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MONESTIR DE SANTA MARIA DE LILLET (LA POBLA DE LILLET)

El conjunt monumental de Santa Maria de Lillet és a uns dos quilòme-
tres de la Pobla de Lillet. El formen l’església i, al sud, les ruïnes del mones-
tir, consolidades i visitables. Gairebé adossada hi ha, actualment, una casa
de pagès. Les primeres notícies que tenim de l’església són de l’any 833. A
finals del segle XI es va fundar una canònica agustiniana de la qual tenim
notícies des del 1086 i sabem que es va mantenir fins l’any 1592, data en
què va ser secularitzada. L’església va continuar en ús fins a principis del
segle XX. El conjunt va ser restaurat, en part, l’any 1995.

EL BERGUEDÀ

PONT VELL (LA POBLA DE LILLET)

Pont de la població de la Pobla de Lillet, construït a mitjan segle XIV, al
camí ral de la Cerdanya, per a creuar el Llobregat.

SANTUARI DE FALGARS (LA POBLA DE LILLET)

Santuari situat a la serralada del mateix nom a 1288 m d’altitud, dins del
terme de la Pobla de Lillet. Va ser construït l’any 1646 sobre una església pri-
mitiva romànica de la qual s’ha dit que solament en resta una part de la ferra-
menta romànica de la porta (Catalunya romànica) i unes restes de parets (web
de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, set. 2018). La Mare de Déu de Falgars és
una imatge gòtica d’alabastre que presideix el temple. El santuari ha estat
sempre un lloc de pelegrinatge. És per això que al costat hi ha diverses depen-
dències i serveis, un restaurant i a l’entorn una extensa zona de pícnic.

Text i fotos: Lluís Fernàndez López
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LA POBLA DE LILLET DES DE SANTA MARIA DE LILLET. Al fons el Pedraforca.

PONT VELL. La Pobla de Lillet.



On avui hi ha l’església de Santa Maria n’hi havia hagut una altra, cons-
truïda durant el segle IX, de la qual es conserven les restes d’una absidio-
la. Durant els segles XI-XII va ser substituïda per una de romànica, amb
planta de creu llatina, creuer i cimbori que varen caure amb els terratrèmols
de 1428. Dels tres absis se’n conserven dos. El petit claustre de planta qua-
drada té dos pisos. El superior és molt malmès i no té terra ni teulada. Els
arcs no tenen capitells. El portal, al mur oest, va ser substituït per un de
gòtic al final de l’ample transsepte nord. Els capitells, esculpits en pedra sor-
renca són molt esmolats pel pas dels anys i mostren un conjunt de 12 per-
sonatges per banda de la porta. Se’n desconeix la simbologia, però es diu
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que podrien representar els dotze apòstols o els 24 ancians. El portal actu-
al continua essent el primitiu, modificat en època barroca. I és que de l’èpo-
ca gòtica ençà, l’església tingué tres canvis importants més, que hi deixa-
ren l’empremta clàssica i la barroca.

SANT MIQUEL DE LILLET (LA POBLA DE LILLET)

Sant Miquel de Lillet és una església molt ben conservada, situada en un
lloc elevat, molt proper al monestir de Santa Maria de Lillet. No se’n coneix
l’origen. S’ha especulat que no fos l’església de Lillet, la capella del castell
o bé que tingués relació amb el monestir.

És una de les esglésies rodones
més petites de Catalunya i l’única
del Berguedà. Té 6,5 m de diàmetre
exterior i 4,7 d’interior. Al sector de
llevant té adossat un absis semicir-
cular. Actualment és coberta per
una cúpula semiesfèrica i el portal
és senzill amb un arc de mig punt
adovellat. A sobre té una creu en
relleu. L’altra decoració que presen-
ta és una mena de fris construït
amb pedres que s’alternen amb
espais buits. Curiosament no dispo-
sa de cap finestra.
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SANT MIQUEL DE LILLET. Al fons, a l’esquerra, Santa Maria

SANTA MARIA DE LILLET. Capitells del portal gòtic, amb 12 personatges esculpits.

SANTA MARIA DE LILLET. Absis i planta extreta dels panells d’informació instal·lats al peu de l’església.

SANTA MARIA DE LILLET. En primer terme una casa de pagès. La teulada del fons correspon a l’església


