El mot pre-rcmanic és emprat correntment
per a titular i aplegar les diverses expressions
artistiques de l'Occident europeu compreses
entre les acaballes del període Tardc-romá, ind o s el primer art cristiá, i l'adveniment de
l'unitat cultural románica a comencaments del
segle I I . Durant les cinc centúries aproximadament que transcorregueren abans de produir-se
la integració cultural en un sol bloc, l'Occident
oferia un mosaic de tendéncies heterogénies
sota les pautes de les civilitzacicns remana,
bizantina i musulmana. En aquest sentit, hom
pot comprendre els estudiosos del Vuit-cents
quan anomenaren genéricament amb el títol
de románic I'art deis segles X I i X I I ; estimaren
un encert aital qualificatiu perqué es tractava
— a i x í ho consideraven— d'un nou renaixemenf de l'art roma. D'aquesta manera l'art que
es desenvolupá en el temps intermig entre l'épcca tardo-romana i la baixa Edat Mitjana i
davant la diversitat de tendéncies, fou reunit
sota el denominador ccmú de pre-románic.

A propósit de
r arquitectura
pre-románica

La decadencia que seguí al trencament de
la unitat de l'lmperi Roma i, mes tard, a la fi de
la dominació bizantina, tingué unes característiques ben distintes en el si deis diversos estats
occidentals. A Franga, l'art merovlngi i el carolingi després mostren respectivament una i n constant simplificació de les tradicions paleocristianes i romano-bizantina, la qual cosa es
palesa també a Alemanya. A Italia, l'Església
manté una relativa activitat constructiva l i m i tada, pero, a la remodelació d'edificis ja exístents. A m b tot, a la darrería del segle X sorgí al
N o r d , en la regió de Llombardia, un nombrós
grup de mestres experts en Tofici de bastir
edificis. Nomenats comacini, bergamaschi, etc.,
segons el seu lloc de procedencia: Como, Bérgam, etc., experimentaren noves solucions
ccnstructives que portaren arreu d'Europa.
A Catalunya l'arquitectura entra en el corrent románic llombard — d e i x e m ara de banda
els postulats de les construccions benedictinos
al Marg deis diversos camins de peregrinado,
aixi ccm l'exemple prácticament aVIlat de l'església de Sant Pere de Roda ( 1 0 2 2 ) — m i t j a n gant la presencia aquí deis aMudits mestres
llombards a comencaments del segle X I . És
relativament fácil comprendre l'acceptació rápida que experimentaren a casa nostra les construccions llombardes atesa la situado políticoeconómica en qué es trobava Catalunya en
aquells moments d'agencament comtal. L'éxit
del model llombard es degué básicament en la
senzilla adaptació a cadascuna realitat local per
tal d'aconseguir la máxima funcionalitat amb
els mínims costos,
Retornant pero al principi de la nostra exposició, cal no oblidar les repercussions que
tingué respecte de la resta d'Occident la presencia musulmana d'engá el segle V I I I i el posterior desenvolupament de la cultura oriental
arreu de la península. Entre d'altres qüestions
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és precís citar els mossárabs. A Catalunya han
deixat una quantitat de mcstres ben eloqüents
de la seva cultura, preferentment arábica i cristiana oriental. Barcelona, V¡c, Cuixá, Ripoll, Gircna i versemblantment Sant Feliu de Guíxols—
si pensem que la Porta Ferrada constitueix un
fragment d'un edifici mossárab enderrocat en
el segle X I I o bé senzillament en runa t per
causa desconeguda—, foren els centres de mossarabisme mes importants. A l contrari de la
miniatura, d'una gran originalitat i d'una incidencia extraordinaria en el desenrotllament de
l'art románic monumental i ádhuc de les arts
decoratives, Tarquitectura mossárab es m a n t i n gué gairebé invariable respecte de l'art hispanovlsigótic i musulmá, en especial, durant l'etapa
califa!.

temple en un organisme articulat i molt mes
ccmplex si tenim en compte els edíficis de capcalera plana propis de l'arquitectura pre-románica. A Catalunya, el primer edifici articulat

En sintesi, el nomenat període pre-románic
constitueix, peí que fa a l'arquitectura, una
diversitat de remodelacions i readaptacions de
principis constructius presents ¡a en els edíficis
paleocristians i bizantins el resultat final de les
quals fou molt variable segons el grau de protagonisme de les sclucicns emprades i també
segons les diverses árees geográfiques.
D'encá el comencament del segle X I , els
nous principis arquitectónics formulats per
Tarquitectura románica vingueren a trencar
l'esmentat continuVsme edilicl mitjangant tres
innovacions principáis: Primerament, l'elevació
del presbiteri la qual cosa altera la concepció
paleocristiana de l'espai horizontal i modifica
el ritme continuat al llarg d'un sol eix longitudinal. En segon lloc, la invenció del deambulat o r i , aixó és, el passadís que tot voltant la capcalera uneix les naus lateraIs, converteix al
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Sant Esteva de Canaposí (Baix Emparda). Detall de
l'absis pre-románic (segle X) i del campanar románic
(segle XII).

Santa María de Ripoll
(Rioollés). Capitell del segle X.
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i esbeit de l'edilicia bizantina. El concepte de
gravetat i el predomini de la massa scbre el
buit son trets ben caracteristics de l'edificació
románica.

mitjancant el deambulatori fou ia citada església de Sant Pere de Roda. La tercera novetat
es refereix ais murs, cada vegada mes gruixuts
i pesants, transformant així l'aspecte lleuger

Malgrat la manca de documentació i la perdua total o parcial d'alguns edificis, el nombre
deis conservats d'época pre-románica és molt
notable a les comarques de Girona. Els segles IX
i X assenyalen l'etapa de mes empenta constructiva. Les primeres fundacions segons la
regla de Sant Benet foren els monestirs de
Banyoles i Amer, ambdós abans de l'any 835.
D'entre els exemples conserváis, sembla que la
Porta Ferrada i el monestir de Sant Rere de
Roda, molt refet en época románica, expressen
el to mes monumental dins l'escala de petites
esglésies, extremadament simples i aixecades
amb materials pobres que hcm troba a casa
nostra.
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La Porta Ferrada és un petit fragment arquitectónic del p r i m i t i u cencbi guixolenc, escriu
J. Badia (L'Arquitectura Medieval de l'Empordá. Girona, 1977), per a definir i situar el mur
amb arcades que s'aixeca davant la tacana de
Tactual església, la funció original del qual ens
és impossible de precisar amb seguretat, tot i
les excavacions i restauracions que s'han dut a
terme en els darrers temps. En ccnseqüéncia,
l'estudi d'aquest tema sois pot ésser contemplat
des de la hipótesi, la qual esdevé dramática per
causa del dubte que des del primer instant envolta el carácter i u t i l i t a t primitius de la Porta
Ferrada. En aquest sentit caldrá esperar noves
trcballes documentáis i/o constatar els resultáis
de futures excavacions.
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