
8ena. et�pa. Castell de l'Arenx- La Pobl� de Lillet 

El primer indret d' intsrès hi¡:¡tòrico-arqui tectònic que 

avui ens trobem '9 Sant Romà de 2a Clusa a 1.35Om., situat 

a la ver tent m6ridional del Pla de Catllaràs. Aquesta peti

ta vila pertany � municipi de Castell de l'Areny. 

La petita e�glesiola data del segle XII, c onsta d'una aol� 

nau, coberta amb vol ta. de CiUlÓ lleugerament apuntada. En el 

seu int�rior , es conservava fins no fa gaire, una �ajestat 

romàn1c1,.gòtic& del XIII policromada, d'influència orient al 

semblant a la de Beget. 

Tot fem; cam:! arribem al Santuari de Falgars (Serra de F:;,l

g&r� 1.285m.). Aquest santuari es troba sot� advocació de 

S�ta Maria, s.'n té notícia des de l'any 984, an l ' Acta de 

Con�aeració de Sant Cristòfol d. V�llfogona. L'edifici actu

al fou reedificat al segle XVII. Es conserva una imatge gò

tica d'alabastre (�.XV). 

La Serra de Fal.gus, .n pre-pirineu orientvl. astà. lilÜ 1;¡,¡,dtt 

pel riu Llobregat al Nord i els seua afluents el Regatell 

al sud-est 1 el Torrent de la l'ou a l'oest. ts de formaci6 

T.ctò1l11�a amb una alçada màxima de 1. 288m. 

La Poblw. de Lillet: (topònim lileto, Ligitsnse). 

r¿Wl.i.cip:l.. situat en un sector de la vall do Lillet d I orientació 

E-Oest :L raJada pel Llobregat i l t Arija. 

:::n la Pobla de Lillet hi conflueixen dues estructures 30cio

hiatbriQue�. Primerament i al voltant del Caztell es desenvolu

pà una int�& activitat feud� sota el dOlliini dels Barons de 

�ata?l�a (a.XlI-XIII) i de� de 1.410 sota els Pinós. 

Para1.1elament i de� cie 1. 297 els habi tanta del :pla obtineu.

ren dels Matlllplana la Curta de Poblac16 .adeven1nt Wla vila 

franca :. per tlmt d I aQuí el nom de Pobl<il. 
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1. PoblI! de Lillet seguí plenarusnt el curs econòmic 

de la ,s"va COm..a.rCIil i en ¿;eneral del Principat i ... ixí 

l'any 1�765 era la 30 pobl�ci 6 d'indústria tàxtil del 

Principat, a més do les fàbriques papereres i de les uineS 

d. lignit d. Catllaràs. 
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La liric� trobadoreaca ens ha deixat mostres molt interessants 

sobre u.n deIa barons d. I1':atil.plana -Hug de rl:ataplana- i.mmor

tal itzat gràcies a la ploma del trobador Guillem de Bere-Uid�, 

nobla i ve! d.la li�tltaplu.na, 1 com a bona veïns s ' estira ren 

del mon.yo iÜ llarg de tota la seva vida fins ls. mort d 'B1..l..g 

que p rovoci l'arrepontiment de Guillem, el qual li dedicà 

un bell Plany po�tic. 

El Castell: situat damunt d'un turó, ¡¡vui sol a eri rest", un 

gros mux formant u n  arc. 

Al costat d.l castell hi ha l'església consagrada .1 17 de no

vembre del 833 sota lladvocaci6 de �anta kari& Sant Pere i 

Sant Joan, cal assenyalar que en l 'acta de Consagració slespe

cific� que l'església del IX és una restauració dluna e Sci1ésia 

méa antiga "locus antiquitusll• Durant el segle XII les ordelèl 

monàstiques realitzen una reforma pas�ant a16�es de la regla 

de Sant Benet de Núrcia a la de S,mt Benet d '.oUliana, esdeve

nint en lloc de r:lonjos canonges. Sant Maria de Lillet n'és U1'�1 

comportant un nou si stena de vida comanitària, repili�tejant-se 

la renovac16 �quitectòn�cu. La de Lillet 8eG�eiX el model del 

cenobi de St. Vicenç ue Cardòna (canònica) i és cO;l8eqUèn<:ia de 

llestabb.lIient dlWl;ià comunitat de canonge s el 1.086 i la flU1dació 

d luna e·)graria de clerguea i laics pel bisbe Ot d'Ur¿ell el 1100. 

De l'elfi.fici del XII es conserven dos absis i el claustre. l, ' in

terior és del renaixeoent. El Claustre té arcades sostin5udea 

per pilans (poatel'iors Ci. llesglésia), c¡ua.si quo.d��ats, i coberta 

de vol ta. 
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Davant del moneotir es troba l'és¡glésia circular de Sant Jaguel 

de la Pobla de Lillet datada el 1166. Sobre la taula de l'altar 

hi ha u ... ·1a inscripció il�oderna qUO diu niau consagrada l'8.11y 1GJO 

el 9 de t'.ai .::;". D'aparells rJ.stico, sembla una cabana de pastors, 

amb volta esfàrica. L'exterior de forma c�nica i coberta de 

pissarra té una alçada de 4' 5O::n. 1J l1ntcrior fa 5m. 11 al�ada 

fi�s fi la clau i el petit absis J'?Om. la porta d'secàs fa 2'aO 

di aleuda. 

Bio:iografia: 

Puig i Uu.dCifaloh: L'a!'quitàtura.....!2,u8..u1ca a Catal1.L"1;Y¡l 

Vol. Il. 

Edicions 62: Història de l'Art catall; vol ler. 

Gran �ncic13pèdia catalana. 
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