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CASTELL DE VICFRED

Un autèntic museu
ses del voltant. L’edifici que s’ha
conservat ha consolidat, amb el
pas del temps, la forma d’una
gran mansió senyorial amb tots
els elements per viure-hi. Així
doncs, no us deixeu perdre el seu interior.

Les vistes profundes que contemplareu des
de Vicfred us tornaran a demostrar la capacitat
que té la Segarra de sorprendre el visitant.
QUAN ARRIBEU A VICFRED, us trobareu un
poble segarrenc força endreçat. L’arribada al castell,
vora l’església, serà intuïtiva. Quan el veieu, la primera impressió pot ser descoratjadora. Us pot donar
la sensació que heu fet el viatge en va, però no us deixeu enganyar per la façana arrebossada i pintada. El
castell ha sofert una gran transformació, però en el
seu origen era molt més gran, i també cal saber que
hi ha moltes restes de la construcció antiga a les ca26

El domini dels Cardona
L’any ı079 el lloc ja apareix esmentat en un testament amb el nom de Bechfred. Més tard, Gombau de
Ribelles, en el testament a la seva filla Sança de Llobera, li canvia el nom i s’hi refereix com a castrum de
Becfreit. Sabem que fins a mitjan del segle XIV el
castell va estar en mans dels Ribelles i dels seus des-
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Històricament,
Vicfred havia estat
un nucli important,
per la seva situació
privilegiada. La vila indicava
el límit entre els comtats
d'Urgell i de Cardona, i
sempre va ser,
estratègicament, una bona
posició per vigilar l’entorn.
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guez, que té cura de la conservació i rehabilitació fins
al mínim detall.

cendents. L’arcada impressionant que veureu a les
quadres durant la vostra visita és d’aquesta època. El La mansió senyorial
4 de desembre del ı375 el rei Pere el Cerimoniós va Al llarg de la seva història, el castell de Vicfred ha
instituir el comtat de Cardona i el castell de Vicfred passat per moltes restauracions i modificacions. La
és mencionat expressament en el diploma reial. Els ducs de Cardona eren SORTIM COM S’HI ARRIBA
a la vegada senyors de Torà i barons de
Al poble de Vicfred hi arribareu per la carretera que va
Bellpuig i de Juneda; per això el castell
de Guissona a Sant Guim de la Plana, municipi al qual
de Vicfred constituïa un batlliu dins la
pertany. Un cop a Guissona, agafeu la rambla dels
batllia de Torà, a la vegueria de CerveSegadors, un ampli i llarg passeig que us conduirà, a la dreta,
ra. Els Cardona el van conservar fins a
a la carretera de Sant Guim. Abans d’arribar a aquest poble,
trobareu un trencall a l’esquerra que us portarà fins a Vicfred.
l’extinció dels senyorius al segle XIX.
Seguiu les indicacions, deixeu el cotxe a la plaça de la
Després de diferents vendes i els conGeneralitat, prop de l’església, i continueu uns metres pel
seqüents canvis de titularitat, avui el
carrer Sol Eixent, fins a l’entrada del castell.
castell pertany a la família Boix-Rodrí27

SORTIM RESTAURANT I ALLOTJAMENT

Restaurant
Les Pletes
Una casa de
Jaumet de Torà
Cuina tradicional
amb tocs
actuals. Algunes
de les seves especialitats
són la perdiu a la
vinagreta i l’ofegat de la
Segarra. S’hi pot menjar
per uns 30 €.
Carretera de Barcelona
a Andorra, s/n
Tel. 973 47 30 77
Torà

pagès
impressionant, de l’any
1703, molt ben
conservada i amb totes
les comoditats de la vida
moderna. Mínim de 12
persones, 600 €.
Masia Les Pletes, s/n
Massoteres (Lleida)
Tel. 973 55 01 48
666 417 371
www.lespletes.com

més important ha estat durant els darrers segles, ja
que és quan ha perdut totalment la funció defensiva.
Així, durant la vostra visita recorrereu una mansió
senyorial dels segles XVII i XVIII, que per l’ornamentació i el mobiliari que hi ha, es podria considerar un veritable museu, amb col·leccions de pintura,
armes, rellotges, ventalls, tapissos, porcellanes, ins28

truments i fins i tot unes mostres de peces de vestuari dels segles XVIII i XIX molt interessants. Durant
tot el recorregut, no deixareu de sorprendre-us de
mil i un detalls, tant de la decoració com dels estris
que hi ha exposats. El fil de les explicacions del vostre guia us conduirà pel funcionament de l’antic forn
de pa, us donarà detalls sobre la vida a la cuina amb
les piques per guardar l’oli, la funció de les tenalles,
els tupins i molts objectes que semblen fets servir
fins ahir mateix.
Hi ha un detall que no heu de passar per alt i que era
relativament comú en moltes cases antigues: la petita portella en una habitació de la planta de dalt que
servia per espiar l’entrada i decidir, sense ser vist, si
els visitants eren o no benvinguts.

El passadís secret
Els elements més notables de l’edifici dels segles
XIV-XV els trobareu a la façana de llevant i a la planta baixa, on hi ha una sala coberta amb embigat i dos
grans arcs diafragma. A l’altra banda d’un d’aquests
arcs podreu visitar, des de fora, l’obscura masmorra
excavada sota una roca immensa i concebuda com
un veritable ergàstul, un forat sense més ventilació
que la reixa d’entrada d’on era gairebé impossible
sortir-ne amb vida. També a la planta baixa veureu la
portella que dóna pas a la fòvea, el passadís secret
que comunica encara avui el castell amb les cases de
l’altra banda del carrer i d’allí cap a algun lloc fora del
recinte emmurallat. Si avui us volguéssiu escapar,
no arribaríeu gaire lluny a causa de l’estat de deteriorament del passadís, però tampoc no us faria falta.
Els temps han canviat i ara hi ha mitjans més segurs
per “volar” i que no us trobin... i alguns d’aquests sistemes són, a més, de baix cost. 
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Per saber-ne més
Visites guiades per a particulars sense reserva
prèvia: diumenges matí a les 11, 12 i 13 h. Grups,
tots els dies de la setmana amb reserva prèvia.
Informació i reserves: Tel. 973 40 20 45
www.castellsdelleida.com

PRESONS I MASMORRES

A vegades, parlem de presons i masmorres com si fossin el mateix, però ho fem
equivocadament. Hi ha una clara diferència que té molt a veure amb el temps que
havien de passar a dins els presoners. Quina és aquesta diferència? Envieu-nos
les vostres respostes a castells@castellscatalunya.com, tot indicant-nos el vostre nom. Qui ho encerti rebrà un
2x1 per a la visita guiada al castell de Vicfred.
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