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CASTELL DE MONTCLAR

Testimoni mut
La gran història del castell de
Montclar és plena d’històries
més petites, que encara molts
guarden a la memòria.

QUAN S’ARRIBA A MONTCLAR, abans de tro-

bar les primeres cases, hi veureu un seguit de gran-

ges amb les seves instal·lacions. Mostren, encara, la

vigència de l’economia ramadera, complementària a

les escasses rendes que dóna la pagesia i responsable

que algunes famílies continuïn vivint al camp.

Si voleu gaudir d’una bona panoràmica per contem-

plar Montclar i el seu castell, podeu fer el curt pas-

seig que porta al monòlit que hi ha dalt de la mun-

tanya. El camí es troba intuïtivament. D’aquesta ma-

nera també podreu donar un cop d’ull als terrenys

que envolten l’obra d’enginyeria que durant molts

anys va ser la més important d’Europa: el túnel de

Montclar, per on l’aigua del canal d’Urgell traspassa

la serra del mateix nom.

El túnel de Montclar
Es tracta de cinc quilòmetres completament rectes,

que es van poder fer gràcies a la feina i patiments de

centenars de presoners. De fet, el cementiri que tam-

bé veiem des del monòlit es va haver d’ampliar per

acollir tots els obrers que hi van perdre la vida, a cau-

sa de les dures condicions de treball. Les terres i ma-

terials excavats a mà s’extreien a través d’uns pous

molt fondos, i l’abocament d’aquests materials ha

originat molts dels turons artificials que conformen

el paisatge. Algunes de les excavacions tenien més



d’un centenar de metres i els números dels pous en-

cara avui són els noms de les partides de les terres de

Montclar: el tres, el quatre...

El castell de Montclar
Però no us hi entretingueu més o fareu tard a la visi-

ta al castell. Podeu deixar el cotxe a la part de sota de

la fortificació, allà on hi ha l’antic ajuntament, la rec-

toria i quatre cases acabades de reformr que porten

els noms de Cal Secretari, Ca la Mestra, Cal Mestre i

Cal Metge, i que avui conformen els allotjaments ru-

rals de Cases del Castell.

Urgell

Agafeu l’autovia A-2 i desvieu-vos per la sortida d’Agramunt que
trobareu a l’altura de Cervera. Una vegada hagueu passat
Agramunt i per la carretera C-14 en direcció a Artesa de Segre,

trobareu un desviament a uns 9 km d’Agramunt, a mà esquerra, que va a
la població de Montclar. Seguiu els rètols fins que arribeu al castell.
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El castell, molt malmès després de la Guerra Civil, es

va refer gràcies a un programa de reconstrucció ano-

menat Regions Devastades. En el seu antic pati d’ar-

mes s’hi van construir habitatges per als poders fàc-

tics que comandaven la vida del poble. Avui consti-

tueixen les 40 places d’allotjament que permeten a

grups petits i grans gaudir d’aquestes contrades i del

seu castell, bé amb una estada o bé amb el lloguer de

les seves sales per a una reunió o celebració.

Al voltant de la porta del castell, les pedres tenen una

línia de petits forats que mostren clarament el recor-

regut d’una ràfega de metralladora. També, dins la

fortalesa, s’hi conserven les restes del canó d’un tanc

rus, que durant la Guerra Civil defensava el poble

–en mans republicanes– mentre el front nacional

l’atacava des del poble veí de Tudela de Segre.

El guia del castell (si en voleu per a un grup cal con-

tractar-lo abans), us mostrarà una infinitat de detalls

arquitectònics enginyosos: les llindes dels balcons i

finestres, amb un petit espai de la pedra clau a sobre

(això feia que mai no es pogués partir la llinda), les

Restaurant
Kipps

Fan una cuina
molt variada. 
El menú dels

caps de setmana costa
12 €. També s’hi pot
menjar a la carta.
Ctra. Tarragona, km 91
Agramunt
Tel. 973 390 826

Blanc i negre
Cuina catalana 
i internacional.
Les seves

especialitats els han
donat nom: llenguado 
al torró d’Agramunt,
bacallà a l’estil de la
padrina, etc. El menu 
del cap de setmana val
12 €.
Ctra de Cervera s.n. 
Agramunt
Tel. 973 391 213

Ca la Núria
Casa per a un
màxim de quatre

persones, situada als
peus del castell. Es
tracta d’una casa
rústica i típica de poble,
en una zona rica en

fauna autòctona.
L’estada costa 31 € per
persona i nit.
Tel. 973 400 265
www.casaruralnuria.com

Cases de
Montclar

Entre les muralles
de l’imponent

castell de Montclar
s’alcen les anomenades
Cases del Castell, un
espai privilegiat on s’hi
respira història. 
Quatre allotjaments per
a 10 persones (i màxim
40). Val 17,50 € per
persona i nit. Es pot
llogar una sala del
castell per a
celebracions.
Tel. 973 400 265
www.casesdelcastell.com

SORTIM RESTAURANTS

SORTIM ALLOTJAMENT
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BUSCA I TROBA! El castell de Montclar forma part del I Recorregut
cultural pels museus, col·leccions i espais visitables de l’Urgell, que es du a terme els
dies 18, 20 i 21 de maig. La ruta consisteix a recórrer els museus i col·leccions de
l’Urgell i respondre algunes preguntes. Els encertants de sis qüestions o més rebran

diferents premis, entre els quals un cap de setmana per a dues persones en un allotjament rural en la ruta Castells de
Lleida, un viatge al passat. Aquests dies la visita té una oferta de 2x1. Més informació a www.castellsdelleida.com

Gestió de les visites: 973 402 045
info@castellsdelleida.com // www.castellsdelleida.com
Visita guiada per a particulars sense reserva prèvia els
diumenges: 11 h, 12 h i 13 h.
Per a grups, cada dia de la setmana (amb reserva).
www.castelldemontclar.com

Per saber-ne més

Agramunt
Acabada la visita, podeu deixar enrere Montclar i les

seves excel·lents vistes i desfer el camí d’anada per

aturar-vos a Agramunt. Allà, un passeig pels seus

carrers i pels obradors del conegut torró d’Agra-

munt, i la xocolata a la pedra –amb un toc de canyella

indispensable–, revifarà la vostra memòria olfactiva.

A la capital catalana del torró també hi trobareu llocs

interessants per dinar i, si us queda temps, podeu vi-

sitar l’església de Santa Maria d’Agramunt. Amb el

seu campanar gòtic i la portalada ornamentada , és

una de les més mostres més remarcables del romà-

nic català. �

sortimDE
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espitlleres instal·lades en ròtules de pedra giratòries

(per poder tenir-les tancades quan no s’utilitzaven),

l’escala principal, les escales de cargol per al servei...

Aquests elements mostren les diferents etapes de

construcció de la fortificació, des de l’any 98ı, en què

ja està documentada, fins al segle XVI, en plena es-

plendor del Renaixement. Aquest va ser el moment

en què els senyors de Guimerà van fer-ne la remode-

lació més profunda i li van donar l’aspecte, que enca-

ra manté, de  gran mansió senyorial. També els se-

nyors de Ponts i Guimerà van reconvertir l’antiga ca-

pella del castell en una església més gran i es van re-

servar una llotja privilegiada, que també podeu visi-

tar, per poder assistir als oficis sense moure’s de vora

les habitacions. 


