
Les manifestacions arquitectòniques del romànic català de l’Alt Camp, a partir del 

seu repoblament, a la segona meitat del segle XII, són obres de la fi  del llenguatge 

arquitectònic romànic, amb algunes destacades excepcions que anirem comentant al 

llarg d’aquest article.

CARACTERÍSTIQUES DEL ROMÀNIC DE LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XII A L’ALT CAMP

L’arc de mig punt. Totes les esglésies que 

examinarem mantenen l’arc de mig punt com 

a element base de la seva construcció. Així, les 

portalades, les voltes de tancament dels sostres, 

les fi nestres i els absis presenten aquesta tècnica 

constructiva. No obstant això, algunes d’elles 

presenten un cert apuntament de les formes que, 

posteriorment, es consolidarà en l’estil gòtic, com 

veiem a Sant Llorenç de Selmella, Sant Salvador de 

Prenafeta Vell o l’arc de l’absis de Sant Mateu de 

Miramar.

Les grans rosasses. Aquesta és una de les 

característiques més destacades del romànic de 

l’Alt Camp: l’existència de grans rosasses en les tres 

manifestacions més importants del romànic de la 

comarca: Santa Maria de Santes Creus, Sant Ramon 

del Pla de Santa Maria i l’Església Vella o de la Sang 

d’Alcover. Les dues primeres semblen fetes per la 

mateixa mà. També és interessant la rosassa o ull de 

bou de la capçalera de l’església de Sant Jaume de 

Figuerola, visible i identifi cable a l’absis de l’actual 

església.

Les portalades romàniques. Les esglésies 

romàniques de l’Alt Camp segueixen la tècnica de 

l’arc de mig punt isón, en general, poc decorades, 

amb la notable excepció de Sant Ramon del Pla de 

Santa Maria.

Les fi nestres. Un dels pocs elements decoratius són 

les escasses fi nestres d’arc de mig punt, generalment 

de doble esqueixada, com Figuerola, Selmella o la 

Trinitat, a Santes Creus. La decoració escultòrica 

és absent en aquestes fi nestres, cosa que demostra, 

un cop més, el caràcter sobri del romànic que, en 

general, trobem a l’Alt Camp.

Elements decoratius. Com hem dit, amb les 

excepcions de Sant Ramon del Pla, Santa Maria de 

Santes Creus i l’Església Vella o de la Sang d’Alcover 

i de les construccions romàniques del Monestir de 

Santes Creus, els elements decoratius del conjunt 

d’esglésies de l’Alt Camp són ben escassos. La 

majoria de les esglésies tenen una construcció molt 

sòbria i austera, la qual cosa atorga un caràcter molt 

personal a aquestes construccions del romànic tardà.

Cal esmentar, com a excepció al punt anterior, les 

decoracions de tipus llombard de l’absis de l’església 

de Sant Jaume de Valldecerves, una decoració més 

pròpia del romànic català del segle XI que de la 

segona meitat del XII.

Algunes de les manifestacions decoratives del 

romànic de la comarca les podem trobar al petit 

Museu del Monestir de Santes Creus, al Museu 

d’Alcover o a l’Espai Medieval de la Fundació 

Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica, a 

Figuerola del Camp.
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D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix:

Finestra i gàrgoles de Sant 
Ramon del Pla de Santa 
Maria.

Capitells de la Sang 
d’Alcover.

Rosassa de la Sang 
d’Alcover.

Rosassa de Sant Jaume de 
Figuerola.

Templet del claustre del 
monestir de Santes Creus.

Volta de Sant Pere de 
Mont-ral.

Capitells de la portalada 
de Sant Ramon del Pla de 
Santa Maria.

Façana i campanar de 
Sant Andreu de Farena al 
terme de Mont-ral.
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ESGLÉSIES ROMÀNIQUES DE L’ALT CAMP

Les esglésies romàniques que s’han conservat a la 

comarca de l’Alt Camp, en la seva forma original o 

integrades amb altres edifi cis posteriors, estan situades 

a la part nord-est de la comarca i són les següents:

 

Santa Maria d’Alcover (Església Vella o de La 

Sang). L’Església de la Sang està situada al mig del 

poble d’Alcover. Es tracta d’un edifi ci d’una sola 

nau de notables dimensions orientada a llevant 

per un absis semicircular. Durant la guerra civil de 

1936 a 1939 va patir  importants desperfectes amb 

l’enfonsament de la volta, la destrucció i enderroc 

d’una capella i el mur lateral i la pèrdua d’una bona 

part dels elements artístics i les decoracions interiors. 

Al mur de migdia se  situa la porta principal, de 

decoració simple i formada per arquivoltes recolzades 

sobre dues columnes llises. A la capçalera de l’edifi ci 

s’obre un rosetó de considerables dimensions format 

per vuit columnes radials tancades per arcs de mig 

punt que confl ueixen, totes elles, en un ull de bou 

central. La decoració interior estava formada per 

diferents columnes amb capitells fi gurats o amb 

representacions zoomorfes. 

L’església té unes característiques estilístiques i 

tipològiques que la fan relacionable amb l’Escola de 

Lleida, amb exemples com els de Sant Llorenç de 

Lleida o Santa Maria del Castell de Cubells, i forma  

part dels edifi cis més originals del romànic català de 

fi nals del segle XII i començaments del XIII.

Sant Miquel d’Alcover. És una església de petites 

dimensions situada dins el cementiri de la vila. Se sap 

que el 1154 ja existia i que el 1166 es va convertir 

en església parroquial. La portalada està formada 

per grans dovelles col·locades en forma d’arc de mig 

punt, cosa que permet adscriure-la a l’art romànic, si 

bé l’edifi ci original està molt refet. De fet, l’església 

esta avui sostinguda per sis arcs gòtics, cosa que, 

conjuntament amb l’escultura gòtica de sant Miquel 

que tancava el recinte, permet adscriure-la més a 

aquest estil que al que li fou originari.

Sant Pere Ad Víncula, de Mont-Ral. L’església de 

Sant Pere de Mont-ral, documentada el 1194, es 

degué construir a mitjan segle XII, poc després de la 

reconquesta als sarraïns. És un edifi ci d’una sola nau, 

coberta amb volta de canó lleugerament apuntada 

i està capçada a llevant per un absis semicircular. El 

campanar, més tardà, està sobreposat a l’estructura 

de l’església. A la façana de migdia, s’hi troba la porta 

romànica d’accés, decorada amb tres arquivoltes 

en gradació i una cornisa horitzontal en forma de 

guardapols. Aquesta mateixa façana té una fi nestra de 

doble esqueixada i arc de mig punt. L’aparell romànic 

de l’edifi ci està format per pedres rectangulars ben 

escairades i treballades.

Sant Andreu de Farena. L’església de Sant Andreu 

de Farena es troba al capdamunt de la població, 

situada al bell mig de la vall del riu Brugent. La seva 

construcció correspon al segle XII, si bé amb moltes 

modifi cacions posteriors.

És formada per una sola nau rectangular dividida 

per tres arcs torals apuntats de pedra ben treballada, 

però amb asimetries dels uns respecte dels altres. Al 

mur de ponent hi ha un campanar de cadireta de dos 

ulls i, al mur del mig de l’absis, s’hi obre una petita 

fi nestra de doble esqueixada i arc de mig punt. Al 

mur de ponent s’obren dues portes d’arc de mig punt 

amb dovelles ben treballades i de grans dimensions.

Aquest temple és una bona mostra de petita església 

rural romànica del segle XII, amb l’aparell de tot 

l’edifi ci fet amb carreus irregulars seguint fi lades 

horitzontals desiguals, però amb les cantonades i el 

campanar fet amb carreus més grans i ben escairats.

Sant Ramon del Pla de Santa Maria (abans, 

Santa Maria). L’església de Sant Ramon es troba 

a la part nord de la població. L’any 1173 apareix 

esmentada al document amb què Alfons I cedí el lloc 

a Berenguer de Vilafranca perquè hi fundés la vila.

El temple, que és objecte d’un article singular en 

aquesta mateixa revista, és probablement el més 

interessant de les comarques tarragonines tant per 

la seva construcció com per la decoració escultòrica 

de la portalada i dels frisos de les pilastres de 

l’interior de la nau, amb representacions d’escenes 

religioses. Cal destacar la rosassa esplèndida, a la 

façana de ponent; l’absis semicircular, decorat amb 

diferents fi nestres d’arc de mig punt, i les mènsules 

que sostenen la cornisa de l’església, amb diferents 

decoracions de persones, animals i plantes.

Sant Jaume de Figuerola. De l’església romànica 

de Sant Jaume, documentada el 1184, se’n conserva 

el mur nord i la capçalera, que formen part de l’absis 

de l’església actual.

L’església alt-medieval era un edifi ci d’una sola nau 

coberta amb una volta semicircular o lleugerament 

apuntada i encapçalada, a llevant, per un absis 

semicircular. A la façana nord conserva una fi nestra 

de doble esqueixada que actualment està paredada i, 

a la capçalera o façana de ponent, 

hi ha un rosetó o ull de bou circular 

amb una traceria quadrilobular 

a l’interior. Els murs romànics 

presenten un aparell molt uniforme 

de carreus perfectament tallats 

en els quals s’observen diferents 

marques de picapedrer. A l’interior, 

s’hi conserva una pica baptismal, 

una peça singular dins del mobiliari 

romànic de la comarca.

 

Sant Mateu de Miramar. Aquesta 

església és situada a la part alta 

del nucli de Miramar. No se’n tenen notícies 

documentals ja que havia estat sufragània de 

l’església de Figuerola del Camp i actualment ho és 

de la de Sant Joan de Valls.

 

Es tracta d’un edifi ci d’una sola nau amb un absis 

semicircular. La porta d’accés és situada al mur de 

migdia i està formada per un arc de mig punt amb 

dovelles ben escairades i un guardapols que presenta 

diferents decoracions. Al centre de l’absis s’obre una 

petita fi nestra de doble esqueixada. Té un campanar 

d’espadanya situat al damunt del mur de migdia. En 

general, l’aparell de l’església és de carreus de mida 

mitjana força irregulars, cosa que li confereix les 

característiques de les formes rurals de l’arquitectura 

del segle XII.

Sant Salvador de Prenafeta. Aquesta església, 

situada a la vessant de la Conca de Barber de la 

muntanya del Tossal Gros que separa el Camp de 

la Conca, era sufragània de la de Figuerola a l’època 

medieval. Amb els castells i localitats de Figuerola, 

Miramar i el mateix Prenafeta Vell, va formar una 

unitat jurisdiccional des d’aquest període alt-

medieval fi ns a la desamortització del segle XIX, 

motiu pel qual la carta de poblament de 1194, 

atorgada per Pere de Puigverd, és conjunta per a  

les tres poblacions; també ho són les Ordinacions 

Municipals de 1459 i el domini senyorial de Poblet 

des de 1271 fi ns a l’esmentada desamortització. 

El temple de Sant Salvador està documentat des 

de 1166 i originalment  era d’una sola nau amb 

capçalera plana sense absis. Els primers anys del 

segle XIV es va ampliar la primitiva nau i s’hi va 

afegir l’absis actual i un allargament de la nau. Les 

dues naus de l’església queden separades per un arc 

apuntat, del qual neix la volta de canó de la primitiva 

nau. El portal s’obre a la façana de ponent i avui 

està mig derruït com a conseqüència d’haver-se 

enrunat una fi lada de pedres de les dues que tenia 

originàriament.

LES ESGLÉSIES 
ROMÀNIQUES DE L’ALT 

CAMP

A la pàgina següent:
d’esquerra a dreta i de dalt 

a baix, portalades de:

Santa Maria de la Sang 
d’Alcover.

Santa Maria de 
Santes Creus al terme 

d’Aiguamúrcia.

Sant Pere de Mont-ral.

Sant Ramon del Pla de 
Santa Maria.

Sant Mateu de Miramar 
al terme de Figuerola del 

Camp.
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Santa Maria de Cabra del Camp. De l’antiga 

església romànica de Santa Maria de Cabra, 

documentada al segle XII, se n’ha recuperat una part 

del mur original, amb una petita porta d’arc de mig 

punt i algun altre element aïllat que forma part de 

l’actual temple parroquial del segle XVIII.

Sant Llorenç de Selmella. L’església de Sant 

Llorenç de Selmella es troba a l’antic municipi de 

Selmella, avui despoblat, situat a l’extrem nord del 

del Pont d’Armentera. 

Es tracta d’un edifi ci de planta trapezoïdal amb un 

absis de la mateixa forma. La porta d’accés d’arc 

de mig punt de reduïdes dimensions és situada al 

mur sud, a la banda del campanar que s’aixeca al 

costat de l’església. L’edifi ci té dues fi nestres de doble 

esqueixada, una oberta al centre de l’absis i l’altra al 

mur de ponent.

Pensem que es tracta, també, d’una construcció del 

segle XII ja que l’estructura general de l’edifi ci, la 

seva execució, dimensions i sistema constructiu no 

es diferencien del de la resta d’esglésies rurals del 

període que hem examinat en aquest article.

Santa Maria de Querol. L’església de Santa Maria 

de Querol és situada al capdamunt del turó que 

conforma la població i la trobem esmentada a la 

butlla del papa Celestí III de 1194. La parròquia 

de Santa Maria de Querol fou la més important 

del sector ja que tenia com a sufragànies les de 

Sant Llorenç de Selmella i la de Sant Jaume de 

Montagut, a més del patronatge de l’església de Santa 

Magdalena del Pont d’Armentera.

L’església actual conserva murs romànics amb 

nombroses marques de picapedrer sobre la qual es 

basteix l’església, que va patir la destrucció de les 

voltes durant la Guerra del Francès, l’any 1808, i que 

fou cremada l’any 1835, durant la primera Guerra 

Carlina.

Al terme municipal de Querol hi ha altres 

construccions d’origen romànic que avui no 

poden considerar-se com a tals, bé pel seu estat de 

destrucció, bé per les transformacions posteriors 

que les han modifi cat. Entre les destruïdes, cal 

esmentar Santa Maria del Castell de Pinyana, que 

encara conserva la volta i part del seu recinte al 

costat de l’esmentat castell, i la de Sant Miquel 

del Castell de Saburella, avui desapareguda. Entre 

les transformades, podem esmentar Sant Jaume 

de Montagut, avui un magnífi c temple gòtic amb 

portalada romànica; Sant Jaume d’Esblada, i Santa 

Maria de Valldossera.

Sant Jaume de Valldecerves. L’església de Sant 

Jaume és al costat del Mas o Casa de Valldecerves, 

a l’extrem nord-est del terme de Querol en direcció 

cap a l’Anoia. Si bé el topònim Valldecerves està 

documentat el 1156 no hi ha notícies escrites 

d’aquesta petita església, que cal assignar a 

l’arquitectura romànica del segle XI i, per tant, 

anterior a la resta d’esglésies de la comarca que, com 

hem vist, cal assignar al romànic de la segona meitat 

del segle XII.

És un edifi ci d’una sola nau coberta amb volta de 

canó semicircular i encapçalada, a llevant, per un 

absis semicircular amb decoració llombarda, amb 

arcuacions entre lesenes que formen cinc plafons. 

A l’absis mateix s’obren dues fi nestres de doble 

esqueixada, una centrada al mig i l’altra a l’esquerra, 

emmarcada per una de les arcades de la decoració 

llombarda. La porta, reformada, s’obre a la façana 

sud, totalment llisa, sense ornamentació, igual 

com les façanes nord i sud. L’aparell és de carreu 

irregular poc treballat disposat en fi lades uniformes i 

irregulars.

Sant Jaume de Valldecerves és una petita església 

romànica amb un tipus de decoració molt peculiar 

que trobem en comptades esglésies catalanes del segle 

XI, com Sant Ponç de Corbera, Santa Maria de Palau 

de Rialb o Sant Serni de Bellfort.

Capella de La Trinitat del Monestir de Santes 

Creus. Considerada com la primitiva església del 

monestir, està situada a la part posterior del recinte. 

És una robusta capella de parets gruixudes, coberta 

per una volta de canó d’argamassa, amb dos fi nestrals 

de doble esqueixada de grans dimensions i portalada 

d’arc de mig punt situada al mur sud.

Santa Maria de Santes Creus. L’església del 

monestir és una construcció que s’inicià en 

estil romànic i que es fi nalitzà en els nous estils 

constructius del gòtic. Cal destacar el gran fi nestral 

gòtic de la façana de l’església o les tombes reials 

fetes amb construccions del nou estil. No obstant 

això, la major part de la resta de l’edifi cació utilitza 

l’estil romànic, i són  destacables la rosassa de l’absis, 

les sòlides arcades que separen les tres naus de 

l’església i, fora del recinte eclesiàstic, la sala capitular 

del monestir, oberta a l’ala de llevant del claustre, 

decorada amb un bosc de columnes i presidida per 

una porta i dos fi nestrals d’arcs bessons. També és 

destacable en l’estil romànic el templet del rentamans 

del claustre, un petit edifi ci tancat per fi nestrals d’arcs 

bessons que segueixen l’estil dels de la sala capitular.

Santa Agnès. Santa Agnès està situada a prop de 

les Pobles, al coll de l’Arboçar, en un paratge molt 

bonic. És una capella isolada, de nau rectangular, 

amb la porta d’accés situada a la capçalera que està 

orientada a ponent; no té elements decoratius o 

particularitats destacables.

Santa Maria de L’Albà Vell. Les restes d’aquesta 

església formen part del conjunt del Castell de l’Albà. 

Si bé hi ha unes primeres notícies escrites l’any 978, 

cal esperar fi ns al segle XIII per disposar de notícies 

segures de la parròquia de l’Albà. L’església, ara en 

ruïnes, conserva en peus el sector nord de l’absis. Era 

d’una sola nau de petites dimensions. La decoració 

de la part conservada està formada per un parell 

de pilastres adossades al mur i una cornisa que fa 

la circumval·lació de l’absis recolzada sobre mitja 

dotzena de mènsules.

Sant Miquel del Pla de Manlleu. Les primeres 

notícies documentals són de 1247. No obstant això, 

la seva construcció degué correspondre a fi nals del 

segle XI o principis del XII, ja que l’absis i la primera 

part del mur que el segueix presenta un parament de 

carreus diferent  de la resta.

Es tracta d’un edifi ci d’una sola nau rectangular amb 

un absis semicircular i una porta d’accés formada per 

un arc de mig punt. La nau està dividida per un arc 

toral apuntat fet de pedres ben treballades diferents 

de la resta de la construcció. ■

LES ESGLÉSIES 
ROMÀNIQUES DE L’ALT 

CAMP

D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix, esglésies de:

Sant Jaume de 
Valldecerves al terme de 

Querol.

Sant Llorenç de Selmella 
al terme del Pont 

d’Armentera.

Santa Maria de Querol.

Sant Miquel del Pla 
de Manlleu al terme 

d’Aiguamúrcia.

Santa Agnès al terme 
d’Aiguamúrcia.

Sant Jaume d’Esblada al 
terme de Querol.
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