


r-El castell d'Ager 
Dins el nucli urba d'Ager, ubicats damunt del turó que domina 

el municipi i dins el recinte emmurallat, trobem les restes de 
l'antic Castell d'Ager, així com l'església de Sant Pere d'Ager. 

El Castell d'Ager (documentat des de l'any 1034) fou el punt 
neuralgic deis dominis dí"\rnau M ir de Tost, seu política i religio
sa de la zona, així com també pala u residencial deis vescomtes. 

L.: església de Sant Pere, seu d'una canónica vere nullius, fou 
fundada per aquest cavaller immediatament després de la con
questa definitiva d' Ager, punt el a u per a 
l'assentament de la nova població cris
tiana. 

Per informació i horaris de les visites 
truqueu al 973 455 004 
www.ager.cat 

6-El castell de Gwlrdía de Mur 
Dintre de la xarxa de fortifica
cions que s'organitza al Pallars 
vers el segle XI, la fortificació 
de Guardia compleix la funció 
específica de proporcionar al cas
tell de Mur el control visual 
de l'estret de Terradets. 

La construcció ocupa una 
plataforma de roca allargada 
i consta d'una singular 
torre de planta triangu-
lar, que presenta 
dues portes en la 
seva fa<;ana oest, 
una de les quals 
es troba situada en 
la planta baixa i 
l'altra en el primer 
pis. El mur de tancament només 
es conserva en la part oriental i mos-
tra cinc finestres que miren cap a la Conca de Tremp. 

7-Torre d' Alsamora 
La torre d'Aisamora formava part de la 
xarxa defensiva deis dominis del comte 
Ramon V de Pallars. Pel seu bon estat 
de conservació, avui és un deis monu
ments més emblematics de la zona. La 
primera referencia documental cone
guda data de l'any 1038, 
malgrat que els trets 
de la seva arquitectura 
permeten situar la seva 
construcció a inici del 
segle XI. Constava 
d'un perímetre de 
muralla, practicament 
desaparegut, i d'una 
torre rodona que con
serva 1' accés original, una porta 
dovellada, situada a 4 metres d'al<;ada. 

2-El castell de Mur 
El castell de Mur esdevé, perla seva 

arquitectura i estat de conservació, 
!'emblema deis castells de fron-
tera deis comtats catalans. Les 
primeres noticies referents a Mur 
daten de finals del segle X. 

L.:estructu ra arquitectónica 
del castell és molt simple i 
consta d'un perímetre murat, 
de planta en forma de nau, 
que disposa d'una única porta 
d'accés al sud. L.:element principal 
el constitueix la magnífica torre ro
dona, exempta i empla<;ada en el sector 
est del castell. 

Els murs de la fortificació s'assenten sobre la roca que, de 
fet, va constituir la pedrera de la qual procedeixen els carreus 
emprats en la seva construcció. 

Molt a prop del castell hi trobem la Col-legiata de Santa Ma
ria de Mur, que consagrada l'any 1069, la qual es va construir 
per voluntat deis comtes de Pallars, Ramon i Valen<;a, amb la 
intenció d' erigir-la com a principal centre de poder religiós del 
comtat. 

Arquitectónicament constitueix un deis exemples més inte
ressants en !'arquitectura canonical, tant per les dimensions 
com pel claustre i pel complex d'instal-lacions que l'envolta. 
Les pintures murals romaniques s'han recuperat gracies als 
treballs de restauració de l'absis lateral i de la reproducció de 
l'absis central. 

Per informació i horaris de les visites truqueu al 677 701 820 o 
visiteu www.castellmur.cat o www.pallarsjussa.net 

s-El castell de Montllobar 
La fortificació de Montllobar esdevé 
un element clau en el control de la 
serra que separa la Conca de Tremp 
i la del riu Noguera Ribagor<;ana. 
Históricament Montllobar es 
documenta des del segle XII 
i esta estretament vinculat 
al castell d'Eroles. També 
en aquest cas 1' element 
més destacat del con
junt és la torre circular. 

9-Casa forta de Míravet 
La casa forta de Miravet es troba dins de l'antic 
terme jurisdiccional del castell 
de Mur; malgrat no disposar de 
noticies históriques documen
tals, les seves característiques 
situen la construcció en pie 
període medieval, al voltant 
del segle XII. Les estructures, 
molt malmeses, mostren una 
planta d' angles arrodonits, que 
recorda el proper castell de Mur. 

1o-El castell d' Arhul 
Aquest castell, documentat des de 
l'any 1077, forma part deis dominis 
comtals de Ramon V de Pallars 
Jussa i, més concretament, de 
la línia defensiva de la serra de 
Montllobar. El seu tret dife
renciador és, sens dubte, la 
planta de la torre, de forma 
practicament el-líptica. Les 
característiques arquitectó
niques indiquen que la seva 
construcció es va dura terme 
al segle XI. El conjunt inclou 
també l'església de la Mare de 
Déu de I'Arbul i les restes del petit poblat annex. 

3-El castell de Llorda 
El castell de Llorda és un 

deis millors exemples 
d'arquitectura residen
cial d'época altmedieval 
conservats a Catalunya. 
L.:any 1033 Arnau Mir de 
Tost i la seva esposa 
Arsenda van adquirir 
la fortificació al 
comte d'Urgell, 
Ermengol 11, 

amb l'objectiu 
de convertir-la en 
la base d'operacions de 
les seves campanyes militars vers el 
Montsec. 

El disseny del castell presenta molts elements innovadors 
respecte de la tradicional arquitectura militar de frontera. El clos 
inferior o jussa, avui practicament perdut, protegía el poblat i 
1' església de Sant Sadurní. El recinte sobira, refor<;at per tres 
torres quadrades, tan cava el cos de guarda, el pati d' armes i 
l'edifici noble. 

El castell-palau conserva elements molt rellevants de la seva 
fesomia original, entre els quals destaquen les cobertes amb 
volta de canó i les finestres geminades de la sala noble. 

Per informació i horaris de les visites truqueu al 973 665 062 o 
visiteu www.parc-cretaci.com o www.pallarsjussa.net 

11-Torre d'Estorm 
Les restes del castell d'Estorm es localit
zen sobre una roca que domina la vall 
de Sant Esteve de la Sarga i cons-
ten d'un torre rodona, avui molt 
malmesa, i d'un recinte fortificat 
que tancava el cim del turó. En la 
banda nord-occidental s' identifica 
un vall artificial que dificultava 
l'accés a l'enemic. 

La primera menció documental 
data de l'any 1099, en época 
del comte Pere Ramon 1 de 
Pallars. Forma part de la lí
nia defensiva de la vessant 
nord del Montsec dí"\res. 

12-El castell de Toló 
De probable origen preroma, l'any 
1058 el castell de Toló va ser cedit 
a Arnau M ir de Tost pel comte 
d'Urgell, Ermengol 11. La fortificació 
destaca pel seu empla<;a-
ment inaccessible, ocupant 
1' explanada d'un turó que 
domina visualment la 
Conca Delia. Les restes 
arquitectóniques conser
vades són escasses. 

13-La torre de 
Gínebrell 
Situada entre Vilamolat i Pui
gverd, servia d'unió entre el 
castell de Mur i Montllobar. 
Gaudia de visió directa so
bre les poblacions de Meüll, 
Vilamolat i Fígols de la Conca. 

4-El castell de sant Gervas 
El conjunt de Sant Gervas constitueix un 
deis pocs exemples de poblament 
fortificat medieval conservats al 
Pallars Jussa. La seva cons
trucció va esdevenir un 
element clau en la 
repoblació de la vall 
de Barcedana, per la 
situació estratégica 
que ocupava en 
relació als accessos 
cap als dominis 
musulmans. 

s-El castell d'Orcau 
Tot i que el castell d'Orcau avui 
esta for<;a malmés, els ele
ments que es conserven 
permeten encara copsar 
la seva majestuositat. El 
castro Orcall es documen
ta per primera vegada 
l'any 1010, i forma part 
del patrimoni que Ramon 
V de Pallars va vendre als 
seus sogres Arnau M ir de Tost 
i Arsenda l'any 1055. 

La seva fesomia arquitectónica permet deduir que es tracta 
d'una construcció emmarcada en els segles centrals del perío
de medieval, tot i que conserva estructures més tardanes. La 
seva planta és basicament quadrada, amb bestorres dotades 
amb tres registres d' espitlleres que defensen els angles. 

14-Altres elements a destacar 
El patrimoni medieval del Pallars 
Jussa consta de nombrosos 
exemples de viles closes, 
castells i torres que es 
reparteixen pels 
paisatges de la 
comarca. Alguns 
d'aquests, tot i 
no ser visita bies, 
sí que s'aprec1en 
des de la distancia, 
tot permetent al 
visitant copsar 
la importancia 
histórica de la 
frontera medieval 
del Pallars. 

J ¡ 
La vila closa de Salas és un deis millors exemples de població 
pallaresa actual d'origen medieval, jaque conserva elements 
fortificats i trets urbanístics d'aquest període. Destaquen les 
tres torres de planta circular, dues de les quals daten deis 
segles X i XI i flanquegen els portals d' entrada situats als 
extrems del carrer principal. Avui l'itinerari pel poble es com
plementa amb la visita a les botigues-
museu i al Centre d'lnterpretació 
de I'Antic Comer<;. 

Altres elements 
destacables són 
les viles closes de 
Figuerola, Talarn i 
Moror; els castells 
de Puigcercós, 
dí"\ramunt, de 
Clavero!, de 
Toralla, d'Orrit i 
d'Hostal Roig; o 
les torres de Ga
sol, d'Amargós i 
de Perauba. 

Més informació a www.pallarsjussa.net 
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