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A Castelló de Farfanya, un petit poble de la comarca de la
Noguera per on passa el riu Farfanya, s’hi troba un castell que,
malgrat estar en ruïnes, és l’autèntic protagonista de la història
de la vila. De fet, aquesta antiga fortalesa musulmana és
l’origen del poble i del seu nom.
El Castell de Castelló de Farfanya està situat sobre un turó que
senyoreja el territori, i al seu costat hi ha l’església de Santa
Maria. Als peus del turó s’estenen les cases i la vida del poble.
Actualment només queden les restes del que va ser un conjunt
monumental format per un castell, una muralla i diverses
torres de guaita. A la part baixa del castell es conserva
malmesa una torre albarrana, nom que rebien les torres de fora
de la muralla i que també servien per a vigilar si s’acostaven els
enemics.
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Plaça Major, 1 – Castelló de Farfanya – la Noguera
http://castellofarfanya.ddl.net/

Els cristians van conquerir el castell i durant l’Edat Mitjana
Castelló va gaudir d’una gran importància econòmica i política
sota el Comtat d’Urgell. En època de Pere II d’Urgell i
Margarida de Montferrat, la seva esposa i una dona de cultura
que va ser l’última gran comtessa del Comtat d’Urgell, conta la
llegenda que Pere II tenia un tresor al castell: una caixa plena
de monedes d’or que col·locava ben atapeïdes perquè ningú
pogués agafar-les. Quan rebien visites de senyors i cavallers, el
comte els convidava a treure amb els dits les monedes que
necessitaven i així podien endur-se-les, però els era
impossible! Amb aquest joc Pere II d’Urgell es burlava dels
convidats i presumia de la seva riquesa.
La llegenda reflecteix el passat esplendorós i el valor històric
del Castell de Castelló de Farfanya.
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