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INTERPRETACIÓ I CREACIÓ A L’ESCULTURA ROMÀNICA 

DE SANT ESTEVE D’EN BAS 

Laura Bartolomé

Doctora en Història de l’Art

De manera inequívoca, en el marc d’aquest seminari dedicat a l’escultura romànica del segle 

xii de la comarca de la Garrotxa, el testimoni de l’església de Sant Esteve d’en Bas esdevé un testimoni 

imprescindible. Més enllà dels conjunts més espectaculars de la mateixa vila de Besalú, existeixen 

altres manifestacions que tot i ser més discretes esdevenen tanmateix fonamentals. Manifestacions 

que al mateix temps serveixen per con&rmar una idea àmpliament difosa: la intensa con(uència de 

propostes en l’escultura dels territoris de l’antic comtat de Besalú en el decurs del segle xii1. En aquest 

context, Sant Esteve d’en Bas constitueix un dels testimonis més interessants, si bé és cert que és potser 

encara un dels menys coneguts.

Quan avui es fa referència a l’església romànica de Sant Esteve d’en Bas només es pot assenya-

lar una part de l’edi&ci actual (&g. 1). Malauradament la construcció primigènia no es conserva de 

manera íntegra, principalment a causa dels ter-

ratrèmols que varen afectar aquesta zona durant 

el segle xv. Es tracta dels sismes que entre 1427 

i 1428 varen provocar danys molt notables i di-

versos, també en moltes esglésies, entre elles Sant 

Esteve d’en Bas2. Una prova de l’estat de ruïna de 

l’edi&ci es troba en la visita pastoral del 1432, data 

en què també s’inicia una campanya de reparació 

dirigida per Guillem Font3. Inicialment, s’intervé 

en les capelles de santa Maria i sant Joan, i en els 

1  Aquesta realitat ha estat tractada en motiu de diversos estudis, entre altres: J. Camps, “Re(exions sobre l’escultura 
d’a&liació Rossellonesa a la zona de Ripoll, Besalú, Sant Pere de Rodes i Girona vers la segona meitat del segle xii”, Estudi 
General, 10 (1990), p. 45-69; L. Bartolomé, “Ex provintia in Bisuldunum. El context d’una relació artística entre Sant Pere 
de Besalú i les canòniques provençals durant el regnat d’Alfons I el Cast (1162-1192)” a Sant Pere de Besalú 1003-2003. Una 
història de l’art, Besalú, 2003, p. 49-63; L. Bartolomé, “Ecclesiam parrochialem nuncupatam Sancti Vicentii. La seqüència 
arquitectònica i ornamental de Sant Vicenç de Besalú entre els segles x-xiii” a La parròquia de Sant Vicenç un eix religiós, 
social i artístic en la història de Besalú, Besalú, 2007, p. 61-81; C. Sánchez, “Artistes, models o obres? Els capitells romànics 
de Santa Maria de Camprodon i la transferència artística dels tallers rossellonesos”, Quaderns de les Assemblees d’Estudis, 
1 (2014), Besalú, p. 107-118.

2  Per més informació: C. Olivera, E. Redondo, J. Lambert, A. Riera Melis, C. Roca, Els terratrèmols dels segles 
xiv i xv a Catalunya, Barcelona, 2006.

3  J. M. Solà i Morales, “La reconstrucció de l’església romànica de Sant Esteve de Bas després dels terratrèmols 
del segle xv”, III Assemblea d’Estudis sobre el comtat de Besalú, Besalú, (1976), p. 413-426.

Fig. 1. Façana de l’església de Sant Esteve d’en Bas
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murs septentrional i meridional. Aquestes obres són encara vigents l’any 1442, sota la direcció de Joan 

de Farrés, moment en què es reconstrueix la volta de la nau central i la coberta a partir del creuer, i 

s’intervé també a la zona de la façana de ponent i el campanar. Aquestes reformes, sumades a altres 

d’època moderna, especialment les que es duen a terme durant el segle xviii, comporten la pèrdua i 

des�guració d’una part de l’edi�ci romànic4. L’any 1947 es restaura l’absis principal i vers el 1980 es 

duu a terme una nova restauració de l’edi�ci5. D’aquesta manera, a dia d’avui, l’obra romànica visible 

s’identi�ca en el conjunt de la capçalera, bona part del transsepte i el primer tram de la nau principal. 

Precisament en aquest sector és on es conserva també una bona part de l’escultura del segle xii, en què 

s’identi�ca una rica amalgama d’aprenentatges de �liació diversa.

Es compta amb molt poques dades per situar els orígens d’aquesta parròquia i les etapes inici-

als de la construcció del temple6. Les primeres noticies es situen a �nals del segle ix, quan en un pre-

cepte del rei carolingi Carles el Simple, datat el 898, es fa esment d’aquest lloc. És important subratllar 

que a partir del segle x els documents assenyalen la vinculació d’aquest territori amb la canònica Santa 

Maria de Besalú. L’any 999 el comte Bernat Tallaferro fa donació de l’ermita de Sant Quintí qui est sita 

in Basso a Sant Genís i Sant Miquel de Besalú, vincle que es rati�ca l’any 1000 i es manté durant les cen-

túries següents, �ns a començaments del segle xiii7. D’una altra banda, a la carta de dotació del bisbat 

de Besalú del 1017 consta la parrochia Sancti Stephani quae est in Basso. La consagració del temple té 

lloc el 29 de gener de 1119 en una litúrgia o�ciada pel bisbe Berenguer Dalmau de Girona. A l’acta de 

consagració es llegeix eclessiam in honore Sancti Stefani proto martiris et Sancti Salvatoris, constructam 

in comitatu scilicet Bisullunensi, manifestant la doble dedicació original a sant Esteve i sant Salvador8. 

La parroquia de Sancti Stephani de Occulo consta l’any 1127 en el testament d’Udalard, vescomte de 

Bas, i de nou en un permuta entre Ramon de Sant Esteve d’en Bas i el prior Bernat de Santa Maria de 

Besalú l’any 1161. En el testament del vescomte Hug de Bas del 1175 s’estableix la donació Sti. Stephano 

de Occulo X solidos.

D’acord amb l’acta de consagració, la construcció de l’església podria datar-se entre �nals dels 

segle xi i el primer quart del xii. És una hipòtesi plausible, que podria coincidir amb les caracterís-

tiques plantejades per Josep Puig i Cadafalch l’any 1918 en la seva reconstrucció de l’edi�ci romànic: 

una planta de creu llatina amb la capçalera i el creuer actuals, però amb una única nau9. Tanmateix, 

existeixen alguns indicis que permeten suggerir que aquesta obra sigui posterior a aquesta cronologia. 

4  Tanmateix, subsisteixen certes restes velades per algunes de les reformes que s’acaben de descriure que podrien 
correspondre al període romànic. Veure: L. Bartolomé, “Un testimoni de l’arquitectura de les canòniques provençals de 
la segona meitat del segle XII: l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca, 15 (2005), 113 i 128.

5  M. Ll. Ramos, “Sant Esteve d’en Bas” a La Garrotxa, Barcelona, 1990, p. 403-405 (Catalunya Romànica IV)

6  Per més informació sobre les dades que s’exposen a continuaci : M. Ll. Ramos, “Sant Esteve d’en Bas”..., 1990, p. 
403-404; L. Bartolomé, “Un testimoni de l’arquitectura...”, 2005, p. 112, 118-121.

7  Els documents que parlen d’aquesta vinculació estan publicats per: J. Pons, H. Palou, Un cartoral de la canònica 
agustiniana de Santa Maria del castell de Besalú (segles x-xv), Barcelona, 2002, p. 34-37, 40-41, 45-47, 72-76 i 83-88.

8  Arxiu Diocesà de Girona, doc. 174. Aquest document ha estat publicat per: J. Villanueva, Viage literario a las 
iglesias de España, XIII, Madrid, 1850, p. 276, apèndix 34; F. Montsalvatge, Noticias históricas de Besalú. El vizcondado 
de Bas, V, Olot, 1893, apèndix 10, p. 46-47; M. Ll. Ramos, “Sant Esteve d’en Bas”…, 1990, p. 403.

9  J. Puig i Cadafalch, A. Falguera, J. Goday, L’arquitectura romànica a Catalunya. Els segles xii i xiii, III-1, 
Barcelona, 1918, p. 208-211.
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De fet, en algunes parts de la capçalera i del cre-

uer es mostren alguns elements, especialment de 

caràcter arquitectònic i ornamental, que difícil-

ment es poden situar en una cronologia anterior 

a la segona meitat del segle xii.  

La tipologia arquitectònica plantejada a 

la capçalera d’aquesta església esdevé una de les 

primeres particularitats que demostren l’excepci-

onalitat de l’edi�ci romànic (�g. 2). L’absis prin-

cipal presenta una planta en forma de polígon. A 

l’exterior d’aquest espai s’hi aprecien unes �nes-

tres cegues amb un arc de mig punt, combina-

des amb altres geminades també cegues i amb 

dos arcs de mig punt. En origen, podrien haver 

comptat amb la decoració de petits capitells, però 

l’estat actual de conservació i erosió de la pedra 

di�culta la identi�cació de motius concrets. Fora 

d’això, l’exterior d’aquesta part del temple mos-

tra un sobrietat ornamental gairebé absoluta, 

que contrasta amb l’interior d’aquest mateix es-

pai (�g. 3). A la conca absidal s’hi desplega un 

programa ornamental interessant, format per arcuacions cegues amb arcs de mig punt lleugerament 

peraltats, que descansen sobre semicolumnes amb capitells diversos, derivats de l’ordre corinti. 

En l’entorn més immediat a Sant Esteve d’en Bas existeixen pocs testimonis que es puguin 

relacionar amb el tipus que s’acaba de descriure. Tal i com va avançar en el seu moment Josep Puig i 

Cadafalch, els referents més immediats d’una capçalera de planta poligonal es troben a la Provença, en 

edi�cis com Saint-Ruf d’Avinyó o Saint-André-de-Roquepertuis10. Segons aquest autor, la in�uencia 

provençal s’explicaria per la proximitat del monestir de Sant Joan les Fonts, vinculat en aquell moment 

a l’abadia de Saint-Victor de Marsella. En una altra línia, certs autors han assenyalat la in�uència d’al-

guns edi�cis llenguadocians, com Santa Maria d’Alet o Sant Jaume de Besiers, que mostren una cap-

çalera de característiques similars11. Seguint la pista provençal, el cert és que també es poden restablir 

altres vies de relació a través de la canònica de Santa Maria de Besalú, que a partir del 1084 es sotmet 

a la jurisdicció de Saint-Ruf d’Avinyó. No gaire lluny d’Avinyó, existeixen de fet altres testimonis que 

demostren l’adaptació d’un model molt similar, per exemple la catedral de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 

i les esglésies de Saint-Restitut i de Saint-Quenin de Vaison-la-Romaine12. En aquests edi�cis també 

es pot assenyalar l’aplicació d’una ornamentació arquitectònica concreta en l’interior de l’absis, que 

coincideix aproximadament amb el model reproduït a Sant Esteve d’en Bas. Tot això permet suggerir, 

10  Ibidem

11  J. Ll. Amela, “Sant Esteve d’en Bas” a La Garrotxa, Barcelona, 1990, p. 405 (Catalunya Romànica IV)

12  L. Bartolomé, “Un testimoni de l’arquitectura...”, 2005, p. 117-121.

Fig. 2. Aspecte exterior de l’absis principal

Fig. 3. Aspecte interior de l’absis principal
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i segurament també a�rmar, que l’arquitecte o 

autor intel·lectual de l’església de Sant Esteve de-

via ser un bon coneixedor d’aquesta arquitectura 

provençal del segle xii. 

De la mateixa manera, l’escultura romà-

nica de Sant Esteve d’en Bas demostra un conei-

xement notable de diferents propostes foranies, 

combinades amb altres de l’entorn més proper. 

En aquesta línia, un dels casos més interessants és 

el capitell de la Maiestas Mariae, situat a l’Epístola 

del creuer (�g. 4). Aquesta obra ha estat atribuïda 

al Mestre de Cabestany, també conegut més recentment com a Mestre del timpà de Cabestany, un 

escultor anònim actiu durant la segona meitat del segle xii, la personalitat del qual ha estat recreada 

per la historiogra�a del segle xx. En aquest sentit, el responsable directe del Mestre de Cabestany és el 

historiador de l’art Josep Gudiol i Ricart, quan l’any 1944 estableix la familiaritat d’un conjunt d’obres 

�ns aquell moment òrfenes d’autoria, a través de la identi�cació d’unes característiques comunes i di-

fícilment alienables13. En concret, aquest autor determina l’autoria del Mestre de Cabestany en el timpà 

de Santa Maria de Cabestany, el timpà de Santa María de Errondo, alguns fragments procedents del 

monestir de Sant Pere de Rodes i certs capitell de l’interior de Sant Pere de Galligants, el fris de la façana 

de Santa Maria del Voló, un sarcòfag esculpit conservat a l’abadia Sant Hilari d’Aude i alguns capitells 

de l’interior de Santa Maria de Rius Menerbés. Aquest primer corpus comença a augmentar en nom-

bre d’atribucions en els anys successius, i �ns a dia d’avui. Això també ha comportat l’ampliació de 

l’abast geogrà�c d’aquest mestre o taller romànic, que actualment es de�neix des de la Toscana, al 

Llenguadoc i el Rosselló, passant per Catalunya i arribant, presumptament, �ns a Navarra14. La cro-

nologia de les obres que l’hi han estat atribuïdes es situa, aproximadament, en la segona meitat del 

segle xii.

Sense parlar directament del Mestre de Cabestany, l’any 1947 Marcel Robin relaciona Sant 

Esteve d’en Bas amb certes escultures que anteriorment ja s’havien identi�cat sota l’autoria d’aquest 

escultor15. Tanmateix són Josep Gudiol i Juan Antonio Gaya Nuño l’any 1948 els que vinculen per 

primera vegada “alguns” capitells de l’interior d’aquesta església amb el Mestre de Cabestany16. Un any 

més tard Josep Puig i Cadafalch concreta aquesta relació, indicant les similituds entre el capitell de la 

Maiestas Mariae i el capitell de l’Assumpció de Maria de l’església llenguadociana de Santa Maria de 

Rius Menerbés17. Aquesta correlació és con�rmada l’any 1952 per Marcel Durliat, que assenyala una 

13  J. Gudiol “Los relieves de la portada de Errondo y el maestro de Cabestany”, Príncipe de Viana, XIV (1944), p. 
9-14. 

14  G. Mallet, “Un artiste itinérant? Géographie de l’œuvre du Maître de Cabestany” a Le maître de Cabestany, la 
Pierre-qui-vire, 2000, p. 16-25 (La voie lactée 1) 

15  M. Robin, “Le Maître du tympan de Cabestany”, Le Point, XXXIV-XXXV (1947), p. 75-80.

16  J. Gudiol, J. A. Gaya, Arquitectura y escultura románicas, Madrid, 1948, p. 64 (Ars Hispaniae V)

17  J. Puig i Cadafalch, L’escultura romànica a Catalunya, I, Barcelona, 1949, p. 122 (Monumenta Cataloniae V)

Fig. 4. Capitell amb la Maiestas Mariae situat al creuer
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determinada in�uencia del Mestre de Cabestany 

a Sant Esteve d’en Bas18. Tanmateix, aquest mateix 

autor manifesta dos anys més tard la di�cultat 

d’identi�car en el capitell de Sant Esteve una in-

tervenció directa del Mestre de Cabestany19. Més 

endavant, Jordi Camps i Immaculada Lorés situen 

aquesta escultura dins un conjunt d’obres creades 

per escultors que reberen la in�uencia del Mestre 

de Cabestany20. En línies generals, la vinculació 

directa d’aquesta obra al corpus d’aquest escultor 

ha anat perdent força en les darreres dècades21. 

Aquest capitell presenta les �gures de la 

Verge Maria entronitzada amb el Nen a l’interi-

or d’una màndorla en forma d’ametlla. Aquesta 

màndorla és sostinguda per quatre àngels a la 

part superior, mentre a la part inferior hi apa-

reixen dos personatges: una �gura amb tocat, a 

l’esquerra, i una �gura sencera dempeus, situada 

darrera la parella d’àngels de la dreta. Durant el 

segle xii no són estranyes les representacions de 

la Maiestas Mariae i es troben en emplaçaments 

tan destacats com el timpà de l’església de Vall-

bona de les Monges o al de l’església de Santa Maria de Corneilla-de-Con�ent. Si bé és cert que la 

composició de Sant Esteve d’en Bas resulta absolutament original pel fet que recorre a una fórmula 

certament singular. En realitat, aquesta creació està relacionada amb l’escena de l’Assumpció de Maria 

del capitell esculpit pel Mestre del timpà de Cabestany a Santa Maria de Rius Menerbés (�g. 5). Al seu 

torn, aquesta escena de Rius Menerbés és també una creació innovadora, que es mostra per primera 

vegada al timpà de Santa Maria de Cabestany, considerada precisament com a l’obra més paradigmà-

tica del celebrat escultor. Però per bé que es puguin detectar certes concomitàncies, el capitell de Sant 

Esteve d’en Bas no reprodueix la citada composició preexistent, sinó que la pren com a base per trans-

formar-la en la imatge de la Maiestas Mariae. Aquesta emulació no es veu acompanyada d’una corre-

lació de caràcter tècnic, i potser només s’hi poden identi�car certes pinzellades de l’estil del Mestre del 

timpà de Cabestany. Per aquest motiu resulta bastant difícil reivindicar l’autoria d’aquest escultor en 

18  M. Durliat, “L’œuvre du maître de Cabestany”, Actes du Congrès régional des Fédérations historiques du Langue-
doc, Carcassonna (1952), p. 189.

19  M. Durliat, La sculpture romane en Roussillon, IV, Perpinyà, 1954, p. 6, 25-26.

20  J. Camps, I. Lorès, “Le chapiteau de la Vierge à Sant Esteve d’en Bas” a Le Maître de Cabestany, la Pierre-qui-vire, 
2000, p. 178-179 (La voie lactée 1)

21  L. Bartolomé, Presència i context del Mestre del timpà de Cabestany. La formació de la traditio classica d’un taller 
d’escultura meridional. (ca. 1160-1200), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010, p. 386-387 (tesi doctoral dirigida per 
Antoni José Pitarch)

Fig. 5. Capitell de l’Assumpció de Maria de Santa Maria de 
Rius Menerbés.
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l’obra de Sant Esteve d’en Bas. Si bé és cert, el que 

s’acaba de descriure permet ponderar l’ascendèn-

cia del Mestre del timpà de Cabestany en els es-

cultors contemporanis més immediats, entre els 

que potser es trobaria l’autor d’aquest capitell de 

Sant Esteve d’en Bas.

D’una manera o altra, dins el conjunt de 

l’escultura romànica d’aquesta església es continua 

detectant la presència d’unes obres que demos-

tren el coneixement dels principals tallers o es-

cultors de la segona meitat del segle xii. Per això, 

es pot fer referència, en primer lloc, a un conjunt 

de capitells derivats del model corinti que aparei-

xen tant a la zona de la capçalera, com a l’àrea 

del creuer (�g. 6). En línies generals, presenten 

fulles d’acant llises de diferents dimensions amb 

motius esfèrics o boles en les extremitats. En els 

angles incorporen volutes i en algunes ocasions 

també presenten caps de petits éssers zoomòr�cs 

a la part central. Atès el paral·lelisme que ja s’ha 

establert amb l’escultura de Santa Maria de Rius 

Menerbés, sembla bastant apropiat suggerir una certa correlació entre la tipologia que s’acaba de des-

criure i la que es presenta en alguns capitells de l’interior de l’església llenguadociana22. Això permetria 

suggerir un coneixement bastant precís de l’escultura desenvolupada a Rius Menerbés, i determinar la 

continuïtat de les correlacions en l’entorn més immediat del Mestre del timpà de Cabestany.  

Aquesta tipologia de capitell corinti es combina amb unes altres variants pròpies d’altres ten-

dències o tallers distints (�g. 7). En concret, cal assenyalar el tipus de dos capitells de l’absis principal, 

els dos primers començant per l’esquerra, que sembla proper als repertoris dels tallers rossellonesos 

establerts durant la primera meitat del segle xii. El principal distintiu són els motius que es situen a la 

part superior central, decorats amb palmetes vegetals o bé amb el que sembla haver estat el cap d’una 

�gura. De fet, els paral·lelismes més immediats es poden trobar al claustre de Sant Miquel de Cuixà, 

que és el punt d’origen dels tallers coneguts amb la referida denominació. A partir de la dècada de 

1130, aproximadament, la construcció del claustre de l’abadia rossellonesa va promoure l’elaboració 

d’un nou repertori escultòric, que successivament va tenir una àmplia difusió a ambdues bandes dels 

Pirineus, especialment durant la segona meitat del segle xii23. En aquest sentit, els capitells de Sant Es-

22  Per més informació sobre l’escultura arquitectònica d’aquesta església llenguadociana: A. Bonnery, “L’église de 
Rieux-Minervois. Dimension symbolique de l’architecture. Sculpture”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXV (1994), p. 
13-30; A. Bonnery, “L’église Sainte-Marie de Rieux-Minervois” a Le maître de Cabestany, la Pierre-qui-vire, 2000, p. 32-47 
(La voie lactée 1) 

23  J. Gudiol, J. A. Gaya, Arquitectura y escultura románicas, Madrid, 1948, p. 55-64 (Ars Hispaniae V); M. Durli-
at, La sculpture romane en Roussillon, III, Perpinyà, 1950, p. 31-87; A. José, N. Dalmases, Els inicis i l’art rom nic. s. XI-
XII, Barcelona, 1986, p. 207-216 (Hist ria de l’art catal  I); J. Camps, “ReFexions sobre l’escultura...”, 1990, p. 45-69. L’estudi 

Fig. 6 Capitell corinti de l’absis principal

Fig. 7. Capitell corinti de l’absis principal
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teve constituirien una interpretació o adaptació 

d’un determinat model de capitell corinti present 

en aquests repertoris. De fet, la difusió d’aquests 

models en el comtat de Besalú compta amb al-

guns testimonis notables, com el monestir de 

Sant Pere de Besalú, Sant Pere de Camprodon o 

Sant Salvador de Bianya, només per citar els més 

importants24. 

En un altre grup de capitells de Sant Es-

teve d’en Bas es pot apreciar la disposició de dos 

registres sobreposats, presentació que ja es per-

�la en alguns models dels suara referits tallers rossellonesos. Aquesta distribució s’evidencia en dos 

capitells que es troben també en l’absis principal. Primer, en aquell que mostra una corona de fulles 

d’acant a la part inferior, i al damunt un registre amb animals devorant les extremitats d’un altre animal 

(�g. 8). Després, en el capitell que amb una disposició de fulles d’acant similar, presenta dues �gures 

masculines a la part superior, una estirant-se la barba amb les dues mans. Aquest motiu potser podria 

relacionar-se amb la iconogra�a dels tiradors de barba, que apareix en l’escultura monumental dels 

segles XI i XII, i que s’identi�ca, dins el cristianisme, com una exhortació de caràcter moral25. Salvant 

les distàncies d’estil i tècnica, aquests dos capitells, especialment el segon, presenten una disposició 

que també es detecta en alguns capitells del claustre del monestir de Santa Maria de Ripoll26. L’execució 

d’aquest claustre es situa aproximadament en els anys de l’abadiat de Ramon de Berga (1172-1205), i 

el repertori que s’hi desplega està relacionat amb els tallers rossellonesos27. 

Més enllà d’aquests capitells que demostren el coneixements de determinats repertoris de l’es-

cultura del segle xii, mereixen una especial atenció uns altres de caràcter historiat, que demostren una 

creativitat insòlita. Són els que es situen en l’arc triomfal que dóna accés al presbiteri i en el primer 

tram de la nau. Al costat de l’Epístola de l’arc triomfal, situat sobre una semicolumna, apareix un capi-

tell amb un doble registre de fulles d’acant amb els mateixos motius esfèrics, descrits amb anterioritat. 

En una d’aquestes fulles s’hi aprecia una �gura alada que amb tota probabilitat cal identi�car amb 

més recent sobre aquests tallers es presenta a: G. Vidal, Les deux ateliers de Cuxa Serrabona: 1130-1155. Deux ateliers de 
sculpture en Roussillon, Mémoire Master 2 : Histoire des Mondes Médi , Université de Paris IV Sorbonne, 2015 (Di-
rector Dr. Philippe Sénac)

24  J. Camps, “Re�exions sobre l’escultura...”, 1990, p. 46-55.

25  Z. Jacoby,  “�e beard pullers in Romanesque art: an Islamic motif and its evolution in the West”, Arte Medievale, 
II, serie I (1987), p. 65-85.

26  Al deambulatori de Sant Pere de Besalú també es detecta un capitell amb un doble registre, si bé en aquest cas es 
tracta d’un doble registre narratiu que es relaciona de manera més directa amb els sarcòfags romans cristians del segle iv a 
través de l’escultura provençal de la segona meitat del segle xii. Veure: L. Bartolomé, “Ex provintia in Bisuldunum...”, 2003, 
p. 40, 49-50.

27  J. Puig i Cadafalch, L’escultura romànica a Catalunya, II, Barcelona, 1952, p. 55, 59 i 61 (Monumenta Cataloni-
ae VI); X. Barral, “Le portail de Ripoll. Etat des qüestions”, Les Cahiers de saint-Michel de Cuxa, IV (1973), p. 139-16; X. 
Barral, “La sculpture a Ripoll au XIIe siècle”, Bulletin Monumental, 131 (1973), p. 311-359; X. Barral, “Santa Maria de 
Ripoll” a El Ripollès, Barcelona, 1987, p. 260-261 (Catalunya Romànica X); J. Camps, “Re�exions sobre l’escultura...”, 1990, 
p. 54-55. 

Fig. 8. Capitell corinti amb doble registre de l’absis principal
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l’arcàngel sant Gabriel, si es té en consideració 

la inscripció que se situa just al seu costat: Mis-

sus est gabriel angelus (Lluc 1, 26). Es tracta 

d’una composició peculiar que es pot associar a 

l’Anunciació de Maria. La decoració del capitell 

es completa amb el rostre d’una !gura masculina 

i volutes a la part superior, i amb un àbac amb 

motius d’escacat i vegetals. Com a pendant, a la 

semicolumna de l’Evangeli s’hi disposa un altre 

capitell amb una escena que encara avui resulta 

difícil d’identi!car (!g. 9). A la cara principal hi 

ha un personatge masculí amb una túnica llarga 

amb cinturó, que sosté unes tenalles amb la mà, 

immobilitzat per dues !gures que el sostenen pels 

braços. A l’esquerra, per un personatge masculí 

amb ales, nu i amb urpes als peus, i a la dreta 

per una !gura masculina, també amb ales, però 

vestida amb una capa. Segurament, la clau per 

identi!car aquesta escena rau en les tenalles. Si es 

cerquen altres paral·lels, les tenalles també apa-

reixen a l’absis de Santa Maria d’Àneu, en l’escena 

de la Visió d’Isaïes en el temple de Jerusalem, en els 

dos sera!ns que canten el S(AN)C(TU)S S(AN)C(TU)S S(AN)C(TU)S, mentre apropen unes tenalles 

amb brases a la boca dels profetes Elies i Isaïes. Aquest mateix instrument també es detecta en altres 

capitells que mostren escenes de càstigs de pecadors28. Les tenalles també són pròpies de la iconogra!a 

de Nicodem en el Davallament de la creu, malgrat que és evident que no és aquest el cas representat a 

Sant Esteve d’en Bas. Encara que resulti complicat identi!car l’escena, és probable que re+ecteixi una 

iconogra!a de caràcter simbòlic sobre la dualitat entre el bé i el mal, a través d’una composició que 

sembla original i sense uns precedents clars en la iconogra!a del segle xii.

Finalment, cal valorar el capitell del primer tram de la nau, al costat de l’Evangeli (!g. 10). A 

una cara lateral s’hi distingeixen dos animals sobreposats, probablement lleons un sobre l’altre, que 

mosseguen els peus de les dues !gures masculines que ocupen la cara principal, una asseguda i l’altra 

totalment estirada a la part superior. Una parella d’animals similars apareix a l’altra cara del capitell, i 

en aquesta ocasió un mossega la mà de la !gura estesa a la cara principal, mentre abraça amb les seves 

urpes un altre petit animal. El que es situa a la part superior comparteix el mateix cap amb la !gura 

humana de la cara principal. A la part central superior de la cara principal hi apareix el cap d’una altra 

!gura humana. En aquest cas, tampoc es compta amb una identi!cació de!nitiva, però no seria gens 

agosarat veure-hi una representació del Càstig dels Babilonis a la fossa dels lleons. Això establiria noves 

28  Per exemple a determinats capitells de Bois-Sainte-Marie en Brionnais (Saône-et-Loire) i Sainte-Foy de Conques 
(Aveyron). Veure: L. Bartolomé, “Sant Esteve d’en Bas” a Enciclopedia del Románico, Girona, Aguilar de Campoo, Barce-
lona (en premsa)

Fig. 9. Capitell amb escena historiada situat de l’arc triomfal

Fig. 10. Capitell amb escena historiada de la nau principal
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correlacions amb el Mestre del timpà de Cabestany, concretament amb una de les obres realitzades 

a la Toscana: el capitell de l’església de Sant’Antimo, a prop de Siena. A la cara dorsal d’aquest darrer 

capitell s’hi representa una escena que ha estat identi�cada amb la Condemna del sàtrapes de Babilò-

nia29. A més, l’àbac del capitell de Sant Esteve, en què hi apareixen diferents animals i altres elements 

de caràcter vegetal, també presenta algunes analogies amb el d’aquesta obra italiana. Malgrat que no hi 

ha cap seguretat que es tracti de la mateixa escena, ni del mateix model, sí que s’hi pot entreveure una 

certa reminiscència del capitell del Mestre del timpà de Cabestany. 

Com a conclusió, es pot afirmar que l’església de Sant Esteve d’en Bas revesteix una importància 

especial dins l’art romànic del segle xii de la Garrotxa, pel fet que demostra el coneixement, assimila-

ció i “reproducció” de models preexistents de notable rellevància. Això s’observa en primer lloc en la 

tipologia de la capçalera, que repeteix les fórmules promogudes per certa arquitectura provençal del 

segle xii. I en segon lloc en l’escultura, atés que l’escultor o escultors que varen treballar en aquesta 

església semblen estar al corrent dels principals tallers i/o repertoris contemporanis. En concret, de-

mostren el coneixement, directe o indirecte, de models puntuals que formen part de l’obra del Mestre 

del timpà de Cabestany o del seu entorn més immediat, que en línies generals cal situar dins la segona 

meitat del segle xii. I també dels tallers rossellonesos actius a partir del segon quart del segle xii, i de 

les seves reverberacions durant la segona meitat del segle a una i altra banda dels Pirineus. Malgrat 

que els artífexs de Sant Esteve d’en Bas no manifesten unes habilitats tècniques comparables a les dels 

referents que s’acaben de citar, sí que demostren una aptitud especial per reinterpretar els models 

precedents donant lloc bé a noves versions, bé a noves composicions de temàtiques distintes. Per tot 

això, l’església de Sant Esteve d’en Bas i la seva escultura romànica són encara una mostra d’art per 

redescobrir i posar en valor. 

29  M. Burrini, “Sant’Antimo: le chapiteau de Daniel dans la fosse aux lions” a Le maître de Cabestany, la Pierre-qui-
vire, 2000, p. 71 (La voie lactée 1); L. Bartolomé, Presència i context..., 2010, p. 146-148.




