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1 INTRODUCCIÓ 

El projecte de diagnosi i proposta d'intervenció de l’església de Sant Julià de Solanell, no va ser la 

primera opció de PFG. 

 

Mentre buscava a la xarxa possibles propostes per presentar el projecte final de grau, vaig trobar un 

projecte de llarg recorregut, aquest projecte s’anomena REVIURE SOLANELL, està dirigit per un 

arquitecte, Saül Garreta, el qual primerament va conèixer el poble de Solanell a través d’un encàrrec 

professional per a realitzar una rehabilitació i a mesura que va avançar el temps, el que era un rutinari 

encàrrec professional, passaria a ser quelcom que el faria sentir-se orgullós, d’ un projecte social i 

col·lectiu. 

 

Solanell (FOTO 1.1) està situat al municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), és un poble petit, ple 

de cases fetes amb llosa de pissarra, material abundant a la zona, la seva arquitectura es la pròpia del 

mon rural, cases pensades pel conreu i la tracta de bestiar. Per arribar al poble és necessari agafar una 

pista forestal que surt del poble de Castellbò, un cop arribem al poble, es pot contemplar el paisatge 

idíl·lic de la zona, Solanell es troba al ben mig d’una vall plena de vegetació on el sol enlluerna, ens 

adonem que el posicionament de les cases es deu a la complexitat del terreny, el que és un exemple 

de sostenibilitat, ja que l’arquitectura s’adapta al entorn i no al inversa. 

 

REVIURE SOLANELL, pretén com diu el nom reviure un poble, no és la rehabilitació d’unes masies 

que passaran a ser segones residencies, sinó que el projecte radica en la possibilitat de fer de les 

runes, un poble amb una vida activa. Per assolir aquest objectiu és necessari dotar de les màximes 

comoditats als futurs vilatans de Solanell. 

 

Un cop assabentat del que pretenia en Saül vaig posar-me en contacte amb ell, preguntant en que 

podria ajudar i com podria participar, cosa que acostuma a passar un cop s’entén la finalitat del projecte 

de REVIURE SOLANELL. Així, juntament amb ell i la tutora del projecte Montserrat Bosch vàrem 

decidir dur a terme el que ara és el meu Projecte de Final de Grau “Estat actual, diagnosi i proposta 

d'intervenció a l’església de Sant Julià de Solanell (FOTOS 1.2 i 1.3), Municipi de Montferrer i Castellbò 

(Alt Urgell)” un projecte que forma part d’un altre, el qual contempla una nova arquitectura, una 

arquitectura que no es mou per un benefici individual, sinó col·lectiu, per aquest fet entenc que aquest 

projecte m’aportarà no només coneixements, sinó que també una consciència renovada, amb uns nous 

objectius professionals que ampliaran les meves possibilitats professionals. 

 

 

 

FOTO 1.1 PANORÀMICA DEL POBLE DE SOLANELL 

FOTO 1.2 VISTA AÈRIA DE L’ESGLÉSIA FOTO 1.3 SANT JULIÀ DE SOLANELL 
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2 ANTECEDENTS HISTÒRICS 

Els antecedents històrics es remunten fins a l’imperi Carolingi, de manera resumida i a grans 
trets, els apartats elegits són els que em van semblar més rellevants per a poder situar 
l’església en el context històric, doncs el comtat d’Urgell, compta amb diverses etapes en les 
quals el seu prestigi varia, tot i així l’església de Sant Julia de Solanell ha sobreviscut totes elles 
fins ara. 
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2.1 LA MARCA HISPÀNICA I LA SEVA DESVINCULACIÓ DE L’IMPERI CAROLINGI 

A finals del segle VIII l’imperi Carolingi intervé al nord-est de la península Ibèrica per tal d’aturar l’avanç 

de les forces musulmanes, creant d’aquesta manera el que serà la Marca Hispànica. El seu èxit es 

deurà en part a la col·laboració de la població autòctona, que era reticent a l’acceptació de ser 

governats pel Califat de Cordovà, la marca Hispànica estarà formada per comtats dependents dels 

monarques carolingis.  

Els reis Carolingis van designar els comtes de la següent manera: uns serien d’origen autòcton i 

d’altres d’origen franc. El principal motiu era evitar que la totalitat dels comtats fossin governats per 

comtes autòctons, així evitarien en certa manera que es creés una vinculació directa entre el comte 

governant i la població, doncs l’imperi Carolingi era conscient que amb anterioritat la població autòctona 

ja havia resistit l’empenta del Califat de Còrdova, i aquest fet es podria repetir però canviant els papers, 

fent que l’imperi Carolingi fos el rebutjat. Tot i això l’imperi Carolingi es veia amb la disjuntiva de no 

poder renunciar als coneixements militars que tenien els comtes autòctons, i que havien quedat 

demostrats durant la conquesta del territori de la Marca Hispànica. 

Amb la mort de Carlemany a l’any 814 s’inicia la guerra civil franca, Lotari fill gran de Lluís el Pietós va 

exigir la submissió dels seus dos germans, no serà fins a l’agost del 843 on es firmarà el tractat de 

Verdú, aquest tractat significava la divisió de l’Imperi Carolingi entre els fills de Lluís el Pietós i els néts 

de Carlemany, d’aquesta manera es va posar fi a una guerra civil que va durar 29 anys. 

Paral·lelament a la guerra civil franca, els comtats catalans començaven a forjar la seva independència. 

Prova d’aquest fet és l’expansió territorial que estava realitzant Guifre el Pelós a finals del segle IX i que 

tenia un elevat nombre de comtats de la Marca Hispànica, com són Barcelona, Osona, Girona, Urgell i 

Cerdanya i Conflent. Ja només per aquest fet es percep la inestabilitat de l’Imperi Carolingi, ja que un 

sols comte, dominava la major part de la Marca Hispànica. 

Però l’incident més remarcable d’aquesta transició cap a la independència dels comtats catalans va 

arribar després de la mort d’en Guifré el Pelós a l’any 897. Ell va deixar en herència els títols nobiliaris 

als seus tres fills, Borrell I (874-911) que va heretà els comtats de Barcelona, Girona i Osona; Sunifred 

II (890-950) que heretà el comtat d’Urgell i per últim Miro II (878-927) va heretar el comtat de Cerdanya. 

Per primer cop després de la formació de la marca Hispànica, un comte deixava per herència els seus 

títols nobiliaris, deslegitimant el que s’havia fet fins al moment, on els comtes de la Marca Hispànica 

eren designats per l’emperador Carlemany, això va propicia la creació de la Dinastia Comtal de 

Barcelona, que va jurar fidelitat al rei de França. 

 

2.1.1 ELS COMTATS CATALANS 

Tot i la jura de fidelitat al Rei de França, la dinastia comtal de Barcelona no les tenia totes, tant era així 

que Borrell II l’any 950 va intentar negociar en diversos moments amb el Califat de Còrdova, on Borrell 

II oferia un cert vassallatge a canvi de què el Califat aturés els seus atacs sobre els Comtats Catalans 

(PLÀNOL 2.1). El resultat final va ser contrari al que s’esperava, ja que el califat de Còrdova amenaçat 

per la seva pròpia crisi interna va enviar una sèrie de ràtzies contra els nuclis cristians del nord, un 

d’ells el comtat de Barcelona el juliol de 985. Barcelona va ser saquejada i molts dels seus habitants i 

defensors van ser fets presoners i captius a Còrdova.  

Aquest assalt va obligar a Borrell II a reestructurar les seves polítiques d’aliances i a pensar en un 

possible retorn a la cort carolíngia, una demanda que va ser desatesa per part de l’Imperi Carolingi, 

propiciant el trencament definitiu de la legitimitat dinàstica, i per consegüent els vincles jurídics i morals 

entre els comtats catalans i la monarquia Franca es van trencar. 

Durant els segles XI i XII, s’inicia una important expansió territorial, on el comte Ramon Berenguer III va 

ser el primer comte nomenat monarca dels catalans, va realitzar una important expansió fent-los créixer 

en diferents direccions, com són el llevant peninsular, les illes mediterrànies i el nord occità. Aquesta 

expansió va rebre el nom de la Catalunya nova. 

PLÀNOL 2.1 ELS COMTATS CATALANS, SEGLES IX I X 
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2.1.2 LA CORONA D’ARAGÓ  

Amb la mort sense descendència del rei Alfons el Bataller l’any 1134, el seu successor va ser el seu 

germà Ramir II El monjo. Després del seu nomenament es van succeir nombroses revoltes al regne, 

degut a la seva fama de rei feble, per aquest motiu possiblement Ramir II va redactar un document en 

el qual prometia no fer donacions ni cap acció sense l’aprovació del comte de Barcelona Ramon 

Berenguer IV. 

El 13 de novembre del 1137, Ramir II va abdicar i exigí als seus nobles que tractessin a Ramon 

Berenguer IV com a rei, tot i que no va renunciar a la dignitat reial. Des d' aquell moment Ramon 

Berenguer tindria els títols de comte de Barcelona i Príncep d’Aragó i es faria càrrec de tots dos estats. 

Al 1150 es celebraven les noces de Ramon Berenguer amb la filla de Ramir, Peronella d’Aragó. 

La fi de la presència del llinatge dels comtes de Barcelona serà durant els regnats de Joan I i de Martí 

l’Humà. La mort de l'últim sense descendència a l’any 1410 va suposar el compromís de Casp, on 

Ferran I serà l’inici de l'entronització de la dinastia castellana, ja que l’altre possible hereter era Jaume 

d’Urgell, el qual va perdre les possibilitats d’ascendir al tron degut a la batalla de Morvedre, que va tenir 

lloc al regne de València i va suposar la mort de nombrosos efectius del bàndol d’en Jaume d’Urgell.  

Cal tenir en comte que Ferran I comptava amb un suport militar i influències polítiques molt majors a les 

del seu adversari, i a més a més, era un molt bon diplomàtic a diferència del seu opositor. Jaume 

d’Urgell va acabar sent desheretat de tot i reclòs al castell de Xàtiva, on va trobar mort a l’any 1433. 

Les polítiques per engrandir el territori per part dels Trastámara eren ambicioses. En l'àmbit de la 

península, Ferran I va fer que els seus fills es casessin un amb la filla del seu germà Enric III de 

Castella, i l’altre amb la princesa de la casa de Navarra. Aquesta va fer que el seu fill Enric liderés la 

noblesa castellana i així controlés el govern de Castella amb l’ajut dels seus germans. 

La materialització d’aquest projecte sorgí amb el matrimoni del seu nét Ferran II d’Aragó amb Isabel I 

de Castella, que serien nomenats Reis Catòlics. 

 

2.1.3 UNIÓ DE LA CORONA D’ARAGÓ AMB CASTELLA 

A l’any 1476, Ferran el Catòlic (Rei d’Aragó) i Isabel la Catòlica (reina de Castella) van contreure 

matrimoni, això va suposar la unió de tots dos regnes, tot i que no era total, ja que cada un d’ells tenia 

competències sobre els territoris dels quals obtenien els seus títols. La unió serà total amb la mort de 

tots dos, ja que els territoris passarien a ser regits per una única persona: Carles I. 

Carles I no era fill dels reis catòlics sinó que era el seu nét, els seus pares eren Joana I de Castella i 

Felip I “El Bell”. La incapacitat mental de la seva mare i la mort prematura del seu pare van provocar 

que fos ell el primer monarca en ostentar les corones de Castella, Aragó i Navarra, tot respectant els 

furs de cada regne o comtat. 

 

2.1.4 TRACTAT D’UTRECHT 

Aquest estat format per Aragó i Catalunya va desaparèixer amb el tractat d’Utrecht 1713, quan va 

finalitzar la Guerra de Successió. 

Per evitar que l’Arxiduc Carles d’Àustria acumulés massa poder amb els territoris de la corona d’Aragó, 

es va decidir dividir el territori. Es va donar a Felip V de Borbó els «regnes d'ençà mar» (Aragó, 

Catalunya, Mallorca, i València), mentre que els «regnes d'enllà mar» (Nàpols, Sicília i Sardenya) van 

passar a l'Imperi de l’Arxiduc Carles d’Àustria, tret de Menorca, que va passar a ésser una colònia 

anglesa juntament amb Gibraltar (PLÀNOL 2.2). 
Mentre els territoris fora de la Península Ibèrica van mantenir la seva entitat administrativa i jurídica dins 

del Sacre Imperi Romanogermànic, no va passar el mateix amb els territoris peninsulars, on Felip V de 

Borbó signà els Decrets de Nova Planta a l'any 1716. Amb això va abolir els seus furs, hi va estendre 

les seves institucions legislatives, judicials i militars castellanes, reprimint tota manifestació sociocultural 

pròpia. Així, el regne de Castella es va imposar a tota la península, tret de Portugal, Gibraltar, Menorca, 

Andorra i, en certa forma, Navarra. Aquesta va ser la fi dels comtats catalans. 

 

 

PLÀNOL 2.2  DISTRIBUCIÓ DELS TERRITORIS SEGONS EL TRACTAT D'UTRECHT 
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Mentre els territoris fora de la Península Ibèrica es van mantenir la seva entitat administrativa i jurídica 

dins del Sacre Imperi Romanogermànic, no va passar el mateix amb els territoris peninsulars, on Felip 

V de Borbó signà els Decrets de Nova Planta 1716, amb això va abolir els seus furs, hi va estendre les 

seves institucions legislatives, judicials i militars castellanes, reprimint tota manifestació sociocultural 

pròpia. Així el regne de Castella es va imposar a tota la península, tret de Portugal, Gibraltar, Menorca, 

Andorra i en certa forma Navarra, aquesta va ser  la fi dels comtats catalans. 

 

2.1.5 TERMES TERRITORIALS I HISTÒRICS DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL 

Des de l’aparició del comtat d’Urgell al 785 i fins al 1413, en integrar-se definitivament dins la Corona 

d'Aragó, s’ha mantingut amb petites variacions els seus límits territorials, sent molt similar a l'actual 

comarca de l’Alt Urgell. 

L’acta de consagració del 831 atorga al Comtat d’Urgell 129  poblacions corresponents a les valls de la 

Valira (Sant Joan i Andorra), i la ribera del Segre des del Pont de Bar fins a Oliana. Els límits amb el 

comtat de Pallars corresponien a les carenes divisòries d’aigües entre la Noguera Pallaresa i el Segre. 

Per banda est, els límits amb l’ Islam estaven fixats a la Clua, i passaven per Madrona, Torredenagó, el 

sud de Solsona i Joval. Des de les grans repoblacions d’en Guifré el Pelós, a finals del segle IX, 

s’afegirien la Vall de Lord, entre el Cardener i Aigua d’Ora, tot confrontant amb el Berguedà i, per tant, 

amb el comtat de Cerdanya. 

Sunifred II (890-950) va ser el primer comte a ser propietari per herència del comtat d’Urgell. Durant els 

anys 903-907 va obtenir diverses possessions a la vall d’Andorra, per tal de consolidar el seu domini 

estès pel que sembla el castell i església de Sant Vicenç de Montclar, a Ordino i Encamp, i a 

l'administració del comtat d'Urgell. 

En el transcurs de gairebé d’uns cinquanta anys que va durà el seu govern, Sunifred II residí 

habitualment a Castellciutat, i no es té constància de cap actuació o sortida fora dels límits del comtat 

d’Urgell. Va viure dedicat a l’organització i a l’administració del país i amb la vista a l’exercici d’un poder 

efectiu, d’engrandir i consolidar el patrimoni familiar. Les operacions que va dur a terme a la Vall de la 

Valira van ser de vital importància, ja que després de la seva mort es va continuar associant el seu nom 

al conjunt dels béns alodials que els comtes d’Urgell van posseir. Fos com fos, la veritat és que a la 

segona meitat del segle X els seus descendents van disposar d’un nombrós lot de propietats heretades 

per els seus progenitors. 

Els comtes que van tenir una major participació en els eixamplaments del comtat d’Urgell van ser 

Ermengol I (992 al 1011),  Ermengol II (1011 al 1038) i Ermengol III (1038 al 1066) (PLÀNOL 2.3). 
Les modificacions més importants sorgeixen a partir del segle XI, durant la davallada del Califat de 

Còrdova, que es va disgregar i va donar pas a l’aparició de les taifes, que eren petits regnes amb un 

poder militar molt inferior al que tenien durant el Califat. Aquesta situació va fer que el comtat d’Urgell 

iniciés una expansió territorial que va permetre la incorporació de les actuals Urgell Mitjà i Baix Urgell 

fins a Barbern i Linyola. El 1149, Ermengol VI, comte d’Urgell, va participar en la conquesta de Lleida, 

ajudat pel comte de Barcelona, tot i que al 1231 Aurembiaix va renunciar a favor de Barcelona els seus 

drets sobre la ciutat de Lleida. 

Part del text mencionat ha estat extret (Jardí, 1992), degut a la complexitat de les definicions 

geogràfiques de les delimitacions històriques establertes. 

PLÀNOL 2.3  EVOLUCIÓ DE LA COMARCA DE L'ALT URGELL, DES DE FINALS DEL SEGLE IX A FINALS DEL SEGLE XII 
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2.2 MARC HISTÒRIC DE LA RELIGIÓ CATÒLICA ALS COMTATS CATALANS 

Durant la invasió musulmana del regne visigot per part del califat Omeia en el transcurs dels anys 711 

al 726, es va produir una islamització de la societat, tot i que va ser molt breu, degut a la reconquesta 

per part de l’Imperi Carolingi de les terres situades al nord de Catalunya, que van formar la marca 

Hispànica. Tots els bisbats catalans reconquerits, van passar a formar part del bisbat franc de Narbona. 

No és fins a la mort d’en Guifré el Pilós 897 que l’església catalana començarà a desmarcar-se de 

forma més clara de les directrius marcades des de Narbona, aprofitant que l’imperi Carolingi es trobava 

debilitat i això afeblia el poder de l’església de Narbona. 

És de destacar que el llinatge d’en Guifré el Pilós comptava amb un gran nombre de descendents que 

pertanyien a l’església catalana, tres dels seus vuit primers fills formaven part de l’estament del Clergat, 

com era el cas d’Emma de Barcelona, abadessa de San Juan de Ripoll, Radulfo de Barcelona, Bisbe d' 

Urgell i abat de Ripoll i per últim Cixilona de Barcelona, abadessa del monestir de Santa Maria del 

Camí, fundat per la seva germana Emma. D’aquí se’n desprèn d’importància de lligar el poder comtal 

amb l’eclesiàstic, però mentre el segon no fos independent no seria de gran ajuda pel primer. 

 

2.2.1 EL BISBAT D’URGELL I EL CONFLICTE AMB NARBONA 

Al llarg dels segles VI i VII els dignataris eclesiàstics d’Urgell mantenien amb assiduïtat concilis amb 

Toledo. Un dels punts d’inflexió entre l’església de Narbona i la d’Urgell va sorgir durant en el Pontificat 

del Bisbe Fèlix d’Urgell (781-799). Ell era defensor de la tesi de l'adopcionisme, aquest tipus d’idea era 

totalment contrària a l’església de Narbona, però pel bisbe Fèlix era una forma d’acostar-se al poble 

musulmà i d’aquesta manera acollir un major nombre d’adeptes al cristianisme en terres de Al Àndalus. 

Aquest posicionament per part d’en Fèlix Bisbe d’Urgell va suposar nombrosos prejudicis però no tan 

sols de l’església de Narbona, sinó que s’hi va afegir el Papat de Roma. En aquells moments el Papa 

de Roma era Adrià I, el qual va exigir a Fèlix d’Urgell una retractació sobre les seves tesis 

adopcionistes i el va obligar a exiliar-se a Al-Àndalus. Tot i així en Fèlix d’Urgell va seguir amb la seva 

evangelització adopcionista, i ja en aquest punt amb la intervenció de Carlemany, el van condemnar per 

heretgia i va ser desposseït del bisbat d’Urgell i reclòs a Lió fins al final dels seus dies. Els arquebisbes 

Nebridi de Narbona i Leidrat de Lió van ser enviats a Tarragona per a reevangelitzar les diòcesis, i van 

passa totes elles a estar sotmeses directament a Narbona. 

La separació per part de l’església catalana sobre el bisbat de Narbona, no s’ha de veure només com 

una proposta per solucionar problemes de competències entre dos poders religiosos, sinó que tenia 

una intencionalitat política, ja que un arquebisbat independent de la influència de Narbona estaria molt 

més controlat pels comtes de Barcelona, i això augmentaria el poder dels comtats catalans. 

Tot i que no només era una situació que desitjava la noblesa catalana, l’església catalana també 

preferia tenir una major maniobrabilitat. Un exemple d’això és el bisbe Idalguer d’Osona que es 

queixava d’aquesta supeditació de la seva diòcesis a Narbona, o l’intent per part del bisbe Escula 

d’Urgell de restaura la seu metropolitana de Tarragona No serà fins a la primera expedició a Roma que 

la Santa Seu va mostrar la seva conformitat a la separació de les diòcesis catalanes de les de Narbona. 

El bisbe Ató i el comte Borrell de Barcelona a l’any 970 es van entrevistar amb el Papa Joan XVIII, el 

qual va aprova el projecte de restituir la província episcopal Tarraconense, agrupant les diòcesis 

catalanes de manera separada de l’arquebisbat de Narbona. En aquest viatge també hi anava el pupil 

d’Ató, Gerbert que seria el futur papa Silvester II, i que va romandre a Roma fins a la seva elecció com 

a Papa. Tot i això, el projecte va ser desbaratat a causa de l’assassinat d’Ato, poc després de la seva 

visita a Roma, amb tota probabilitat una acció dels contraris a la independència eclesiàstica i l’augment 

del poder barceloní. A l’any 1090 quan el bisbe Berenguer Sunifred va realitzar una expedició a Roma 

per tal d’entrevistar-se am el Papa Urbà II. En aquesta entrevista el bisbe de Vic li demanava que 

forcés la intervenció dels comtes de Barcelona i d’Urgell, per a la reconquesta de Tarragona, que en 

aquells moments es trobava en mans dels musulmans. Un cop reconquerida Tarragona, el bisbe de Vic 

seria nomenat arquebisbe de la mateixa, i es separaria del poder de l’església de Toledo i Narbona. 

Però en el seu retorn el bisbe va ser capturat per un bisbe de Narbona. Els motius eren que la 

restauració de Tarragona com a seu episcopal debilitaria l’influencia de Narbona. Amb el pagament 

d’una elevada xifra de diners el bisbe de Vic va poder sortir. Aquest fet no va poder evitar la 

reconquesta de Tarragona i la creació de la nova seu, a partir d’aquest moment l’església catalana es 

trobaria en les mateixes condicions a la de Narbona i no per sota com fins al moment. (PLANOL 2.4) 

PLÀNOL 2.4 REPARTIMENT DE LES DIÒCESIS AMB TARRAGONA DESVINCULADA DE L’ESGLÉSIA DE NARBONA
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2.2.2 PERSONALITATS ECLESIÀSTIQUES RELLEVANTS EN L’ARQUITECTURA  

És de destacar en aquest apartat dues personalitats eclesiàstiques, el bisbe Ermengol i l’abat Oliva, els 

quals van ser de vital importància pel creixement del Romànic a la zona d’Urgell. Per aquest motiu 

decideixo fer un incís en aquestes personalitats, per tal d’exposar la seva importància en l’arquitectura 

religiosa durant l’edat mitjana als comtats catalans. 

 

2.2.2.1 BISBE ERMENGOL 

Ermengol, fill de Bernat I i de Guisla, pertanyia a la nissaga dels comtes de Confluent, nascut a la 

segona meitat del segle X. Nebot del bisbe Sal·la d’Urgell (981-1010), aquest el marcarà profundament 

en la seva formació, fins al punt que en alguns moments va exercir com a tutor legal d’ell. 

Ermengol 1003 apareix com ardiaca de la Seu. Amb l’execució del testament del seu pare, el bisbe li va 

donar poder d’exercir jurisdicció en el seu nom sobre els capellans de la diòcesi d’Urgell. No serà fins 

passat set anys que Ermengol, després de la defunció del seu oncle, va ser nomenat bisbe de la Seu 

d’Urgell, a l’any 1010. 

La idea del bisbe Ermengol era la creació d’un país pirinenc, estès a les dues vessants de la serralada 

amb una gran muntanya com a columna vertebral, de la qual els monestirs serien la medul·la. No hi 

hagué coincidència: els de Narbona van pretendre la supremacia. Aquesta negació per part de 

l'arquebisbat de Narbona, provocà en ell l’abandonament de la idea d’una Septimània, que reunís els 

antics dominis visigòtics, per a fer, en comptes d’això, un país pirinenc, que s’estendria a les planes, tan 

lluny o a prop com les seves forces i la dels comtes catalans li permetessin. 

El 1012 viatjà fins a Roma per reunir-se amb el Papa Benet VIII, el qual li confirmà tots els seus béns i 

límits del bisbat, incloent el pagus de la Ribagorça. 

El bisbe Ermengol va adquirir, al llarg del seu mandat com a bisbe de la Seu d’Urgell, la fama de ser un 

impulsor de la construcció no tan sols eclesiàstica, sinó que també viaria. Ell va dur a terme la primera 

catedral romànica en el marc de l’antic conjunt episcopal del vicus urgellenc. Aquest conjunt el 

formaven tres esglésies: la de Santa Maria, que era la catedral, Sant Pere i Sant Miquel. La seva 

reforma va consistir en la creació d’un gran absis, de dues capelles a banda i banda, i va mantenir les 

naus de l’edifici precedent. Ermengol també va tenir una gran influència en la construcció de moltes 

esglésies situades en àmbits rurals com són la de Santa Maria de Coaner (1024), Sant Julià d’Estavar 

(1027) o Sant Pere de la Portella (1035). 

El bisbe Ermengol, conscient de les dificultats i necessitats dels homes del seu temps, va formar part 

del que podem dir el progrés social de l’època. L’interès per part d’ell de potenciar el comerç, va fer que 

desenvolupés i estimules una xarxa de camins i vies, on es fa present la construcció de nombrosos 

ponts per tal de poder escurçar i facilitar el pas en zones de geografia esquerpa. 

A ell s’atribueixen moltes obres relacionades amb les infraestructures viàries a partir del segle XI, com 

són el bastiment del camí sobre el riu Segre, que facilitava l’accés a la capital del bisbat des de les 

terres del Mig Segre o des de les planes de la Lleida Islàmica. 

Tot i que va dur a terme moltes obres de caràcter públic, és de destacar sobre totes elles la construcció 

del pont de Bar sobre el riu Segre. Aquest tenia com a fi facilitar el trànsit ja fos de les persones i 

ramats, per l’importantíssim camí que unia la Cerdanya amb l’Alt Urgell. En aquesta construcció, degut 

a la caiguda d’una bastida, va perdre la vida (1031), això va engrandir encara més la fama del pont de 

Bar (FOTO 2.1). 

FOTO 2.1 PONT DE BAR FOTO 2.1 PONT DE BAR



Estat actual, diagnosi i proposta d'intervenció a l'església de Sant Julià de Solanell, Municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)            10 

2.2.2.2 ABAT OLIBA 

Paral·lelament al Bisbe Ermengol, sorgí una figura de vital importància per a l’església Catalana. Va ser 

l’abat Oliba (971-1046). Fill d’Oliba Cabreta, comte de Cerdanya i de Besalú i d’Ermengarda, a l’edat de 

31 anys, renuncià als poders que tenia sobre els comtats de Ripoll i Berga, i va ingressar a l’ordre 

benedictina en el monestir de Ripoll (1002).  

Mort l’abat Sinofred, va propiciar que Oliba fos escollit com abat del monestir de Sant Miquel de Cuixà 

(FOTO 2.2). Amb l’augment del seu poder eclesiàstic va propiciar que es promogués una disciplina més 

austera en els seus monestirs tot seguint les guies establertes per l’abadia de Cluny. Mostra d’això són 

algunes de les novetats que va introduir com són les voltes de canó, la cúpula o també les arcuacions 

llombardes, els campanars de grans dimensions, les criptes o les cinc naus capçanes del creuer a 

imitació de Sant Pere el vaticà primitiu. Segurament aquestes innovacions eren fruit dels nombrosos 

viatges que va realitzar arreu del continent. 

La seva popularitat va créixer i va provocar que també fos nomenat abat de Sant Martí del Canigó i que 

d’altres monestirs acollissin el seu estil de govern. Oliba es dedicà a defensar les propietats i drets de 

les seves esglésies, enfrontant-se als atacs senyorials. 

L’any 1011 tingué audiència amb el Vaticà i va obtenir del Papa Sergi VI un seguit de butlles pels seus 

monestirs. En aquestes butlles papals hi residia un poder important: el Papa, representant de Déu a la 

terra, afirmava que els monestirs i les terres de la propietat d’Oliba, quedaven sota la protecció de Sant 

Pere del Vaticà, i una agressió contra un dels seus monestirs suposaria directament una agressió 

contra l’autoritat del Papa. A finals de 1017, amb la intervenció decisiva de la comtessa Ermessenda de 

Carcassona, fou nomenat bisbe auxiliar de Vic. 

Abat Oliba va impulsar l’arrelada institució de la Pau i Treva de Déu, per lluitar contra la violència 

generalitzada i els abusos dels poderosos en els inicis del procés de feudalització. La Pau de Déu 

establia el dret de refugi, que l'església oferia dins del temple i a les sagreres. La treva de Déu prohibia 

les accions bèl·liques durant un temps determinat: inicialment la Treva de Déu s'iniciava dissabte al 

vespre fins al final de diumenge, finalment va ser ampliada en diferents llocs com Vic, on es va 

estendre la prohibició de les accions bèl·liques de dijous fins diumenge, i la protecció emparava els 

pagesos i els seus domicilis, sota pena d'excomunió. 

No hi ha cap dubte de la importància que tingué el bisbe de Vic i abat de Ripoll i Cuixà en la refeta del 

monaquisme benedictí, l’art i la cultura, i la introducció de la Pau i Treva, a partir dels concilis de 

Tolugues (Rosselló), del 1027, i dels de Vic de 1030 i 1034. Va propiciar una millora substancial en el 

comerç, és a dir, una millora en l’economia dels comtats, que es veia reflexada, és clar, en les 

edificacions coetànies a l’època. Però l’obra d’Oliba i el seu èxit a terres catalanes, no haurien tingut 

l‘importància ni l’abast que tots coneixem, sense el suport dels bisbes i abats del país, i els magnats del 

seu temps. 

FOTO 2.2- MONESTIR DE SANT MIQUEL DE CUIXÀ 
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2.3 EL ROMÀNIC 

L’acta de consagració de la Seu d’Urgell de l’any 971 és el primer document on es fa esment de 

l’església de Sant Julià de Solanell, per aquest motiu considero important parlar del moviment 

arquitectònic al qual va pertànyer en els seus inicis, sent conscient que actualment no hi ha suficients 

elements arquitectònics per considerar-la romànica. 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓ 

El romànic, durant molts anys, ha estat considerat com un impàs a les manifestacions artístiques 

vinculades al gòtic, és a dir, que l’etapa que va del segle IX al XI era considerada una època de 

transició i de no gran importància. No va ser fins al segle XIX que es va reconèixer la importància del 

període romànic com a una franja de l’historia de l’arquitectura digna d’estudi. Un dels impulsors va ser 

Puig i Cadafach . Ell creia que el romànic es dividia en dos períodes un que comprèn els segles X-XI, al 

qual rep el nom de període comtal, i es conforma per l’ introducció de l’estil llombard en la decoració i 

les voltes de canó de pedra, i d’un segon durant els segles XII-XIII, on apareix l’escultura monumental 

en els edificis, sobretot en els claustres i les portades. Aquest període rep el nom d’Internacional. 

A partir del segle XIX, es començarà a parlar del preromànic i del romànic, el primer és una adjectivació 

poc precisa, que pretén englobar moltes i diferents arquitectures sorgides des del segle V fins al X, en 

canvi el segon està ja clarament definit, tant en la franja de temps que ocupa, finals del segle IX fins a 

les acaballes del segle XI, com en les característiques més rellevants que forment la seva arquitectura. 

 

2.3.2 PREROMÀNIC CATALÀ  

El preromànic és la etapa que precedeix al romànic. Aquesta es situa 

entre els segle V i el segles X, pel que fa a Catalunya. La mostra 

arquitectònica del preromànic va arribar abans a ella que no pas a la 

resta de la península Iberica. Aquest fet es va produir per la unió entre 

el que eren els comtats catalans amb Europa, una unió cada cop més 

lligada en els àmbits cultural i polític, propiciant d’aquesta manera una 

gran unitat d’estil en les modestes construccions religioses que 

s’alçaren en diverses parts d’occident. Però la relació entre Catalunya i 

la resta del món no va ser només en direcció Nord, sinó que també cap 

al Sud, ja que durant el segle IX,  l’antiga marca Hispànica, ja en certa 

manera independent de l’Imperi Carolingi, també va mantenir relacions 

amb el Califat de Còrdova, tot i que la relació entre ells es va trencar a 

finals del segle X quan Almanzor va decidir atacar a Barcelona. 

D’ D’ aquesta manera podem dir que l’intercanvi cultural i comercial que 

es va produir entre Catalunya i la resta del món, va propiciar la construcció de temples (FOTO 2.3), on 

trobem nombroses adaptacions i modificacions com són absis de planta rectangular o trapezoïdal, arcs 

de ferradura o pintures murals, relacionades amb els codis mossàrabs contemporanis. Tots ells 

formarien part de l'anomenat preromànic català. 

 

2.3.3 ROMÀNIC LLOMBART A CATALUNYA 

En els territoris del sud d’Europa, a partir del segle X apareix un renaixement de l'arquitectura, 

coincidint amb un canvi polític-social produït per la desintegració de l’imperi Carolingi. Aquesta 

desintegració serà coetània amb l’aparició d’un nou ordre arquitectònic anomenat romànic Llombart. 

A la Llombardia, l’arquitectura romànica va mostrar el seu primer llenguatge verdaderament 

internacional, tot gràcies a la difusió magistri comacini, mestres picapedres que en alguns casos de 

forma espontània i en d’altres cridats expressament, venien per a dirigir als picapedres experts en 

l'elaboració de la talla de pedra. 

Aquests picapedres de la Llombardia  eren experts en la construcció de voltes i els seus edificis tenien 

un llenguatge basat en lesenes (bandes verticals, amb relleu, practicades en el gruix d’una façana 

exterior creant ombres, per a millorar la decoració de l’edificació en les arcuacions llombardes i en les 

fileres d’arcs de mig punt oberts sota la cornisa de l’abscís central de les esglésies) (FOTO 2.4). 
Aquesta decoració esculpida no debilitava la funció estructural dels murs, ja que eren de gran gruix, 

més d’un metre en els temples, doncs prevalia l’estabilitat de l’obra sobre qualsevol fet, creant 

d’aquesta manera murs de gran potencia, amb pocs vanos per tal de no debilitar l’estructura. Així es va 

introduir al país el que anomenem el romànic llombard, o el que Puig i Cadafach defineix com a 

romànic Internacional. 

Així Catalunya va ser testimoni del primer 

romànic Llombart, en una època on 

Barcelona reunia quasi la totalitat dels 

comtats catalans que van formar la Marca 

Hispànica. Això suposava que Barcelona 

comptava amb un poder econòmic elevat, 

d’aquesta manera es va poder invertir en 

aquest nou moviment sorgit del Nord 

d’Itàlia, el romànic Llombart. Va ser tant 

gran la inversió per part dels comtats 

catalans que la majoria d’edificacions 

d’importància del romànic català, mostrant 

una clara influència Llombarda. FOTO 2.4 ESGLÉSIA SANT MARÇAL DE TERRASSOLA (PENEDÈS) 
FOTO 2.3 SANT JULIÀ DE BOADA 
(GIRONA) 
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2.4 L’ARQUITECTURA RURAL A LES VALLS DE L’ALT URGELL  

 

L’arquitectura a les zones rurals de l’Alt Urgell es caracteritza per una carència d’edificis monumentals. 

Els centres de poder es trobaven sempre fora de les valls: La Seu d’Urgell, Castell Ciutat, Foix... com 

també estaven en els primers centres de creació artística del moment Ripoll, Vic, Barcelona... 

Un factor determinant a les valls de l’alt Urgell és la seva particular orografia d’alta muntanya, el seu 

entorn salvatge i hostil, i les vies de comunicació precàries que no permetien l’arribada de grans 

influències arquitectòniques al seu territori, a més a més la seva població, dispersa en petits nuclis 

d’habitants o en masies aïllades, no requerien edificacions de gran envergadura per al seu ús quotidià. 

Com a resultat de tot això, ens trobem amb una arquitectura típica de les zones d’alta muntanya, de 

difícil accés i allunyades dels grans centres urbans, econòmics, culturals i artístics. 

L’arquitectura de les valls de l’Alt Urgell tenen molts punts en comú (FOTO 2.5) amb la que trobem en 

altres llocs de les veïnes comarques del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Pirineu Aragonès i 

fins i tot Andorra. 

Es caracteritza per la utilització de materials autòctons de la zona com és la pissarra, la pedra calcaria, 

les fustes,... Aquest fet té una certa importància donat que sempre s’ha considerat que la falta 

d’escultura monumental es deu precisament a l’ús d’aquests materials petris autòctons de la zona, els 

qual no són aptes per a esculpir imatges, figures o formes. 

Com té certa lògica, les petites comunitats que conformaven les parròquies de les valls no tenien la 

necessitat de grans temples. És per aquest motiu que la majoria d’esglésies d’aquesta zona són petites 

i en alguns casos no passen de ser senzilles capelles. En general, presenten una única nau amb absis 

semicircular o trapezoïdal, orientat com és habitual cap a l’est. Acostumen a tenir poques obertures, fet 

per altra banda res d’estranyar en construccions modestes on la qualitat dels materials i la capacitat 

dels mestres d’obra no permetien masses llibertats o filigranes constructives. La porta d’accés 

s’acostumava a trobar situada al mur sud de la nau, protegida per un pòrtic senzill o una sagrera. 

No és en absolut estrany trobar adossat a l'exterior de la nau un campanar torre, en la majoria dels 

casos de planta quadrangular. 

Una església rural com és el cas de Sant Julià de Solanell a més a més de complir amb els requisits 

d’un recinte sagrat per a realitzar misses, oficis litúrgics, baptismes, enterraments, també ha de servir 

com a centre de reunió de la comunitat. En ella es donen cita canviïs entre pastors, agricultors, 

ramaders... És per aquesta raó que acostumem a trobar al voltant del temple llocs on deixar els 

animals. 

El campanar era, a més d’una construcció destinada a recollir les campanes, una autèntica atalaia, que 

també podia ser utilitzada com a mitjà per transmetre notícies o missatges d’incendi, atacs... En aquest 

sentit, crida l’atenció que en alguns casos els campanars tenen dintre del seu camp visual d’altres 

campanars veïns. 

FOTO 2.5 SANT MARTÍ DE LA CORTINADA (ESQUERRA)  /  SANT JULIÀ DE SOLANELL (DRETA) 
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2.5 L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

 

L’església de Sant Julià de Solanell (FOTO 2.6), és una 

antiga parròquia situada al poble de Solanell, en el 

municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell). En aquests 

moments està considerada com un bé cultural d’interès 

local i forma part del projecte Reviure Solanell. 

La data de construcció de l’església de Solanell no està 

del tot clara, ja que en diferents punts d’informació 

facilitats a la xarxa, se situa la data de construcció al segle 

XVIII. 

Per altra banda, trobem altres documents que em 

transmeten major seguretat, els quals compten amb tota la 

informació contrastada, com és el cas (Jardí, 1992). En ell, 

es mostren un seguit de fets que situen l’existència de 

l’església de Sant Julià de Solanell sobre el segle X, tot i 

que podem assegurar per l’arquitectura trobada a Solanell, 

que l’església ha sofert nombrosíssimes modificacions, i per aquest motiu trobem variacions en les 

possibles dates de construcció. 

El primer fet, és l’acta de consagració de la Seu d’Urgell de l’any 971, en ella hi consta que els esposos 

Atrover i Gisclavera vengueren a uns particulars una peça de terra “in valle Castro leoni, in aprendicio 

Sancti luliani”. Castro leoni era el topònim amb el qual s’anomenava a Castellbò, i que feia referència al 

castell que existia a dalt del turó de Castellbò. 

El segon fet són les nombroses cartes de donació efectuades per particulars a favor de Santa Maria de 

la Seu, i també les escriptures de venda, per les quals les terres o altres béns van ser venuts o donats i 

es trobaven situats al terme de Sancto Luiliano in Vila Solanelo (1002, 1003, 1039, 1041). 

El tercer i l’últim fet citat a (Jardí, 1992) es un instrument datat l’any 1035, on el comte Ermengol II 

d’Urgell i la seva esposa Constança, amb el vescomte Guillem i el seu fill Miró, van fer donació a Òliba 

Isarn d’unes terres i cases al terme parroquial de Sant Julià de Solanell. D’aquest últim es té la sospita 

que podria ser un fill il·legítim a qui havia de fer content amb alguna cosa, ja que pràcticament no se’n 

sap res de la seva existència. Aquesta última deducció és citada per (Forteza, 2010). 

Tots aquest fets no fixen la data de construcció de forma precisa però sí que situen l’any de construcció 

al voltant del segle X. 

L’església de Sant Julià de Solanell tornarà a ser nomenada en un futur molt pròxim al nostre present 

en comparació dels anteriors, ja que és mencionada a principis del segle XX per un incident que va 

tenir lloc tot just davant d’ella, metre un grup de xolladors realitzava les seves feines, aquest va ser 

increpat pel capellà de l’església, Anton Vidal i Alegret (1874-1942), que degut al xivarri que feien els 

xolladors, no va poder dur a terme el rosari, això va provocar que un d’ells, l’Agustinet de Pallerols 

(Pere Cases i Julià), xollador i acordionista, fes la cançó del Gall Negre, cançó de melodia de vals 

(compàs ternari) creada  l’any 1924, en la qual s’explicava de manera burlesca l’incident. L’historia 

podia haver quedat com un fet aïllat de no gran importància, però no va ser el cas, ja que aquesta 

cançó va estar prohibida durant l’època franquista. La seva lletra deia: 

 

El dia de Cinquagesma 

a Solanell vàrem anar. 

i un gall negre va sortir a la porta 

que ens volia fer agafar. 

 
Tornada: 

 

Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, 

si no voleu venir al rosari. 

Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, 

si al rosari no voleu venir. 

 
I un gall negre va sortir a la porta, 

mig en camisa, mig en camisa, 

i un gall negre va sortir a la porta, 

mig en camisa, que ens va dir: 

 
Si no voleu marxar, 

espereu-vos-hi una miqueta, 

si no voleu marxar la justícia 

us hi en traurà. 

I un..... 

 
(Tornada) 

 
Nosaltres teníem raó, 

vàrem fer una gran resistència, 

nosaltres teníem raó 

però el capellà tenia un bastó. 

I un... 

 
(Tornada) 

 

FOTO 2.6 L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 
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3 ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

En aquest apartat el context històric és molt més recent, per això he decidit diferenciar-ho 
dels antecedents històrics i així poder endinsar-me en una època molt més contemporània a 
la nostra i que ens pugui explicar veritablement a què és deguda la desaparició del poble i la 
reaparició del mateix. 
Vull destacar que mentre aquest projecte escrit roman parat, Reviure Solanell segueix viu, 
és a dir, que és impossible capçar en el projecte el que s’està fent avui, per aquest motiu 
vaig decidir aturar-me el 20 de febrer del 2013, i així poder seguir dedicant-me plenament a 
la realització del projecte de l’església de Sant Julià de Solanell. 
Les taules mostrades i part de les idees exposades a continuació, han estat extretes del 
llibre (Solanell: Life and death in the catalan pyrenees). 
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3.1 SOLANELL 

 

3.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL POBLE DE SOLANELL 

El poble de Solanell (PLÀNOL 3.1) està situat aproximadament a 5.6km al nord de Castellbò i entre els 

pobles d’Albet i Sendes. S’hi arriba des d’una pista que surt del nucli de Castellbò, passat el restaurant 

de Cal Lluís, a travessant un rierol per un pont amb un angle de 90 graus respecte a la via principal. 

Solanell es troba al final de la vall formada pel coll de Solanell, vall composta pels cims del Roc Roi 

(2020m) i el de les Mongetes (2014m). 

A Solanell inicialment tan sols s’hi accedia per una pista pública apta per a persones i animals de 

tracció. En els darrers anys s’hi va arribar a accedir amb carro. 

Per la part baixa en la vessant est, els de la casa de cal Gironí van obrir una petita pista privada per 

accedir-hi amb un tot terreny. Actualment les dues pistes es troben arranjades per l’accés de tot tipus 

de vehicles.   

Solanell és un poble, com ja s’ha dit, situat a l' interior d’una vall, el seu terreny és esquerp i ple de 

pendents pronunciades, motiu que permet per altra banda que pràcticament tots els habitatges 

gaudeixin d’assolellament i vistes orientades a sud. 

L’església de Sant Julià de Solanell, objecte d’estudi d’aquest projecte final de grau, es troba separada 

del nucli com a molts altres pobles de la vall, probablement perquè els primers assentaments durant el 

segle X eren assentament d’arquitectura efímera al voltant de l’església i es reservaven els millors 

terrenys pels ramats i pels cultius. 

3.3 LA DESPOBLACIÓ 

3.3.1 LA SEU D’URGELL 

La Seu d’Urgell té al voltant 28 nuclis urbans, que es troben a les seves muntanyes i que en el pas dels 

últims 30 o 40 anys han sofert una despoblació total o quasi total.  

La situació en la qual es troben la gran majoria de pobles és la següent: alguns són pobles que només 

es troben habitats a temporades i on la gent no hi fa vida, sinó que, hi resideixen només en períodes de 

vacances, d’altres com Sendes o Tost es troben completament en runes i no són habitables, o com són 

els pobles de Banyeres, Lletó i Llirt, on la seva situació és quelcom millor, el motiu és que en gran part, 

els seus camps de conreu segueixen sent aptes per a l’agricultura, i les edificacions tot i que no són 

utilitzades com a residencies, sí que s’utilitzen com zones d’aixopluc per agricultors i ramaders, tot i així 

a finals del segle XX, les operacions agrícoles van passar de ser 750 a 250, i això fa pensar que la vida 

d’aquests nuclis urbans és propensa a desaparèixer, per la falta de manteniment. 

Històricament, el Pirineu català ha estat una de les regions més diligents que ha tingut Espanya. La 

gent a treballat i viscut durant molts anys en situació extrema, produïda per l’orografia del terreny. El 

clímax més àlgid el situem en els segles IX i X, quan el control àrab de la península Iberica exercia una 

gran pressió sobre algunes zones de refugi cristià, la gran majoria situades al nord. Aquesta pressió es 

reflexa en la forma amb la que es distribuïa la urbanització dels pobles; cultius en terrassa y la seva 

situació elevada propiciant una visió privilegiada per a divisar i defensar-se de possibles saquejos. 

Amb el retrocés de l’influencia musulmana, aquesta pressió comença disminuir estabilitzant la població, 

fins el segle XIX, on es marca un altre punt d’inflexió. Al voltant de l’any 1865, la població es troba en el 

punt més àlgid i amb el pas progressiu dels anys anirà disminuint fins arribar al 1950 (TAULA 3.1) on 

es produirà l’èxode més gran de la comarca fins a dia d’avui. 

 
Ciudad 1865 1920 1950 1970 1983 

Albet 40 69 63 31 12 

Carmeniu 70 32 25 8 2 

Castellbò 260 154 153 94 72 

Sallent 70 15 37 16 0 

Sant Andreu 90 35 32 12 7 

Santa Creu 100 39 30 27 19 

Sendes 140 43 32 7 0 

Solanell 180 45 34 8 0 

Turbiás 50 29 28 9 2 

Vilamitjana 210 59 102 44 20 
 

TAULA 3.1 DISMINUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE LES VALLS DE LA SEU D’URGELL 1865-1986 

 

PLÀNOL 3.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA POBLE DE SOLANELL 
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3.3.2 LES POLÍTIQUES DEL REGIM FRANQUISTA AFAVORINT L’ABANDONAMENT 

Les polítiques de desenvolupament del general Francisco Franco al llarg dels anys 1950 i 1960 anaven 

totes encaminades a afavorir les zones urbanes i els complexos industrials, en detriment de les zones 

rurals i agrícoles, comunitats de muntanya com eren la Seu d’Urgell. Aquestes es trobaven en una 

situació complexa: la Seu mai no havia enfocat el seu creixement fora del que s’obtenia a partir de 

l’agricultura i la ramaderia, i serà a partir de finals del segle XIX on es començarà a crear una nova 

indústria tèxtil. En ella es filava i es teixia el lli, la llana, i el cànem del país, provocant d’aquesta manera 

la centralització de l’oferta de treball a la Seu d’Urgell i escanyant els pobles que no tenien una xarxa 

viaria que permetés l’accés a les noves ofertes de treball, que tot i que seguien sent ofertes de treball 

dures i no molt ben remunerades, eren més atractives que el treball del camp. Això va provocar l’èxode 

del poble a les grans ciutats, sumant-hi la norma establerta en aquells anys on els tancaments 

d’escoles es feia efectiu si no se superava el nombre de 20 estudiants per escola. 

 

Ciudad 
Camí 

de terra 

Camí 

Pavimentat 
Electricitat Telèfon Escola 

Albet 1941 --- 1963 1973 Tancada 1972 

Carmeniu 1941 --- 1963 --- No 

Castellbò 1934 1980 1963 1950 Tancada 1978 

Castellnovet 1941 --- 1963 --- No 

Sallent 1937 --- 1963 --- No 

Sant Andreu 1941 --- 1963 1978 No 

Santa Creu 1941 --- 1963 1987 No 

Sarcédol  1941 1963 1963 No 

Sendes 1938 --- 1963 --- No 

Solanell 1935 --- 1963 --- No 

Turbiás 1941 --- 1963 --- No 

Vilamitjana 1941 --- 1963 1969 Tancada 1967 
 

TAULA  3.2 SERVEIS SOCIALS I D’INFRAESTRUCTURES A LA VALL DE CASTELLBÒ 1935-1987 

 

3.3.3 LA DESPOBLACIÓ DE SOLANELL  

Solanell es distingeix de la resta de nuclis urbans, ja que és el poble abandonat més gran de l’Alt 

Urgell. Una trentena de cases, amb graners, coberts i àrees de trilla, constituïen el nucli de 

l'assentament. En ell s'allotjaven unes 180 persones, fins a arribar a l’any 1950 on van passar a ser un 

poble d’unes 34 persones. Això era degut a molts motius: el principal, l’aparició de les comoditats 

modernes, que distaven molt de les comoditats que hi havia al poble, una vida dura on la gent 

treballava per si mateixa, la gran majoria no cobraven un sou, sinó que eren autosuficients, cultivant els 

seus propis aliments i assumint en sí mateix la responsabilitat, no solament de mantenir a les seves 

famílies, sinó que també els seus animals. Cada família encebava un o dos porcs, i tenien conills i 

pollastres. Les vaques no van aparèixer fins a les acaballes de la dècada del 1950, portant en sí 

mateixes la dificultat de produir quelcom regularment i poder exportar més enllà de Castellbò. La gent 

va formar part de l’economia de mercat dels voltants, tot i que per la situació del poble i el seus difícils 

accessos, no va ser tan regular com era necessari per a mantenir una activitat productiva. 

La desaparició de Solanell va ser deguda a què la gent no va poder adaptar les seves terres i vides, a 

l'avanç d’una nova mentalitat de comerç. En ella es requeria una mentalitat més efectiva i competitiva, 

ja que el nou comerç es mostrava insensible als costums tradicionals de la muntanya, on la producció 

és més lenta i elaborada. 

No per això s’ha d’entendre que l’únic motiu era l’avanç d’una economia capitalista on primava la 

productivitat, també s’ha de destacar la falta d’escola a Solanell. Això era un fet remarcable, els nens 

escolaritzats anaven fins a Castellbò (TAULA 3.2) a una hora aproximada de camí a peu. Aquest fet 

suposava que es perdien dues hores de treball, sense comptar les hores en las que es trobaven a 

l’escola formant-se d’una manera que no invitava a seguir vivint com es vivia. I no només això, 

l’escolarització també propiciava conèixer gent forana a Solanell, fet que obria possibilitats per a sortir 

del poble. Això va provocar una situació ben clara: si els joves no seguien vivint al poble, la població 

s’envellia, fent impossible mantenir el tipus de vida que s'hi duia i condemnant al poble de Solanell a 

ser un poble abandonat, com ho era abans del projecte REVIURE SOLANELL. 
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3.4 REVIURE SOLANELL 

3.5 EL PROJECTE REVIURE SOLANELL 
 

Reviure Solanell és un projecte que té com objectiu reconstruir i reviure el poble de Solanell (FOTO 
3.1). L’impulsor d’aquest projecte és en Saül Garreta, un arquitecte de la província de Tarragona, que 

va rebre l’encàrrec professional ara farà 10 anys de rehabilitar part del poble de Solanell. En principi no 

era l’únic que s’encarregaria de dur a terme dit projecte, comptava amb la participació d’altres 

companys, que de manera també professional es van adherir a ell. Amb el pas del temps aquests 

companys van començar a reduir-se, i en lloc de sumar-s’hi a aquesta desafecció, a ell li va provocar 

un altre pensament. Va veure en aquest projecte no una finalitat professional, sinó un repte personal i 

encoratjador. 

Tot això va coincidir amb una de les millors èpoques que ha tingut el despatx professional Garreta-

Arquitectes, del qual en forma part important, això va permetre que en Saül Garreta pogués invertir en 

la compra de propietats i així fins a ser propietari aproximadament de dos terços del poble, on l’ultima 

propietat ha estat una permuta signada amb una família de Vilafranca, amb la qual té una bona amistat 

i té el compromís de fer-los una casa. 

Reviure Solanell no té la finalitat de fer habitatges que tinguin una baixa ocupació, ja que això 

impossibilitaria que els projectes pensats funcionessin de la manera esperada. 

Per aconseguir aquesta fita, hi ha diferents idees. Una d’elles és vendre paquets de dies a l’any a un 

preu raonable, per exemple comprar uns 90 dies a l’any d’una casa, amb la condició que el propietari 

que no hi volgués anar l’hauria de posar en lloguer a través d’un portal web únic. L’empresa Reviure 

Solanell és quedaria un petit percentatge per a les gestions del lloguer i la promoció turística del poble. 

Un cas diferent seria la part del poble dedicada a la producció artística, en la que s’està buscant 

fórmules per a facilitar que artesanats, músics, pintors, escultors, escriptors,... puguin tindre espais de 

producció a un preu molt assequible (PLÀNOL 3.1). 
La idea és que l’afluència de turisme rural i la celebració d’esdeveniments culturals i artístics 

subvencionin la major part dels tallers/habitatges. La resta s’hauria de poder pagar amb part de la 

producció artística que generessin dites activitats. 

Les primeres residencies estarien reservades a les famílies que visquessin en el poble com podrien ser 

professionals lliberals, ramaders, agricultors, masovers, guies de senderisme, activitats de lleure.... 

 
PLÀNOL 3.2 ZONIFICACIÓ PENSADA PER A SOLANELL, SUGGERIDA PER L’ARQUITECTE ANNA IBARS PASCUAL 

FOTO 3.1 VISTA GENERAL DEL POBLE DE SOLANELL 

PLÀNOL 3.2 ZONIFICACIÓ PENSADA PER A SOLANELL, SUGGERIDA PER L’ARQUITECTE ANNA IBARS PASCUAL
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3.6 TASQUES REALITZADES A SOLANELL 

Des de l’any 2005, després d'haver dut a terme dos anys d’estudis previs, a Solanell s’han realitzat 

nombroses tasques per tal de poder dur a terme el projecte Reviure Solanell. 

Prova d’això és el decàleg d’accions dutes a terme fins el dia d’avui,  20  de  febrer  del  2013. 

 

 Elaboració d’un Pla d’Ordenació Forestal amb l’ajut de l’empresa Foresab, que actualment es 

troba pendent de l’ incorporació de nous terrenys. 

 Aixecament topogràfic de la totalitat del poble realitzat per l’empresa Tàrrega Servitop. 

 Col·laboració en l'elaboració del Pla d’Electrificació Rural (PER), que ja ha assolit l'electrificació 

del nucli de Solanell. Econòmicament ha estat costejat per la junta de compensació, la 

inestimable col·laboració del consorci i l’empresa Fecsa-Endesa, que ha permès la subvenció 

del 50% de l'import. 

 Obertura d’un nou accés al nucli (llicència concedida el setembre del 2010), del que abans era 

en part un camí públic d’una amplada no major de 1,5m i es trobava en algunes parts en 

terrenys privats. La idea de reparcel·lació és que sigui públic en la seva totalitat. 

 S’ha realitzat la tasca de consolidació, arranjament i ampliació, per mitjà de terrenys privats fer 

el camí públic d’accés principal al poble de Solanell. (llicència concedida setembre 2010) 

 S’ha condicionat l’entorn del conjunt de l'edificació de cal Gironí (llicència concedida setembre 

2010) 

 S’ha obtingut la llicència d’un forn de pedra en el conjunt de Cal Gironí. 

 S’han recuperat i condicionat les lleres i passos d’aigua així com les fonts del poble i 

subministrament d’aigua. 

 Entre 2007 i 2008, s’ha fet amb estreta col·laboració dels serveis tècnics municipal i l’equip 

redactor del POUM, un pla de millora urbana, fent que el nou planejament reconegui novament 

la condició de nucli urbà a Solanell. 

3.7 ELS PROJECTES DINS DE REVIURE SOLANELL 

Tenint en compte la grandesa del projecte Reviure Solanell, aquest ja ha rebut nombroses persones 

interessades a dur a terme alguna activitat a Solanell. 

 Una parella de Tarragona té la intenció de viure a Solanell per a criar vedelles ecològiques. En 

Javier té la formació especifica per a dur a terme aquesta tasca, doncs ha compaginat la seva 

feina a la petroquímica amb els estudis de pastor. 

 L’enòloga Meritxell Pallejà està estudiant la possibilitat de tornar a plantar vinya. 

 En Jose i la Irene estan interessats a fer una pastisseria tradicional que repartiria els seus 

productes per tota la vall de Castellbò. 

 El prestigiós violinista Evelio Tieles està organitzant cursets intensius de música clàssica. 

 Xavier Cazorla, ambientòleg, ha començat a estudiar diverses propostes de dinamització  de la 

vall, com la posada en valor dels diferents senders que passen per Solanell, per exemple la ruta 

dels Bandolers. També s’està plantejant fer una cessió d'ús al parc natural de l'Alt Urgell d'uns 6 

cortals, un molí, i una petita central hidràulica que tenen als afores del poble perquè s'hi puguin 

desenvolupar activitats com refugis o centres d’interpretació de la natura. 

 Un altre dels projectes que es volen dur a terme és la consolidació de l’església de Sant Julià de 

Solanell. Aquesta dotaria al poble d’un espai on poder reunir-se per a realitzar esdeveniments 

 L'etòloga Lucy Rees porta a terme l’estudi en estat salvatge d’uns petits cavalls anomenats 

Pottokas. Aquest projecte té pensat anar acompanyat d’una aplicació informàtica la qual 

permetria apadrinar un d’aquests cavalls i visitar-los sempre que es volgués. 

 Reviure Solanell ha arribat a un acord amb els propietaris d’una de les finques més grans de 

regadiu entre Tarragona i Reus per complementar activitats i poder fer arribar productes de 

qualitat de Solanell, la Vall de Castellbò i el Pirineu en general a les zones metropolitanes on es 

concentra la major part de la població. 

 Cursos de fotoperiodisme duts a terme per en Manel López, professor emèrit de la UAB i  

l’assessorament fotogràfic d’en Rojack Reporter. 

 

A part de tot això, diversos a professionals com fotògrafs, dissenyadors, fisioterapeutes o aficionats als 

esports de muntanya, s'han interessat pel futur de Solanell arran de les recents notícies aparegudes en 

els mitjans. Una idea molt interessant de la Marga de Cubelles és fer cursets de músico-teràpia, 

pràctica molt reconeguda a Brasil. 

 

 

FOTO 3.2 ARRANJAMENT CAMÍ ENTRADA PRINCIPAL 
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4 AIXECAMENT GRÀFIC DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

Per a la realització de l'aixecament gràfic va ser necessari una primera presa de mesures in 
situ, un equip topogràfic i l’ús del programa ON-Site Photo. 
Les problemàtiques per a la presa de dades, degut a la falta de planimetria dels paraments 
verticals de l’església, dificultava l’ús de les cintes mètriques, per altra banda l’obtenció 
d’un equip topogràfic, i un cop aconseguit, treballar amb ell també suposava un altre 
dificultat degut als desnivells del terreny i la quantiosa vegetació dels voltants de l’església, 
i sumant-l’hi finalment la dificultat de la presa d’alçades a l'interior de l’església, freturosa 
d’il·luminació. 
Tot i això es va poder dur a terme de manera òptima i eficient interactuant amb els tres 
elements citats al principi. 
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4.1 PASSOS PREVIS AL AIXECAMENT GRÀFIC 

Per a realitzar l’aixecament de l’església de Sant Julià de Solanell s’ha seguit un procés de presa de 

dades que es descriu en els següents punts: 

 

 CROQUIS I EINES PER A REALITZAR AIXECAMENT  

 

 REPORTATGE FOTOGRÀFIC  

 

Degut a la situació del poble de Solanell, un bon reportatge fotogràfic em podia assegurar reduir els 

desplaçaments de Barcelona a la Seu d’Urgell de manera exponencial. 

El procés el vaig centrar primer amb fotografies de caràcter general, per passar posteriorment a 

fotografies amb un detall elevat dels elements que em poguessin donar dificultats d’interpretació de les 

dades preses in situ. 

 

 AIXECAMENT DE PLÀNOLS I EL CONFLICTE DE LA PRESA DE DADES IN SITU 

 

Després del reportatge fotogràfic, vaig realitzar un seguit de croquis a mà alçada (FOTO 4.1), façanes, 

plantes i detalls constructius i d’ornamentació, per aquest procés era necessari comptar amb una cinta 

mètrica de llarg recorregut (30m) i una de curt (3m) (FOTO 4.2 i 4.3), per a posteriorment triangular les 

mesures i fer la representació gràfica de la manera més fidel a la realitat. La presa d’aquestes dades 

em va servir per fer-me una idea de les dimensions de l’església. Tot i així al passar les dades a 

l’ordenador vaig poder comprovar que el grau d’error era força elevat a la nau principal: s’ha de tenir en 

compte que l’església de Sant Julià de Solanell ha estat realitzada i mantinguda pels vilatans, i les 

seves parets no són perfectes i es troben en certa manera esbombades i les cintes mètriques no són 

òptimes i desdibuixen la realitat de l’església. 

Per tant em vaig posar en contacte amb en Saül Garreta autor del projecte de Reviure Solanell, i ell em 

va facilitar un equip topogràfic (FOTO 4.4), però no només això, sinó que vaig tenir l’assessorament 

d’en Jaume Fumadó i en Jaume Guilera per a realitzar un correcte aixecament topogràfic, ells em van 

guiar i ensenyar en tot el que em va ser necessari. 

 

 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L’ESGLÉSIA DE SANT 

JULIÀ DE SOLANELL 

 

PUNT 1 

Situa l’església amb un topogràfic anterior realitzat al poble de 

Solanell. 

PUNT 2 

Lligat a la base (PUNT 1) ens facilitarà els punts de la planta i de 

l’alçat de la Façana Sud 

PUNT 3 

Unió a la base (PUNT 2) localització dels punts de la planta i 

l’alçat de la Façana Oest. 

PUNT 4 

Vinculat a la base (PUNT 3) situa els punts de la planta i l’alçat 

de la Façana Nord. 

PUNT 5 

Lligat a la base (PUNT 4) localitza els punts de la planta i l’alçat 

de la Façana Est. 

PUNT 6  

Per poder accedir a l’interior de l’església amb l’estació total va 

ser necessari crear una base (PUNT 6) davant de la porta de 

l’església. 

PUNT 7 

Últim punt, aquest ja es troba a l’interior i està referenciat a la 

base (PUNT 6). Amb aquests punts farem l’encaix amb la planta 

extreta per mitjans manuals. 

FOTO 4.4 ESTACIÓ TOTAL 

FOTO 4.1 PART DELS CROQUIS REALITZATS IN SITU  

FOTO 4.2 CINTA MÈTRICA DE 30m      FOTO 4.3 CINTA MÈTRICA DE 3m 

ESQUEMA IMPLANTACIÓ DE L’ESTACIÓ 
TOTAL 
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 AIXECAMENT PER MITJANS FOTOGRÀFIC 

 

Degut a la falta de llum a l'interior de l’església em vaig veure obligat a recorrer a altres mitjans. En 

aquest cas, es va utilitzar un programa de la companyia Nemetschech, On-Site Photo. Aquest 

programa per mitjà d’algoritmes de fotogrametria avançats, corregeix les deformacions fotogràfiques, 

rectifica les imatges, identifica els punts de fuga i calibra l’escala de fotografies no preses 

ortogonalment. 

 

 EL PROCÉS 

 

Primer de tot es carrega la fotografia desitjada, 

en aquest cas la “capella 1”, es calibra la 

lluminositat i el contrast, així podrem millorar la 

claredat de la fotografia. 

 

 

 

 

 

Segon pas a seguir, mitjançant l’opció “Linea de 

Ayuda” tracem les arestes més importants i que 

ens facilitin una primera correcció d’imatge. 

 

 

 

 

 

 

Tercer punt, fixació de la malla en el pla en el 

qual volem treballar, en aquest cas serà l’arc 

més proper a nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

Quart punt, posar dues mesures reals de l’objecte 

que estem tractant, la primera a l’eix de les Xs 

(2.22m) i una segona en l’eix de les Ys (1.10m). 

On Site-Photo, treballa força bé amb mesures 

curtes, tot i que es preferible que siguin majors. 

 

 

 

 

Cinquè, aquí procedirem a dibuixar sobre la 

fotografia l’arc situat en el pla que ens interessa, 

no és imprescindible però si recomanable, podríem 

passar tan sols la fotografia rectificada, si així ho 

preferim. 

 

 

 

 

 

Sisè, exportar arxiu On-Site Photo a Autocad 

2010 

 

 

 

 

 

 

Finalment ja tenim l’arxiu en CAD amb la fotografia 

rectificada com desitjàvem i mesures reals. 
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4.2 EMPLAÇAMENT DE L’ESGLÉSIA DE DANT JULIÀ DE SOLANELL 

 

L’església de Sant Julià de Solanell no es troba al centre del poble, sinó que està força apartada del 

que seria el nucli de Solanell (PLÀNOL 4.1), aquesta està situada a la part Nord-est del poble. 

Per accedir a ella s’ha d’agafar un camí empedrat de pendent pronunciada i dirigir-se direcció Nord-est 

travessant el poble. Un cop finalitzat el camí s’arriba a una petita esplanada, des de la qual es pot 

veure la façana oest. Aquesta esplanada es troba a una cota més elevada que no pas l’entrada 

principal de l’església, per aquest motiu haurem de baixar fins a arribar a l’entrada del cementiri (FOTO 
4.6). Aquesta es troba tot just davant de l’entrada a l’església de Sant Julià de Solanell (FOTO 4.5), és 

a dir que haurem de travessar pel ben mig del cementiri fins a arribar a l’entrada de l’església. 

4.3 ORIENTACIÓ DE LES ESGLÉSIES ROMÀNIQUES 

 

L'orientació aplicada en el romànic des del seu inici en l’antiguitat, pretenia aconseguir la perfecció 

geomètrica. Per assolir aquesta fita es basava, com en gran part dels moviments arquitectònics 

anteriors, a l’home de Vitrubi, un home encabit en un quadrat, que es construïa a partir d’un cercle. 

Aquest cercle tenia com a centre el melic de l'home, i amb els braços estesos en creu es convertirà en 

la perfecta imatge de Déu fet home (FOTO 4.7). 
L’església romànica tenia com a model l’home crucificat (FOTO 4.7). L’abscís coincidiria amb el cap, els 

braços amb el transsepte i la resta de l'edifici estaria format pel cos de la figura. 

L’església s’orientava amb la capçalera a l'est, això tenia un motiu, ja que com tota bona arquitectura 

religiosa res es fa perquè si, i tot amaga un simbolisme: el motiu era que el sol surt per l’est i d’aquesta 

manera aconseguien que els rajos solars entrin primerament pel que simbòlicament és el cap de Crist, 

Déu a la terra. 

L’orientació de l’església de Solanell no segueix aquest patró, com podem observar al (PLÀNOL 4.1): 
l’eix que travessa l’església dividint la nau principal en dos, està fet de nord a sud, col·locant d’aquesta 

manera la capçalera al nord, desvinculant-se així de la norma establerta en la gran majoria d’esglésies 

del Romànic. 

Són molts els possibles motius pels quals l’església de Sant Julià de Solanell no segueix aquesta 

norma, en el següent apartat tractarem d'esbrinar. 

PLÀNOL 4.1 VISTA GENERAL DEL POBLE DE SOLANELL 

AMB LA SENYALITZACIÓ DE L’ESGLÉSIA 
FOTO 4.6 ENTRADA CEMENTIRI 

FOTO 4.5 ENTRADA PRINCIPAL ESGLÉSIA 

FOTO 4.7 DE L'HOME DE VITRUBI PLÀNOL 4.2 ORIENTACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT JULIÀ DE SOLANELL
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4.4 ORIENTACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

4.4.1 ORIENTACIÓ EST DE L’ESGLÉSIA 

(PLANO 4.3) En contemplar l’església de Sant Julià de Solanell veiem que la seva capçalera està 

orientada direcció nord. És conegut que les edificacions que es mostren amb una tipologia similar a 

l’església de Sant Julià de Solanell, solen haver patit diferents modificacions al llarg del temps, i que 

aquestes poden significar un canvi d’orientació significatiu, canviant la porta d’accés i variant la totalitat 

de l’orientació de l’edifici. 

Si observem la façana est, trobem dos absis situats sobre un massís de pedra de pissarra. D’aquest fet 

podem despendre tres raons  que recolzen aquesta hipòtesi: la primera és la situació dels absis: si fos 

així, l’església estaria orientada amb la capçalera a l'est, complint una de les regles més bàsiques del 

romànic; la segona, els abscissos estan situats sobre un massís de pedra, que seria el lloc més adient 

per a situar-los, doncs la resistència del terreny és la més elevada de la zona on es troba; la tercera i 

última és el costum històric de què la part amb més antiguitat sigui l’abscís i a partir d’ell es facin 

modificacions variant la seva orientació. 

 

4.4.2 ORIENTACIÓ SEGONS EL SANT TITULAR 

Per altra banda, mentre buscava informació sobre les orientacions de les esglésies romàniques, vaig 

poder trobar diferents escrits on es comentava els possibles motius pels quals una edificació religiosa i 

romànica no tingués orientada la seva capçalera en direcció a l'est. 

El més rellevant i favorable a entendre aquest fet, va ser l’escrit de Nilssen, citat (Circulo Románico). En 

ell es diu que, després d’haver realitzat un estudi sobre 211 esglésies romàniques, aquestes es 

replantejaven el dia de la festivitat del Sant titular de l’església, fent que la seva orientació varies 

ostensiblement del que s’esperava. 

Vaig seguir amb la recerca d’informació i vaig poder descartar aquesta hipòtesi gràcies a un altre escrit, 

aquest de (Valcárcel, 1998),  el qual deia que la gran majoria de les esglésies estudiades per ell, no 

coincidien amb el Sant titular de l’església, i apuntava que la seva orientació era deguda a l’època de 

l'execució del replanteig de l’església, corresponent en la seva majoria a la primavera, ja que d’haver 

volgut una orientació quasi perfecta haguessin utilitzat algun dels procediments citats en el seu treball, 

és a dir, que segons la seva conclusió aconseguir l’orientació est de l’antiga l’església romànica de Sant 

Julià de Solanell no era una dificultat per l’època de construcció. 

PLANO 4.3 POSSIBLES ETAPES CONSTRUCTIVES SANT JULIÀ DE SOLANELL 
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4.5 PLÀNOLS ESTAT ACTUAL ESGLÉSIA 
Tot seguit es mostren els plànols de definició geomètrica, plantes, seccions i façanes. Alguns 
dels elements mostrats són suposicions, doncs l’accés en algunes zones és massa arriscat o 
simplement no és accessible, d’altres els he pogut deduir gràcies a obertures que han sorgit en 
els sostres i paraments verticals, tot i que no mostraven la totalitat del detall però si les parts 
principals, quan no ha estat possible m'he basat en la bibliografia trobada i l’experiència d’altres 
professionals. 
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5 ANÀLISI CONSTRUCTIU DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

La primera part és la descripció visual sense més fi que facilita la lectura de les imatges 
exposades, doncs d’aquesta manera s’aprecia millor l’estat actual de l’església. 
Per a la realització dels plànols que formen part de l’anàlisi constructiva de l’església de Sant 
Julià de Solanell, m'he basat en un document anomenat REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE 
LESIONS, DETALLS CONSTRUCTIUS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ, que m’ha estat facilitat per 
part del DAC de REHABILITACIÓ, DAC que es realitza a l’EPSEB. Aquest document està format 
per diferents parts, totes elles molt acurades i detallades, i parteix de la base que es té accés a la 
totalitat de l'edificació; no era el meu cas i he hagut de realitzar suposicions sobre detalls 
constructius. Per a realitzar aquestes suposicions he tingut en compte com a eix principal el 
llibre escrit per "Fernando Cassinello Pérez" (Cassinello Pèrez, 1973), llibre on es detallen 
possibles solucions constructives per a la fusteria. 
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5.1 ESTAT EXTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

 

L’església de Sant Julià de Solanell (PLANOL 5.1), el pas dels anys, 

els factors climàtics de la zona i la falta de manteniment, donen com a 

resultat el deteriorament de l’església. 

Exteriorment, l’estat de conservació és òptim, totes les façanes estan 

completes. Hem de tenir en compte que al tractar-se d’una edificació 

d’alta muntanya amb bases romàniques fent que els seus murs tinguin 

una gran resistència al pas del temps, ja que estan formats per 

làmines de pedra de pissarra, totes elles superposades i s’ alçant fins  

arribar a la cota de la teulada. Únicament podem apreciar des de l’exterior un deteriorament en la punta 

del campanar, el qual no ha estat capaç de mantenir-se com la resta de l’edificació i presenta un 

trencament en la seva coberta. Rodejant l’església sense endinsar-se, procedim a la seva descripció. 

 

5.1.1 FAÇANA SUD (FAÇANA PRINCIPAL) 

(FOTO 5.1) Per tractar de descriure de forma lineal l’aparença d’aquesta façana agafarem com a eix l' 

eix principal, que és l’eix que divideix la façana en dos i que es traça pel ben mig de la porta. 

Frontalment i situada en l’eix mencionat, trobem una porta de fusta de doble batent encabida en un arc 

rebaixat. El seu estat és òptim, ja que el seu manteniment ha estat fàcil, doncs al tractar-se d’un 

element no estructural, s’ha pogut dur a terme el seu manteniment al llarg dels anys pels mateixos 

vilatans. 

Tot just per sobre de la porta, ja es mostra que a l'interior de l’església trobarem dos nivells. Aquesta 

apreciació es desprèn al veure un petit sortint de pissarra, on la seva funció és la de protegir les 

bigues de fusta encastades al mur de la façana de l’aigua que es pugui escorre per la superfície façana. 

Situat en l’eix principal de la façana i per sobre de la cornisa a uns 2 metres, trobem el centre d’un òcul, 
de dimensions reduïdes i custodiat per una reixa simple, que s’ha oxidat amb el pas del temps. 

La teulada d’aquesta façana és de pissarra, com a tota l'edificació, però té la peculiaritat de ser quasi 

plana, en el tram que va del campanar fins a l'eix, i passa a ser inclinada fins a arribar a la intersecció 

amb la façana est. 

Des d'aquesta visual podem observar que el campanar és de base quadrangular i passa a ser 

octoangular la resta d’ell (en la següent façana s’observa de millor manera). El campanar compte amb 

tres finestres,  dues d’iguals dimensions anomenades finestra 1 i una ultima situada a la cota més alta 

que en diem finestra 2, tot i que aquesta no és la millor perspectiva per observar la totalitat del 

campanar, ja podem veure que la punta de la seva coberta roman trencada. 

FOTO 5.1 FAÇANA PRINCIPAL O SUD 

PLANOL 5.1 ORIENTACIÓ ESGLÉSIA 
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5.1.2 FAÇANA OEST 

(FOTO 5.2) Des d’aquesta vista podem 

veure que l’església de Sant Julià de 

Solanell, té dues teulades inclinades, 

una superior que engloba la totalitat de la 

nau principal de l’església i un altra 

teulada inclinada, situada a mitja alçada. 

Aquesta última és la teulada que es troba 

per sobre de les capelles, de les quals 

en parlarem més endavant al entrar a 

l’interior de l’església, des del costat 

esquerre de teulada de les capelles, en 

surt un contrafort, ell suporta les 

empentes que transmet la volta de canó, 

aquest no és l’únic contrafort, en aquesta 

façana en trobem un altre situat als peus 

del campanar. 

El campanar, a diferència del anterior 

façana, tant sols té una finestra d’iguals 

dimensions i situació a la finestra 2 

esmentada en l’anterior façana. 

 

 

5.1.3 FAÇANA NORD 

(FOTO 5.3) Possiblement la façana més 

senzilla de totes, aquesta és la façana que 

donarà lloc a la capçalera trapezoïdal de 

l’interior. En ella trobem una teulada de dues 

aigües que cobreix la nau central i l’abscís 

de l’església, i en un segon nivell en surt un 

altra teulada, aquesta només té una vessant 

i és el sostre de la zona de les habitacions 

curvilínies que es troben al interior de 

l’església. 

 

 

5.1.4 FAÇANA EST 

 

 

(FOTO 5.4)La situació d’aquesta façana és la més complexa, ja que 

es troba a ras d’un macis de pedra de pissarra i les seves formes 

no són rectilínies, en ella podem veure que es descriuen dues 

corbes que donen cabuda a les dos habitacions interiors, tot i que 

des d’on estem no podem veure els contraforts ni els dos nivells de 

teulada, però si tinguéssim una vista aèria (PLÀNOL 5.2) podríem 

veure que entre la façana oest i la façana est es guarda certa 

simetria, tant en els contraforts com en les altures de les teulades. 

FOTO 5.2 FAÇANA OEST 

PLÀNOL 5.2 CONTRAFORTS 

FOTO 5.3 FAÇANA NORD 

    FOTO 5.4 FAÇANA EST
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5.1.5 COBERTA 

(FOTO 5.5) La coberta està formada per quatre mòduls ben diferenciats i el material utilitzat és la 

pedra de pissarra. El primer i més representatiu és el que engloba la nau principal, una coberta de 

dues aigües amb la particularitat que al rodejar el campanar la seva planimetria augmenta. Aquesta 

coberta, vista des de l’interior, ens mostra un forat, el forat es va formar degut a la gent que va estar 

vivint a l’església encenia fogueres i el fum segurament buscant una sortida va engrandir el forat. 

El segon mòdul és la coberta situada a mitja alçada i a la façana oest. És una teulada senzilla d’una 

sola aigua encabida entre el contrafort i el campanar. El tercer mòdul, la coberta a mitja alçada que 

cobreix les dues habitacions de formes curvilínies que té com a resultat i vist en planta una espècie 

de “B” majúscula, l’últim mòdul és la coberta del campanar, la més deteriorada de totes, esta situada al 

Sud-oest de l’església i la seva forma és un octàgon on cada parament dels vuit que té està format per 

dues pendents diferenciades. 

 

 

5.2 ESTAT INTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

És aquí on l’estat de l’església no és l'esperat després d'haver vist l’exterior. Hem de tenir en compte 

que en els últims anys, pròxims a l'inici del projecte de REVIURE SOLANELL, va estar vivint gent que 

per tal de no passar fred encenien fogueres, també utilitzaven els altars com si fossin prestatges i 

d’altres o aquests mateixos, en un intent de buscar tresors amagats, van perforar i trencar diferents 

parets, armariets i tot el que els fes sospita que tingués cert valor material. 

 

5.2.1 REBEDOR 

(FOTO 5.6)Només entrar a l’església 

trobem un petit rebedor fet de fusta i que 

segons l’any imprès es va realitzar al 

1878. Aquest rebedor consta de tres 

portes, la principal, que dona accés a 

l’església, és una porta de doble batent i 

sobre ella hi ha un rosetó en forma 

d’el·lipse que permet l’entrada de la llum, 

sempre que la porta principal de 

l’església romangui oberta. Les altres 

dues portes situades als laterals de 

l’estructura ens dirigeixen a diferents 

emplaçaments, una ens condueix a unes 

escales que donen accés a l'altell i l’altre a la porta d’accés de l’habitació on es troba la pila 
baptismal. 
 

5.2.2 ALTAR 

Si mirem des de l’entrada principal a l’interior, la nostra vista se 

centre a l’altar (FOTO 5.7). En el seu frontal es mostra la figura 

d’un esquelet com si s’estigués alçant-se. Aquesta és l’única 

mostra pictòrica que té l’església, espatllada per algun brètol que 

va decidir tapar el cap de l’esquelet amb una pintada sobre el seu 

cap. 

L’altar està situat dos esglaons per sobre del que seria el nivell de 

la nau i totalment enrassat amb el mur nord de l’església. La 

situació poc comuna de l’altar és deguda a què durant els segles VI i VII, començant per la Gàl·lia i 

seguint per Roma, es va decidir la ubicació de l’altar enganxat a la paret, per a què també el sacerdot 

com ja ho feien els fidels, portes a terme la litúrgia de cara a l'est, és a dir al Senyor. 

FOTO 5.5 ELEMENT COBERTA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

FOTO 5.6 REBEDOR DE FUSTA 

FOTO 5.7 ALTAR  
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5.2.3 CAPELLES 

(FOTO 5.8) En endinsar-nos a l’interior de l’església, podem observar gairebé la totalitat de la seva 

distribució, exceptuant les habitacions de les quals només en veiem les portes d’accés. Això es degut a 

la seva forma trapezoïdal. La nau principal està formada per l’altar, l’altell i quatre capelles laterals, 

dos a cada costat situades de forma quasi simètrica, totes elles estan previstes d’un petit altar, on 

possiblement hi restava una figura religiosa. Cada un d’aquests altars esta encabit dins d’un arc 
apuntat. També podem observar a les fotografies adjuntes on mostra que les capelles situades a l’oest 

presenten un millor estat respecte les situades a l’est, això és degut a què la façana est és manté més 

temps exposada al sol reduint les humitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 VOLTA DE CANÓ 

Un cop situats al ben mig de l’església mirant al sostre, es veu clarament l’inici però no el final del què 

era una volta de canó, trencada pel pas del temps i la manca de manteniment, que deixa veure 

l’estructura de fusta encavallada que suporta el pes de la teulada. 

La volta de canó (PLANO 5.3) és com un cilindre que es forma amb el desplaçament d’un arc de mig 

punt al llarg d’un eix longitudinal, aquesta és suportada per quatre arcs torals repartits al llarg de la volta 

de canó, un en l'inici i l’altre en el final de la volta, repartits de forma equidistant i dos al centre. Aquests 

dos últims arcs torals estan trencats per complet i han propiciat l’ensorrament de la part central de la 

volta de canó, per sobre del nivell de les capelles esmentades en l’apartat anterior, trobem un una 

motllura que rodeja perimetralment tota la nau exceptuant la part de  l'altell, l’enreixat format per la 

motllura i els arcs torals donant lloc a petits arcs de mig punt perpendiculars a l'eix longitudinal. Degut 

a l’estat de la volta de canó només es mantenen en un estat òptim tres arcs. 

 

 

 

FOTO 5.8 FOTOGRAFIES FRONTALS CAPELLES DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL PLÀNOL 5.3 DESCRIPCIÓ GRÀFICA VOLTA DE CANÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 
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5.2.5 ALTELL 

L’altell (FOTO 5.9) està situat tot just per sobre de l’entrada principal. Aquest altell té forma de “U” i 

està compost per un enllistonat perpendicular a la nau, aquest està suportat per nou bigues 
encastades a la façana sud i dues més en la façana oest. Les nou bigues anteriors reposen sobre 

una biga principal que travessa de forma perpendicular a la nau, aquesta és la biga de major secció 

de l'altell. A partir de l’altell sorgeix l’accés al campanar. 

 

5.2.6 CAMPANAR 

L’escala (FOTO 5.10) que s’enfila des de l’altell amunt fins al campanar, es troba en un estat de 

deteriorament molt avançat. Està formada per quatre trams, tres plans i tres d’escales i en arribar a 

dalt de tot ens donem 

compte del veritable mal 

estat del campanar, que 

ha perdut tota la seva 
punta, fent que les pluges 

entrin sense tenir cap 

problema i provocant el 

deteriorament de tota 

l’estructura de fusta que 

suporta la teulada del 

campanar i també l’escala. 

5.2.7 HABITACIÓ 1 

(FOTO 5.11) L’habitació 1 és una sala a la que tenim accés tot just a l’ inici de les escales que porten a 

l’altar. Només entrar per la porta podem veure frontalment una finestra encabida en un prisma de 

forma estranya, ja que la part inferior de la finestra té un semicercle que s’endinsa, del qual en 

desconec la seva utilitat, a mà esquerra trobem un armari on possiblement s’hi graduaven el útils per a 

realitzar les litúrgies, a mà dreta veiem un petit prestatge. 

 

5.2.8 HABITACIÓ 2 

L’habitació 2 és una sala de forma irregular, més petita que 

l’anterior. Per accedir a ella és necessari entrar a l’habitació 1, un 

cop entrem dins podem veure a mà esquerra un petita latrina 

(FOTO 5.12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5.11 OBERTURA I MOBILIARI HABITACIÓ 1 

FOTO 5.10 CAMPANAR I ESCALES DE L’ESGLÉSIA 

  FOTO 5.9 ALTELL DE FUSTA  

FOTO 5.12 LATRINA UBICADA A 

L’HABITACIÓ 2  
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5.2.9 HABITACIÓ 3 

(FOTO 5.13) Tot just entrar a l’església, trobem a mà dreta l’accés a l’habitació 3, passem per un 

passadís estret d’uns 80cm d’ample, al final d’ell trobem una petita finestra que més que una finestra 

és una obertura situada a la façana sud, seguim pel passadís i podem veure la pila baptismal. El seu 

estat és força pèssim doncs algú va retirar part de l’enrajolat. 

 

FOTO 5.13 OBERTURA I PILA BAPTISMAL  
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5.3 PLÀNOLS LESIONS ESTRUCTURALS 
Com en l’apartat de plànols anterior, aquest també segueix l’ordre indicat al DAC de 
rehabilitació que es cursa a la EPSEB. 
En ell es descriu de manera visual mitjançant plànols l’estat de les lesions de l’església de 
Sant Julià de Solanell, materials emprats i possibles solucions constructives. 
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5.4 PLÀNOLS DIAGNOSI I ESTUDI DE LESIONS 
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6 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE 
SOLANELL 

Durant la realització d’aquest projecte, es va presentar una proposta tècnica d’intervenció 
amb l’objectiu fonamentalment d’establir els tractaments de conservació i restauració 
necessaris per tal d’optimitzar l’estat de conservació. 
 

 



 



69   Estat actual, diagnosi i proposta d'intervenció a l'església de Sant Julià de Solanell, Municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 

 

6.1 OBJECTE DE LA PROPOSTA 

L’objecte del projecte és una primera fase d’intervenció d’urgència de diversos elements de l’església 

de Sant Julià de Solanell ( Montferrer i Castellbò) per tal que la degradació progressiva que afecta 

l’edifici no afecti de manera irreversible algun d’aquests elements, i a curt termini l’estructura de tota 

l’edificació. 

És un projecte a mitjà termini, ja que hi ha moltes intervencions a realitzar degut a l’estat actual de 

l’església, després de més de 40 anys en desús. 

En els anys següents està previst dur a terme més actuacions que a la llarga tornin a donar a l’església 

de Sant Julià de Solanell l’esplendor de temps passats. 

 

6.2 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I PROTECCIÓ 

L’església de Sant Julià de Solanell es troba inclosa al Catàleg de Béns Protegits del POUM de 

Montferrer i Castellbò. Actualment no té establert cap nivell de protecció, tot i que en aquest catàleg és 

proposa la seva inclusió com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

Es troba ubicada en sòl rústic com tot el nucli de Solanell. 

Les dades cadastrals són: 25028A017000470000XL 

6.3 PROPIETAT 

El Bisbat d’Urgell és el titular de la propietat de l’església de Sant Julià de Solanell al municipi de 

Montferrer i Castellbò. 

 

6.4 OBJECTIU DE LA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

La present proposta tècnica d’intervenció ha estat realitzada amb l’objectiu fonamentalment d’establir 

els tractaments de conservació i restauració necessaris per tal d’optimitzar l’estat de conservació. 

Aquesta rehabilitació compte amb diversos punts de vital importància com són els següents: 

 

Humitats: Degut a la ubicació de l’església i la falta de manteniment, han sorgit humitats en els 

paraments verticals interiors de l’església. Una solució efectiva seria el drenatge perimetral de la part 

oest, doncs aquesta es troba en la majoria del dia a ombra, fent que les humitats es perpetuïn. 

 

Campanar: l’escala que s’enfila des de l’altell fins al campanar es troba en un estat de deteriorament 

molt avançat, degut al trencament de la teulada del campanar, provocant nombroses filtracions d’aigua 

que debiliten el suport de la teulada i l’estructura de fusta de l’escala. Per aquest motiu, és necessària 

la reconstrucció de la coberta del campanar i rehabilitació de l’escala. 

 

Esquerdes: Les esquerdes que presenta l’interior de l’església de Solanell han de ser estudiades i 

resoltes, per tal de poder assegurar la vida de l'edifici, doncs a mesura que passi el temps si no són 

controlades o disminuïdes, poden suposar problemes de caràcter estructural de difícil solució. 

 

Volta de canó: els arcs torals centrals que la formen estan trencats per complet i han propiciat 

l’ensorrament de la part central de la volta de canó. Aquesta proposta pretén enderrocar la volta i 

consolidar-la, evitant d’aquesta manera que un nou ensorrament de la part restant provoqui un accident 

fortuït al visitant. 

 

Neteja: pel fet esmentat a l’anterior punt, la runa provocada per l’ensorrament de la volta de canó 

segueix present a l’interior de l’església, i és necessari retirar-la per tal de poder gaudir plenament de 

l’església sense perill d'ensopegar. 

 

Porta d’accés: la porta d’accés no pot garantir que l’església de Sant Julià de Solanell romangui 

tancada. Durant temps prolongats han estat malvivint grups de persones que han encès fogueres, 

ratllat quasi la majoria de les parets i han provocat nombrosos desperfectes a l’església; és necessari 

assegurar que el pas a l’interior de l’església sigui limitat. 

 FOTO 6.1 FRAGMENT EXTRET DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (MONTFERRER I CASTELLBÒ)
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7 FITXES D’INTERVENCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE 
SOLANELL 

Les fitxes d’intervenció mostren per mitjà de fotografies l’estat d’algunes de les patologies 
trobades a l’església, amb una petita descripció i tot seguit es determinen les possibles 
causes i solucions. 
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7.2 REPARACIÓ COBERTA 

 

  

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA: 

1-Despreniment Teulada: Trencament de l’estructura de suport de la teulada del campanar. 

 

CAUSES 

1-Despreniment Teulada: L’estructura de fusta que suporta la teulada del campanar es troba 

exposada a la pluja i la humitat, provocant en ella canvis dimensionals i afavorint l’aparició de fongs i 

xilòfags, debilitant de manera exponencial la seva principal funció, podent sotmetre’s a les càrregues 

provocades per la coberta i tenint com a resultant l’estat actual. 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1-Enderrocament de la teulada del campanar i construcció d’una nova coberta, respectant els acabats 

originals per tal de fer passar desapercebuda la reconstrucció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 HUMITATS ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE SOLANELL 

 

  

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA: 

Les humitats que es presenten en els murs de l’església de Sant Julià de Solanell són de quatre tipus: 

1-Humitats per capil·laritat                               3-Humitats per condensació 
2-Humitats per filtració                                    4-Humitats accidentals 
 

CAUSES 

1-Humitats per capil·laritat: produïdes per l’ascens del aigua del terreny a través de les 

fonamentacions i els murs que es troben en contacte amb el sòl on esta ubicada l’església 

2-Humitats per filtració: provocada per l’aigua que arriba des de l’exterior i penetra a l’interior del 

recinte, a través dels paraments verticals i horitzontals. 

3-Humitats per condensació: la condensació de l’aire d’ on lloc a la formació de goteres que es va 

agregant unes a altres, fins a formar nuclis d’humitat. 

4-Humitats accidentals: la falta de manteniment de l’edificació, el mal ús d’aquesta i un error puntual 

poden provocar-les. 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1 i 2-MURSEC ECO inalàmbric: emet un senyal molt baixa de freqüència que actua sobre els anions i 

cations presents en els porus i capil·lars dels murs, anul·lant el procés d’absorció capil·lar i provocant 

que la humitat descendeixi a traves del mur fins al subsòl (Humicontrol). 

3-Un bon manteniment de l’edificació podria reduir aquesta patologia, mantenir airejades les estàncies, 

ja que el vapor d’aigua per les seves físiques fluirà cap a l’exterior de l’edificació. 

4-La reparació de la coberta de la nau principal i el campanar reduirà amb escreix aquesta patologia. 
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7.3 ESFONDRAMENT DE LA VOLTA DE CANÓ 

   

DESCRIPCIÓDE LA PATOLOGIA: 

Despreniment de la part central de la volta de canó i trencament del tirant de la segona encavallada. 

1-Esfondrament volta de canó                        2-Trencament parcial coberta: 

 

CAUSES 

1-Esfondrament volta de canó: Les constants filtracions de les aigües pluvials, degudes amb tota 

certesa al mal estat de la coberta, van anar debilitant la seva capacitat portant, sumant-hi els 

assentaments del mateix edifici al llarg dels anys, ja sigui per dilatacions o contraccions, han fet variar 

les seves dimensions, fent que la cúpula es ressentís fins a arribar al punt de ser insostenible i 

provocant el seu esfondrament. 

2-Trencament parcial coberta: pels motius citats en l’apartat anterior, la coberta de fusta s’ha vist 

afectada de similar manera, propiciant la ruptura del segon tirant mirant-los de nord a sud i perdent part 

de la seva impermeabilització, que és deguda a la teula de pissarra. 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1-Esfondrament volta de canó: Enderrocar i consolidar les capelles i la volta de canó, repassos 

d’esquerdes en murs de paredat. 

2-Trencament parcial coberta: Arranjament de la teulada, desmuntar teules, tractament de la fusta, 

repassar encavallades i taulons, substitució dels elements deteriorats, impermeabilització amb butil... 

 

 

 

7.4 SUBSTITUCIÓ DE LA PORTA D’ACCÉS 

   

DESCRIPCIÓDE LA PATOLOGIA: 

Envelliment de la fusta i pèrdua de la seva funcionalitat com porta. 

1-Envelliment natural 
 

CAUSES 

1-Envelliment natural: La porta de fusta està exposada a la climatologia de la zona, un clima agressiu 

pels materials de fusta, que sense un manteniment adequat es deterioren mostrant una oxidació del 

carboni, envellint la fusta i enfosquin el seu verdader color. 

 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1-Envelliment natural Refer porta i posar pany de seguretat. 
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7.5 FISSURES  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA PATOLOGIA: 

Fissures en els paraments verticals, no es poden considerar com esquerdes doncs no han travessat la 

totalitat de l'element constructiu. 

 

CAUSES 

1-Fissures: El desplomament de la volta de canó i els assentaments de les cimentacions han provocat 

el sorgiment de fissures de caire no estructural en els paraments verticals de l’església. 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1-Fissures: Repassar fissures en murs de paredat, una possible solució seria segons la seva amplada: 

Fissura de menor importància: 

Sobre la fissura, s’obre una ranura de profunditat 6 a 2.5cm depenent de la fissura, es neteja amb un 

raig a pressió d’aire i es reomple amb un segellador, s’enrasa i es deixa eixugar. 

Fissura de major importància 

Perforació al tots dos costat de la fissura i inserir elements metàl·lics en forma de U (similar a una 

grapa). Després s’han d’assegurar amb morter. És necessari reforçar les seccions adjacents, ja que en 

cosir una fissura, l’estructura tendeix a tornar-se més rígida, i aquest fet pot augmentar la restricció 

global de l’estructura provocant la fissuració a altres parts de la mateixa. 

 

 

 

7.6 NETEJA DE LA VEGETACIÓ DELS MURS DE FAÇANES 

   

DESCRIPCIÓDE LA PATOLOGIA: 

Aparició de vegetació en les juntes del paredat de l’església, la permanent humitat afavoreix l’aparició i 

proliferació de fongs, molsa i vegetació, on les seves arrels acaben per deteriorar grumant la 

maçoneria. 

 

CAUSES 

1-Vegetació façanes: La climatologia de la Seu d’Urgell, on la humitat és present a tota la comarca, 

sumant-t’hi la manca de manteniment, ha propiciat aquesta patologia. 

 

 

POSSIBLES ACTUACIONS 

1-Vegetació façanes: neteja parament per mitjà de raspalls e hidrorentat, aplicació de producte 

desincrustant sobre el parament a netejar, projecció d'aigua a pressió controlada per maquinària 

apropiada eliminant residus d'obra, pols, eflorescències salnitroses i retirada de la petita vegetació en 

qualsevol punt, fins a una neteja total. 
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8 PLÀNOLS D’INTERVENCIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE 
SOLANELL 

En aquests plànols és mostra l’actuació a realitzar per tal de reduir l’afectació de les 
patologies descrites a les fitxes anteriors, aquest joc de plànols s’ha de sumar, als plànols 
de l’apartat 5.3. PLÀNOLS LESIONS ESTRUCTURALS, per tal de complementar la informació 
que mostra a continuació. Les humitats interiors seria necessari posar-se en contacte amb 
els tècnics d’HUMICONTROL, per aquest motiu no he pogut realitzar el planell doncs no he 
pogut contactar amb ells. 
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9 CONCLUSIÓ 

L’església de Sant Julià de Solanell ha pogut sobreviure en força bon estat al pas del temps, tot i trobar-

se situada en el Pirineu lleidatà, on les nevades, les pluges abundants i els dies solejats són situacions 

climàtiques força extremes i comunes. 

  

Tot i això, s’ha vist afectada per l’intrusisme de l’ésser humà, el qual ha ratllat els paraments verticals, 

els ha perforat en recerca de tresors inexistents, i ha fet d’ella una espècie de campament, fent 

fogueres a l’interior o utilitzant els altars com prestatges. No ha estat fins a l’arribada del projecte 

REVIURE SOLANELL, quan l’església ha tornat al punt de partida: avui està protegida, en certa forma, 

per la voluntat d’un grup de gent, que té la intenció de fer reviure un poble i, juntament amb aquest, 

l’església. 

 

La intervenció en els quatre punts principals: estudi de les esquerdes; reparació de les cobertes; 

esfondrament de la volta de canó encara existent; i substitució de la porta d’accés, suposaran una 

millora substancial en l’edificació, prolongant la vida útil de l’església, i preparant-la per a un futur no 

molt llunyà com un equipament més del poble de Solanell. Així, es retornarà a la vida el que suposava 

per a un poble rural una església, que no era només un lloc de culte, sinó un punt de reunió per als 

vilatans. 

 

Aquest projecte m’ha aportat nombrosos beneficis: entendre la història del meu país; l’estudi de les 

construccions que es realitzen a les zones rurals; les patologies pròpies en les edificacions civils 

històriques; l’ús de la fotografia per a realitzar aixecaments gràfics (On-Site Photo); la triangulació de 

mesures per tal de poder fer un aixecament fidel a la realitat; la curiositat de trobar resposta a les 

preguntes infinites que em sorgeixen... Però, el més remarcable del projecte ha sigut les persones que 

he arribat a conèixer, els debats que han sorgit sobre l’estat de l’arquitectura actual, i el fet que -tot i la 

situació on es troba avui l’arquitectura- continua existint gent que té la suficient empenta i valentia per 

proposar noves formes de convivència. 

 

Per tots els motius exposats en l’anterior paràgraf, considero que l’església de Sant Julià de Solanell ha 

suposat per a mi un repte encoratjador i alliçonador, que m’ha obert diferents camins per on poder 

trobar diferents sortides laborals que fins ara no creia possibles. 

10 AGRAÏMENTS 

Aquest projecte no hauria estat possible o hauria estat totalment diferent, si no hagués comptat amb 

l’ajut o l’assessorament de les persones que esmento tot seguit de manera cronològica. 

 

Primer de tot agrair a la meva família per donar-me l’empenta necessària per a la realització del 

projecte. 

 

Agrair a Montserrat Bosch tutora del PFG, que m’ha donat la possibilitat i el consell per poder presentar, 

el que avui és el projecte de major importància que he fet mai, a en Saül Garreta, que m’ha obert les 

portes de Solanell i m’ha estès la mà en tot moment, sense cap recança i m’ha fet partícip de Reviure 

Solanell 

Agrair a Meri Torralba i Toni Garfella, l’ajut prestat per a poder realitzar la presa de mesures in situ, 

mencionar a en Jaume Fumadó i en Jaume Guilera experts topògrafs, que es van desplaçar fins a 

Solanell per a realitzar l’aixecament topogràfic de la millor manera possible i que em van ajudar en la 

comprensió de les dades extretes per l’estació total. Com és evident no tan sols he tingut l’ajut de les 

persones citades, gràcies a reviure Solanell he pogut mantenir debats amb gent que en certa manera 

em van influir positivament per a la comprensió històrica de l’església de Solanell, com són Jordi Seró, 

David Bea Castaño, Carles Gascón Chopo, Lluís Obiols Perearnau, Laia Creus, Gerard Remolins 

Zamora, Albert Pons Carrera... 

 

Gràcies també al Bisbat d’Urgell i al municipi de Montferrer i Castellbò, per confiar en què la proposta 

d’intervenció de l’església de Solanell era vàlida per tal de demanar la subvenció. 

 

Gràcies a totes i a tots, per cedir part del vostre temps de lleure, sense més benefici que la meva 

gratitud. 

 

Afegir per últim tots els autors citats a la bibliografia, que m’han dotat dels coneixements que no tenia o 

que no recordava. 
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12 ANNEXOS 

En aquest punt es presenta la traducció a l’anglès de l’apartat 2-ANTECEDENTS HISTÒRICS, per 
tal de complir amb la normativa per a l'obtenció del títol de grau, ja que és imprescindible 
l'assoliment de la competència en tercera llengua. 
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2 HISTORICAL BACKGROUND 

The historical backgrounds go back to the Carolingian empire, in a short explanation the chosen 

passages are the ones thought to be more relevant to place the church in historical context, as the 

County of Urgell has been changing his prestige along history, even though the church of Sant Julià de 

Solanell has survived all of them till now. 

 

2.1 THE MARCA HISPANICA AND THE SEPARATION FROM THE CAROLINGIAN EMPIRE 

To the ends of the VII century the Carolingian empire takes part at the north of Iberian peninsula to stop 

the Muslim armies, creating this way what will be the Marca Hispanica, it's success will be in part due to 

the collaboration of the native population, which didn't agree to be governed by the caliphate of Cordova, 

the Marca Hispanica will be created by counties depending from the Carolingian monarchy. 

 

The Carolingian kings designed counts by the next system: ones would have native origins and others 

from the 'franc', the main intention was to avoid that the whole counties were ruled by native counts, this 

way they would avoid somehow the relation between the governor and the population, as the 

Carolingian empire was conscious that before the native population had resisted to the caliphate from 

Cordova, and this fact could be repeated changing roles, making this way the Carolingian empire to be 

rejected, besides the Carolingian empire couldn't renounce to the military acknowledgement that the 

native counties had and had shown all along the conquer of the Marca Hispanica. 

 

With the death of Carlemany 814 a.c. begins the franc civil war, Lotari the son of Lluís el Pietos, 

demanded the submission of his two brothers, it won't be till august 843 a.c. when will be signed the 

“Tractat of Verdú”, this meant the division of the Carolingian empire among the sons of Lluís el Pietós 

and the grandsons of Carlemany, this put and end to a civil war that lasted for 29 years. 

 

At the same time the Catalan counties started to create their independence, proof of this is the 

expansion that was taking on Guifré el Pelós which at the ends of the IX century had a high number of 

counties of the Marca Hispanica as the counties of Barcelona, Osona, Girona, Urgell and Cerdanya and 

Conflent, only for this one could perceive the instability of the Carolingian empire as one count ruled 

most part of the Marca Hispanica. 

 

But the most remarkable incident of this transition to the independence of the Catalan counties arrived 

after the death of Guifré el Pelós the year 897, he left his heritage and nobiliary titles to his three sons, 

Borrell I (847-911) who inherited the counties of Barcelona, Girona and Osona, Sunifred II (890-950) 

who hearted the county of Urgell and Miro II (878-927) who inherited the county of Cerdanya. For the 

first time after the creation of the Marca Hispanica a count left his titles in heritage, illegitimating all that 

had been done till the moment, as the counts were designed by the emperor Carlemany, this originated 

the creation of Comtal Dynasty of Barcelona which sweared loyalty to the king of France. 

 

2.1.1 THE CATALAN COUNTIES 

Even though the loyalty to the king of France, the counts dynasty of Barcelona didn't believe it at all, as 

shown when in the year 950 Borrell II tried to negotiate several times with the Caliphate of Cordova, 

where he offered a part of 'vassalage' in exchange that the caliphate stopped the attacks to the Catalan 

counties (MAP 2.1 / PAGE 5) the result was the contrary to the expected as the caliphate of Cordova 

threatened by its own crisis send several attacks to the Christian centers at the north, one of them the 

county of Barcelona, on July 985, was sacked and many of their population was captured and 

imprisoned in Cordova. 

 

The assault forced Borrell restructure their political alliances and think about a possible return to the 

Carolingian court, a demand that was neglected by the Carolingian Empire, leading to the final break of 

dynastic legitimacy, and therefore the moral and legal bonds between the French monarchy and the 

Catalan counties broke. 

 

During the eleventh and twelfth centuries, began a major territorial expansion, where the Count Ramon 

Berenguer III was the first count named monarch of the Catalans. He made a major expansion making 

them grow in different directions, such as the east of the peninsula, Mediterranean islands and northern 

Occitan, this expansion was named the new Catalonia. 

 

2.1.2 THE CROWN OF ARAGÓ 

With the death of the childless King Alfonso el Bataller in 1134, his successor was his brother Ramiro II 

El Monjo, after his appointment happened numerous revolts in the kingdom due to the fame of this to be 

a weak king, because of this possibly Ramiro II drafted a document promising not to donate anything or 

do any action without the approval of the Count of Barcelona Ramon Berenguer IV. 

On 13 November 1137, Ramiro II abdicated and demanded his nobles treated like a king Ramon 

Berenguer IV, but did not give up the royal dignity. Since that time Ramón Berenguer would have the 

titles of Count of Barcelona and Prince of Aragon and would take care of both states. On 1150 was 

celebrated the marriage of Ramon Berenguer and the daughter of Ramiro, Petronila of Aragó. 

The end of the presence of the lineage of the counts of Barcelona will be during the reigns of John I and 

Martin the Humane, the death of the last childless in 1410, led to the “Compromís de Casp”, Ferran I will 

be the start of the enthronement of the Spanish dynasty, as it was the other possible heir Jaume d'Urgell 

missed his opportunities to ascend the throne because Morverde battle, which took place in the kingdom 

of Valencia and brought to death many of the troops of Jaume d'Urgell, should be important that Ferran I 

count had military support and much greater political influence than his opponent, and besides, 
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Ferdinand I was a very good Diplomatic unlike his opponent ended up being disinherited and sent to 

Xativa Castle ,in which he died in 1433. 

 

Policies to expand the territory by the Trastàmara were ambitious. In terms of the peninsula Ferran I 

asked their children to marry a daughter of his brother Enric III of Castella and the other with the 

princess of the house of Navarre, this meant that his son Enric III led the Spanish nobility and thus 

controlled the government of Castella with the help of his brothers. 

 

The realization of this project arose with the marriage of his grandson Ferran II of Aragó and Isabella I of 

Castella, which would be called Catholic Monarchs. 

 

2.1.3 UNION OF THE CROWN OF ARAGÓ AND CASTILE 

In 1476, King Ferdinand (King of Aragó) and Isabella (queen of Castella) were married, this meant the 

union of the two kingdoms, although not complete, was not total as each of them had jurisdiction over 

the territories from which they obtained their titles, the total union will be the death of both, since the 

territories would be governed by a single person Carles I. 

 

Carles was not the son of Catholic Monarchs but his grandson, his parents were Juana I of Castile and 

Felip I "El Hermoso", the mental disability of his mother and premature death of his father caused him to 

be the first monarch to hold the crowns of Castile, Aragó and Navarre, respecting the jurisdictions of 

every kingdom or county. 

 

2.1.4 TREATY OF UTRECHT 

This state made up by Aragó and Catalonia disappeared with the Treaty of Utrecht in 1713, when the 

War of Succession ended. 

To prevent that the Archduke Carles of Austria accumulated too much power with the territories of the 

Crown of Aragó, it was decided to divide the country, the "regnes d'ençà mar" (Aragó, Catalunya, 

Mallorca, i València) went to Bourbon Felip V, while the "regnes d'enllà mar" (Nàpols, Sicília i Sardenya) 

went to the Empire of Archduke Carles of Austria, except Menorca, which happened to be a British 

colony (MAP 2.2 / PAGE 6). 
 

While outside the territories of the Iberian Peninsula remained with its administrative and legal entity 

within the  Romano-germanic Empire, it was not the same with the mainland territories, where Felip V of 

Borbó signed the “Decrets de Nova Planta 1716”, thereby abolished their privileges, he extended his 

“castellanes” legislative bodies, judicial and military suppressing all native cultural manifestation . So the 

kingdom of 'Castella' prevailed throughout the peninsula except Portugal, Gibraltar and Andorra and 

somehow Navarra, this was the end of the Catalan counties. 

2.1.5 HISTORICAL AND TERRITORIAL TERMS OF AREA OF ALT URGELL 

Since the appearance of the county of Urgell in 785 and up to 1413 when integrated permanently into 

the Crown of Aragó, with minor variations has remained its boundaries and is very similar to the current 

Alt Urgell. 

 

The consecration act on 831 grants to the County of Urgell 129 towns in the valleys of Valira (Andorra 

and Sant Joan) and the Segre river from the Pont de Bar to Oliana. The boundaries of the county of 

Pallars corresponded to ridges watersheds between Segre and Noguera Pallaresa. At the east side, the 

limits with Islam were established in Clua and went to Madrona, Torredenagó, Southern Solsona and 

Joval. Since big repopulations by Guifré el Pelós, in the late ninth century added Vall de Lord, between 

Cardener and Aigua d’Ora, confronting with Bergueda and therefore, with the county of Cerdanya. 

 

Sunifred II (890-950) was the first count in owning the county of Urgell in heritage, in the years 903-907 

obtained possessions in the valley of Andorra, in order to consolidate his rule extended to the castle and 

church of St. Vincent de Montclar in Ordino and Encamp and to the administration of the county of 

Urgell. 

During almost fifty years he carried his government   Sunifred II lived most of time at Castellciutat, and it 

is no knowledge of any action or exit outside the boundaries of the county of Urgell. Dedicated to the 

organization and administration of the country with a view to the exercise of effective power, to enlarge 

and strengthen the family estate. Operations taken in the Valley of the Valira were vital, since after his 

death his name continued to be associated with the set of allodial property that they owned the counts of 

Urgell. Anyhow, the truth is that in the second half of the tenth century their descendants inherited a 

large set of properties by their parents. 

The counts that were greater participation in the County of Urgell widenings were Ermengol I (992 to 

1011), Ermengol II (1011 to 1038) and Ermengol III (1038 to 1066) (MAP 2.3 / PAGE 7). 
 

The most important changes arised from the eleventh century, during the fall of the Caliphate of 

Córdoba, which broke up and led to the appearance of the “taifes”, small kingdoms with much lower 

military power than they had during the caliphate, this situation made the county of Urgell initiate 

territorial expansion that allowed the incorporation of existing medium and low Urgell to Barbern and 

Linyola. On 1149 Ermengol VI, Count of Urgell, participated in the conquest of Lleida, aided by the Count 

of Barcelona though Auembiaix resigned in 1231 in favor of Barcelona his rights over Lleida. 
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2.2 HISTORICAL FRAMEWORK OF CATHOLICISM IN THE CATALAN COUNTIES 

During the Muslim invasion of the Visigoth kingdom by the Omeia caliphate in the years 711 to 726, 

there was an Islamization of society, even though it was very short due to the reconquest of the territories 

of the Carolingian Empire located in northern Catalunya, where formed the “Marca Hispànica”, and all 

reconquered Catalan bishoprics will become part of the 'franc' diocese of Narbona. It was not until the 

death of Guifré el Pelós in 897, that the Catalan church begins to distance more clearly from the 

guidelines from Narbona, taking advantage of the Carolingian Empire's weakness and crippled the 

power of the church of Narbona. 

 

It is noteworthy that in the line of Guifré el Pelós had many descendants who belonged to the Catalan 

church of their first eight children, three of them were part of the estate of the clergy, as was the case of 

Emma from Barcelona, abbess of St. Joan of Ripoll, Radulfo of Barcelona, Bishop of Urgell and abbot of 

Ripoll or Cixilona of Barcelona, abbess of the monastery of Santa Maria del camí, founded by her sister 

Emma, from here comes the importance of linking the county to the church, but while the latter is not 

independent it would be helpful for first. 

 

2.2.1 THE BISHOPRIC OF URGELL AND THE CONFLICT WITH NARBONNE 

During the sixth and seventh centuries ecclesiastical dignitaries of Urgell maintained regularly councils 

with Toledo, one of the turning points between the church of Narbona and Urgell's arose during the 

Pontificate of Bishop Felix of Urgell (781-799), he was a defender of the thesis of adoptionism, such idea 

was totally contrary to the church of Narbona, but to bishop Felix it was one way to approach the Muslim 

people and thus receive a greater number of adherents to Christianity in the land of “Andalus” . This 

situation by Felix Bishop of Urgell led to many prejudices but not only the church of Narbona was added 

but the Papacy of Rome, at that time the Roman Pope was Adrià I, which demanded a retraction of his  

adoptionist ideas and forced into exile in “Andalus”. However Felix of Urgell continued his adoptionist 

evangelism, and at this point since the intervention of Carlemany, was sentenced for heresy and was 

stripped of the Bishop of Urgell and imprisoned in Lió until the end of his days. The archbishops Nebridi 

of Narbona and Leidrat of Lió were sent to Tarragona to 'evangelizate' again the dioceses and all of them 

led to be directly subjected to Narbona. 

 

The separation of the Catalan church of the bishop of Narbona, should not be seen only as a proposal to 

solve the problems of power between two religious powers, but it had a political purpose as an 

archbishopric independent from Narbona's influence is much better controlled by the counts of 

Barcelona and this would increase the power of the Catalan counties. 

 

Although it was not a situation just wished by the Catalan nobility, the Catalan church also preferred to 

have a greater manoeuvrability, an example is Bishop Idalguer of Osona that complained of this 

subordination of their dioceses of Narbona or the attempt by the Bishop of Urgell Escula to restore 

Tarragona, will not be until the first expedition to Rome that the Vatican showed its assent to the 

separation of Catalan dioceses of Narbona, Ato Bishop and Count Borrell of Barcelona in 970 met with 

Pope Joan XVIII, which approved the project to restore the Episcopal province of Tarragona, grouped 

the Catalan dioceses separately from the Archbishop of Narbona, on this trip there was the pupil of Ato, 

Gerbert would be the future Pope Silvester II, and remained in Rome until his election as Pope. 

However, the project was disrupted due to the murder of Ato, shortly after his visit to Rome, sure an 

action of contraries to ecclesiastical independence and the increasing power of Barcelona. Not until the 

year 1090 when Bishop Berenguer Sunifred made an expedition to Rome to meet Pope Urbà II, in this 

interview the bishop of Vic asked to force the intervention of Counts of Barcelona and Urgell to 

reconquer Tarragona, which at that time was in the hands of the Muslims, once conquered Tarragona 

the Bishop of Vic would be appointed Archbishop of it, and separate the power of the church of Toledo 

and Narbonne, the bishop on his return  was captured by a bishop of Narbonne, the reasons were that 

the restoration of Tarragona as Episcopal center weakened Narbonne, with the payment of a high 

amount of money could go, this could not prevent the recapture of Tarragona and the creation of the new 

center, from the moment the Catalan church would be in the same condition as Narbona and not under 

as it happened till that time. (MAP 2.4 / PAGE 8) 
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2.2.2 ECCLESIASTICAL PERSONALITIES RELEVANT IN ARCHITECTURE 

It is noteworthy in this section two ecclesiastical personalities, Bishop Ermengol and Abbot Oliba, which 

were vital for the growth of the Romanesque in the area of Urgell, which is why I decided to make a point 

in these figures to present its importance in religious architecture in the Middle Ages in the Catalan 

counties. 

 

2.2.2.1  BISHOP ERMENGOL 

Ermengol, son of Bernat I and Guisla, belonged to the family of the counts of Confluent, born in the 

second half of the tenth century, was nephew of Bishop Sal·la of Urgell (981-1010), this would deeply 

influence his training, to the point that at times served as his legal tutor . Ermengol 1003 appears as 

archdeacon of La Seu d'Urgell, with the execution of the will of his father, the bishop, gave him power to 

exercise jurisdiction on the priests of his diocese. 

 

Will not be until after seven years that Ermengol after the death of his uncle, is appointed bishop of La 

Seu d'Urgell in 1010. 

 

The idea of Ermengol bishop was to create a Pyrenean country extended to both sides of the range with 

a mountain as backbone, where the monasteries would be the marrow. There was no coincidence: 

Narbona claimed the supremacy. This denial by the Archbishop of Narbona, caused him to abandon the 

idea of a “Septimania”, who met former Visigoth dominions, to make instead a Pyrenees country, which 

extend to the flat as nearly of far as his strength and the Catalan counts allowed him. 

 

In 1012 he traveled to Rome to meet with Pope Benet VIII, which he confirmed all his property and limits 

of the diocese, including the pagus of Ribagorça. 

 

Bishop Ermengol acquired during his tenure as bishop of La Seu d'Urgell, the fame of being a driving 

force behind the construction not only ecclesiastical but also road, he conducted the first Romanesque 

cathedral under the former Episcopal vicus of Urgell. This group was made up of three churches, Santa 

Maria which was the cathedral, St. Pere and St. Miquel, the reform involved the creation of a large apse, 

two chapels on either side, and kept the space of the precedent building. Ermengol also had a great 

influence in the construction of many churches located in rural areas such as the St. Maria Coaner 

(1024), St. Julian of Estavar (1027) and St. Pere de la Portella (1035). 

 

Bishop Ermengol was aware of the difficulties and needs of men of his time, was part of what we can say 

social progress of the time. The interest on his part to boost trade, made Develop and promote a network 

of paths and tracks, as the construction of numerous bridges in order to shorten and facilitate the 

transition in areas of rugged geography. 

 

He attributed many works related to infrastructure and roads from the eleventh century, such as the 

frame of the road over the river Segre, which facilitated access to the capital of the diocese from the land 

of “Mig Segre” or to the Islamic Lleida. 

 

Although he held many public works, it is noteworthy about all of them, the construction of the bridge of 

Bar over the river Segre, this was to end either facilitate traffic of people and livestock to the very 

important to the way that united Cerdanya with Alt Urgell, in this building due to the collapse of a scaffold 

was killed (1031) which expanded the fame of the bridge of Bar (PHOTO 2.1 / PAGE 9). 
 

2.2.2.3  ABAT OLIBA 

Meanwhile the Bishop Ermengol emerged a figure of vital importance to the Catalan church, that was the 

Abbot Oliba (971-1046) son of Oliba Cabreta, Count of Cerdanya and Besalú and Ermengarda, at the 

age of 31, renounced to the powers he hat on the counties of Berga and Ripoll, and entered the 

Benedictine Order in the monastery of Ripoll (1002). 

 

Abbot Sinofred's death meant that Oliba was elected abbot of the monastery of St. Miquel of Cuixà 

(PHOTO 2.2 / PAGE 10). the increasing of his ecclesiastical power led the promotion of an austere 

discipline in his monasteries following the guidelines established by the abbey of Cluny, proof of this is 

that some of the new features are introduced, such as “Volta de canó” and the dome and also Lombard 

arches, the large towers, crypts or the five sheds imitating St. Pere in the early Vatican, probably these 

innovations were the result of numerous trips across the continent. 

 

His popularity grew and lead to be also named abbot of Saint Martí of Canigó, and that other 

monasteries welcomed his style of government. Oliba dedicated to defend the rights and property of his 

churches, confronting attacks from the lords. 

 

The audience was in 1011 with the Vatican and Pope Sergi VI obtained from a series of bulls for his 

monasteries. In these papal bulls was a significant power: Pope God's representative on earth, said that 

the monasteries and lands owned by the Oliba, were under the protection of St. Pere of the 

Vaticanand aggressions against one of its monasteries would be a direct attack on the authority of the 

Pope. In late 1017, with the intervention of the Countess of Carcassonne Ermessenda, he was appointed 

auxiliary bishop of Vic. 

 

Abat Oliba drove the entrenched institution of “Pau i Treva de Déu” to combat widespread violence and 

abuses of the powerful in the early feudalization process. The “Pau i Treva de Déu” established the right 

to shelter that the church offered inside the temple and "sagreres". The 'Pau i Treva de Déu' forbade the 
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military actions during a given time, initially The 'Pau i Treva de Déu' incited Saturday evening to 

Sunday's end, was eventually expanded into different places like Vic, where he extended the ban to 

hostilities from Thursday to Sunday, and it protected the farmers and their homes, under penalty of 

excommunication. 

 

There is no doubt of the importance of the bishop of Vic and abbot of Ripoll and Cuixà in the rebuilt of 

Benedictine monasticism, art and culture, and the introduction of the “Pau i Treva de Déu”, from councils 

of Tolugues (Rosselló), in 1027 and  Vic in 1030 and 1034 led to a substantial improvement in the trade, 

that is, an improvement in the economy of the counties, seen reflected in contemporary buildings in the 

time, but the work of Oliba and his success in Catalan territory, would not have had the scope or 

importance that we all know, without the support of the country's bishops and abbots, and barons of his 

time. 
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2.3 ROMANESQUE 

The consecration of the Cathedral of Urgell in 971, is the first document that mentions the church 

of St. Julià de Solanell, therefore I consider it important to discuss the architectural movement 

that belonged to it's beginnings, being aware that there is currently not enough elements to 

consider the church as 'Romanesque'. 

 

2.3.1 INTRODUCTION 

The Romanesque for many years has been regarded as an impasse in artistic expression 

related to Gothic, which means that the stage from the ninth century to the eleventh was 

considered a transition period and not important. It was not until the nineteenth century that was 

recognized the importance of the Romanesque period as a strip of history of architecture 

worthy of study, was one of the driving Puig i Cadafalch. He believed that Romanesque was 

divided into two periods , one comprising X-XI centuries, which is called the count period, and is 

defined by the introduction of the Lombard style in decoration and stone barrel vaults and a 

second during the XII-XIII, where  appears monumental sculpture in buildings, especially in the 

cloisters and covers, this period is called the International. 

 

From the nineteenth century we will begin to speak of preRomanesque and Romanesque, the 

first is an imprecise adjective that aims to encompass many different architectures that have 

emerged from the fifth century X to the tenth, whereas the second is already clearly defined in 

both the time frame that occupies the end of the ninth century until the end of the eleventh 

century, as in the most important characteristics that form the architecture. 

 

2.3.2 PREROMANESQUE CATALAN 

The preRomanesque is the period before the Roman, this is between the fifth and tenth century , 

regarding Catalonia, the pre-Romanesque architecture came before there than to the rest of the 

Iberian Peninsula, this was actually produced by the union of the Catalan counties with Europe, 

union increasingly tied in the cultural and political matters , thus leading to a unity of style in 

modest religious buildings that stood in various parts of the West, but the relationship between 

Catalonia and the rest of the world was not only heading North but to the South , also because 

during the ninth century, the old 'Marca Hispànica' somehow independent of the Carolingian 

Empire, also maintained relations with the emirate that would be the Cordoba Caliphate, 

although the relationship between them broke at the end of the tenth century when Mansur 

decided to attack Barcelona. 

 

So we can say that the commercial and cultural exchange that occurred between Catalonia and 

the rest of the world, led to the construction of temples (PHOTO 2.3 / PAGE 11), where the 

majority are numerous adaptations and modifications as the  rectangular or trapezoidal apse , 

horseshoe arches and murals,related to contemporary Mozarabs codes, all form part of the so-

called Catalan preRomanesque. 

 

2.3.3 LOMBARD ROMANESQUE CATALONIA 

In the regions of southern Europe, from the tenth century a rebirth of the architecture appears, 

at the same time a political and social change produced by the disintegration of the Carolingian 

Empire, this decay is coeval with the appearance of a new Romanesque architectural order 

called Llombard 

 

In Lombardy, Romanesque architecture showed its first truly international language, thanks to 

the diffusion magistri comacini, masters Flintstones that spontaneously in some cases and in 

others expressly called, came to lead the Flintstones experts int the production of stone carving. 

 

These Flintstones of Lombardy were experts in building towers and their buildings have a 

language-based in piers (vertical bands, hilly, practiced in the thickness of an exterior facade 

creating shadows to enhance the decor of the building in Lombard arches and rows of arches 

open under  the  the cornice of the main abscess of churches) (PHOTO 2.4 / PAGE 11), the 

carved decoration not weakened the structural function of the walls as they were of great 

thickness more than one meter in temples because of the prevailing stability on any work done, 

thus creating large power walls, with few fans in order not to weaken the structure, and was 

introduced to country we call the Lombard Romanesque or Puig i Cadafalch defined as 

Romanesque International. 

 

So Catalonia saw the first Romanesque Lombard, at a time when Barcelona contained almost 

all of the Catalan counties that formed the 'Marca Hispànica', this meant that Barcelona had a 

high economic power, and could invest in this new movement emerged in North Italy, the 

Romanesque Llombart was such a large investment by the Catalan counties that the most 

important buildings of the Catalan Romanesque show a clear Lombard influence. 
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2.4 RURAL ARCHITECTURE IN THE VALLEYS OF ALT URGELL 

The centers of power were always out of the valleys: La Seu d'Urgell, Castellciutat, Foix ...as also 

were the art centers Ripoll, Vic, Barcelona... 

One important factor in the high valleys of Urgell is because of their particular high mountain 

terrain, its wild and hostile environment, and poor communication channels that didn't allow the 

arrival of large architectural influences on its territory, besides its population dispersed in small 

centers or dwell in isolated farmhouses, required no major buildings for everyday use. 

 

As a result of this we have a typical architecture of high mountains, inaccessible and far from 

major urban centers, economic, cultural and artistic. 

The architecture of the high valleys of Urgell have much in common (PHOTO 2.5 / PAGE 12) with 

that found elsewhere in the neighboring regions of Pallars Sobirà, High Ribagorça , Aran Valley, 

Aragonese Pyrenees and even Andorra. 

 

It is characterized by the use of local materials in the area such as slate, limestone, wood, This 

has some importance as it has always been considered that the lack of monumental sculpture is 

due specifically to the use of these stone materials native to the area, which are not suitable for 

carving pictures, figures or shapes. 

 

Logically small communities that made up tthe parishes of the valleys had no need for great 

temples. It is for this reason that most churches in this area are small and in some not more than 

simple chapels. In general, present a single nave with a semicircular or trapezoidal apse 

oriented eastward. Usually have few openings, on the other hand nothing strange in modest 

buildings where the quality of materials and capacity of the building masters did not allow too 

much freedom. The gateway used to be located on the south wall of the nave, protected by a 

porch or a simple sanctuary. 

 

It is not strange to find attached to the outside of the building a bell tower, in most cases a square. 

A rural church such as St. Julian of Solanell besides having the requirements of a holy place to 

perform masses, liturgical, baptisms, burials, also serves as a community meeting center . It 

brings together changes among shepherds, farmers, ranchers...This is why we usually find 

around the temple a place to leave the animals. 

 

The bell tower was also a building to collect bells, a real vantage point. Could also be used as a 

mean to convey messages or news fire attacks ... In this regard it is noteworthy that in some 

cases the towers are within it's range of vision of other neighboring towers. 

 

2.5 THE CHURCH OF SAINT JULIA SOLANELL 

The church of St. Julià Solanell (PHOTO 2.6 / PAGE 13), is a former parish in the village of 

Solanell, in the municipality of Montferrer and Castellbò (Alt Urgell). It is currently considered a 

cultural interest and is part of the project 'Reviure Solanell'. The date of construction of the 

church Solanell is not entirely clear because of information provided at different points in the 

network, it is dated in the eighteenth century. 

 

On the other hand we can find other documents conveying greater security, which have all proven 

information, such as (Jardí, 1992), showing series of events that put the existence of the church 

of St. Julia de Solanell on the tenth century, even though we can assure that by the architecture 

found in 

Solanell, the church suffered numerous modifications, that's why we find variations in the 

possible dates of construction. 

 

The first fact is the consecration act of the   Seu d'Urgell in 971, in which is written that the couple 

Gisclavera and Atrover sold to a particular a piece of land “in valle Castro leoni in aprendicio 

Sancti luliani” ,Castro Leoni, as was named Castellbò, referring to the castle that existed from the 

hilltop of Castellbò. 

 

The second fact, are the great number of private donation letters that were made for Santa Maria 

de la Seu, and also the deeds of sale, for which the land or other assets were sold or given out and 

were located in Sancto Luiliano in Vila Solanelo (1002, 1003, 1039, 1041). 

 

The third and last point mentioned in (Jardí, 1992) is an instrument dated 1035, where Ermengol II 

of Urgell and his wife Constance, with Viscount Guillem and his son Miró, donated to Oliba Isarn 

lands and houses in the parish of St. Julia de Solanell, there is the suspicion that this last one 

might be an illegitimate child because it is hardly known about its existence, the latter deduction 

is cited by (Forteza, 2010). 

 

All these facts do not fix a precise date of construction but that are placed around the tenth 

century. 
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The church of St. Julià de Solanell will be named in the near future to our present in comparison 

of the above, as it is mentioned in the early twentieth century by an incident that took place just in 

front of it , while a “xolladors” group performed their jobs, these were rebuked by the chaplain of 

the church Anton Vidal i Alegret (1874-1942), which due to the uproar that did “xolladors”, could 

not carry out the rosary, this caused that one of them Agustinet Pallerols (Pere Cases i Julià) 

“xollador” and accordionist , made the song Gall Negre, song waltz melody (ternary) created in 

1924, which told in a burlesque way aboutthe incident, the story could have been an isolated 

event and not very important but this was not the case, since this song was banned during the 

Franco era. His letter said: 

 

El dia de Cinquagesme 

a Solanell vàrem anar. 

i un gall negre va sortir a la porta 

que ens volia fer agafar. 

 

Tornada: 

 

Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, 

si no voleu venir al rosari. 

Fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, 

si al rosari no voleu venir. 

 

I un gall negre va sortir a la porta, 

mig en camisa, mig en camisa, 

i un gall negre va sortir a la porta, 

mig en camisa, que ens va dir: 

 

Si no voleu marxar, 

espereu-vos-hi una miqueta, 

si no voleu marxar la justícia 

us hi en traurà. 

I un..... 

 

(Tornada) 

 

Nosaltres teníem raó, 

vàrem fer una gran resistència, 

nosaltres teníem raó 

però el capellà tenia un bastó. 

I un... 

 

(Tornada) 
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