
 

 

 

Palau de Noguera és esmentat des del 1100, en una 

donació de terres feta pel comte de Pallars Jussà Pere 

Ramon I a la Pabordia de Mur. El comte Arnau Mir i la 

seva muller Òria donaren el lloc a l' Orde de l'Hospital, 

amb la finalitat de repoblar el lloc i tenir-ne cura. Els 

mateixos comtes concediren una carta de franqueses, per 

tal de facilitar el repoblament, i l’actual Palau de Noguera 

prengué el nom de Vilanova de Pallars. 

Els cavallers hospitalers tenien la comanda de Susterris, 

aigües amunt de la Noguera Pallaresa, i la nova població 

hi quedà unida, tant civilment com religiosa. 

Les característiques del traçat dels carrers de Palau de 

Noguera permeten parlar d'una primitiva disposició de vila 

closa, però desdibuixada amb el pas del temps pel 

creixement de la vila a través  dels seus dos ravals, que 

han anat fent créixer la vila cap a ponent. 

 El fet que des d’aquí es controlés un dels passos a gual 

més importants del riu  Noguera Pallaresa, per on 

passaven els camins provinents de la Conca Dellà i, a 

través d’ella de molt més enllà, contribuí a fer-ne un lloc 

de vital importància. 

 

 

 
 

Festa Major 

 

 

 

 

 

Els hospitalers van instituir un priorat del seu orde a 

l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Palau de 

Noguera. Aquest domini dels hospitalers va perdurar fins 

al segle XIX, amb la liquidació dels antics senyorius. Al 

llarg de tots aquests anys, el rei mantingué a Palau de 

Noguera una part de la jurisdicció i, per tant, de les 

rendes que s'hi generaven. 

El 1378, Palau de Noguera constava de 27 focs (uns 135 

habitants), i anà augmentant amb els anys: 31 focs el 

1553, 140 habitants el 1718, 204 el 1787 i 224 el 1843.  

 

 
Carrer Major  i Portal 

 

 

Al 1845, constaven 49 cases, 37 de les quals agrupades i 

11 de disperses, amb 224 ànimes (habitants). 

Tenia escola de primeres lletres, pagada amb les 

aportacions del poble, on  assistien a les classes 15 

nens/nenes de Palau. També hi havia casa de la vila, 

presó i restes de la muralla. S'hi esmenten quatre 

capelles,  a  part  de l'església  parroquial: Sant Antoni 

màrtir, Santa Llúcia, Nostra Senyora del Roser i Sant 

Joan. 

 

 

 

 

 

 
Feines del camp 

 

Entre 1930 i 1970 comptava amb 330 habitants, 104 el 

1981, i, finalment, 85 el 2006 seguint la tònica de 

despoblació de la comarca. Fou cap d'un municipi 

independent des de la promulgació de la Constitució de 

Cadis (1812) fins al 1972. Des d'aquell any pertany al 

terme municipal de Tremp. 

 

 

 
Estirant la corda 

 

 



 

La Festa Major coincideix amb la celebració del patró de la 

parroquial Sant Joan Baptista. Durant la festa dos parelles 

de majorals, una parella veterana de l'any anterior i l'altra 

novella, passen la Plega per les cases del poble. Es 

conserva el ball del contrapàs en què els majorals 

s'encarreguen d'iniciar el ball. 

 
 

Aquesta exposició de 50 fotografies (segona part), vol ser  

un homenatge a aquells homes i dones, que ens han 

deixat el seu llegat històric i patrimonial; amb mirades del 

nucli urbà, l’escola, la vida diària i les festes civils i 

religioses. 

 

 

 

 
Grup escolar 

 

 

 

És fruit de la participació ciutadana, de la voluntat de 

sumar en la recuperació de la memòria col·lectiva d’un 

poble que encara continua molt viu. 

 

 

 

 

 
Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 

 
 
 

Carrer del Mercadal, s/n 
25620 Tremp (Pallars Jussà) 
Tel.  973 65 13 37 
Fax. 973 65 49 29 
 
acpallarsjussa.cultura@gencat.cat 
 
http://cultura.gencat.cat/arxius/acpj 
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EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 

 

Palau de Noguera 
 

 

 
 
 

 
La vila de Palau, de l’Orde i Milícia de Sant Joan 
de Jerusalem  

 
Palau:  

A la Farmaciola. 
 

Del 27 d’agost al 2 de setembre. 
Festius de 12 a 14. Laborables de 18 a 20. 

 
Tremp:  

Vestíbul de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà 
  

Del 5 al 19 de setembre. Horari de 9 a 15. 

 


