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PORTADA DE S'}A. T,IAR.IÁ U':!GR-ü.MUNI

iJl románic no fou un moviment unitari i tancat, sinó

eüer com a fet artlstic té una evoJ.ueió i r:nes Varianis
molt importa.nts. Una d.'aquestes v¿rrillnts correspon a I'
anomenad.a ilescola d.e L].eidar'.

I¡a Seu velJ-a cLe l¡Ieiila rou e] Lgran temple arxecat
d.urant e1 segle IIII i rebé diverses u.pot'tu."ions roranes
que configuraren eI que entenem per escola oe Lleida.
Aciuesta escola es La d.arrera rloraclo cte 1 art roaánrc

abans d.e l-a vinguo.a d.e ]'estil got:-c, a parti:'d.e ia se--

gona meitat deI segle XIII.

El- trei més caraeterístic d.e 1'escola ce f¡leid.a

es retereix a les portad.es. Les d.ues portades c1e Ia Ser¿

d-e Ll-eida i Ia d.'Agramtxr- foren e1s mod.¿j-s cIássics a

partir deI; quals es cre'. ur'r.a veritable escola.

I¡es ca¡'acterísti-ques raés comuns de 1'eseola d.e Ll-ei
üa en les portad.es són: Que eI cos d.e mur cn s'inscr.i-u
la porta sobresurt de la resta d.e} tenple i esti, remate-i

amb una cornisa; en J.a portad.a, abotz-nad.a, anb mo3.tes

.coluinnes, capitel-Is i arquivoltes i sobret-t la d.ecora-

ció d 'aques r,es ú1times.

Hi ha d.if er'ents influénci-s en I'ornamentació d.e

les poriad.es, pez"ó sobrotot, és :.:.ci¿.L-v sl trei¡a.il geo-

cabtric, pod.riem d.ir t'cI'orf ebreria" d.' origen nusul-r}.,
juntanent amb rcoiiu; vegetals j- animals.

Lz influénci-a d.e 1'escola d.e Irleida s'exiergué
per toies les c:marqu3s velnes i també cap a La part
d.'Osca, ar¡'ibant fins i tut a L* ciutat de Va'tbnc:a.
Eot aixb a través d.'u¡rs vuitanta anys i amb uns sgi-

xanta exemples.
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Tra portad.a cle Santa Maria

més rica en ornameiitació i d.e

té figures humanes que ocupen

arquivoltes d.e ciue co-nsta.

d.'Agramunt

les Eoques

tres de les

és la
que

vuit

Agz'amu:rt, 18 cte maig d.e1 1986 .
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