
 
 
 
 


