
Frescos de l’absis de Sant Climent de Taüll 

 
1. FITXA TÈCNICA

 
 
Títol: Frescos de l’absis de Sant Climent de Taüll 
Autor: Mestre de Taüll i taller 
Cronologia: Església consagrada el 1123 
Tema: Bíblic 
Técnica: Fresc i tremp sobre murs 
Localització: MNAC (Barcelona) 
Estil: Romànic 
Mides: 4 metres de diàmetre 
 
2. CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL

 
 
A finals del s.X, l’Europa cristiana va assolir una etapa d’estabilitat gràcies a la              
tranquil·litat política entre els regnes, la implantació del feudalisme, la supremacia de            
l'Església, les peregrinacions, el creixement democràtic i econòmic, enriquiment i luxe           
comercial, la influencia de la monarquia i el desenvolupament de les ciutats.  
L’art romànic, a mes de ser el primer estil internacional europeu, presenta una altra             
característica: la varietat de peculiaritats nacionals i regionals. S’hi poden distingir tres            
etapes:  
 
- Primer romànic (final del segle X i segle XI) 
- Romànic ple (final del segle XI fins a mitjan segle XII) 
- Romànic tardà (mitjan del segle XII fins als primers anys del segle XIII) 
 
Es creu que el mestre de Taüll i el ser taller, quan van arribar a Catalunya, els van 
contractar per fer aquestes pintures. Va  ser feta el 10 de desembre del 1123 per sant 
Ramon, bisbe de Barbastre.  
L’obra va ser adquirida per la Junta de Museus de la ciutat de Barcelona, que, entre el 
1919 i el 1923, el va arrencar de l’emplaçament original.  
 
3. ANÀLISI FORMAL

 
 
Tècnica: Fresc i tremp sobre murs 
Superfície: Està plasmada sobre la pròpia pedra de l’absis 
Tipologia: Religiosa 
Forma: Tancada 
Tipus de pinzellada: Llarga 
Llum: Encara que normalment es posaven algunes espelmes a prop de la pintura 
moral, seguia tenint una escassa il·luminació ja que les esglésies romàniques en 
general no disposaven de grans finestres. 
Composició: Tancada 
Profunditat: No té profunditat. 
Prodmini de la línia: dibuix. 
Cromatisme: Colors intensos i violents, purs i brillants, predomina el blau, el verd, el 
groc i el vermell sense barrejar colors. 
 



 
4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL

 
 
 
A més de l’estil romànic, a aquesta obra també convergeixen l’estil bizantí, mossàrab i              
l’islàmic.  
Pel que fa a l’estil bizantí, tenim el hieratisme de les figures, la simetria i la concepció                 
plana de la composició. Els cossos mostren rigidesa, severitat, posició estàtica que            
s'accentuen amb la frontalitat del dibuix. 
Pel que fa a l’estil mossàrab, la seva influència es va rebre al nord de la península                 
ibèrica. Una característica d’aquest estil és la vitalitat i expressivitat que es dona al              
rostre de les figures.  
Pel que fa a l’estil islàmic hi ha una oposició al hieratisme i a la simetria a l’estil bizantí,                   
això es pot observar en les línies corbes, en els cabells de les figures i en els seus                  
sentits.  
 

6. ANÀLISI CONCEPTUAL I FUNCIÓ   
 
Aquesta pintura mostra una representació de la divinitat de Déu, basada en el text de               
la segona parusia, és a dir, segona vinguda de Crist al món.  
A la part superior de l’absis hi ha la imatge de la Maiestas Domini, el Crist Jutge                 
assegut sobre l’arc del Cel, amb la terra als seus peus. Crist està beneint amb la mà                 
dreta i amb l’esquerra està aguantant un llibre amb la frase Ego sum lux mundi (‘Jo sóc                 
la llum del món’).  
A banda i banda hi ha l’alfa i l’omega que simbolitzen que Ell és l’inici i la fi de tot. Al                     
voltant d’aquesta imatge hi ha la representació simbòlica dels quatre evangelistes,           
presentats cadascú per un àngel. A cadascun dels dos extrems hi ha un àngel serafí.  
 
A sota d’aquesta imatge hi ha representada la Verge Maria, que sosté el Sant Greal,               
acompanyada pels sants apòstols Bartomeu, Tomàs, Jaume, Felip i Joan.  
 
A la part superior de la volta hi ha la representació de la Dextera Domini (mà de Déu                  
que beneeix) i la imatge de l’Agnus Dei. A l’intradós de l’arc s’hi representa la paràbola                
d’Epuló i Llatzer.  
 
L’obra servia per educar els fidels. S’hi representen escenes bíbliques que permetien            
il·lustrar els fets de la missa.Funció : La funció d'aquesta pintura és eminentment             
didàctica. 
 
7. MODELS I INFLUÈNCIES    
 
L’art bizantí va influenciar l’obra, que explicaria bona part de les característiques del             
conjunt: el hieratisme, la frontalitat de les figures, l’allargament i l’estilització dels            
cossos, l'obsessió per la simetria, la grandiositat que aporta espiritualitat i solemnitat, i             
l’ús de rodones vermelles a les galtes per donar una sensació de volum.  
 
També hi ha una segona influencia procedent de la il·luminació de manuscrits            
hispànics del segle X, que s’aprecia en l’ús de franges horitzontals de colors als fons               
compositius.  
 
Els frescos són considerats com un dels emblemes de la pintura i de l’art romànic               
català.  
 



 


