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Per què quan es parla de Catalunya 
sovint es parla també del temps del 
romànic? És cert que el romànic 
és un art sever, fosc i monòton? Ho 
era també el món feudal? Per què 
l’estètica i sobretot la simbologia del 
romànic són tan uniformes arreu 
d’Europa? I, dins d’aquesta unitat, 
què fa del romànic català 
un conjunt artístic singular? 

L’exposició Temps del Romànic. Art, vida i 
consciència ens presenta l’art, la societat i la 
cultura de Catalunya ara fa mil anys amb una 
aproximació interdisciplinària, que va de l’art 
i el pensament intel·lectual a la vivència de la 
gent corrent. La mostra ens convida a revisar 
les nostres idees sobre el romànic, a viatjar pels 
pobles i les ciutats de Catalunya i a descobrir-hi 
l’empremta dels qui van promoure i viure un 
patrimoni extens i singular.

Tapís de la Creació. Ca. 1100. Capítol de la catedral de Girona. 
© CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (fotògrafs: 
Carles Aymerich Barba / Ramón Maroto Genover). Departament de Cultura.



L’exposició que permet 
redescobrir i interpretar el 
romànic català a partir dels 
lligams entre l’art i els seus 
promotors, entre la simbologia 
romànica i la societat a la qual 
s’adreçava. Mitjançant recursos 
audiovisuals i interactius, la 
mostra ofereix una visió fresca 
i actual d’aquest moment i 
d’aquest patrimoni, crucials en la 
història de Catalunya i d’Europa.

Església de Sant Joan de Boí. Segle xi.
Departament de Cultura (fotògraf: Bob Masters). 

Davallament de la Creu de Santa Eulàlia d’Erill la Vall. Segle xii.
© Museu Episcopal de Vic (fotògraf: Pepo Segura)

Temps del 
Romànic

Els catalans del romànic se’ns presenten per mitjà d’uns personatges 
que ens fan partícips de les seves experiències i realitats quotidianes.

Il·lustracions: Pep Boatella

 Els pilars 
El del romànic és un temps de transformacions artístiques, 
polítiques i culturals sobre la base de noves estructures: una 
nova manera de construir, un nou repartiment de poders en la 
societat feudal i la força d’una llengua clarament diferenciada
entorn de la qual es desenvolupa una nova cultura.

 Els contrastos
El romànic català, com el d’arreu d’Europa, sorprèn quan 
en coneixem tota la diversitat. De la mateixa manera, dins 
d’una societat i una cultura a priori rígides, hi trobem realitats 
concretes prou diferents. 

 El missatge
Els lligams entre l’art i la religió són potents i gairebé 
omnipresents en temps del romànic. L’edifici més imponent 
i l’escultura més menuda es defineixen sovint a partir del 
missatge que el cristianisme estén per Europa. Tanmateix, 
aquest missatge es percebia amb diferents matisos en funció 
de la posició social i de les circumstàncies particulars.

 La vida i els mons
L’art romànic religiós és un testimoni important del seu temps, 
però no esgota pas la realitat de l’època. Gràcies al patrimoni 
conservat podem entreveure el marc de la vida civil i també 
imaginar quina era la visió del món i com podia variar segons 
la formació i posició social de cadascú. 

 Romànic català, europeu, únic 
L’art romànic català és un art europeu, amb vincles amb el 
d’altres indrets, però també singular i únic, tant des de la 
perspectiva de la peça o el conjunt com per la seva vigència en 
la cultura actual. També la societat feudal catalana començava 
aleshores a ser reconeguda entre les de la resta d’Europa i la 
Mediterrània.

La proposta museogràfica se 
serveix de cinc conceptes 
i s’inspira en el conjunt del 

romànic català per apropar el 
visitant a aquesta època, a la 

Catalunya d’entre els segles xi i 
xiii. Cada àmbit s’estructura al 

voltant d’un d’aquests conceptes, 
tot encetant una nova lectura 
polièdrica —artística i alhora 

cultural— del temps del romànic.


