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Investigadors de UIC Barcelona demostren l’ús de tècniques 
clàssiques en l’orientació d’esglésies romàniques de la Vall 
d’Aran  

 
L’estudi, publicat en la revista científica ‘Nexus Network Journal’, ha estat elaborat pel director 
de UIC Barcelona School of Architecture, Josep Lluis i Ginovart, i els professors Íñigo Ugalde i 
Cinta Lluis Teruel 
 
L’informe constata que els temples de Santa Eulària d’Unha, Santa Maria d’Arties, Sant Pèir 
de Betlan, Sant Andrèu de Casau i Sant Miquèu de Vilamòs van ser traçats en el seu eix 
d’acord amb l’equinocci solar i de manera molt precisa 
 
Els investigadors conclouen que en el traçat d’aquestes esglésies es van utilitzar sistemes 
instrumentals heretats de Vitruvi, Hyginus Gromaticus, Gisemendus o Gerbertus Aureliacensis  
 

 

Barcelona, 11 de maig de 2021. Cinc esglésies romàniques de la Vall d’Aran (Lleida) 
construïdes entre els segles XI i XIII es van traçar d’acord amb l’equinocci solar mitjançant l’ús 
de tècniques heretades de l’antiguitat, segons un estudi elaborat pel director de UIC 
Barcelona School of Architecture, Josep Lluis i Ginovart, i els professors Íñigo Ugalde i Cinta 
Lluis Teruel. 
 
En l’estudi, titulat “Cosmology and Precision in the Val d’Aran” i publicat a la revista científica 
Nexus Network Journal, els investigadors van analitzar l’orientació de les 24 esglésies 
romàniques de la comarca mitjançant l’ús d’un escàner làser terrestre i un programari 
informàtic que els va permetre desenvolupar un model 3D molt perfeccionat per a cadascun 
dels temples. L’objectiu de l’estudi, segons Josep Lluis i Ginovart, era determinar les 
pràctiques geomètriques que podrien haver conegut els qui van construir aquestes esglésies 
orientades a l’est. 
 
Gràcies a aquesta tècnica, els experts van comprovar l’alt grau de precisió del traçat de les 
esglésies de Santa Eulària d’Unha, Santa Maria d’Arties, Sant Pèir de Betlan, Sant Andrèu de 
Casau i Sant Miquèu de Vilamòs. Segons els investigadors, totes van ser traçades en el seu 
eix d’acord amb l’equinocci solar i de manera molt precisa. 
 
Els investigadors han explicat que “a causa de la gran precisió del seu traçat, molt pròxima a 
l’aconseguida per la tècnica romana, hem determinat que es degueren utilitzar mètodes de 
base científica” i han aclarit que, encara que no és possible determinar amb exactitud el 
mètode que van fer servir, “resulta plausible plantejar que hi hagués un coneixement teòric i 
pràctic de base tardoclàssica durant el replantejament d’aquestes esglésies”. “La topografia 
muntanyenca de la zona fa impossible una orientació equinoccial basada en la visió directa. 
Després de constatar l’alta precisió en l’orientació de les esglésies estudiades, el nostre estudi 
conclou que degueren traçar-se usant sistemes instrumentals ideats per Vitruvi, Hyginus 
Gromaticus, Gisemundus o Gerbertus Aureliacensis”, han afegit. 

 
Diferències amb les esglésies de la Vall de Boí 
El mateix grup d’investigadors ha dut a terme un segon estudi que constata les diferències 
existents entre les esglésies romàniques de la Vall d’Aran i les de la Vall de Boí, també a 
Lleida. 
 
Amb el títol “Gisemundus and the orientation of the romanesque churches in the Spanish 
Pyrenees”, publicat per la revista científica Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 
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l’estudi estableix que en el cas de la Vall de Boí “no se seguia el criteri litúrgic d’orientar les 
esglésies cap a l’est”. A més a més, en el cas de la Vall d’Aran “els temples estaven coberts 
amb estructures de fusta que, posteriorment van ser substituïdes per voltes de canó sobre les 
piles originals de secció circular”, fet que no va succeir en el cas de Boí, segons els experts. 
 
 

 
Sobre UIC Barcelona School of Architecture 
UIC Barcelona School of Architecture és una escola d’arquitectura compromesa amb el creixement intel·lectual, 
professional i personal dels qui la formen. Un model docent que es fonamenta en l’atenció personalitzada, 
l’aprenentatge pràctic basat en la integració de totes les àrees de coneixement, la tecnologia d’avantguarda i un 
professorat amb experiència internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma arquitectes capaços 
d’afrontar els reptes de la societat. 
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