
    EL ROMÀNIC DE PALÈNCIA
   del 29 de setembre al 2 octubre de 2011

Pel  pont  de St.  Miquel,  l’  Ateneu ha proposat  una ruta pel  romànic de Palència. 
Palència? Què té aquesta zona de l’ antic Regne de Lleó que mereixi una visita? 
Doncs com vam poder comprovar,  varietat i  riquesa en natura, història,  art;  obres 
inusuals i úniques de diferents èpoques. Ens hauríem imaginat trobar la vil·la romana 
de l’Olmeda en aquest territori? Com aquesta obra, altres d’importants, cadascuna 
amb els seus trets destacables.

29, dijous: Lleida-Palència; en AVE a Madrid i d’aquí en autocar fins a Palència on 
arribem a l’hora de dinar. A la tarda ens ve a buscar la guia que ens acompanyarà en 
tot l’itinerari, i comencem la visita a la ciutat.

Passem el pont de Ferro i arribem a l’església de S. Miquel situada a l’antic barri 
jueu; destaca la torre calada i almenada que per la seva estructura s’assembla més a 
una torre defensiva que a un campanar. La llegenda hi situa el casament del Cid i 
Da.  Jimena.  Continuem a  la  Casa del  Cordón,  palau  renaixentista  que  acull  el 
Museu Arqueològic;  una de les obres destacades és el  mosaic de “Océano y las 
Nereidas”  del  S.  IV  dC,  trobat  a  les 
termes d’una vil·la de Dueñas. Arribem a 
la Catedral, temple monumental construït 
entre els  S.  XIV-XVI  sobre  els  anteriors 
visigòtic  i  preromànic,  dels  que  es 
conserven vestigis a la cripta;  a més de 
les  ampliacions  dels  S.  XVII-XIX.  La 
sobrietat exterior contrasta amb la riquesa 
i  varietat  d’estils  de  l’interior.  El  patró 
principal  és  San  Antolín.  Una  curiositat: 
els vitralls del deambulatori van ser fets a 
Barcelona a finals del S. XIX. Passegem 
pel carrer Major que concentra la principal 
activitat  social  i  comercial  de  la  ciutat; 
característics són els porxos amb sòlides columnes. Observem la varietat d’edificis 
de diferents estils i èpoques: convents, palaus, fatxades modernistes, ... Seguim cap 
a la plaça Major i l’Ajuntament, espai concorregut i d’ activitat ciutadana, el Mercat, 
el Palau de la Diputació.

Visites ràpides a les esglésies de la zona cèntrica i passejada relaxada per la zona 
comercial cloem la nostra ruta pel centre històric. Acabem amb un recés que ens 
reconforta després de la intensa tarda de visites.



30, divendres: Viatgem a Aguilar de Campoo; al matí fem tres visites:

1.- Ermita de Sta. Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, assentada damunt la roca. 
Del S. XII; d’un romànic pur i auster. La distingeix una torre rodona adossada a la 
paret  al  costat  de la porta.  Resulta 
encantadora per la seva simplicitat i 
línies pures. De tornada circulem per 
la vall de Ojeda. Al S. IX la zona es 
va repoblar;  es formen petits nuclis 
de població i es construeixen petites 
esglésies  aïllades;  a  l’actualitat  els 
pobles  són  petits  i  les  esglésies 
romàniques  han  mantingut  l’estat 
original  perquè  la  població  no  ha 
crescut.

2.-  Monestir  de  S.  Andrés  del 
Arroyo,  al  terme de Santibañez de 
Ecla. És un monestir  cistercenc femení fundat per repoblar la zona; està situat al 
Camí de St. Jaume francès del Nord, per això el temples tenen l’estil romànic primitiu 
i diferent del català. A l’actualitat hi viuen 22 monges.

El conjunt del recinte comprèn diferents dependències. 
Una monja precisa, amb sentit de l’ humor i que no ens 
permet tirar fotos (van vendre bastants llibres), ens guia 
per algunes: 

La Cilla: sala  on  s’exposen  estris  i  eines  d’agricultura 
antigues; els murs originals aguanten la volta de canó; 

les peces que la formen estan identificades amb abundants 
nombres aràbics.

El claustre: de gran bellesa; tres galeries tenen pur estil 
cistercenc; fines columnes dobles aguanten 16 arcs de 
mig punt; els capitells són originals; amb ornamentació 
vegetal predominen les fulles d’acant que simbolitzen la 
vida transcendent, a més de ser símbol del Císter.

De les quatre columnes dels angles, només es conserva la del SO primorosament 
treballada;  els motius vegetals  del  capitell  semblen un calat  a  la pedra de forma 
airosa.  Entrem  a  la  sala  capitular  que  guarda  les  tombes  de  les  dues  primeres 
abadesses, la fundadora i una neboda.

L’església: d’una sola nau,  transsepte  i  tres absis:  al  presbiteri  les imatges dels 
fundadors de l’orde: S. Benet i S. Bernat. No té la bellesa del claustre; resulta poc 
acollidora.

Al sortir comprem galetes i llibres. 



3.- Cervera de Pisuerga: Hi visitem el centre històric, l’ Ajuntament i dues places; en 
una predominen edificis nobles amb escuts heràldics: la  Casa de los Leones, el 
museu Etnogràfic fundat per una mecenes; el més destacable és l’ermita de la Cruz, 
de fatxada barroca al centre de la qual una fornícula amb la imatge de Jesús portant 
la creu, i a sota, l’escut amb l’arbre de Jesé que representa la genealogia de Crist.  
L’altra  és la Pl.  Major,  que amb el  carrer  Major  formen el  nucli  comercial;  tenen 
l’estructura característica de porxos i tribunes envidrades de localitats de muntanya. 
A la part alta de la ciutat destaquen per la seva solidesa, l’església de Sta. Maria i el 
Palacete de los Condes de Siruela, avui Centre Cultural.

La Casa del Parque és el  centre d’interpretació de la natura;  la seva finalitat  és 
vetllar per l’entorn natural; ocupa l’espai de l’antic escorxador; a la sala d’exposició 
permanent hi circula, integrada, una antiga sèquia.

Dinem molt bé en el restaurant on ens ofereixen d’entrada unes delicatessen que ens 
venen de gust.

Tarda, visitem dues esglésies ben diferents:

1.- A Olleros de Pisuerga, l’església rupestre dels 
Santos Justo y Pastor: Excavada a la roca, aquests 
temples sorgeixen a causa del fenomen eremític. A la 
Península  es  desenvolupen  els  S.  IX-X  en  els 
moviments repobladors del regnat d’ Alfons XI. L’estil 
arquitectònic té trets comuns:

- Cavitats excavades per l’home a la roca
- Situació  en  paratges  naturals,  valls 
apartades a prop d’un corrent d’aigua
- Al  costat  existeixen  necròpolis  amb 
tombes antropomòrfiques
- A  uns  20  m.  solen  tenir  una  cova-
campanar anomenada laura

L’església mostra aquestes característiques. Respecte a la construcció té estructura 
romànica,  elements  preromànics  i  el  porxo  del  S.  XVIII  que  protegeix  la  porta  d’ 
entrada.

En un radi de 20-25 km. n’hi ha unes 10 en paratges de gran bellesa.

El temple destaca per la seva originalitat; és diferent de les esglésies i monestirs que 
visitem en tot el recorregut.

2.- Església de Sta. María de Mave: En els seus orígens va formar part d’un monestir 
benedictí fins a la Desamortització de 1835. D’estil romànic als inicis de la transició fou 
construïda entre 1200-1208. De l’ estructura interior destaquen:

- la cúpula del creuer, semiesfèrica sobre llanterna octogonal.
- Les pintures murals de les capelles absidials de les naus laterals datades 
dels S. XIV-XV.



De  l’exterior  interessa  la  portada  decorada  a  l’estil  germànic.  Probablement  fou 
realitzada  per  picapedrers  d’inspiració  francesa  que  treballen  als  més  famosos 
monestirs de Palència. Tot el recinte és propietat privada, l’església i l’hostatgeria.

1 d’octubre ,dissabte: Al matí visitem quatre espais:

1.- a Alar del Rey, les rescloses del Canal de Castilla. 
El  Canal  agafa  aigua  del  Pisuerga  i  el  Carrión;  fou 
construït entre el S. XVIII-XIX; a l’actualitat només s’usa 
per regar i turisme.

Les rescloses estan formades per 4 basses de carreus 
de pedra. Quan funcionaven permetien que les barques 
salvessin el desnivell de 14,20 m. A més, el salt d’aigua 
s’aprofitava  per fer moure dos molins de gra i altres.

2.-  Església de S. Martín de Fromista:  Té un encant 
especial  que li  proporcionen un conjunt  d’aspectes com,  la bellesa del  romànic,  la 
proporció dels seus volums, la ubicació, l’edifici es dreça al centre de d’espaiosa plaça, 

fet que permet contemplar-lo de tots costats 
i en resulta l’únic protagonista. La decoració, 
austera  i  ben  treballada,  amb  significat 
simbòlic i expressiu, també hi contribueix.

L’església fou construïda al  S. XI;  l’estil  es 
considera  romànic  pur,  però  no  ens 
enganyem,  el  seu  aspecte  actual  és 
conseqüència  de  reconstruccions  i 
restauracions  acurades.  Uns  trets  el 
diferencien de altres temples romànics:

- les dues torres rodones de la fatxada, que s’atribueixen a la influència del 
romànic alemany.
- El  cimbori octogonal,  a diferència dels de 
forma quadrada

La  decoració  es  caracteritza  per  tres  elements: 
“l’escaquejat” jaquès, els capitells de decoració variada, i 
els  “canecillos”  o  mènsules:  petites  escultures  que 
ornamenten les barbacanes (aleros) de la teulada i les 
portades. N’hi ha 309 de temàtica variada. 

3.- L’església de Sta. Maria la Blanca a Villalcázar de 
Sirga

És  un  monument  templer  impressionant,  ara  en 
restauració.  Entrem  per  la  portalada  protegida  per  un 



porxo amb volta d’arc apuntat. Sobre la porta, un fris en dues fileres primorosament 
esculpit. A l’interior, la guia ens explica la  Capella de Santiago: tancada amb reixa, 
guarda  tres  sepulcres;  els  dos  principals  amb  decoració  policromada.  El  segon 
correspon a un germà del rei Alfonso X, abad de Sevilla i templer.

Un  tret  curiós  té  la  Capella  de la  pila  baptismal, del  mur  esquerra,  a  uns 3  m. 
d’alçada sobresurten cinc  cares  esculpides.  Corresponen al  familiars  dels  templers 
que, quan ingressaven a l’orde, no els podien veure personalment. Amb les escultures 
els tenien present.

4.- A Carrión de los Condes fem tres visites:

De forma ràpida, dues esglésies romàniques: Sta. Maria del Camino o de la Victoria; 
la portalada sota porxo consta de fris, a les arquivoltes, “escaquejat”, i representació 
dels gremis amb els diferents oficis. 4 capitells amb caps de toro fan al·lusió a una 
llegenda: Els reis moros havien reclamat 4 donzelles com tribut; al lliurar-les es van 
convertir en toros. El miracle va evitar que Carrión hagués de pagar el tribut; motiu pel 
que es va construir l’església a la Verge de la Victòria.

De  l’església  de  Santiago,  habilitada  com  a 
museu,  contemplem  la  fatxada  molt  rica  en 
l’ornamentació.  Destaca  el  fris,  bellíssim,  que 
n’ocupa tota l’amplada. Al centre el Pantocràtor 
rodejat  del  Tetramorf;  a  cada  costat,  els  12 
Apòstols;  cada  imatge  està  situada  en  una 
fornícula,  que  vol  representar  la  Jerusalem 
Celestial.

El  Monasterio de S.  Zoilo es  divisa  entre  la 
frondosa vegetació de ribera del riu Carrión. El monestir va ser fundat i finançat per 
l’esposa del Conde de Carrión, Teresa, dels que S. Zoilo era fill. Els seus orígens es 
remunten al S. X. Posteriorment els monjos benedictins van contribuir al seu esplendor 
religiós, artístic i cultural i el van dedicar a hospital de pelegrins del Camí de S. Jaume.

És un edifici de grans dimensions i estils diferents que 
corresponen a cada època de construcció. Conté espais 
religiosos, l’antiga església romànica i el claustre, i l’hotel 
Real Monasterio de S. Zoilo.

Del  claustre cal  ressaltar  la  bellesa  i  originalitat  de 
l’ornamentació.  D’estil  plateresc,  S.  XVI,  en  diferents 
llocs  estan  representats  personatges  bíblics,  de  l’orde 
benedictina i la fundadora: voltes, mènsules i l’entorn de 
les  portes.  Destaquen  especialment  les  voltes  en  la 
combinació  dels  personatges  i  ornaments.  En  algunes 
mènsules la presència de la calavera recorda la fugacitat 
de la vida terrena.

Dinem al restaurant de l’hotel, molt bé. 



El trajecte comprès entre Fromista i Carrión de los C. s’inclou en el Camí de S. Jaume.

A la tarda coneixem un recinte arqueològic magnífic i Saldaña.

Vil·la romana de La Olmeda: El recinte mostra una 
gran mansió de finals de l’època romana de la que es 
dedueixen  els  gustos  i  la  formació  aristocràtica  del 
amo.

Les dependències se situen a l’entorn d’un gran pati 
rodejat  per  una  galeria.  A  l’oest  hi  ha  els  banys, 
ocupen les estances que corresponen a cada etapa de 
l’activitat.

L’aspecte més atractiu de la vil·la el constitueixen la sèrie de mosaics de la major part  
de les habitacions. Alguns es repeteixen ; combinen elements geomètrics, vegetals i 
figuratius. D’ entre tots destaca el de la gran sala de recepcions u Oecus, per la seva 
qualitat i bona conservació.

Presenta tres temes: mitològic, una sanefa al seu entorn i una escena de caça: un porc 
senglar empaitat per gossos, d’un realisme inusual. Un altre mosaic curiós combina 
tres elements: la creu gammada, procedent de l’Índia;  una creu dins un rombe i  el 
doble nus. La creu gammada té un significat diferent a cada cultura.

La vil·la va ser descoberta al 1968 en uns treballs a les terres agrícoles. La Diputació 
de Palència n’assumeix la responsabilitat.  El  2009 s’inaugura el  modern edifici  que 
acull  el  recinte  i  les  instal·lacions  dels  diferents  serveis:  recepció  de  visitants, 
investigació i difusió i un petit museu. 

Saldaña, a pocs km. de La Olmeda, té la qualificació de Conjunt Històric.

Ho podem comprovar només entrar a la Plaza Vieja, empedrada amb còdols, porxos 
amb columnes de fusta, fatxades embigades i totxanes...I també en tot el recorregut, 
on abunden cases nobles amb escuts heràldics que recorden l’esplendor del passat. 



Curiosa  és  la  “Casa  torcida”,  nom 
degut a la forma sinuosa de la biga 
que sosté la primera planta.

L’església  de  S.  Pere  actua  con 
Museu  on  s’exposen  peces 
recuperades de La Olmeda. Potser la 
de més valor és una patena del S.X 
exposada  a  la  capella  mossàrab;  la 
visita  complementa  la  de  la  vil·la 
romana. 

El  dia  ha  resultat  intens  per  la 
quantitat de visites i satisfactori per la 

varietat i riquesa artística dels indrets.

2 d’octubre, diumenge al matí: Aguilar de Campoo

També té la categoria de Conjunt Històric; 
el  castell,  situat  al  cim del  turó és visible 
des  de  diferents  punts  de  la  ciutat;  a  la 
seva falda, l’ermita de Sta. Cecília. 

Visitem el  centre  històric  delimitat  per  les 
muralles; en l’itinerari anem entrant i sortint 
per les diferents portes.  La Plaça destaca 
per  la  seva  amplitud  i  els  porxos 
característics;  els  edificis  combinen  estils 
variats:  nobles  blasonats,  antics,  fatxades 
embigades, i moltes tribunes de vidre; en un extrem la Col·legiata de S. Miquel infon 
categoria al lloc per les seves proporcions. En el recorregut podem observar algunes 
curiositats com: en una fatxada noble es veu la imatge d’una dona darrere la finestra; 
se l’anomena “la dona perpètua”.

En una placeta veiem el que ens sembla un arc de triomf; resulta ser la porta d’entrada 
d’un palau traslladada en aquest punt; seguint el carrer que ocupaven les muralles, 
una de les torres, rodona, és usada com vivenda, al costat d’edificis moderns.

Tenim concertada la visita comentada a la Col·legiata; el guia, apassionat dels valors 
que conté, ens fa l’explicació exhaustiva de la seva història i obres d’art.

Al sortir, arribem al “cuérnago”, presa del Pisuerga per rendibilitzar l’aigua del riu; a la 
seva vora, el passeig de la Cascajera, que recorrem fins arribar al salt d’aigua d’un 
molí. Natura i tècnica al costat del patrimoni històric-artístic.

Ens dirigim al  Monestir de Sta. María la Real. 
El  Monestir  acull  institucions  educatives  i  la 
Fundación  Sta.  María  la  Real-Centro  de 
Estudios del Romànico (ROM). Aquesta entitat 



desenvolupa un ampli  projecte  per  que l’antic  Monestir   sigui  un Centre d’Activitat  
Cultural en el context dels temps actuals, a semblança del que va tenir en els orígens a 
l’ Alta E. Mitjana.

Visitem el claustre, S. XVIII, i l’església on veiem un audiovisual sobre la història del 
Monestir. Un joc de llums de diferents colors dóna a les naus un aspecte artístic fent 
ressaltar els elements arquitectònics: columnes, finestres, volta...

Acabada la visita, iniciem el camí de retorn. Dinem 
a Miranda de Ebro, bé, per cert. Darrera tertúlia de 
sobretaula i viatge fins a Lleida on arribem a l’hora 
prevista.

Per cloure, dues imatges representatives del contingut del viatge:

.
Mènsula de l’ermita de
Vallespinoso; 
músic amb instrument.

.
         

Reproducció d’instrument
representat en la  decoració

d’alguna església

Carme Palau Riera
Octubre de 2011


