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I,,ESCOLA

ETAPA

DE I.,I,EIDA EN I,A TNAVESSADA DE CATAIUNYA

L'art románÍc és eI prlmer estil eü€r a casa nostra,
prengüé unes característiques prbpies, lligat estretament a
la formaci.í de Catalunya com a pob1e.

lr[ai e]s moviments artístics sorgeixen d.e forma espon

tánia, peró per d.atar d.'algiina manera el període que comprén

1'época d.eJ- románic, s'Lta convingut situar-lo entre prlncipJ-s

del segle XI i primera meitat del XfII. També hem de tenir
clar que no és un moviment unj-tari i tancat, sinó clug, com

a fet artístic té una evolució i unes variants molt impor -
t¿rnts. Una d,'aquestes variants cof'respon a f 'anomenad.a " "g
col.,a d.e l,leid.a".

I,a Seu vel1a d.e l¡Ieida ( juntament amb ]-a Cated.ral'

d.e tarragona) fou e1 grar: temple aixeeat d.urant el- segle XIII
i rebé d.iverses aportacions foranes que confJ-guraren eI que

entenem per escola d.e Irleid.a. Aquesta escola es la d.arrera

floració de L'art románic abans de la vingud.a de l'estil g!,,1

tic, a part.ir d.e la segona meitat d.e1 segle XIII
,n

EI tret més característic d.e l'escol-a d.e I¡].eid.a es

refereix a l-es portades. Les d.ues portades d.e Ia Seu d.e lleid.a
'L la d.'Agramunt foren els models clássics a partir ,'l*rttel-s

gua1s es creá una veritable escol-a.

Portada d.e

Seu vella
Fil].ols d.e 1a

d.e tr1eida.
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t TALATAw La inftuéncia de 1'escola d.e Lleid.a s'extengué per

totes les comargues veines i taii.bé cap a Ia part d'Osca,

aLrribi¿nt fins i tot a Ia ciutat de Valbncia. Tot aixb a tre
vós d"'un;i vuit¿:.nta anys i amb unr; seixanta exemp-Ies. Ires

cíl.r;i.cterir;tii,ur:s rnés comuns de I'escol-¿' d.e Lleid.a en 1es pol
'bad.es -;ón' r;ü€ el cos d-e mur on s'inscriu Ia porta sobresurt

cle l-¿l resi¿r tiel- temple i estii retn¿it¿tt amb una cornisa; en }a

portird.i¡ ¿rbotzi-nada, amb moltes columnes, capitel]s i arqui-
vol-bes i sobretot 1.r decoració d.'arquestes úItimes.

Portada d.e 1'Anunciata
de Ia Seu vell-a de lIeid.a.

Por b¿rd,¿r d'Agriimunt
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\ TALAIAw Hi ha diferents influbncles en 1'ornamentació de

les portad.es, perb sobretot, és notable el- trebal-} geomé-

tric , pod.riem d.ir " d 'orf ebreria'r d' 'origen musulmá, j unta-

ment amb altres motius vegetals i- animal-s.

EJ- exeinple rnés i-mportant de porta<j.a a la comarca

d.e ]¡¡ Conca d.e Barberá és 1¿¡ d-e I'esglésj-a d.e Sta. iVlaria

d.e Be11-11oc, a Sta.. Coloma d.e Queraltr prop d.e Ia o.ua1 fi
nati.tzá L'onzerva etapa d.e }a travessad'a de Ca.talunya.

Hem de dir també que I'actual etapa finalitza a Jorba, on

es conserva 1'únic exemple d.e portad.a d.e Ia comarca d.e

l'á.noia, a L'església d.e Sta. Iflaria de Ia Sala.

Bellprat - Jorba, 24 d.e novembre d,e 1985.

EsgJ-ésia de Sta. Ivlaria de La Sa1a, amb 1a seva portada.
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Portada d.e 1'església de Sta. Illaria de

Coloma d.e Queralt¡ . interessant exemple

lleida, amb característiques prbpies.

,,:, -

^'r'fti

BeIl-Uoc , a Sta.
d.e 1'escola de
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