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CASTELLVELL DE SOLSONA

El mirador de la

En el terme municipal d’Olius, les restes
de l’antic castell de Solsona senyoregen encara avui la capital de la comarca,
prostrada als seus peus.

que s’estén sota el seu domini. Quan
hi aneu, podeu fer com ells i pujar-hi a
peu, o bé arribar-vos amb el cotxe fins a
l’edifici. D’una manera o altra, no deixeu de visitar-lo: és ben singular.

La silueta de la fortificació, coro-

Bona vista

nada amb una teulada punxeguda, és el punt de
referència que veureu retallat al cel, quan, per
qualsevol via, us apropeu a Solsona. A Castellvell
hi passegen sovint els habitants de la població

Castellvell combina muralles i torres que deixen veure quina era la seva forma originària i que permeten contemplar, des dels quatre
punts cardinals, el seu ampli paisatge. A més,
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text i fotografies Ramon Orpinell Descobriu Catalunya a través dels seus castells

a ciutat
Pocs nuclis poblats
Dels quinze municipis del Solsonès, només
sis tenen nucli de població, ja que la major
part del territori està format per masies
disseminades, algunes dels segles XV al XVIII.
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també està habitat per uns
el Pi de
masovers, que tenen cura de
Sant Just
quatre conills, quatre gallines i
un petit hort, i que mantenen l’enDirecció
Cardona
torn perfectament endreçat i net.
Manresa
Tot plegat us produirà una sensació de pau, sobretot si heu pujat xino-xano. Un
cop situats entre les seves muralles podeu anar de-

gustant sense pressa el paisatge. Si doneu la volta
a Castellvell en el sentit invers de les agulles del rellotge, veureu a ponent el massís de la Torregassa;
al migdia, el santuari del Miracle i la serra de Pinós
amb Montserrat al fons; a llevant, els boscos de
Sant Just i els espadats de Busa i en segon terme
fins i tot es distingeix el Montseny a l’horitzó; al
cantó nord, la muntanya de Sant Bartomeu amb el
Pedraforca al fons, i més enllà Port del Comte amb
el Cadí al darrere i, ja altre cop cap a sol ponent, a
la llunyania, el Montsec.
sortim Com S’hi arriba

Accediu a Solsona per la carretera que ve de
Manresa. Travesseu el pont i aneu en direcció a
Sant Climenç fins que trobeu el trencant que ja
us indica el camí del castell, a mà dreta.
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sortim tot un dia
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De castell nou a castell vell
Ecard Miró, senyor de Solsona, va començar a
construir la fortalesa al llarg del segle XI. Després,
van continuar l’obra els seus descendents Bernat i
Ramon de Torroja, que van acabar l’edifici el ı2ı7,
quan ja s’havia casat la pubilla dels Torroja, Agnès,
amb el vescomte de Cardona, Ramon Folch VIII.
sortim restaurants i ALLOTJAMENTS

El Buffi
Hi fan cuina
creativa i d’autor,
però sense perdre
de vista la tradició de la
gastronomia catalana.
Plats molt elaborats i
ambient elegant. També hi
ha el Petit Buffi. S’hi menja
per uns 40 .
Pl. de Sant Roc, 1
Tel. 973 484 006
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Hotel
Sant Roc
És un edifici
modernista de
començaments del XX,
situat al mig de Solsona
i renovat completament
l’any 2004. L’habitació
doble val 100 .
Pl. de Sant Roc s/n
Tel. 973 480 006
www.hotelsantroc.com

f o t o g r a f i e s
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Al recinte de la muralla, hi podreu contemplar
un capitell romànic amb les armes de les dues
famílies esculpides: la torre dels Torroja i el card
dels Cardona. Aquests símbols els trobareu també a l’escut de Solsona, en què s’hi van afegir la
creu del monestir i més tard, el sol. Al segle XIV,
entre els anys ı3ı0 i ı320, el vescomte de Cardona
va adaptar la casa-castell a l’estil gòtic i la va convertir en palau. També en aquest mateix estil es
va construir la capella, en què s’hi venera la Mare
de Déu del Remei.
Després de 69 anys de mantenir-hi la casa senyorial, els Cardona la van abandonar per anar al
castell de Camp. Al cap de poc, aquest va rebre el
nom de castell nou i el que havien deixat al serrat
va passar a ser el castell vell. Des d’aleshores, el
van custodiar diversos nobles amb el títol de castlà de Castellvell, una denominació que va perdurar fins al segle XVII.

L’enderrocament
Aquesta joia arquitectònica va patir la seva primera
destrucció l’any ı389 a mans del primer comte de
Cardona, Hug II, que en va autoritzar l’enderrocament per aprofitar les pedres en la construcció de
les noves muralles de Solsona. Una bona part de les
seves pedres van rodolar costa avall des del cim.
La segona patacada la va rebre després de la primera guerra carlina, quan es van estendre els rumors
d’un nou alçament dels carlins. Així, el ı2 d’agost
del ı845 es van evacuar cap a Cardona tots els que-

XVII Cicle Música
als Castells
Castell d’Olius-Solsona: 27 de juliol a les 22 h.
Actuació del Quintet de Metall Hiplips.
Castell de Castellet: 27 de juliol a les 22 h. Actuació
del Quintet de Metall Forvmbrass.
Castell de Rubí: 27 de juliol a les 22 h. Actuació de
Marta Mathéu, soprano, i Ricard Estrada, piano.
Castell de Castellterçol: 28 de juliol a les 22 h.
Actuació de The Minstrels.
Castell de Balaguer: 28 de juliol a les 22 h. Actuació
d’Erwyn Seerutton-Illa Maurici (Segà Project).
Castell de Maó (Teatre Principal): 30 de juliol a les
22 h. Actuació de Diego El Cigala (Lágrimas Negras).
Castell de Sort: 30 de juliol a les 22 h. Actuació de
Sabina Witt / Juan Pablo Balcázar Project.

viures i armament dipositats a Castellvell, mentre
el general Pavía donava l’ordre d’arrasar-ne les defenses per tal que no es poguessin utilitzar contra
la ciutat. Això sí, sense gastar-s’hi gaire. Aquestes
dificultats econòmiques són les que van salvar l’única torre que hi veureu dempeus.
Tot i que les guerres l’han castigat considerablement, els ı30 metres d’alçària sobre Solsona, la seva
història agitada i la pau que avui hi regna, en fan
imprescindible la visita. No hi falteu. n

Per saber-ne més

Oficina de Turisme: Tel. 973 482 310
www.turismesolsones.com

sortimde

Ramon Brull, senyor de...

L’ordre d’enderrocament de les muralles de Castellvell la va llegir a la plaça de Solsona
el capità d’Hug II, Ramon Brull, senyor de...? Senyor d’un castell proper que conserva
la torre més alta de Catalunya, de 33 metres d’altura. Quin? Envieu les respostes a
castells@castellscatalunya.com, indicant el vostre nom. Els encertants rebreu un 2x1 per a la visita guiada a un castell
de la Ruta Castells de Lleida: un viatge al passat (Montsonís, Montclar, Pallargues, Florejacs, Vicfred, Mur, Arbeca i monestir
de Gualter). Solució del concurs anterior: L’Aula Major i altres estances del castell-palau de Peratallada, així com la
masmorra excavada a la roca van ser l’escenari del rodatge de la sèrie televisiva Miquel Servet.

concurs
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