
 

El castell de la Suda de Tortosa 

Cruïlla monumental 

 

 

Tortosa es una ciutat de cruïlla, en la que convergeixen els llegats històrics i culturals de 

sarraïns, jueus sefardites, occitans i cristians que convisqueren en certa harmonia,  fins al segle 

XV, en una vila oberta cultural i econòmicament a la Mediterrània. 

Tortosa és una ciutat multicultural assentada al llit del riu Ebre i custodiada des de temps 

islàmics per el seu gran icona turística i monumental: el Castell de la Suda, que va ser bastit sota 

el mandat d’Abd Al-Rahman III sobre l’antiga acròpoli romana. Des d'aquest castell s'obté una 

magnífica panoràmica de la ciutat i un domini sobre la vall sud de l'Ebre i el massís del Port. 

El monument és extraordinari, fonamentat primer en una alcassaba musulmana de la Taifa de 

Turtusha (actual Tortosa) i desprès de la conquesta per part de Ramon Berenguer IV, reforçada 

per l’Orde del Temple que residí durant 50 anys en aquesta la plaça fortificada, tot controlant les 

torres del Prior, de la Font de Quinto i de la Llotja. A més, sota aquest domini de l’orde del 

Temple, Tortosa va ser ampliada amb els nous barris de Remolins, Santa Clara i el Temple. 

El templers van convertir el castell de la Suda en un majestuós bastió de poder fins que va ser 

bescanviat per el castell de Peníscola,1 de forma que el castell de la Suda va passar a ser 

residencia reial. D’aquesta antiga edificació es conserven les muralles, arcades d'accés al 

recinte, la nau del Polvorí, el pati d'armes i un important conjunt de galeries subterrànies. A més 

les diferents campanyes d'excavacions arqueològiques han aportat troballes d'origen romà, àrab, 

romànic i gòtic. 

                                                           
1
  També dit “Penyíscola” 

http://www.viulebre.com/espais_naturals/el-riu-ebre
http://www.viulebre.com/espais_naturals/parc-natural-dels-ports


 

A principis dels anys 80 va ser restaurat per acollir l'únic parador de turisme de la província de 

Tarragona. Es accessible a peu i en cotxe i es poden visitar lliurament les seves muralles i part 

de les seves instal·lacions. La resta s’ha de concertar una visita guiada amb els diferents 

operadors de turisme de Tortosa.  

L’orde de l’Atxa: una història única succeïda al castell  

L’any 1149, Ramon Berenguer IV va crear l’Orde de l’Atxa per honorar a les dones que van 

defensar Tortosa del setge dels sarraïns. Un recorregut pel Camí de Ronda i Castell de la Suda 

on es recreen uns fets que la tradició tortosina sempre ha preservat i  per descobrir com la fe i el 

coratge poden canviar els esdeveniments. Podrem resseguir a la protagonista femenina fins les 

restes de l’església de Sant Miquel, on les dones prengueren una decisió decidida. Des del 

Portal del Romeu recordarem el desenllaç que va portar al rei a crear la primera Orde Militar 

femenina: l’Orde de l’Atxa. 

 

Ordre de l'atxa, esculpida en pedra, avui dia encara és el símbol de les dones de Tortosa 
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