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SÚRIA MEDIEVAL 
 

    
    
TALLERSTALLERSTALLERSTALLERS    
 
El taller de ceràmica es troba dins el nucli, a la casa de “Cal Maurici”. 
Aquí es realitzen treballs d’encàrrec i gerros, parament per la llar, 
murals, quadres, terres,... tot seguint un procés artesanal. 
 
L’activitat és una combinació d’un taller d’artesania i una visita guiada al 
nucli medieval de Súria. 
Tant el taller com la vista tenen una durada d’uns 90 minuts (en total 
unes 3 hores). Els tallers d’artesania aniran acompanyats d’una 
explicació de la seva història i la seva funció al llarg dels anys. 
 
En arribar al taller i com acollida, els nens podran prendre sucs i pa de 
pessic per agafar forces per a la visita. 
 
TALLERS A TRIAR: 
 
Ceràmica: esgrafiar i esmaltar una rajola 
Pintura sobre seda: pintar un fulard de seda sobre bastidor amb la 
tècnica a la sal. 
Cistelleria: panera de mèdul·la, tenyint-la de diferents colors. 
Estany: quadre d’estany en relleu. 
Vidre gravat: tub de vidre gravat amb pasta àcida i amb una petita 
composició de flor seca. 
 
Si el grup es de nens de diverses edats s’aconsella el taller de ceràmica 
ja que és el que es pot adequar més fàcilment. 
 
En el taller de cistelleria, es dona la base de la panera i els nens han de 
fer la resta del trençat amb la mèdul·la. 
 
A l’hora de dinar, la proposta es fer-ho a una de les vores del riu 
Cardener. 
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HISTÒRIA DE SÚRIA    

El Poble Vell de Súria va néixer al final de l’edat mitjana a redós del 
castell. Als segles XII i XIII es convertí en una autèntica vila fortificada, 
emplaçada dalt d’un turó que dominava la ruta de la sal pel pas del 
Cardener. El Poble Vell ha estat escenari de nombroses batalles, 
sobretot durant les guerres carlines. Reminiscència d’un passat llunyà i 
durant molt de temps oblidat avui el Poble Vell ens ofereix l’oportunitat 
de redescobrir els secrets d’una petita vila de tradició medieval, amb 
cases i carrerons estrets i porxats que s’apinyen dintre del recinte 
emmurallat, amb unes vistes esplèndides sobre el riu Cardener i un 
imponent castell que es dreça sobre la roca. 

 
Recentment han estat 
descobertes restes iberes que 
demostren que es tracta d’un 
indret amb presència humana des 
de temps molt remots.  
 
El castell de Súria, al voltant del 
qual va créixer el Poble Vell, va 
néixer com a torre de vigilància 
quan la Catalunya central era una 
zona de frontera entre cristians i 

musulmans durant l’edat mitjana. Una tradició assegura que els àrabs 
l’anomenaven Al-Huraisa, és a dir, ‘la petita guàrdia’. Posteriorment, el 
castell va ser residència de senyors o castlans.  
 
L’existència del castell està documentada des de l’any 993. El seu domini 
depenia del comptat de Barcelona, que fan fer-ne feudataris als senyors 
de Cardona. Durant el segle XIV, el castell va provocar un conflicte entre 
Manresa i Cardona, que se’n disputaven la jurisdicció. Tot i que Manresa 
va comprar aquests drets, la ciutat es va veure obligada a vendre’ls per 
la delicada situació de la hisenda municipal.  
 
A partir del 1376, la jurisdicció sobre Súria va passar definitivament a 
mans dels comtat de Cardona, que posteriorment es va convertir en 
ducat. El domini dels senyors de Cardona es va mantenir fins que el 
segle XIX van ser abolits els drets feudals.  
 
La part més antiga del castell és la torre de l’homenatge, situada a 
l’interior. Consta de dues estances amb una terrassa superior. Al llarg 
dels segles, el castell ha estat objecte de profundes remodelacions i ha 
tingut usos molt diversos, entre els quals es troben els d’escola, presó i 
convent de monges.  
 
Una de les remodelacions més importants es va portar a terme durant 
les guerres carlines del segle XIX. El castell va adquirir la seva actual 
planta quadrada i va ser fortificat, ja que el Poble Vell es va convertir en 
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una plaça militar important a la Catalunya central a causa de la seva 
ubicació estratègica.  
 
El castell va acollir una escola municipal fins l’any 1915. Posteriorment, 
va patir una llarga etapa d’abandonament que no va acabar fins ben 
avançada la segona meitat del segle XX, en què va ser utilitzat de forma 
esporàdica com a espai d’exposicions.  
 
L’any 1984 va promoure la restauració del castell, dins de la 
rehabilitació general del Poble Vell. Se’n va reforçar l’estructura i va ser 
instal•lada una cúpula de vidre, bo i respectant l’obra original 
conservada. Actualment ha estat transformat en un centre 
d’interpretació que es proposa endinsar els seus visitants en l’ambient 
d’un castell medieval, acompanyats per la veu omnipresent de l’antic 
castlà, Guillem de Bosc. 
 
Els carrers més 
característics del Poble Vell 
són estrets, empedrats amb 
lloses i coberts per porxos 
que pretenien optimitzar 
l’aprofitament de l’espai 
disponible dins del recinte 
delimitat per l’antiga muralla, 
originària del segle XII.  
 
Sobre la porta d’entrada 
d’alguns edificis es pot llegir 
la data de construcció, que 
en bona part correspon al 
segle XVIII. Tot i que l’origen del Poble Vell és medieval, durant 
l’esmentat segle es va portar a terme una restauració general de les 
edificacions, coincidint amb l’època en que llurs habitants es van 
convertir en propietaris.  
 
Els edificis són de dues o tres plantes, construïts amb pedra i argamassa 
com a materials bàsics. La distribució típica de l’espai interior era la 
següent: celler al soterrani, cort a la planta baixa, residència al primer 
pis i golfes per a guardar-hi la collita i assecar el gra. Moltes cases del 
Poble Vell conserven la cisterna que servia per recollir l’aigua de pluja 
per al consum domèstic. 
 
La Generalitat ha inclòs el Poble Vell dins del catàleg del Patrimoni 
Artístic Monumental de Catalunya. El Poble Vell és l’escenari de la Fira 
Medieval d’Oficis, que se celebra cada novembre i que en pocs anys s’ha 
convertit en l’acte més multitudinari del calendari festiu surienc. 
 
 

 


