
                

CASTELL DE MIRAVET
Descobreix el castell dels Templers jugant!

Acabeu d’entrar al castell de Miravet. Endar-
rerirem el rellotge fins a l’època medieval, 
en temps dels cavallers, quan aquest castell 
patia un terrible setge. Fora de les muralles 
hi havia les tropes de Ramon Berenguer IV, 
príncep d’Aragó i comte de Barcelona, lluitant 
per conquerir el castell als musulmans. El cas-
tell de Miravet era important perquè permetia 
dominar el pas de l’Ebre des de Tortosa fins a 
l’interior.  Finalment, a l’agost del 1153 i des-
prés de vuit mesos de lluita, l’exèrcit de Ramon 
Berenguer, encapçalat pels cavallers de l’orde 
del Temple, va cantar victòria. El comte va lliu-
rar el castell als templers per la seva ajuda. 
 
Però qui eren aquests homes, coneguts com 
a templers? Eren cavallers i monjos a la vegada, 
que van agafar les armes al segle XII per protegir 
els cristians que feien el pelegrinatge a Terra San-
ta. Sabíeu que els templers tenien rangs, com a 
l’exèrcit? En funció de la roba que portaven se sa-
bia quines tasques havien de fer. A més, els colors 
tenien uns símbols. El blanc, símbol de puresa, el 
trobàveu en el mantell dels cavallers templers. El 
vermell del martiri, a la creu. I el marró, color de 
valentia, el portaven els sergents.  
Seguiu el traçat per descobrir què feien els 
cavallers i els sergents. 

CAVALLERS

Provenien d’una classe social més 
baixa. Es dedicaven, entre d’altres, 
a treballs de cuina i manteniment 
de la fortificació. En moments de 
guerra exercien com a escuders.

Eren nobles de bona família que 
ocupaven els càrrecs importants dins 
de la comunitat. Combatien a cavall 
i eren assistits per escuders. Una cu-
riositat: sota el mantell i l’armadura 
portaven una camisa i unes calces 
que tenien prohibit treure’s per 
dormir.
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Ràpidament, després de la victòria els templers 
van convertir el castell de Miravet en un autèn-
tic castell fortificat que pogués contenir futurs 
atacs i els ajudés a controlar el riu, la via d’accés 
per excel·lència que unia el mar Mediterrani amb 
l’interior.
  
Què en penseu d’anar a descobrir EL CASTELL 
on van viure els templers? Vinculeu les quatre 
fotos amb la imatge del castell a mesura que 
aneu trobant els diferents espais. Es tracta dels 
quatre canvis més importants fets pels templers 
al castell de Miravet.

a. Els templers van reforçar el castell amb  
MURALLES. Algunes de fins i tot 25 metres 
d’alçada i 4 metres de gruix per protegir les parts 
de més fàcil accés al castell. Feu una ullada a les 
muralles. Trobeu el forat on podeu comprovar el 
gruix de les parets?
 

b. Com que els templers s’havien d’entrenar a 
diari per estar a punt per a la batalla, van cons-
truir el nou castell al voltant d’un PATI D’ARMES, 
que comunicava les diferents parts del castell. 
 
c. A més de guerrers, els cavallers templers tam-
bé eren monjos i dedicaven gran part de la seva 
vida quotidiana a la pregària. Per això era molt 
important tenir una ESGLÉSIA dins del recinte 
emmurallat. Tot i això, els templers no oblidaven 
el fet que sempre podien ser atacats i l’església 
podia ser un punt feble. Tot i haver-hi una rosassa 
(gran finestra rodona) dins de l’església, des de 
fora no es veu perquè està protegida per una 
gran muralla. Només hi ha dues petites finestres 
que deixen entrar la llum. Ho podeu comprovar 
des de l’aparcament.
   
d. La GALERIA servia de petit claustre, la zona de 
meditació i lectura dels templers. Antigament, 
s’accedia a galeria per una escala de fusta, que 
es podia desmuntar per facilitar la defensa de la 
planta noble on hi havia l’església. 

MURALLA



Solucions:

Mots encreuats: (1) Guàrdia (2) Cisterna (3) Refetor (4) Celler (5) Graner 
Núm. de creus a l’església: 7 
Joc del penjat: Tresor. 
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Ens acompanyeu a L’ESGLÉSIA? Fixeu-vos bé en 
les parets. Heu de trobar unes creus que tenen 
els quatre costats iguals. Aquesta creu era la que 
portaven els templers al seu mantell. El nombre 
de creus simbolitza els passos de la passió de 
Crist. Ja us diem que n’hi ha una que no es veu i 
que, per tant, al total de creus que hi trobeu n’hi 
haureu de sumar una més. Encercleu el número 
correcte.

Us heu fixat en la petita porta que hi ha a 
l’església? Aquesta porta duia a una torre molt 
especial, on els templers tenien l’arxiu de l’orde 
i les coses de més valor. L’any 1308 els templers 
van caure en desgràcia, perquè havien arribat 
a tenir massa poder, i van ser perseguits per 
l’Església i els reis, que els van prendre les seves 
terres. Els templers es van refugiar a Miravet per 
defensar-se i van resistir durant mesos. Tot i que 
no és cert, la llegenda diu que quan els templers 
es van rendir, sis d’ells van resistir una mica més 
tancats a la torre. 
 
Abans de sortir de L’ESGLÉSIA, endevineu el 
nom de la torre jugant al joc del penjat. Per 
cada lletra incorrecta heu de dibuixar una 
part del cos del templer. Sereu capaços de 
salvar el templer? (Necessitareu la col·laboració 
d’una altra persona, que trobarà la paraula cor-
recta al solucionari).

I ara que ja sabeu bastant més sobre els tem-
plers, poseu-vos en la pell dels cavallers pujant 
per l’estreta torre amb escales de caragol que 
trobareu a l’església. Aquí acaba el recorregut 
per la història dels cavallers de l’orde del Temple.
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Mentre feu el tomb per TOT EL CASTELL heu 
d’estar molt atents als cartells que trobareu, ja 
que potser algun encaixa amb les descripcions 
del joc de mots encreuats.
  
(1) Eren homes d’armes encarregats de la vigi-
lància del castell. S’havien d’assegurar que no 
entrés cap persona amb males intencions.
 
(2) El castell estava emplaçat sobre roques i per 
tant era impossible excavar un pou per dispo-
sar d’aigua per beure. Per això es veien obligats 
a recollir aigua de pluja. Com es diu el lloc on 
s’acumulava l’aigua?
 
(3) Els monjos de l’època medieval normal-
ment menjaven molt poca carn, però els 
templers, en ser guerrers, havien d’estar molt 
ben alimentats per estar forts per al combat. 
Ells menjaven carn fins a tres vegades a la  
setmana. Tots dinaven plegats i en silenci en un 
menjador gran. Com es diu aquest lloc?
 
Els templers completaven la seva dieta amb 
el vi i amb el pa. Com es diuen els llocs on 
s’emmagatzemaven el vi (4) i el gra (5)? Us heu 
fixat que aquests espais són bastant grans? Pen-
seu que, en cas de setge, s’havien d’acumular 
moltes provisions per aguantar una bona tem-
porada tancats al castell.

Us heu fixat que el castell és bastant auster? En 
fer l’adaptació del castell, els templers van donar 
l’ordre de seguir l’estil sobri típic del romànic i 
dels monestirs del Cister. Fixeu-vos en les portes 
i finestres al PATI D’ARMES. Un element molt 
característic del romànic és la forma de les vol-
tes d’aquests elements. Quina forma tenen? 
Dibuixa-la en el requadre.   

Sabíeu que els picapedrers que van tallar les  
pedres per construir el nou castell hi van deixar 
la seva signatura? Apropeu-vos al GRANER i  
fixeu-vos bé en les pedres al costat de la porta. 
Veieu que hi ha unes marques gravades?  Cada 
picapedrer deixava la seva marca als carreus 
que treballava i així, a l’hora de pagar, se sabia 
quanta feina havia fet cadascú. Sou capaços de 
dibuixar una d’aquestes marques?


