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LES PALLARGUES vol dir ‘les palleres’ en la par-

la del Rosselló. No costa d’imaginar, anys enrere, la

vista des del castell després de la collita: una infinitat

de pallers sobre la terra aspra i seca... Coneixereu els

diferents aspectes de la vida dura segarrenca a cada

pas que feu entre les estances d’aquest edifici magní-

fic, observareu els diferents estils ar-

quitectònics –fruit del pas del temps–

especialment d’època gòtica i renaixen-

tista, que se us mostraran a cada racó i

a cada pedra; baixareu també a les en-

tranyes del castell i sabreu fins i tot

com es patia en la foscor del captiveri.

Tota una lliçó... estigueu atents.

Sou a la Segarra, terra de castells per excel·lència. 
La millor manera que hi entreu a fons és, sens 
dubte, per la porta del castell de les Pallargues.
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La fortalesa gòtica
CASTELL DE LES PALLARGUES

Recorregut didàctic
Quan després de creuar els carrers del poble de les

Pallargues arribeu a la plaça del castell i veieu la faça-

na de pedra llarguíssima i l’arc gòtic imponent que

la presideix, ja intuireu que el seu interior no té pèr-

dua. I així és, ja que les proporcions gegantines de

SORTIM COM S’HI ARRIBA

Des de Barcelona agafeu l’autovia A-2 fins a Cervera i
deixeu-la per la sortida d’Agramunt. A mig camí, entre
Cervera i Agramunt, trobeu la bifurcació a mà dreta

(després de la benzinera) que us durà fins a les Pallargues. Una
vegada arribeu a la població, seguiu les indicacions o deixeu-vos
guiar per l’instint i aneu sempre amunt, així arribareu al castell. 



La població més important que 
hi ha prop de les Pallargues és
Agramunt. La resta són localitats

molt petites i poc habitades.

Un paisatge pelat
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DESCOBRIU CATALUNYA A TRAVÉS DELS SEUS CASTELLS

l’exterior es traslladen a l’interior. Veureu, només

arribar, una entrada molt ampla amb un encreua-

ment de voltes intel·ligent, combinades amb una

gran arcada de pedra, que sembla impossible que

puguin aguantar el sostre.

L’aigua corrent ha estat sens dubte la principal rique-

sa del castell, construït sobre la roca viva damunt d’un

riu subterrani. A l’entrada del castell també podreu

descobrir, doncs, el pou espectacular tallat en la ma-

teixa roca, fins a arribar al nivell freàtic, on veureu bri-

llar l’aigua que assegurava als habitants la super-

vivència en aquesta terra dura i seca.

Segarra
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Restaurant
Crich

Cuina molt
casolana, amb
especialitat en

cargols a la gormanda. 
El menú diari, molt
complet, val 10,5 € i els
caps de setmana s’hi
menja per uns 14 €.  

Plaça del Pou, 4
Agramunt
Tel. 973 39 01 09 / 
973 39 25 72

SORTIM RESTAURANT I ALLOTJAMENT

l’arcada gòtica, presideix l’entrada principal. Més en-

davant també en veureu de tallats als dintells de les

portes i presidint la sala capitular; tots ells ens parlen

dels senyors nobles que van contribuir a forjar la histò-

ria de Catalunya des d’aquestes pedres segarrenques.

Ja l’any ı040 es parla del castell com d’una possessió

de la canònica de Santa Maria de la Seu, després van

venir els Rajadell seguits dels senyors de Concabella

durant el segle XIV i bona part del XVI, els Argençola

més tard i els Rocabertí. 

Cal Canela
Té una capacitat
màxima de 22-28

persones i disposa d’una
gran zona exterior amb
piscina, mobiliari de jardí i
ping-pong. El preu de
cap de setmana (dues
nits) per a un grup de 22
persones és de 880 €. 

C. Llevant, s/n
Almenara Alta
Tel. 973 40 02 65
www.calcanela.com

Accedireu després per l’escala principal a la planta su-

perior, on la vertiginosa altura de la sala dels capítols

us oferirà un contrast constant amb la delicadesa dels

espais annexes com l’habitació dels senyors, ambien-

tada del principi del segle XX, la capella recollida...

Tot plegat, ben amanit amb les explicacions acurades

del vostre guia sobre cadascun dels detalls que il·lus-

tren un recorregut fascinant.

Una llarga història
Els escuts, tant en fusta com en pedra, dels llinatges

nobles que han passat per la fortalesa, hi són presents

des d’abans d’entrar. Vegeu sinó el que, a l’aixopluc de
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Hi ha castells que tenen pous, n’hi ha que tenen cisternes i n’hi ha que tenen les
dues coses, però quina és la diferència entre un pou i una cisterna? Molt fàcil?
Envieu-nos les vostres respostes a castells@castellscatalunya.com, tot indicant-

nos el vostre nom. Les respostes correctes rebran un 2x1 per a la visita guiada al castell de les Pallargues.

POU O CISTERNA?

Extingit el llinatge dels Rocabertí, va passar a famílies

italianes com els Pinelli i els Pignatelli o als prínceps

de Belmonte, que senyorejaven aquest castell i altres

veïns tot i que ells vivien a Nàpols.

Al principi del segle XIX desapareixen les senyories ju-

risdiccionals i molts nobles, tocats per l’absència d’en-

trades econòmiques, han de vendre els seus castells.

La família Rovira el va adquirir per viure-hi i treballar-

hi ja fa més de cent anys, i gràcies a la rehabilitació que

n’ha fet i a la seva exposició al públic, avui podeu gau-

dir d’aquesta joia, lliçó viva de la nostra història.

Per saber-ne més
Visites guiades per a particulars sense reserva, els
diumenges al matí a les 11, 12 i 13 h. Grups tots els dies
de la setmana, amb reserva prèvia.
Tel. 973 40 20 45 // www.castellsdelleida.com
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CONCURS

Masmorres i presons
El plat fort de la visita el tindreu al final, amb la baixa-

da per l’escala de cargol, de pedra, fins a les masmor-

res i presons, un petit repte que haureu de superar si

voleu conèixer, en la pròpia pell, una ínfima part del

que deurien sentir els empresonats. 

És possible que en algun moment d’aquesta part de

la visita us faci companyia algun ratpenat, sens dubte

més espantat que qualsevol de vosaltres, mentre sen-

tiu les explicacions sobre la tortura del gota a gota i al-

tres penalitats que havien de patir els condemnats en

aquestes profunditats. També hi veureu molta feina

de recuperació feta, i molta que queda encara per fer

fins a arribar a desenrunar els passadissos que van al

tossal de les forques o a l’església... Si hi voleu donar

un cop de mà, ara hi sou a temps. 


