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CASTELL DE MIRAVET

El baluard del temple
La forta personalitat del riu Ebre va contagiar Miravet, convertint el lloc
en fortalesa inexpugnable i la principal casa templera a Catalunya.
SERIA IMPERDONABLE que no arribéssiu a

La clau de l’Ebre

Miravet pel pas de Barca, un dels últims transborda- Veureu que el castell té un aspecte auster que imdors fluvials amb llaüt que creuen el riu sense mo- posa, i que la seva situació sobre el riu Ebre és extor, aprofitant el corrent de l’aigua. Així, tindreu la cepcional. Aquest emplaçament li permetia consensació de passar a l’altra banda com també ho trolar el riu, entès com una via de comunicació nadeurien fer els ibers, romans, àrabs, templers... i tural que unia el mar Mediterrani amb l’interior
fins i tot els que van lluitar a la batalla
de l’Ebre. A més, des d’aquest punt, la SORTIM COM S’HI ARRIBA
vila i el castell de Miravet ofereixen
Podeu arribar a Miravet per l’autopista A-7 per la
una panoràmica bella i pintoresca que
N-340 fins a la sortida de l’Hospitalet de l’Infant-Móra
(C-44). Tal com us indiquem en el text, us recomanem
us recomanem a les totes, i que noque arribeu al castell pel pas de Barca. El preu del pas és de
més podreu gaudir com cal si entreu
2,50 €/cotxe o 0,80 €/persona sense vehicle.
per aquest camí.
26

po Segura i Ajuntament de Miravet DESCOBRIU CATALUNYA A TRAVÉS DELS SEUS CASTELLS

Ribera
d’Ebre

SORTIM RESTAURANT I ALLOTJAMENT

Restaurant
Molí de Xim
Cuina de
mercat
i creativa molt
variada. El preu per
persona és de
35 €. Tanquen
els dilluns per la nit.
C. Verge de Gràcia
(accés pel c. Major)
Tel. 977 40 77 58

de la península. Dominar aquest fortí, doncs, significava tenir la clau d’una via d’accés de gran
transcendència.
El castell va cobrar importància durant el domini
àrab, quan es va integrar a l’estructura defensiva
que es va establir al llarg de l’Ebre. Va ser en aquest
període que va aparèixer un conjunt d’estructura urbana concentrat a la fortalesa amb el nom de muràbit, d’on és originari l’actual nom de Miravet.
El sentiment de seguretat i domini que experimentareu des del castell us farà comprendre la importància d’aquesta fortalesa, però quan us comenceu a sentir totpoderosos serà bo recordar que
aquesta no era l’única clau que tancava l’Ebre. N’hi
havia una altra, aigües amunt, de la qual parlarem
en una altra ocasió: el castell de Mequinensa.

Cal Pigat
És una
construcció
d’arquitectura moderna
i espectacular, de forma
circular, i on totes les
habitacions interiors
estan perfectament
il·luminades. 70 € la nit.
C. Major, 20
Tel. 977 40 70 13 /
658 614 619

Del Temple a l’Hospital
L’any ıı53 Ramon Berenguer IV va conquerir el castell de Miravet als àrabs i aquell mateix any el comte
el va donar a l’orde del Temple, juntament amb altres fortaleses secundàries. Això els convertiria en
gairebé els únics senyors de tota la zona compresa
entre l’Ebre i l’Algars. Els templers van reconvertir
una part del recinte fortificat en castell-monestir, i
en van fer la seu de l’orde a la Corona d’Aragó, amb
l’arxiu i el tresor provincial. Amb tot, el ı3 de desembre del ı307, el rei Jaume II va ordenar la detenció
dels templers que hi havia en el seu regne, en obediència als desigs del papa Climent V i de Felip IV,
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rei de França. Durant un any sencer, llavors, els
templers refugiats al castell de Miravet van patir el
setge més llarg que va conèixer l’orde, i es van convertir en l’últim reducte a la Corona. El ı2 de desembre del ı308 es va consumar la rendició pacífica i el
ı3ı2, l’orde es va extingir.
L’any ı3ı7, amb la caiguda del Temple, el castell i
moltes altres possessions van passar a mans de l’orBenissanet
de de l’Hospital. Posteriorment, la seva situació estratègica farà que encara tingui protagonisme en diGinestar
ferents moments històrics, com ara la Guerra dels
2
Segadors (ı640), la de Successió (ı70ı-ı7ı5) i les
1
C
guerres carlines del segle XIX.
Si voleu reviure la fi de l’orA part del castell, altres elements de la vila de del Temple cal que hi
interessants són el mirador de Sanaqueta acudiu el segon cap de setN
–bon lloc per contemplar l’amplada de
mana d’agost de cada any,
l’Ebre–, el carrer de les Ferreries amb les seves
quan s’hi representa l’obra
cases penjades sobre el riu i la Costa de Riado,
un camí que baixa fins a la ribera.
de teatre El setge de Miravet.

MÓRA D’EBRE

De la fortalesa a la vila
La visita a la fortalesa transcorre pels diferents recintes que us permetran conèixer com era l’antiga
vida al castell: les cavallerisses, la cisterna, el refetor,
el celler i sitges, la sala capitular, el temple romànic… i unes escales recargolades que us duran al re-

sortim DE

cinte superior, des d’on gaudireu d’unes vistes magnífiques sobre el riu Ebre, la vila de Miravet i les terres del seu entorn.
Quan baixeu de la fortalesa, fareu bé de tornar-vos
a enfilar a peu, i amb els sentits ben desperts, pels
carrers estrets del nucli antic a recer del castell. Hi
podreu veure l’última drassana fluvial a l’Ebre català, l’antic embarcador, el molí medieval, els porxos, l’antiga aljama morisca-jueva, el carrer de la
jueria, les muralles de tancament i talaia i l’església
Vella. Un esclat de descobertes entre les quals no
podeu oblidar una d’essencial quan arribi l’hora de
dinar: els excel·lents plats de peix que es cuinen a
la comarca. 

Per saber-ne més
Informació i reserves: Tel. 977 40 73 68
www.mhcat.net

EL JUSSÀ I EL SOBIRÀ

A la fortalesa de Miravet es veu clarament la separació entre dos recintes: el Jussà i
el Sobirà. Aquest sistema de defensa era molt comú, i aquests noms han passat al
vocabulari català de diferents maneres... Però, què vol dir el recinte Jussà i el
Sobirà? Envieu-nos les vostres respostes indicant-nos el vostre nom a castells@castellscatalunya.com. Els
encertants rebran dues entrades gratuïtes per a la visita al castell de Miravet.

CONCURS
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