
Gòtic

PREROMÀNIC Orant
PREROMÁNICO Orant

ED. MITJANA Retaule del Sant Sopar
ED. MEDIA Retablo de la Santa Cena

MÓN ROMÀ Figura ornamental
MUNDO ROMANO Figura ornamental

MÓN ANTIC
MUNDO ANTIGUO EDAD MEDIA EDAD MODERNA

EDAT MITJANA EDAT MODERNA

S. II aC S.VIII S.XI S.XIII

Món Romà

Alta Edat Mitjana

Romànic

Baixa Edat Mitjana

S.XVII

Barroc

S.XVI

Renaixement

L’exposició del romànic mostra prefe-
rentment obres de temàtica religiosa i
d’us litúrgic i elements estructurals de
l’antic claustre i catedral de Solsona, i
d’ altres esglésies de la diòcesi. Des-
taca la reproducció volumètrica de la
nau central de Sant Quirze de Pedret,
on s’hi exposa un dels més importants
conjunts de pintura mural preromànica
i romànica del nostre país (s. X-XII).

D’art gòtic s’exposa diferents mostres
de pintura mural i de pintura sobre
taula. Així com també una gran varietat
d’elements escultòrics, majoritària-
ment pedra i fusta, i diversos objectes
d’ús litúrgic (s. XIII-XV).

La exposición del románico muestra
preferentemente obras de temática
religiosa y de uso litúrgico, elementos
estructurales del antiguo claustro y
catedral de Solsona, y de otras iglesias
de la diócesis. Destaca la reproducción
volumétrica de la nave central de Sant
Quirze de Pedret, donde se expone uno
de los conjuntos más importantes de
pintura mural prerrománica i románica
de Cataluña (s. X-XII).

De arte gótico se exponen diferentes
muestras de pintura mural y de pintura
sobre tabla. Así como también una gran
variedad de elementos escultóricos,
mayoritariamente piedra y madera, y va-
rios objetos de uso litúrgico (s. XIII-XV).

La major part dels objectes del món
antic provenen del jaciment romà
de Cal Sotaterra (Solsona) i del taller
ceràmic del Pla d’Abella (Navès, el
Solsonès). De Cal Sotaterra s’exposen
objectes de ceràmica i de vidre, petits
objectes d’os i metall, i d’ornament
personal. Del taller d’Abella es mostra
una interessant selecció de motlles
i recipients ceràmics de la tècnica
anomenada terra sigillata -
posen, provinents d’altres jaciments,
fragments de decoració pictòrica
mural, una àmfora vinària importada
d’Itàlia, ares funeràries i una làpida
sepulcral.

La mayor parte de los objetos
del mundo antiguo provienen del
yacimiento romano de Cal Sotaterra
(Solsona) y del taller cerámico del Pla
d’Abella (Navès, el Solsonès). De Cal
Sotaterra se exponen objetos de ce-
rámica y de vidrio, pequeños objetos
de hueso y metal, y de ornamento
personal. Del taller de Abella se
muestra una interesante selección de
moldes y recipientes cerámicos de la
técnica llamada terra sigillata. También
se exponen, provenientes de otros
yacimientos, fragmentos de decora-
ción pictórica mural, una ánfora binaria
importada de Italia, aras funerarias y
una lápida sepulcral.

Del renaixement destaquen quatre
fragments de retaule, corresponents a
dos retaules diferents del mateix autor,
el Mestre de la Dormició de Solsona;
una icona de Creta, creus processionals
i bustos-reliquiaris, del segle XVI.

Del barroc (s. XVII-XVIII), sobresurt
el retaule del Roser de Sant Martí de
Riner; l’armari de farmàcia policromat
i el morter, procedent de la farmàcia
Pallarès de Solsona, així com també
altres elements de temàtica religiosa i
profana (vidre, ceràmica, fragments de
retaule...). També es mostren objectes
de mobiliari, ceràmica mural i pintures a
l’oli sobre tela (s. XVIII).

Del renacimiento destacan cuatro
fragmentos de retablo, correspon-
dientes a dos retablos diferentes del
mismo autor, el Mestre de la Dormició
de Solsona; un icono de Creta, cruces
procesionales y bustos-relicarios, del
siglo XVI.

Del barroco (s. XVII-XVIII), sobresale el
retablo del Roser de Sant Martí de Ri-
ner; el armario de farmacia policromado
y el mortero, procedente de la farmacia
Pallarès de Solsona, así como también
otros elementos de temática religiosa y
profana (vidrio, cerámica, fragmentos de
retablo...). También se muestran objetos
de mobiliario, cerámica mural y pinturas
al óleo sobre tela (s. XVIII).

Preromànic

RENAIXEMENT Reliquiari de Sant Sebastià
RENACIMIENTO Relicario de San Sebastián

BARROC Retaule del Roser
BARROCO Retablo del Roser

EDAD CONTEMPORÁNEA

EDAT CONTEMPORÀNIA

S.XIX

Edat contemporània

S.XXI

A la primera sala del Museu s’exposa
una selecció de maquetes i escultures
i d’altres objectes variats que tenen la
particularitat d’estar fets, exclusiva-
ment, amb sal gemma, procedent de
les mines de Cardona. Provenen del
museu de sal que Mn. Joan Riba va crear,
a mitjans del s. XIX a Cardona i que, a la
seva mort, el bisbe Riu va comprar i va
traslladar a Solsona.

A la darrera sala s’hi exposa una vitrina
isabelina amb una selecció de ventalls
bellament decorats dels segles XIX-XX.

En la primera sala del Museo se expone
una selección de maquetas y esculturas
y de otros objetos variados que tienen
la particularidad de estar hechos, exclu-
sivamente, con sal gema, procedente
de las minas de Cardona. Provienen
del museo de sal que Mn. Joan Riba
creó, a mediados del s. XIX, en Cardona
y que, tras su muerte, el obispo Riu
compró y trasladó a Solsona.

En la última sala se expone una
vitrina isabelina con una selección de
abanicos bellamente decorados de los
siglos XIX-XX.

Ventall
Abanico

Peu de taula
Pie de mesa

PREHISTÒRIA /

PREHISTORIA / PROTOHISTORIA

5.000 aC 2.800 aC 2.200 aC s. IX aC s. VI aC

Neolític Calcolític-megalitisime Edat del bronze Edat del ferro Món ibèric

Les col·leccions de prehistòria i
protohistòria del Museu provenen de
les excavacions realitzades a principis
del segle XX pel director d’aquell
moment, Mn. Joan Serra i Vilaró.

Els objectes de prehistòria abasten els
períodes del neolític, calcolític-mega-
litisme, edat del bronze i fns a l’edat
del ferro, i provenen majoritàriament
d’aixovars de jaciments funeraris.

Els materials del període protohistòric
són fruit de les excavacions realitza-
des als poblats ibèrics i ibero-romans
d’Anseresa i Castellvell (Olius, el
Solsonès) i Sant Miquel de Sorba
(Montmajor, el Berguedà).

Las colecciones de prehistoria y pro-
tohistoria del Museo provienen de las
excavaciones realizadas a principios
del siglo XX por el entonces director,
Mn. Joan Serra i Vilaró.

Los objetos de prehistoria abarcan los
períodos del neolítico, calcolítico-mega-
litismo, edad del bronce y hasta la edad
del hierro, y provienen mayoritariamente
de ajuares de yacimientos funerarios.

Los materiales del período protohis-
tórico son fruto de las excavaciones
realizadas en los poblados ibéricos e
ibero-romanos de Anseresa y Castell-
vell (Olius, el Solsonès) y Sant Miquel
de Sorba (Montmajor, el Berguedà).

ProtohistòriaPrehistòria

Tel:

DE L’HISTÒRIA
TESOROS DE LA HISTORIA

UN GRAN MUSEU
UN GRAN MUSEO

A la nostra visita virtual us fem recomanacions de les visites al territori.
En nuestra visita virtual os hacemos recomendaciones de las visitas
en el territorio.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
té el seu origen l’any 1896, quan el
bisbe Riu i Cabanes, impulsat pel desig
de salvaguarda i difusió del patrimoni
del Bisbat, va inaugurar elMusaeum
Archaeologicum Dioecesanum de
Solsona, que es va convertir en un
dels primers museus diocesans de
Catalunya.

Conté col·leccions de patrimoni històrico-
artístic pluridisciplinars de les comarques
que integren el Bisbat de Solsona, des del
neolític fns al segle XX.

El museu, però, només acull una petita
mostra d’aquest patrimoni. El territori
conserva obres d’alt interès que esperen
que les aneu a descobrir.

tiene su origen en el año 1896, cuando
el obispo Riu i Cabanes, impulsado
por el deseo de salvaguardar y hacer
difusión del patrimonio del Obispado,
inauguró el Musaeum Archaeologicum
Dioecesanum de Solsona, convirtién-
dolo en uno de los primeros museos
diocesanos de Cataluña.

Contiene colecciones de patrimonio
histórico-artístico pluridisciplinares de las
comarcas que integran el Obispado de Sol-
sona, desde el neolítico hasta el siglo XX.

El museo, sin embargo, sólo acoge una
pequeña muestra de este patrimonio.
El territorio conserva obras de alto interés
que esperan que las vaya a descubrir.

MUSEU
DIOCESÀ I COMARCAL

museusolsona.cat

HORARIS
Del 16 de març al 14 de desembre:
De dimecres a dissabte: 11-18.30 h
Diumenges i festius: 11-14 h
Juliol i agost: obert també el dimarts
Del 15 de desembre al 15 de març:
Divendres i dissabte: 11-17 h
Diumenges i festius: 11-14 h
Portes obertes: 9 de setembre (Festa Major),
18 de maig (Dia Internacional dels Museus) i
Jornades Europees del Patrimoni.
El Museu romandrà tancat els dies 25 i 26 de
desembre, 1 i 6 de gener.

PREUS
Entrada individual 4€
Entrada reduïda per grups
(a partir de 10 persones ) 2€
Entrada reduïda per a: Jubilats, aturats,
joves d’entre 16 i 18 anys, carnet d’estudiant,
carnet jove, carnet de família nombrosa o
monoparental 2€
Entrada gratuïta per a menors de 16 anys,
membres de l’ICOM, de AMC, de la SCA i
professors.

LLOC
Palau Episcopal de Solsona
Plaça Palau 1, 25280 Solsona (Catalunya)

973 48 21 01
museu@museusolsona.cat

HORARIOS
Del 16 de marzo al 14 de diciembre:
De miércoles a sábado: 11-18:30 h
Domingos y festivos: 11-14 h
Julio y agosto: abierto también el martes
Del 15 de diciembre al 15 de marzo:
Viernes y sábado: 11-17 h
Domingos y festivos: 11-14 h
Puertas abiertas: 9 de septiembre (Fiesta
Mayor), 18 de mayo (Día Internacional de los
Museos) y Jornadas Europeas del Patrimonio.
El Museo permanecerá cerrado los días
25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero.

PRECIOS
Entrada individual 4€
Entrada reducida para grupos
(a partir de 10 personas) 2€
Entrada reducida para: Jubilados, parados,
jóvenes de entre 16 y 18 años, carné de estu-
diante, carné joven, carné de familia numerosa
o monoparental 2€
Entrada gratuita para menores de 16 años,
miembros del ICOM y de AMC, de la SCA y
profesores.

LUGAR
Palacio Episcopal de Solsona
Plaza Palau 1, 25280 Solsona (Cataluña)
Tel: 973 48 21 01
museu@museusolsona.cat

Posa’t en contacte amb nosaltres per concertar una visita guiada.
Ponte en contacto con nosotros para concertar una visita guiada.

PROTOHISTÒRIA

TRESORSDESOLSONA
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PREHISTÒRIA - PROTOHISTÒRIA /
PREHISTORIA - PROTOHISTÒRIA

Entrada / Entrada

Escala / Escalera

Ascensor / Ascensor

Serveis / Servicios

Terrassa / Terraza

L’EDIFICI
El Palau Episcopal és un edifci construït per
l’arquitecte solsoní Francesc Pons, entre 1776
i 1792, sota l’impuls del bisbe il·lustrat Rafael
Lasala. És una obra neoclàssica amb una façana
que s’obre a la plaça del Palau, un dels millors
exemples d’aquest període a Catalunya. En
el seu interior es conserva el cos principal de
l’edifci de la canònica romànica (1070-1163) i
parts de l’antic monestir agustinià que van ser
adaptats en el nou edifci neoclàssic.

El EDIFICIO
El Palacio Episcopal es un edifcio construido
por el arquitecto solsonense Francesc Pons,
entre 1776 y 1792, bajo el impulso del obispo
ilustrado Rafael Lasala. Es una obra neoclásica
con una fachada que se abre a la plaza del Palau,
uno de los mejores ejemplos de este periodo en
Cataluña. En su interior se conserva el cuerpo
principal del edifcio de la canónica románica
(1070-1163) y partes del antiguo monasterio
agustiniano que fueron adaptados en el nuevo
edifcio neoclásico.

Recepció / Recepción

MÓN ANTIC / MUNDO ANTIGUO

EDAT MITJANA / EDAD MEDIA

EDAT MODERNA / EDAD MODERNA

EDAT CONTEMPORÀNIA /
EDAD CONTEMPORÁNEA

EXPOSICIONS TEMPORALS /
EXPOSICIONES TEMPORALES

COMPLETA L VISITA
AMB EL MÒBIL

COMPLETA L VISITA
CON EL MÓVIL

1

2

3

MAREDEDÉU BLNCA
Escultura de fusta
Vers el 1200
Solsona (el Solsonès)

Escultura de madera
MAREDEDÉU BLNCA

Alrededor del 1200
Solsona (el Solsonès)

KALTHOS
Ceràmica ibèrica. S. III-II aC
Sant Miquel de Sorba (el Berguedà)

KALTHOS
Cerámica ibérica. S. III-II aC
Sant Miquel de Sorba (el Berguedà)

Relleu en pedra
ESCENA DE CAÇA

1161-1195
Catedral de Solsona (el Solsonès)

Relieve en piedra
ESCENA DE CAZA

1161-1195
Catedral de Solsona (el Solsonès)

BUST ISABEL II
Lluís Vermell i Busquets

Escultura de sal gemma. 1860
Cardona (el Bages)

Lluís Vermell i Busquets
BUSTO ISABEL II

Escultura de sal gema. 1860
Cardona (el Bages)

MDCS275MDCS 2208

MDCS121

FRONTAL D’ALTAR
NAIXEMENT I EPIFANIA

Pintura sobre fusta.
Darrer quart del segle XII

Sant Andreu de Sagàs (el Berguedà)

FRONTAL DE ALTAR
NACIMIENTO Y EPIFANÍA

Pintura sobre madera.
Último cuarto del siglo XII

Sant Andreu de Sagàs (el Berguedà)

MDCS11

MDCS4292

JUDICI FINAL
Pintura mural al fresc i al tremp
Segona meitat del segle XIII
Sant Pau de Casserres (el Berguedà)

Pintura mural al fresco y al temple
JUICIO FINAL

Segunda mitad del siglo XIII
Sant Pau de Casserres (el Berguedà)

Talla de fusta policromada
RETAULE DEL ROSER

1625-1640
Sant Martí de Riner (el Solsonès)

Talla de madera policromada
RETABLO DEL ROSER

1625-1640
Sant Martí de Riner (el Solsonès)

RETAULE DEL SANT SOPAR
Pintura al tremp sobre taula
Segon quart del segle XV
Santa Constança de Linya (el Solsonès)

RETABLO DE L SANTA CENA
Pintura al temple sobre tabla
Segundo cuarto del siglo XV
Santa Constança de Linya (el Solsonès)

RELIQUIARI DE SANT SEBASTIÀ
Obrador barceloní
Argent daurat, pedreria
1521-1522
Catedral de Solsona (el Solsonès)

Obrador barcelonés
RELICARIO DE SAN SEBASTIÁN

Plata dorada, pedrería
1521-1522
Catedral de Solsona (el Solsonès)

L’ORANT DE PEDRET
Pintura mural al fresc.

Segona meitat del s. X
Sant Quirze de Pedret (el Berguedà)

Pintura mural al fresco.
EL ORANT DE PEDRET

Segunda mitad del s. X
Sant Quirze de Pedret (el Berguedà)

MDCS1

COLLRET
Cal·laïta. Neolític mitjà

Cista del Cementiri.
Solsona (el Solsonès)

COLLR
Calaíta. Neolítico medio

Cista del Cementiri.
Solsona (el Solsonès)

MDCS2603

MDCS4267

MDCS4MDCS16

3

ESCULTURES DE SAL
ESCULTURAS DE SAL

MDCS344


