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Sempre és apassionant conèixer troballes del passat, 
però a més si les envolta una història tan singular com la 
que llegiràs a continuació, el descobriment encara et 
resultarà més fascinant. 

El dolmen de Sòls de Riu, també conegut com dolmen 
de l’Espluga dels Tres Pilars, es va descobrir fa uns anys 
a la ribera dreta del riu Segre, a l’indret de Sòls de Riu 
que es troba al municipi de la Baronia de Rialb. Un 
“dolmen” és un monument funerari format per lloses. 
De fet, aquesta paraula significa “taula de pedra”, 
perquè sobre grans pedres verticals hi ha una enorme 
roca horitzontal que fa de coberta. Si t’hi fixes, pareix 
una taula gegant, oi?

Aquesta espectacular i destacada construcció de la 
prehistòria a Catalunya la van alçar els habitants de la 
zona uns quatre mil anys enrere. L’entrada, mig tapada 
per una llosa on hi ha un gravat que representa un cavall 
solar, està orientada a la banda nord ja que es guiaven 
pels astres. 

El dolmen de Sòls de Riu no es troba en el seu lloc origi-
nari, sinó que es va traslladar a una nova ubicació per a 
conservar-lo o l’aigua del pantà de Rialb se l’hauria 
empassat. Imagina quina feina tan minuciosa! Es va 
realitzar una excavació arqueològica, després es va 
desmuntar i traslladar pedra a pedra fins al nou destí 
per a muntar-lo.

Ara està ubicat al marge dret del pantà de Rialb, dins el 
nucli de la Torre de Rialb. Aquí també es van establir dos 
monuments històrics que el pantà hauria inundat: 
l’església de Santa Eulàlia de Pomanyons, del segle XI, i 
uns antics dipòsits d’oli.

Si t’agradaria veure i entrar en un monument, en plena 
naturalesa, on els nostres avantpassats enterraven els 
seus éssers estimats, vine a visitar-lo!
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EL DOLMEN DE SÒLS DE RIU
Un monument funerari amb una història excepcional


