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CASTELLS CATALANS GOSPÍ

Nom del castell: Gospí

Data de construcció: XI

Municipi: Sant Ramon

Comarca: Segarra

Altitud: 617 m

Coordenades: E 1.349589 N 41.738290

(Geogràfi ca - ETRS89)

Com arribar-hi: situat dins de la població de Gospí 

que forma part del municipi de Sant Ramon.

El poble fou construït sota l’antic castell del qual 

les primeres referències són de l’any 1005 que 

apareix amb el nom d’Albispino, topònim que 

prové de la planta anomenada «albespí» (mena 

d’arç). Font: Els topònims de la Segarra d’Albert 

Turull.

La primera documentació escrita data de l’any 

1035, i l’any 1091 apareixen documentats els 

nobles Ramon i Arnau d’Albespí (del qual deri-

va Gospí) com a capitans que acompanyaven els 

comtes d’Urgell. 

El castell té adossada una torre de guaita cilín-

drica que destaca pel damunt de totes les cases, 

amb una escalonada interior de pedra, i una sèrie 

de passadissos subterranis amb diverses cases del 

poble. Antigament a dalt de tot de la torre del cas-

tell hi havia 4 pilastres que servien per quan el 

senyor del castell que era qui manava en aquella 

època posava un càstig a algú del poble, el podia 

deixar allà dalt uns quants dies lligat pel peu o 

pel coll en una de les pilastres.

Al poble de Gospí destaca l’església de Sant Mar-

tí de Gospí que era primitivament d’estil romà-

nic, del qual se’n conserva encara la portalada, 

les cornises i una fi nestra de creu grega, però ha 

estat reformada posteriorment, i la font de Gos-

pí de la qual, en èpoques d’abundància d’aigua, 

brolla aigua excel•lent. Es té referències del seu 

aranjament l’any 1772. A l’entorn s’han trobat 

vestigis ibèrics. També cal destacar una ermita 

que es troba a l’entrada del poble dedicada a Sant 

Cosme i Sant Damià.
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