CASTELLS CATALANS
Nom del castell: L’Albi
Data de construcció: segle XII
Municipi: L’Albi
Comarca: Les Garrigues
Altitud: 531 m
Coordenades: E 0.935034 N 41.423859
(ETRS89 Geodèsiques)
Com arribar-hi: castell situat dins del nucli urbà
de l’Albi.

ALBI
Cervera i també repoblador de Lleida, i l’any
1202 ambdós pobles reberen del rei noves
franqueses. En aquest temps ja podem parlar
de la baronia de l’Albi.
El 1236 Arnau de Timor , senyor de l’Albi
i de Montblanquet, rebé sepultura al monestir
de Poblet, igual com altres futurs descendents.
En aquest temps no es tractava d’un castell
gaire destacable, construït en estil romànic
tardà i majorment gòtic.
L’any 1444, per matrimoni, la baronia de
l’Albi passà a mans dels Cardona a través
d’Hug de Cardona i de Centelles, baró de
Bellpuig seguint després en poder dels Erill,
els Cartellà, els Ardena-Sabastida, els
Rocabruna i els Montoliu.
Els barons d’Albi

Interior del castell després de la restauració.

El castell de l’Albi es troba situat
estratègicament a l’entrada de la comarca de
les Garrigues, just després d’haver abandonat
la Conca de Barberà, i gairebé al peu de la
serra de la Llena. Es tractava d’una defensa
sarraïna —junt amb els propers castells de
Cervià i Vilosell— que defensava el valiat de
Siurana contra el comtat de Barcelona, en una
zona força despoblada durant el segle XII per
ser terra de frontera.
El castell fou reedificat per Alfons I vers
l’any 1178, precisament per colonitzar
aquesta regió després d’haver caigut el darrer
reducte sarraí de Siurana (1153), i fou lliurat
—com els anteriors castells— a mans dels
cavallers de la casa dels Cervera.
Anteriorment, però, l’indret havia estat
habitat primer pels ilergetes i després pels
romans que construïren la base física del que
seria el futur castell medieval (castrum de
Albio).
Els pobles de l’Albi i Cervià foren repoblats
per Guillem de Timor, membre de la família
albi

Els barons de l’Albi, però, no vivien sempre
al castell, ja que tenien casa a Barcelona,
després de l’incendi del castell traslladaren la
seva residència senyorial al castell de
Montsonís a la Noguera.
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El castell amb detalls de la seva restauració.

Els Barons d’Albi van destacar sempre en la
història de les nostres terres catalanes, com
militars, eclesiàstics i escriptors. Vers l’any
1409 Acard i Lluís de Mur esdevenen
personatges notables arran de la mort de
Martí l’Humà, El primer d’ells esdevingué
governador de Càller i virrei de Sardenya
durant el regnat de Ferran d’Antequera.
Durant les guerres Catalanes, els senyors
del castell van recolzar les pretensions reials
del comte Jaume d’Urgell, del Príncep de
Viana, de l’Arxiduc d’Àustria (Carles III) i de
Carles VII.

Transformació del castell
Aquest castell no havia estat un castell
gaire destacable, construït en estil romànic
tardà i majorment gòtic, fou ampliat i
transformat a partir del segle XVI en un castellpalau d’estil renaixentista. Aquest castell fou
malmès a partir de 1936 i recentment ha estat
restaurat després d’haver estat cedit a
l’Ajuntament pel darrer baró de l’Albi.
Informació elaborada a partir de l’obra Els Castells
Catalans d’Editorial Rafael Dalmau. Volum VI (1a.
part), edició de 1979, pàgs. 129-140 i també del
web: http://www.castellsdelleida.com
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