EL CASTELL DE RIBELLES
El recinte fortificat del Lleó i els Nou Barons de la Fama
El Castell de Ribelles, una fortalesa de pedra que es
troba dalt d’un turó del poble amb encant de Ribelles, al
municipi de Vilanova de l’Aguda, et conquistarà per la
seva gran torre medieval de planta quadrada, per la
magnífica vista de la vall del Llobregós que pots gaudir
des de qualsevol dels racons del conjunt monumental, i
per la llegenda dels Nou Barons de la Fama.
Conta la llegenda que en el segle VIII el cavaller Otger
Cataló, l’anomenat pare de la pàtria, va unir nou
barons, un d’ells era el baró de Ribelles, i junts van
jurar lluitar contra els àrabs que havien ocupat les
terres catalanes fins a conquerir Catalunya. La tradició
situa l’origen del castell en aquesta època, però és a
partir del segle XI quan hi ha documents que parlen
dels barons de Ribelles i del seu castell.
Sabem del cert que el llinatge dels Ribelles va tenir un
paper molt important en la política de conquesta dels
comtes d’Urgell. El Castell de Ribelles era el centre del
poder de la Baronia de Ribelles i va anar passant de
dinastia a dinastia. De fet, els barons estan enterrats al
cementiri emmurallat situat al costat del conjunt del
castell i l'església. L’escut dels Ribelles és de color groc
amb un lleó blau dempeus que ensenya ferotge els
ullals i les urpes.
Dins el castell i al costat de la torre es va construir
l’església romànica. Amb els anys la torre es va convertir en el campanar de l’església, i al segle XIX, en mans
d’una nova família de propietaris, la fortalesa es va
reformar. En l’actualitat només pots visitar l’església i
el campanar, la resta està en ruïnes. El Castell de Ribelles és un espectador silenciós de l’evolució de la
història i la vida dels pobles.
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