
Al vessant nord de la serra de Castelltallat, 
s’hi troba la bonica vall de Coaner, amb un 

important patrimoni paisatgístic i arquitectò-
nic, una bona part de la qual està inclosa en el 
Pla d’Espais d’Interès Natural. El conjunt mo-
numental de Sant Julià de Coaner està format 
per l’església de Sant Julià, la torre del castell 
i el mas anomenat can Serra. Molt a prop, a 
més, hi ha el santuari de la Mare de Déu de 
Coaner.

Per gaudir i aprendre de la història i del patri-
moni arquitectònic del nucli de Coaner no ens 
cal una preparació prèvia específica. Ara bé, com 
que es tracta d’un indret poc habitat, hem de 
fer les preguntes adequades als edificis cente-
naris. Així doncs, si bé és cert que fer una petita 
recerca prèvia sobre l’art romànic llombard ens 
permetrà identificar amb major facilitat alguns 
elements arquitectònics, és un cop visitat l’espai 
que ens vindran ganes de saber-ne més.

Durada: 20 minuts.

Material:  llapis i paper.

El nucli de Coaner 
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Observem... Podem obtenir informació interessant que ens dirà quelcom més d’aquest conjunt mo-
numental observant els trets arquitectònics, els tipus de roques utilitzades en la construcció i la 
ubicació estratègica de les edificacions.
L’època en què daten tant la torre com l’església, així com les característiques constructives corres-

ponen a un estil romànic llombard primerenc.
Observem bé l’església, busqueu la volta de canó i els arcs de mig punt; aquests són 

elements característics d’aquest estil.
A la part exterior, fixem-nos en els murs de pedra construïts amb petits blocs 

de mides irregulars, en les finestres petites, més estretes a la part de dins 
que a la de fora, i en les decoracions als murs exteriors. 

Fixem-vos, també, en el campanar quadrat de dos pisos, on destaquen 
les finestres geminades, separades per una columna feta de travertí, 
igual que les roques dels seus arcs. 
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La porta d’entrada a la torre està situada mirant cap a l’est i a 
l’alçada del primer pis, i l’únic element defensiu són els merlets de 

dalt de tot, sense cap espitllera.

Esbrinem amb quina roca es va construir la torre del castell de Coaner, 
l’església de Sant Julià, o part del santuari de la Mare de Déu. Una pista: 

és una de les roques més abundants al Bages; de ben segur que no van haver 
d’anar a buscar-la gaire lluny!

Acabem de dibuixar sobre aquesta planta en perspectiva els diferents elements arquitectònics del 
conjunt.

Aquí tenim una imatge en detall de cadascun dels edificis que formen el nucli de Coaner. De quin 
edifici és cada detall? 
Torre del castell, santuari de la Mare de Déu de Coaner, església de Sant Julià i mas de can Serra.

Dibuix inacabat del 
nucli de Coaner
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