CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Rocafort
Data de construcció: XI
Municipi: Rocafort de Queralt
Comarca: Conca de Barberà
Altitud: 576 m
Coordenades: E 1.281540 N 41.478888
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins del mateix nucli urbà.

ROCAFORT DE QUERALT
L’any 1603 Jeroni Armengol era baró de Rocafort i el 1640 el baró Antoni d’Armengol, lluitant a les ordres del comte Savallà morí durant
una batalla de la Guerra dels Segadors.
L’any 1805 passà per enllaç als Peguera, marquesos de Foix, que posseïren la baronia fins al
1881 quan Maria Manuela, baronessa de Rocafort de Queralt morí soltera. El títol baronial
no fou usat fins al 1930 quan fou rehabilitat per
Ferran d’Alemany i Milà, tornant a quedar vacant en morir aquest darrer l’any 1954.
Informació elaborada a partir de l’obra Els castells catalans
d’editorial Rafael Dalmau. Volum IV, edició 1993. Pàgs.
295-299.
Jordi Gironès Vilardebò
Maig de 2012

Tot i que hi ha referència al lloc de «roca forta» l’any 1058 en aquest indret, les primeres notícies documentades del castell daten del 1178
(Rochafort).
Ens hem de traslladar al segle XIII quan tenim
constància que Rocafort formava part de la baronia de Queralt. L’any 1256, Pere de Queralt en
el seu testament instituïa senyor dels castells de
Queralt, Santa Coloma, Rauric i Rocafort i dels
llocs d’Almenara i Colomers, al seu fill en condició d’hereu.
En el fogatjament del 1365-1370, consta el
lloc de Rocafort propietat del noble Dalmau de
Queralt dins de la vegueria de Montblanc, i pertanyent per tant als Queralt. Precisament l’any
1370 el sobirà va vendre a Dalmau de Queralt
aquesta jurisdicció sencera. Aleshores els Llorac
foren els castlans i posteriorment va pertànyer als
Biure.
No hi ha massa notícies documentals d’aquest
castell i no les tornem a trobar fins al 1515 quan
tingué lloc la venda de la castlania, per part de
Maria, vídua del castlà Joan de Biure, i del seu
fill Joan en favor del «magnífic senyor» Joan Armengol, donzell, senyor del lloc i de la baronia
de Rocafort.
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