
AI castell del Remei trobareu el primer celler catal~ concebut segons el model dels admirats ’chateaux’ bordelesos. FOTOGRAFIES CEDIDES CASTELL DEL REMEI

La conquesta de la terra
AO, UEST CASTELL, SITUAT EN UN ENCLAVAMENT ESTRATI GIC, ACTUALMENT ACULL EL CELLER

VlU MI S ANTIC DE CATALUNYA AMB PRODUCCIO DE VlNS FINS DE PRESTIGI INTERNACIONAL

RAMON ORPINELL

E1 castell del Remei ds un
exemple de l’esforg humA per
conquerir la terra, extreure’n
els fruits de manera sosteni-
ble i fer-la habitable. Td una
hist6ria mil.len~ria que els
~ltims 150 anys ha estat molt
lligada al desenvolupament del
canal d’Urgell, la infraestruc-
tura hidr~ulica inaugurada
el 1862 que rega 70.000 ha de
terres lleidatanes i que va mar-
car-hi un abans i un despr4s.

El primer ~astell
La finca del castell correspon a
una part del terme del llogar-
ret de Torreneral, agregat de
Penelles, i la seva dimensi6 ac-
tual s’adequa al procediment
de centuriaci6 dels romans en

el procds de colonitzaci6, amb
una extensi6 aproximada de
600 ha. De l’~poca romana
es va localitzar, l’any 1743, una
estela amb una dedicat6ria de
Marc Antoni Nachus a la seva
esposa Atilia Lucil.la.

Els documents m~s antics
del periode medieval estan
referits a la repoblaci6, quan
l’any 1079 el comte Ermengol
IV d’Urgell i la seva dona Lu-
cia donen la meitat de la de-
nominada quadra de Cortessa
a la fundaci6 del monestir de
Gualter, i l’altra meitat a Ai-
ralli Bernardi de Tolone, un
cavaller occit~ que va ajudar
el comte a reconquerir la zo-
ha.E1 nom de la finca coma
Torte d’Airalli 4s l’origen del
seu top6nim. Aquesta senyo-
ria d’Eral va construir la torre

de defensa que ha donat lloc a
l’actual castell del Remei.

E11123, el monestir de Gual-
ter va heretar l’altra meitat de
la finca, unificant-la; el 1414, el
rei Ferran I d’Antequera la
va vendre a l’abadia de Poblet,
que va dividir el terme en du-
es parts: la torre dels Frares i
la torre del Bisbe. La propie-
tat va quedar compartida en-
tre el monestir de Gualter i el
monestir de Poblet; el 1592, es
va secularitzar el monestir
de Gualter, passant tots els
seus b4ns al bisbat de Solsona,
i el 1699 es va dividir en dues
parts. L’any 1820, van desa-
par&ixer els ordes mon~s-
tics, amb l’excepci6 de Poblet
i Montserrat, i el 1838, amb la
desamortitzaci6 de Mendi-
z~ibal, les propietats de Poblet

i del bisbat de Solsona es van
nacionalitzar.

EIs Girona
L’any 1853, Ignasi Girona i
Targa va adquirir la finca de la
torre del Bisbe de Torreneral a
la famflia Torrents, que l’havia
comprat en subhasta pftblica, i
va voler unificar en una propi-
etat l’antic terme de Torreneral
comprant l’altra part, la torte
dels Frares, ales propiet~ri-
es, Maria Escaiola i la seva filla,
Caterina Solervicens, per6 no
la hi van vendre. E1 seu interns
estava basat en la idea de cons-
truir-hi el canal d Urgell, pro-
jecte que es remunta al segle
xrv. Ignasi Girona, fill de Tar-
rega, tamb6 va dedicar la finca
a la Mare de D6u del Remei, ja
que durant la Guerra del Fran-

agenda
CASTELL DE MONTJU’I’C
EXPOSICIC) NAZIS I FEIXISTES.
L’OCUPACIO SIMBOLICA DE
BARCELONA (’1939-2945)
FINS AL23 DE FEBRER
TEL.: 932 564440
¯ Ajuntament.barcelona.cat/
castelldemontjuic

CASTELL DE MONTSON|S
VISITES TEATRALITZADES
NOCTURNES. DIVENDRES I
DISSABTES, ALES 2OH.
RESERVA PR[~VlA:
973 402 045.
¯ Castelldemontsonis.com

CASTELL DE MONTCLAR
ESCAPE CASTLE ADVENTURE.
DE DIVENDRESA DIUMENGE
CONSULTEU ELS HORARIS.
TEL.: 973 400 265.
¯ Escapecastleadventure.com

EN RUTA

0 Informaci~
turistica

Visites guiades al celler, amb
degustaci6 de vins i sense,
i visites al santuari de la
Mare de Ddu del Remei, de la
mateixa finca, cada dia, amb
reserva pr~via.
I.es reserves es poden fer a:
Ruta del Vi de Lleida
Tel.: 973 402 045.
¯ Reserves.rutadelvidelleida.cat

O Com s’hi arriba
Agafeu I’autovia A-2

fins a la sortida ndmero 504,
direcci6 Balaguer. Continueu
per la C-53 seguint les indica-
cions fins a arribar al caster
del Remei. Podreu aparcar el
vehicle al mateix recinte.

O Per menjar
RESTAURANT

CASTEI L DEL REMEI
Finca Castell del Remei, s/n
Castell del Remei
Tel.: 973 718 165.
Des de 14~
¯ Castelldelremei.com

O Per dormir
ALLOTJAMENT

RURAL CALTONET
Cam[de la Fuliola, s/n
Castellser~
Tel.: 973 402 045.
4 persones. Des de 150£/nit
¯ £astellsdelleida.com

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

VIAJAR

561000

106084

Semanal

941 CM² - 166%

15936 €

24-25

España

2 Febrero, 2018



RECOMANACIONS

Decoraci6
SANTUARI DEL REMEI

c~s es va amagar a la capella de
la Mare de Ddu del Remei de
Thrrega i aim va salvar la vida.

E1 seu fill gran, Joan Girona i
Agrafel, va iniciar arab el seu
pare el procds de mecanit-
zaci6 del camp i va donar al
castell la configuraci6 actual,
transformant la casa fortifica-
da d’una sola torre en la que
hi trobareu, de quatre to-
rtes, una a cada cantonada.

Quan va morir Ignasi Giro-
na, el 1867, la finca va passar als

Enoturisme

seus fills Jaume i Ignasi Girona
i Agrafel. E11868, s’hi va inau-
gurar un moll de farina; l’any
1872, la finca es va convertir en
col6nia agrlcola i s’hi van fer
importants inversions a canvi
de privilegis i beneficis fiscals.
E11882, Ignasi va comprar la
meitat de la finca al seu ger-
m/~ Jaume, i el 1886 hi va posar
una fhbrica de mistela; tambd
va manar coHocar al pati del
castell el seu lema: L’homefa la
casa i la casa fa l’home.

Arquitectura

La nissaga dels Girona va
continuar lent cr~ixer la fin-
ca, conquerint la terra, lluitant
contra la salinitzaci6 i el pa-
ludisme que va portar el nou
regadiu del canal d’Urgell, i
plantant vinyes de ceps nobles
per fer vins que competissin
amb els de Bordeus.

La Guerra Civil va destruir
gaireb6 tot el castell, la maqui-
n~ria i les instaHacions. Joan
Girona i Vilanova va recons-
truir el que s’havia destru’it.

Quan va morir, el 1950, la fin-
ca va passar als seus nebots,
que el 1982 la van vendre a la
familia Cusin&

Celler histbric
Castell del Remei va ser el pri-
mer celler catalh a elaborar i
etiquetar vins fins de crian~;a,
el cinqu+ celler m~s antic regis-
trat de l’Estat espanyol i el pio-
net a importar ceps francesos
a la peninsula. Tom~s Cusind
va contribuir a definir el perfil
dels vins Castell del Remei, va
crear C6rvoles Celler i va ti-
rat endavant els cellers Tombs
Cusin~ i Cara Nor& E12014, va
tornar al castell del Remei ini-
ciant un nou perlode, reforgant
l’aposta per la qualitat i condi-
cionant les instaHacions de la
finca per potenciar-ne els nom-
brosos atractius enoturistics.

No us perdeu la visita a
aquest castell pioner, el castell
del Remei, en la qual copsareu
que la conquesta d’aquesta ter-
ra, lluny d’haver-se aturat, re-
viu dia a dia en projectes in-
novadors i engrescadors.

FUNDACgO
CASTELLS
CULTURALS~
CATALUN YA

EIs nostres castells
Cada primer divendres de mes,
la Vanguardia i la Fundaci6
Castells Culturals de Catalunya
us conviden a con~ixer, per mitj~
de les planes del Qu~Fem?, els
castells catalans m~s atrac-
tius. Aquesta secci6, que hem
anomenat EIs nostres cnstells,
es proposa donar a con~ixer la
histbria d’aquestes fortiflcacions,
els personatges que les van
habitar, les 8uerres de qu~ van
set testimonis, les activitats que
s’hi celebren, quan s’hi poden
fer visites guiades... I tamb~
trobareu en aquestes planes
informaci6 pr~ctica, corn ara
restaurants i hotels de la zona,
per aprofitar al m~xim la visita
i convertir-la en una escapada
de cap de setmana, ideal per als
amants de la histbria i la natura.
Prbxim Iliurament: 2 de mar,c.
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