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Situació geogràfica

El castell de Montsoriu es troba en el límit dels termes municipals d’Arbúcies i Sant
Feliu de Buixalleu (Selva), a 41°46’58’’ de latitud nord i a 2°32’30’’ de longitud est,
segons el meridià de Greenwich, en un turó de 632,5 metres d’alçada, situat en els
primers contraforts del massís del Montseny. Es tracta d’una formació paleozoica,
constituïda per material intrusiu (granit), actualment ocupada per una vegetació me-
diterrània amb predomini d’alzines i suros. El turó està vorejat al nord pel torrent de
la Geneta i per la riera d’Arbúcies, a l’est per la mateixa riera, i pel Repiaix al sud.

La seva situació, a la capçalera de la vall de Breda i elevat sobre la riera d’Ar-
búcies, en el punt on s’obre la seva vall, li permet un domini visual d’una àmplia
zona, que abasta per una banda la depressió Prelitoral i la zona costanera, i per l’al-
tra els massissos del Montseny i les Guilleries.

Notícies històriques

L’any 923 a l’acta de consagració de la parròquia d’Arbúcies apareix per primera
vegada el topònim –i no una menció explícita del castell: «[...] et adjacentiis suis
cum ipsos mansos Monte Sirici [...].» El 1002 n’apareix novament el topònim:
«locum qui dicunt Monte Suriz». Un Amat de Montsoriu (Amatus Montesoricensis) és
esmentat el 1011. Aquest Amat, vescomte de Girona i pare d’Ermessenda de Mont-
soriu, esposa de Guerau de Cabrera, és l’origen de la llarga vinculació de Montso-
riu amb la casa de Cabrera (Guerau I de Cabrera i Ermessenda de Montsoriu foren
els fundadors del monestir de Sant Salvador de Breda el 1038). La primera notícia



històrica del castell no apareix fins l’any 1053, en una donació d’un alou, que «li-
mita per orient, amb el castell anomenat Soriu.»

Dels segles xii-xiii les notícies no són gaire abundants, però podem destacar la
que fa referència a la presència del rei Alfons I a Montsoriu l’any 1191 i sobretot la
famosa cita de Bernat Desclot referent a l’atac de Felip l’Ardit de França (1285) que
posà a prova la potència del vescomtat, centrada, entre altres, en les fortaleses de
Blanes i Montsoriu i la vila d’Hostalric. Aquestes dues darreres eren la clau de la de-
fensa per terra de Barcelona en cas que no es pogués aturar l’embranzida francesa a
Girona, com així fou. Per la situació que tenien, a banda i banda de l’antiga via de
pas que segueix la depressió de la Selva, es feien especialment importants.

Aquest atac ens permet de trobar referències a Montsoriu en diverses ocasions:
1. A la Crònica de Bernat Desclot:
En el cap. CLIII de la seva Crònica, Bernat Desclot descriu amb una precisió fo-

togràfica l’aspecte de la ciutat de Girona preparada per a la defensa per passar tot se-
guit a comentar les fortaleses que encara es mantenen sota el poder de Pere el Gran.
Entre aquestes Montsoriu:

(...) E en Vallès se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e dels no-
bles del món e és del comte d’Empúries (...). (Soldevila, F., 1973).

2. A la Gesta Comitum Barcinonensium. En aquesta obra Montsoriu és esmen-
tat com a lloc de refugi del comte d’Empúries:

Habuit autem refugium et praesidium in castro de Montsoriu ubi cum suis
dominabus reposuit comitissam. (Barrau i Masso, 1921).
El caràcter de residència del castell queda específicament clar en el procés con-

tra Bernat II de Cabrera i el seu fill Bernat III, comte d’Osona. El 16 de juny de 1364
la reina Elionor ordena inventariar els béns de Bernat II de Cabrera: «Deinde ibidem
ad requisitionem dicti procuratoris fiscalis predicta domina Regina mandavit des-
cribi bona dicti nobilis Bernardi de Capraria et constat quod in bonis ejusdem no-
bilis est castrum de Montsoriu cum suis terminis et pertinentiis in quoquidem
castro ipse nobilis suum tenet domicilium.» (Bofarull, M., 1867).

És ben conegut que Bernat II fou decapitat a Saragossa el 1364. Pocs anys des-
prés trobem una nota que dóna idea de la potència militar del castell i de les dificul-
tats que comportava rendir-lo per la força. En ocasió de la revolta del vescomtat
contra Pere III, el rei convoca l’any 1368 una tropa calculada en uns 1.200 homes
aproximadament, que amb base a Hostalric hauria de prendre el castell de Montso-
riu (Coroleu, J., et al., 1878). Ignorem com va acabar l’aventura, però el fet curiós
és que el 1462, en plena guerra civil, la guarnició de Montsoriu es componia només
de quatre homes.

A partir d’aquesta data les notícies històriques referides a Montsoriu són molt
puntuals, tot i que fins al segle xix el castell serà emprat com a punt estratègic en di-
ferents conflictes. Aquest és el cas de la Guerra del Francès, en la qual fou utilitzat
per tropes napoleòniques en el setge d’Hostalric i durant la primera guerra carlina
(1833-1840) en què fou ocupat, almenys temporalment, per una companyia de la
Milícia Nacional (Renter, B., 1984).
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Actualment el castell és propietat del Consell Comarcal de la Selva, i està ges-
tionat per un Patronat, després de la cessió que en féu el seu darrer propietari el sen-
yor J. Ribot, l’any 1998.

Antecedents

Les primeres recerques sobre l’ocupació de Montsoriu són del 1952. En aquesta
data Miquel Oliva i Lluís Pericot publiquen la trobada, al cim i en els vessants del
turó, de ceràmiques iberoromanes (Pericot, Oliva, 1952). De fet però, els primers
treballs sistemàtics no comencen fins l’any 1980, amb una prospecció (Barris et
al., 1981) que es va centrar en dos punts del castell: la sala (Àmbit 10.100) i el re-
cinte annex que uneix el castell i la torre de les Bruixes.

L’estudi d’aquesta zona es continuà l’any 1983, dins del programa d’intervenció
arqueològica, que contemplava l’excavació de tres indrets ben diferents i significa-
tius que permetessin esbrinar les possibilitats del conjunt arqueològic. Els tres punts
escollits foren: el recinte exterior, i més concretament l’indret en què es va fer una
prospecció el 1980, car es preveia la possibilitat de l’existència d’un poblat a redós
del castell; la capella; i finalment el fossat.

La cala exterior confirmà definitivament l’existència en aquesta zona d’un habi-
tatge protegit per dos panys de muralla, i del qual es delimità una primera habitació
rica en material arqueològic: ceràmica grisa d’ús domèstic, ceràmica vidrada, me-
talls difícilment datables i dues peces d’argent encunyades a Barcelona, un doblenc
de Jaume I i una moneda de tern de Jaume II, que daten a priori l’habitatge entre el
segle xiii i el primer quart del xiv.

La cala oberta a la capella s’efectuà amb la intenció de veure si el farciment del
seu fonament aportava dades cronològiques d’interès per datar la construcció. L’ex-
cavació permeté de localitzar la porta d’entrada a la capella, amb un esglaó cap a
l’interior, i un paviment d’opus signinum, el qual presentava una capa de preparació
de petites pedres i morter de calç i sorra. Per sota d’aquest paviment aparegué, a la
banda adossada al segon recinte emmurallat, un reforçament de la muralla en forma
d’escaló, mentre que la resta de paviment, reposava sobre un potent reompliment
datable de principis del segle xiv.

L’excavació del fossat, situada en el segon clos, donà una seqüència estratigrà-
fica important, que arriba a una fondària provisional de 2 metres. Els primers nivells
es dataren del segle xv, per la ceràmica de decoració blava sobre fons blanc o rosat.
Per sota aparegueren restes de ceràmiques de verd i manganès, acompanyades d’un
nombre important de grisa, que ens donen una cronologia de finals del segle xiii, se-
gle xiv.

Ambdós períodes, establerts a partir de la ceràmica decorada, proporcionaren, a
més, un nombre important de restes de fauna (bou, porc, ovicaprins), així com de
metalls d’ús bèl.lic i domèstic quotidià (puntes de ballesta, claus, agulles de cap).
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Període 1993-1999

Al llarg d’aquest període, s’han portat a terme, sota la direcció científica del Museu
Etnològic del Montseny, la Gabella, (MEMGA) i de manera continuada, 7 campan-
yes amb camps de treball d’arqueologia organitzats per l’Ajuntament d’Arbúcies i
la Secretaria General de Joventut i 5 campanyes d’excavacions programades (1995-
1999) organitzades i dirigides pel MEMGA.

El resultat d’aquest conjunt d’actuacions és el que actualment ens permet conèi-
xer els trets generals de l’evolució arquitectònica d’un conjunt extraordinàriament
complex, i que es va desenvolupar al llarg de més de 500 anys d’història.

Evolució arquitectònica del castell de Montsoriu

El castell de Montsoriu arquitectònicament està format per tres recintes (desenvo-
lupats en la seva major part entre els segles x i xv) i un sector annex del segle xiii.

Aquests tres recintes (figura 1) són: el recinte sobirà, el pati d’armes i el recinte
jussà.
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En aquest article cadascun dels recintes es tractarà per separat, tot i formar part,
evidentment, d’una unitat que es va anar configurant diacrònicament, a través de fa-
ses successives, i també sincrònicament, a través de remodelacions que en un mo-
ment determinat afectaren, al mateix temps, més d’un recinte.

El recinte sobirà

Constitueix el nucli del castell i és el recinte construït i ocupat en primer lloc.
La primera fase d’ocupació humana documentada fins ara, correspon a les res-

tes d’una fortificació ibèrica datable, a través d’un reduït conjunt ceràmic format per
ceràmiques comunes ibèriques i vernissos negres, en el segle iii aC. D’aquesta pri-
merenca construcció, ubicada en el sector més enlairat del turó (Àmbit 4.400), ac-
tualment en resta un mur d’1 metre d’amplada i poc més de 4 metres de longitud.

Des d’aquest moment, i fins a època altmedieval, no trobem restes d’altres ocu-
pacions.

La primera fase constructiva del castell (figura 2)

Per observar l’inici del conjunt monumental d’època medieval, cal que ens remun-
tem fins a la segona meitat del segle x, moment en el qual es va construir la torre
mestra o torre de l’homenatge.

La Torre

Aquesta edificació de 16,37 metres conservats d’alçada en el seu punt més elevat, i
un diàmetre de 8,20 metres, constitueix el nucli a partir del qual s’anaren desenvo-
lupant tota la resta d’estructures que conformen el recinte sobirà del castell.

Constructivament, els murs de la torre, d’1,70 metres d’amplada, estan fets amb
pedres i blocs del mateix turó –esquist–, de mida mitjana i grossa, escairats única-
ment en la cara vista i units amb morter de calç.

Aquesta torre consta actualment de dues plantes cobertes amb volta, tot i que
molt possiblement, com ho demostrarien les restes dels forats de bigues que s’ob-
serven a les parets interiors, existiren dos sostres en fusta que compartimentaren
aquestes dues plantes.

En origen l’entrada a la torre es devia fer a través d’una porta oberta a la prime-
ra planta a una alçada de 7 metres de la base.

La torre conserva encara avui l’arrebossat de calç de les parets exteriors.
Constructivament respon a un model de fortificació habitualment datada dins la

segona meitat del segle x.
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Figura 2. Les fases constructives del recinte sobirà.



La capella preromànica (Àmbits 5600 i 6200)

Entre les darreries del segle x i els primers anys del segle xi, es va construir una pe-
tita capella, adossada al sector de llevant de la torre.

Es tracta d’un edifici d’una sola nau, capçada per un absis orientat a l’est, de
planta en arc de mig punt ultrapassat.

Les dimensions de la nau, a l’interior, són de 2,6 metres d’amplada per 4 metres
de llargada; i l’absis, de 2,3 metres de llargada per 2,6 d’amplada màxima. La unió de
la nau amb la capçalera es feia mitjançant un possible arc de mig punt o arc triomfal,
del qual només resten els basaments.

La pavimentació de l’absis de la capella és feta amb lloses de pedra, mentre que
la nau ho és amb terra batuda. L’altar i la nau es troben separats per un petit esglaó
situat a la base de l’arc que separa els dos àmbits de l’edifici.

Pel que fa a la tècnica constructiva dels seus murs, aquests estan fets amb pedres
i blocs mitjans i petits, escairats en les seves cares vistes, units amb morter de calç, i
amb una amplada de 90 centímetres a la nau i 75 centímetres a l’absis.

Les parets d’aquesta edificació, destruïda en la gran remodelació del castell en-
tre els darrers anys del segle xii i la primera meitat del segle xiii, es conserven ac-
tualment a una alçada d’1,7 metres a l’interior de la nau i 1,80 metres a l’exterior, en
el seu punt més elevat sobre la roca.

Cronològicament aquest edifici es pot situar, per comparació amb la planta i
l’estil arquitectònic d’altres esglésies empordaneses o de la Catalunya Nord com
Santa Maria de Panissars, Sant Quintí dels Banys d’Arles, Sant Martí del Forn de
Vidre, Santa Maria de Vilajoan, etc., entre les darreries del segle x i principis del se-
gle xi.

En el transcurs de la primera meitat del segle xii, segons una estimació cronolò-
gica de tècnics del MNAC i del Centre de Conservació i Restauració de Béns Mo-
bles de la Generalitat, els murs interiors de la capella van ser recoberts amb pintures
murals, de les quals actualment resten els elements inferiors, localitzats a l’absis, i
gran nombre de fragments procedents dels murs de la capella i que farcien la nau,
després de la seva destrucció. És tracta d’una decoració amb motius geomètrics i de
colors plans, amb una notable varietat cromàtica (vermell, verd, groc, gris blavós,
negre i blanc).

Les altres construccions

A aquest primer nucli edificat al llarg del segle xi i primera meitat del segle xii, s’a-
nirà desenvolupant un primer clos, que a més de les edificacions mencionades, de-
via comptar amb una petita cisterna de recollida d’aigua, adossada a la torre en el
sector nord, i amb unes dimensions de 2,40 metres per 4,40 metres; una petita sala
adossada a la torre en el sector de ponent, i les restes d’una plataforma d’anivella-
ment que devia delimitar el clos del castell pels sectors oest i nord. És precisament
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en el llenç nord del mur de tancament on se situava la porta d’accés al conjunt, pro-
tegida per la torre mitjana del recinte sobirà, que ja devia estar en funcionament
abans de la gran reforma de principis del segle xiii.

Aquest antic castell de gairebé 30 metres de longitud i més de 19 metres d’am-
plada (comptant l’absis de la capella), serà ampliat a les darreries del segle xii amb
un mur espitllerat, situat a migdia, que defensava l’espai que poc temps després ocu-
parà el pati d’armes.

La gran reforma de les darreries del segle xii i el segle xiii (figura 2)

Just a les acaballes del segle xii i durant bona part del segle xiii Montsoriu serà ob-
jecte d’una importantíssima transformació. En aquesta fase es desenvoluparà el pati
d’armes i el sector comprès entre el castell i la torre de les Bruixes. Pel que fa al re-
cinte sobirà aquest no serà aliè a aquesta transformació i serà profusament remodelat.

Aquest conjunt de reformes afectaran tot el conjunt d’edificacions.
A la torre mestra o torre de l’homenatge, en el sector nord, s’obre un accés di-

recte a la planta baixa, mitjançant una porta adovellada en arc de mig punt. Aques-
ta obertura representa l’eliminació de l’antiga cisterna, i consegüentment la cons-
trucció d’una de nova, just al seu costat, que es mantindrà adossada a la torre.

Paral.lelament s’amplia el recinte pel sector de ponent, amb un nou traçat de mu-
ralla, que supera el límit de l’antiga plataforma d’anivellament del castell anterior.

Construcció de la sala Gòtica

Un dels elements més destacats d’aquesta fase, en el recinte sobirà, és sens dubte la
construcció de la tradicionalment anomenada sala Gòtica (Àmbit 1.000).

Aquesta edificació, de planta irregular, situada en el sector de tramuntana, té
unes dimensions màximes de 16 metres de longitud per 6 d’amplada, està coberta
amb una volta de canó apuntada, i disposa de 4 arcs també apuntats que arrenquen
de la base de l’edifici i que li fan de suport.

En el seu mur de tramuntana s’obria un finestral, cegat amb la construcció d’u-
na torre possiblement en el segle xv.

Aquesta nau constituïa l’accés principal al recinte sobirà i podria haver arribat a
funcionar com una mena de cos de guàrdia. Des d’ella i a través d’una escala tanca-
da per una porta s’accedeix al recinte superior.

Aquesta potent estructura arquitectònica suportada per murs d’1 metre d’ampla-
da, permetia disposar a la seva part superior d’un ampli adarb, amb paviment de sig-
ninum, que esdevenia al mateix temps un punt clau del pas de ronda i un extraordi-
nari punt fort sobre el fossat (quinze metres per sota) i el recinte annex culminat a
tramuntana per la torre de les Bruixes.
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Enderroc de la capella preromànica

Un altre dels elements importants d’aquesta remodelació serà la destrucció de la ca-
pella preromànica (àmbits 5.600 i 6.200)

Aquesta construcció que des de les darreries del segle xii o principis del se-
gle xiii va ser substituïda funcionalment per un nou edifici al pati d’armes, serà en-
derrocada en remodelar-se la muralla de llevant del recinte. El seu enderroc perme-
trà al mateix temps l’obertura d’un nou accés al recinte sobirà.

Aquest nou itinerari, destinat a dificultar encara més l’accés al recinte superior
i, per tant, a facilitar-ne la seva defensa, transcorre paral.lel a la muralla del sector de
llevant i desemboca en el petit recinte format pel mur espitllerat del sector sud del
recinte (Àmbit 8.100). El pas al nucli central d’edificacions del recinte sobirà, es fa
mitjançant una porta en arc de mig punt situada al peu de la torre mestra.

Aquest nou pas o itinerari, acabarà per substituir definitivament, potser ja entrat
el segle xiv, l’accés a través de la sala Gòtica.

A trets generals, aquest castell, serà l’any 1285 el refugi dels comtes d’Empúries
en el transcurs de l’atac del rei francès Felip l’Ardit contra el regne d’Aragó, i és
també el castell del qual el cronista Bernat Desclot dirà que és un dels bells i nobles
del món. Es tracta d’una fortalesa extraordinària, de 234 metres de llargada i una
amplada màxima de 52 metres, amb un perímetre exterior total de 540 metres. Tan
sols per defensar-la feia falta un veritable exèrcit.

La remodelació del segle xiv. La transformació de la fortalesa 
en castell palau (figura 2)

En el segle xiv Montsoriu arribarà a la seva màxima esplendor. Al llarg d’aquest se-
gle la gran fortalesa del segle xiii dóna pas a un veritable castell palau.

Tot i que en aquest segle la gran transformació del castell té lloc en el pati d’ar-
mes i el recinte jussà, que es basteix en aquests moments, el Recinte Sobirà assoli-
rà bona part de la configuració que en aquests moments podem veure.

Aquesta reforma tot i no afectar el perímetre exterior del recinte, que ja va que-
dar configurat en la fase anterior, significarà sobrealçar i doblar les muralles ante-
riors. Aquesta transformació i remodelació és una constant que s’observa en molts
altres indrets del castell, i que hem de veure en funció, per un costat, del reforçament
de les defenses, i per l’altre, per l’adaptació a un nou format arquitectònic, definit
per uns nous espais d’estada o habitació, d’aspecte senyorívol i amb cobertes i sos-
tres més enlairats que en l’etapa precedent.

La construcció dels nous espais afectarà tot l’espai interior del recinte sobirà, i
fins la roca mare, fet que evidentment suposa un problema important, en desaparèi-
xer, excepte en uns pocs casos, l’estratigrafia corresponent a les anteriors fases
constructives.
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La definició dels espais del nucli del recinte sobirà

Tot i que com s’ha dit, el perímetre del recinte sobirà no experimentarà canvis subs-
tancials, en aquesta etapa es defineix una nova distribució dels diferents espais, que
quedaran configurats a través de tres crugies paral.leles, amb orientació nord-sud.

La crugia central (àmbit 2.000) fa la funció de passadís i espai de distribució, ac-
tualment no disposa de coberta. Les dimensions d’aquest espai són de 20 metres de
longitud per 4’6 metres d’amplada màxima.

Pel que fa a les crugies laterals, la que correspon al sector de ponent està dividi-
da en tres àmbits o habitacions, obertes al passadís mitjançant portes de punt rodó,
i dos d’aquests àmbits (4.200 i 4.300) tenen àmplies finestres del tipus coronella,
amb dues columnetes centrals. El darrer dels àmbits d’aquest sector (àmbit 4.400),
adossat a la torre mestra, és l’únic que no presenta finestrals, i el seu espai interior
està ocupat per les restes d’un forn domèstic, del segle xiv (presència de fragments
ceràmics decorats amb verd i manganès català), de forma circular i de 3,20 metres
de diàmetre. El paviment d’aquest àmbit (a diferència de la resta d’habitacions d’a-
quest conjunt que estan pavimentades amb rajols disposats en espiga o escaleta) és
de terra batuda, excepte les banquetes laterals adossades als murs que també estan
pavimentades amb rajols.

Pel que fa a la crugia del sector de llevant, està dividida en cinc àmbits.
El primer d’aquests àmbits (5.100) adossat a la torre de tramuntana, sembla ha-

ver tingut dues plantes. L’obertura al passadís es fa amb una porta de punt rodó. El
paviment de la planta baixa com ja hem vist en anteriors casos està fet amb rajols.

Els següents àmbits (5.200, 5.300 i 5.400), són tres grans dipòsits, coberts amb
volta de rajol, revestits amb morter hidràulic, amb un accés independent a cadascun
d’ells a través d’una obertura en el sostre. Un dels dipòsits (5.200) disposa d’un ves-
sador a la seva part inferior, que desguassa en el passadís central.

El següent àmbit (5.500), és una cambra de petites dimensions, amb l’única
obertura de la porta.

Finalment, el darrer àmbit d’aquest sector (5.600), és en realitat una zona de cir-
culació. És l’únic dels espais de la crugia que no disposa de coberta amb volta de 
rajols.

Constitueix el pas obligat d’entrada al recinte sobirà, després de cegar-se l’accés
a través de la sala Gòtica. És en realitat una mena de cancell en què s’obre la porta
principal del recinte al peu de la torre mestra, i serveix per evitar un accés directe al
nucli del castell, que obliga a fer un angle de 90°. Aquest àmbit, a més, restava se-
parat del passadís central per una altra porta.

A la segona planta d’aquesta crugia, es troba l’adarb, al qual s’accedeix mitjan-
çant una escala que parteix del passadís central. És un punt fort del castell, amb mer-
lets i espitlleres, que esdevé una veritable talaia sobre tot el vessant llevantí del cas-
tell, amb un ampli domini sobre tot el recorregut i les defenses de l’entrada al recinte
sobirà. Serveix al mateix temps com a única via d’accés a la primera planta de la tor-
re de l’homenatge.
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Construcció d’una nova planta a la sala Gòtica

Una de les constants d’aquesta gran fase constructiva, com ja s’ha esmentat i es veu-
rà en altres capítols d’aquest article, és el sobreaixecament de les estructures i àm-
bits preexistents. En aquest sentit, a la sala Gòtica, construïda en la fase anterior,
s’aixecarà un nou pis (H. 7000), cobert amb una volta de blocs de granit, perfecta-
ment escairats, i de la qual avui només en resten els arrencaments. D’aquest tipus
d’obra, en tot el conjunt del castell, només trobem un paral.lel en la coberta de la
gran cisterna del pati d’armes, tot i que els blocs d’aquesta darrera són de mida su-
perior.

El pis superior d’aquest edifici, per sobre de la volta del segon pis, constituïa la
perllongació de l’adarb cap al sector nord del conjunt i, per tant, amb un excel.lent
domini visual sobre tot el sector de tramuntana de la fortificació.

Altres remodelacions

Al desenvolupament del conjunt de reformes que fins ara s’ha tractat, cal afegir la
construcció d’una nova torre, massissa, a l’angle nord-oriental de la sala Gòtica, a
la qual al mateix temps serveix de contrafort, l’eliminació progressiva de la funció
defensiva del mur espitllerat del sector de migdia (H. 8000) i, finalment, la cons-
trucció del conjunt de talussos que reforcen les muralles del conjunt, i que en el cas
concret de la sala Gòtica, ceguen definitivament l’accés per aquest punt.

Amb posterioritat a aquesta fase constructiva que, com s’ha dit, estableix defi-
nitivament el perfil monumental del conjunt que encara avui podem veure, al llarg
dels segles següents, sobretot xv i xvi, a vegades en contacte amb el procés d’a-
bandonament d’alguns sectors del castell, es continuaran desenvolupant reformes.

La més important d’aquestes és la construcció de la torre de tramuntana de la
sala Gòtica. És interessant observar que aquesta torre va ser construïda amb blocs de
granit procedents de la volta del segon pis de la sala que, per tant, s’havia enderro-
cat o havia estat enderrocada. La causa d’aquest enderroc la desconeixem, però molt
possiblement s’ha de veure amb relació a un problema d’estabilitat de l’estructura
de la mateixa sala Gòtica. De fet la gran aportació d’aquesta torre és la de ser un ve-
ritable contrafort, i al mateix temps la d’establir un punt de defensa en el sector de
tramuntana del castell, que es devia perdre amb l’esfondrament de part de l’adarb.

L’estratigrafia del recinte sobirà (figura 3)

El recinte sobirà del castell de Montsoriu presenta una estratigrafia senzilla. Aques-
ta senzillesa és en bona mesura determinada per la gran reforma constructiva del se-
gle xiv que va provocar un nou anivellament dels diferents espais, fins assolir la
roca. D’aquesta manera la major part de la superfície ocupada pel recinte sobirà, ini-
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cia la seva seqüència estratigràfica, en el segle xiv i, per tant, associat a ceràmiques
del tipus verd i manganès català.

Tant és així que només en tres punts del recinte trobem seqüències anteriors al
segle xiv.

Aquests tres punts son: l’àmbit 4.400, l’àmbit 5.100 i l’àmbit 8.100.
La seqüència més completa la trobem a l’àmbit 4.400, i s’inicia en la primera

fase constructiva del castell a les darreries del segle x i principis del segle xi, amb
els nivells de destrucció de les antigues restes ibèriques, per tal de terraplenar el pe-
rímetre del primer clos del castell. Aquesta seqüència, tot i l’escadussera presència
de materials arriba fins als nivells d’abandonament a partir del segle xvi. El mate-
rial dels nivells inferiors, corresponent als segles x-xii, està format per un petit re-
pertori de formes, de gran homogeneïtat, format per ceràmiques reduïdes o de colo-
ració reduïda-oxidada i corresponents a olles de llavis arrodonits perfils sinuosos i
decoració a base de bandes horitzontals.

L’àmbit 8100 és el que aporta un major nombre de ceràmiques. Aquest àmbit ex-
terior i que funciona com punt de reforç del sector meridional del recinte sobirà, va
ser terraplenat i repavimentat en fases successives. Els nivells inferiors i que co-
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rresponen a la construcció de l’estructura de les espitlleres (finals del segle xii) i al
primer nivell de circulació, ofereixen un conjunt de ceràmiques reduïdes correspo-
nents a olles semblants a les descrites anteriorment, mentre que el nivell de farci-
ment i circulació immediatament superior, que inutilitza el primer nivell d’espitlle-
res, i que cal datar clarament en el segle xiii (òbol de billó de Jaume I datable a partir
de l’any 1222), aporta un ampli conjunt de ceràmica de cuina reduïda amb un re-
pertori formal més ampli sobretot pel que fa a les formes dels llavis. Per sobre d’a-
quests localitzem, juntament amb el grup majoritari que continua essent la ceràmi-
ca reduïda de cuina, ceràmiques vidrades en tons verds i melats i ceràmiques en verd
i manganès.
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El pati d’armes (figura 4)

Els resultats de les darreres campanyes d’excavació arqueològiques, cada vegada
més, dibuixen un castell de Montsoriu, amb un pati d’armes amb el mateix períme-
tre actual, però ja bastit a principis del segle xiii o fins i tot a finals del segle xii. Tan-
mateix la distribució interna que ara podem veure en el recinte, és del segle xiv,
època de màxima esplendor de la nissaga dels Cabrera. Les diferents intervencions
arqueològiques fetes en aquests anys han posat al descobert alguna de les estructu-
res romàniques d’aquest espai. Com ja s’ha dit tot apunta a confirmar que quan Ber-
nat Desclot, descriu Montsoriu en la seva Crònica de l’any 1285, com un dels cas-
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tells bells i nobles del món, ja veu un castell d’extraordinàries dimensions, format
probablement pel recinte sobirà, el pati d’armes, la zona que podríem anomenar
com a àrea de serveis, en contacte amb el castell i la torre de guaita, coneguda com
a Polvorí o torre de les Bruixes i un fossat, que podria arribar a encerclar gairebé la
totalitat del perímetre del castell romànic.

Els elements arquitectònics i arqueològics que condueixen a la hipòtesi de dos
grans moments de construcció i que permeten intuir l’amplitud del primitiu recinte
romànic, són diversos:

1. La major part de la muralla del recinte es troba doblada i generalment (no
sempre), el pany intern presenta una línia d’espitlleres, cegades pel pany extern.
Això ens indica, que la fase antiga, la de les espitlleres, a la qual donem una ads-
cripció romànica (finals segle xii i inicis del segle xiii), tenia una funció defensiva;
mentre que en el gòtic (segle xiv) canvia aquesta funcionalitat per convertir-se en
un castell palau, que esdevé, pels seus elements arquitectònics, un típic exponent del
gòtic d’aquest període.

2. L’àmbit 10600 excavat en la campanya de 1999, posà al descobert dues eta-
pes: una de romànica, datable entre finals del segle xii i començaments del segle
xiii, en què la dependència tenia funció d’església; i una altra del segle xiv, per da-
munt d’aquesta, en què l’espai va ser emprat segurament com una cambra d’ús par-
ticular.

3. El mur (20066) localitzat en l’àmbit central del pati, per sota del paviment
del segle xiv, va associat a una moneda del rei Pere I, concretament un òbol de bi-
lló encunyat l’any de la seva mort a Muret, el 1213.

4. A la muralla sud i a la sud-oest, es pot seguir bé la línia d’espitlleres, com
també a la del començament del sector sud-est. Per confirmar la hipòtesi que en el
romànic el perímetre del pati d’armes era el mateix que l’actual, ens caldrà explorar
bé la muralla sud-est i excavar el sector de les dependències adossades a aquesta,
per tal de confirmar arqueològicament la presència d’elements romànics, correla-
cionables als ja localitzats en els altres panys de muralla.

En el segle xiv, aquest recinte va patir una intensa remodelació interna que el va
transformar totalment. Aquesta transformació obeïa a una planificació general, que
pretenia deixar totes les construccions en el mateix nivell de sòl. Així el nivell de
partida el marca la gran cisterna central, que serà el centre d’un gran pati porxat. A
partir d’aquí decideixen rebaixar el nivell de les habitacions del sector sud, de ma-
nera que, fent per una banda que les parets d’aquest sector s’assentin directament
sobre la roca mare, per sobre del nivell de pavimentació de les dependències. Per
una altra banda el sector est es farceix de terres i materials per pujar el nivell de sòl
i assentar-hi les noves dependències. D’aquesta manera aconsegueixen tenir tot el
recinte en el mateix pla. Una vegada aconseguit això hi construeixen l’esmentat pati
porxat de forma trapezial, a les galeries del qual s’adossaven totes les dependències
del recinte. Les galeries d’aquest porxo tenen 3 metres d’amplada i de moment es
porten excavats 74 metres de longitud.

Per tant, reiterant el que ja s’ha dit, tots els resultats arqueològics i d’anàlisi d’e-
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volució arquitectònica ens porten a refermar la hipòtesi que el perímetre del pati
d’armes que veiem actualment, té el seu origen en el romànic, malgrat que hi pugui
haver moltes petites reformes posteriors. També es fa evident que el pati d’armes
presenta dues fases constructives bàsiques: l’una de romànica i l’altra gòtica. Això
últim, sense descartar, òbviament, petites reformes entremig o durant aquestes dues
grans fases, ni descartar alguna reforma, posterior al segle xiv.

Per tal de facilitar la comprensió de l’exposició, presentarem els resultats de to-
tes les àrees excavades del pati d’armes del Castell i després passarem a descriure el
pati d’armes del segle xiii i el del segle xiv.

Àmbit cisterna i porxo (figura 5)

L’any 1997 s’iniciaren els treballs d’excavació de la zona central i sud-oest del pati
d’armes, que esdevindria al segle xiv la zona de residència i serveis del castell. En
aquest sector ja es coneixia la presència de, com a mínim, dues cisternes: la central
del pati i una de petites dimensions situada en l’interior d’una de les torres cilíndri-
ques que flanquegen el pati d’armes.

El pati d’armes, com s’ha dit, és el segon recinte emmurallat del castell i se si-
tua en un nivell intermedi dins l’estructura escalonada de Montsoriu. Es tracta d’u-
na esplanada en el centre de la qual es troba la gran cisterna de recollida d’aigua plu-
vial. Al voltant d’aquest gran espai es distribuïen les sales nobles del castell: la
capella d’època gòtica, les cuines, la sala menjador, les estances...

La cisterna i aquestes edificacions formen part d’un mateix conjunt arquitectò-
nic força complex.

El porxo

La cisterna es troba inserida just al centre del que anomenen pati porxat. Aquest
porxo està tancat per una línia de murs, amb una sèrie de pilars que sostenien la
coberta, formada, presumiblement, per una encavallada de fusta i teula àrab. El
claustre servia alhora de passadís que comunicava les diferents dependències del
pati.

La galeria o passadís cobert, del sector W, es trobava tot pavimentat amb un sòl
de rajoles de tipus català, disposades en forma d’escaleta, de la mateixa manera que
ho trobem en tots els paviments de les habitacions nobles del segle xiv. Les estan-
ces que es troben en la zona perimetral del claustre (cuines, menjador, capella gòti-
ca...) tenen accés directe al passadís porticat o galeria que encerclava la gran cister-
na central.

La zona pròpiament dita de pati, originàriament es trobava coberta per un enllo-
sat de marbre, probablement procedent de la zona montsenyenca de Gualba, que té
una preparació de morter. Tot aquest paviment (lloses i morter) reposava damunt
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una fina capa de terra solta, amb petits fragments de pedra que anivella la roca mare,
retallada per tal de construir al damunt seu l’enllosat i les altres construccions que
envolten la galeria. Aquest enllosat sols es conserva en la zona nord-oest a tocar del
talús de la torre de l’homenatge, ja que segurament fou espoliat en els primers temps
d’abandonament del castell (UE 20004).

La cisterna (20100)

La cisterna central del pati d’armes és la més gran de tot el conjunt i recollia l’aigua
de pluja que provenia dels passos de ronda i terrats que l’envoltaven. La cisterna és de
grans proporcions: amida 12 metres de llarg per 5 d’amplada. La seva profunditat és
de 6 metres, per tant tenia una capacitat de 360.000 litres.

La construcció de la cisterna es féu retallant la roca mare: s’obrí una gran cavi-
tat just al centre mateix del pati d’uns 8,5 metres d’amplada per 13 de llargada, al
centre d’aquest gran esvoranc es construí la cisterna del pati d’armes. El parament
dels murs està bastit, a la part baixa, amb la roca mateixa del turó, l’esquist. Aquest
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parament està treballat en forma de carreus un xic irregulars i de gran mida, relligats
amb morter. La part superior de la paret de la cisterna, com també la volta, es troben
construïdes amb grans blocs de granit perfectament retallats, de forma rectangular i
també rejuntats amb morter. Com la resta de cisternes del castell el seu interior ana-
va recobert de morter hidràulic del qual se’n conserva gairebé la totalitat. A l’inte-
rior de la cisterna aparegueren grans blocs de pedra treballada procedents de la ma-
teixa coberta. La base o fons de la cisterna és de rajol rectangular i té pendent vers
la banda nord-oest. Justament en aquesta banda en el seu angle esquerre es troba el
conducte que connecta la cisterna amb el pou. És evident que el pendent serveix per
escolar millor l’aigua vers el pou.

L’excavació del reompliment situat entre la roca retallada i els murs de la cister-
na ens proporcionà material ceràmic dels segles xiii i xiv (diversos fragments de
verd i manganès català) que ens permet situar cronològicament la seva construcció,
en plena època de renovació i ampliació de l’estructura arquitectònica del castell.

El pou d’extracció (20043)

El pou d’extracció d’aigua de la cisterna es troba en el seu extrem nord-oest i té
pràcticament la seva mateixa fondària. Un dels avantatges per optar per aquest mo-
del podria ser el de deixar més amplitud al pati, fet que per a un castell és important.
No obstant això, hem d’observar que el pou presenta un conducte que ve de l’exte-
rior, concretament del talús (20054) i que devia vessar directament sobre el pou sen-
se depurar.

De moment no podem afinar amb exactitud la cronologia en què el conjunt hi-
dràulic va ser anul.lat. En el fons del pou, però, vam trobar un conjunt de càntirs i
poals que podríem considerar posteriors al segle xvi. Per damunt d’aquests atuells
ceràmics pràcticament remuntables, s’hi abocà gran quantitat de lloses de marbre
del terra del pati del segle xiv, fins gairebé reblir el pou.

Els pous de decantació (20200 i 20300)

L’aigua emmagatzemada en aquesta cisterna provenia de l’aigua de la pluja que da-
vallava dels teulats de les edificacions que envoltaven el pati cobert. L’aigua era 
recollida per mitjà d’una sèrie de canals ceràmiques que baixaven pels murs per des-
prés anar soterrades per sota del paviment enllosat del pati d’armes. Les canalitza-
cions desembocaven en un pou de decantació o dessorrador. D’aquests en trobem
dos, situats en cadascun dels extrems curts de la cisterna. Es tracta de dues estruc-
tures excavades a la roca, de forma rectangular. Al fons d’aquests pous se sedimen-
tava la sorra o altres impureses i l’aigua neta passava a la cisterna a través d’un ves-
sador de 18 centímetres d’amplada de boca, situat a la part més alta de la volta de
canó que cobreix tota la cisterna.
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El pou de decantació del sector S de la cisterna amida 2,30 metres d’amplada per
1,55 de llargada i 1,14 de fondària. El seu interior es troba recobert de morter hi-
dràulic a les parets i el fons és de rajoles de forma quadrada. Originàriament es tro-
bava cobert per una volta rebaixada de pedra (granit) amb una entrada de forma
quadrada situada en un extrem per on s’accedia al seu interior per netejar-lo. Des-
emboquen en aquest pou un total de tres boques d’entrada d’aigua que provenen de
les canalitzacions corresponents als canals núm. 1, 2, 3-4.

El pou de decantació del sector N de la cisterna amida 1,30 x 85 i 1,10 metres de
fondària i el paviment, a diferència del del pou S, era format per lloses de pedra.

Tant l’excavació del pou S, com la del pou N, no han aportat dades pel que fa a
l’època de construcció de les estructures. El pou S havia estat rebentat furtivament
en diverses ocasions, el pou N, tot i que es trobava intacte, estava reomplert de ter-
ra, sense cap presència de material ceràmic que ens aproximés una datació del re-
ompliment.

Les canals

En el sector excavat es descobrí un complex entramat de canalitzacions subterrànies
que portaven l’aigua que venia dels teulats, en direcció als pous de decantació i la
cisterna. En total aparegueren 6 canalitzacions de conducció d’aigua a la cisterna i
2 de desguàs en direcció a l’exterior del recinte. Aquestes canals presenten una ti-
pologia quasi idèntica, i únicament varia el tipus de coberta (amb lloses de pedra o
bé amb teula) fet que ens va fer pensar que foren construïts en un mateix moment,
seguint un esquema d’enginyeria planificat i força elaborat. Totes les canals es tro-
ben retallades a la roca mare, igual que la cisterna i els dos pous de decantació, i ori-
ginàriament l’enllosat de pedra o marbre de Gualba els cobria completament.

Les canalitzacions de recollida d’aigua, excavades fins ara, desemboquen en els
pous de decantació. Aquestes són estructures de secció quadrangular (excepte una
que és en forma de cubeta) i de traçat lineal, part de les parets i el sòl de les quals es-
tan impermeabilitzades amb morter hidràulic:

• La canalització núm. 1, és de desguàs i té una secció rectangular, amb reco-
briment de morter a la base i coberta amb grans lloses planes d’esquist, unides amb
morter.

• La canalització núm. 2 es troba situada arran de la paret interna del mur O del
claustre. Conservava encara les teules que la cobrien, disposades en embut. La sec-
ció, a diferència de les altres canals és en forma de cubeta i lleugerament més estre-
ta. El seu interior es troba completament revestit per una fina capa de morter.

• La canalització núm. 3 és de secció rectangular, amb recobriment de morter a
la base. També es trobava coberta originàriament, a l’igual que la canal núm. 1, amb
lloses de pedra plana, unides amb morter. Aquesta canal s’uneix amb la núm. 4, i
forma en el seu tram final una sola canal.

• La canal núm. 4 és de secció rectangular amb recobriment de morter hidràulic
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a la base. Aquest prové just de la cantonada dels murs S i E del claustre del pati.
• La canal núm. 5, és en realitat una canalització de desguàs procedent d’algun

punt del pati d’armes encara per excavar. Es tracta d’una estructura de secció rec-
tangular, sensiblement diferent de les descrites anteriorment, es troba construïda
amb petits fragments d’esquists relligats amb una gruixuda capa de morter, i la base
es troba revestida amb rajols. No es trobava cobert ni hi ha marques d’un possible
cobriment amb pedra.

• La canal núm. 6, està adossada a la paret externa de la galeria del porxo i en
contacte amb les canals 2 i 5.

• La número 7, recollia les aigües del talús del recinte sobirà i desguassava en
el pou de decantació nord.

• La número 8, va del talús de la torre de l’homenatge, al pou d’extracció d’ai-
gua de la cisterna.

La canal núm. 5 desembocava en una petita cubeta de secció quadrada retallada
a la roca i recoberta de morter hidràulic a la seva base. La canalització devia conti-
nuar per sota el mur O del porxo, en direcció a la galeria i al menjador. En el límit
d’aquest petit pou amb el mur del porxo aparegué una llosa de pedra dreta, de for-
ma rectangular, poc treballada, amb un forat circular descentrat. Aquesta permetia
el pas de l’aigua cap a l’exterior del castell, i travessava subterràniament el pavi-
ment de la cuina i el de la torre de planta rectangular de la muralla O del pati d’ar-
mes, en la base de la qual i des de l’exterior encara avui dia és visible una gran ca-
nal de desguàs, per on l’aigua eixia en cas de saturació a la cisterna central.

La sala menjador i la cuina (figura 4)

La sala menjador (àmbit 10100)

És un dels espais més ben conservats, raó per la qual ha estat el primer element a ser
restaurat. Actualment la sala està coberta i totes les seves obertures protegides.

Estratigràficament la sala no presentava gaires problemes, una lleugera capa hú-
mica i una capa de terres marronoses que donaven pas als diferents enderrocs de les
parets. Entre l’enderroc es van localitzar tres àrees on es van trobar les restes dels
tres arcs, amb dovelles de granit, que sostenien la volta de la sala. A grans trets po-
dem dir que una vegada extret l’enderroc s’arribà al paviment de rajola, que tenia
una lleugera preparació d’argamassa, assentada directament sobre la roca mare re-
tallada. Un altre element d’interès fou la doble paret del cantó est de la sala que
manca encara interpretar. En conjunt la totalitat de la sala es troba sobre la roca mare
retallada (com ens ho demostrà el petit sondeig d’1 m2), per sota el nivell de pavi-
ment on reposen les parets, que també són en contacte directe amb la roca. La sala
en la seva banda sud-oest té adossada exteriorment una torre quadrada, que és in-
dubtablement posterior a la resta de torres rodones del recinte del pati d’armes, que
a més a més lliguen, en els diferents angles, els panys de muralla, en comptes d’a-
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dossar-hi com aquesta. Per la banda nord es poden veure tot un seguit d’obertures
que donen al pati d’armes, concretament dos grans finestrals, amb arcs, brancals i
festejadors de granit, una porta central i una llar de característiques similars. La llar
de foc presentava terres cremades i un sol de rajoles cremades, a l’igual que part de
les pedres de la xemeneia, que tenia mostres clares d’acció del foc. Malauradament les
dovelles centrals de l’arc de la llar no es van trobar a la sala. Tots aquests elements ens
fan pensar que es tracta d’una de les sales més nobles del castell, probablement el
menjador. Tots els indicis apunten a creure que la zona residencial del castell es tro-
bava en el recinte del pati d’armes.

La paret sud-oest de la sala reflecteix les dues grans fases constructives del re-
cinte: la romànica i la gòtica. Efectivament una vegada la paret ha perdut el morter
que la revestia ha deixat al descobert un seguit d’espitlleres alineades i una línia d’ar-
rencament de coberta inferior als arcs que es veuen actualment. Consegüentment po-
dem dir que en el període romànic l’espai tenia una funció bàsicament defensiva. En
el gòtic s’anul.laren les espitlleres en doblar el mur per la seva cara externa. Segura-
ment arrebossaren amb morter les parets, i feren desaparèixer qualsevol indici de la
seva presència. També aixecaren la volta, que se sostenia amb els arcs que avui en-
cara podem veure parcialment, la qual cosa vol dir que van fer la muralla més alta,
construïren el pas de ronda per sobre i van fer la paret nord, amb les mateixes ober-
tures que ara veiem i que ja hem descrit (els dos finestrals amb festejador i la porta
d’accés). Consegüentment l’espai havia passat d’una funció defensiva a una altra de
residencial. La presència a la sala annexa d’una cuina amb una gran campana d’ex-
tracció de fums i les característiques de la sala (dimensions, llar de foc...) fonamen-
ten la hipòtesi que ens trobem davant del menjador del palau castell del segle xiv.

Evidentment, quant a materials la sala fou extraordinàriament escadussera, car
es tractava d’enderrocs fets sobre una sala prèviament buidada. Alguns fragments
de ceràmica grisa i vidriades i petits fragments de columnes sobre pedra calcària
nummulítica són els únics testimonis del període en què l’espai fou emprat. Els ni-
vells d’enderroc, d’altra banda, presenten material barrejat de totes èpoques.

La cuina (àmbit 10000)

La necessitat d’intervenir arquitectònicament en aquesta sala per evitar l’esfondra-
ment de les seves parets, féu recomanable la realització d’una excavació d’urgència.
Aquesta excavació ens permeté documentar l’ús d’aquesta sala com a cuina, per la
presència d’una gran llar, que amida 6,5 metres de llarg i 2,70 d’amplada i és deli-
mitada en la seva obertura per un arc de granit. En aquesta llar s’hi trobà un forn do-
mèstic que datem entre els segles xvi i xvii, a partir de la ceràmica (reflexos me-
tàl.lics, blaus d’aquest període) i una canal de desguàs per sota el paviment. El terra
de la zona de la xemeneia presentava tres tipus diferenciats de paviment, dos de ra-
jol, amb les rajoles amb diferent orientació, i un altre de central, empedrat. En l’ex-
trem oposat al forn es trobà el forat de sortida de la canal de desguàs (on va sortir un
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fragment de verd i manganès) i les restes abundants d’un foc. Els materials són
nombrosos: ceràmiques vidriades, bàsicament del xiv i el xv (entre les quals desta-
ca un plat de blau amb el perfil d’una cara de dona) i metalls...

Pel que fa a la seva paret sud-oest presenta característiques semblants a la de la
sala menjador: línia d’espitlleres, presència d’un arc per sustentar la coberta gòtica...

Per tant podem parlar de tres moments d’ocupació de l’espai. Un moment ro-
mànic, que com en el cas del menjador està relacionat amb les espitlleres, que tam-
bé van ser cegades en doblar el mur per l’exterior. Per tant, un moment defensiu. Un
altre moment gòtic que és quan es fa la llar de foc i la seva campana, la canal de des-
guàs, la volta amb arc i les obertures del mur oposat a les espitlleres (porta i fines-
tral). Finalment el tercer moment correspondria als segles xvi i xvii, quan es devia
construir el forn, actualment desaparegut.

Actualment hi ha una porta que comunica ambdues dependències. En els perío-
des estudiats l’única comunicació entre ambdós espais es feia per la galeria del por-
xo, que s’adossava a aquestes edificacions.

Cal dir també que no s’ha pogut precisar el període d’enderroc d’aquestes 
dependències. En el cas de la cuina, però, podríem dir que fou posteriorment al 
segle xvii.

Les capelles del pati d’armes (figura 5 i 6)

Com anirem veient en el pati d’armes del castell de Montsoriu, es localitzen dues
capelles, una de romànica i l’altra gòtica en espais annexos.

La capella romànica (àmbit 10600)

El 1198 apareix per primera vegada la capella de Montsoriu a la documentació. La
capella que esmenten els textos ja no és la petita capella preromànica, que s’ha tro-
bat en el recinte sobirà, sinó que probablement correspon a la capella romànica del
pati d’armes, recentment descoberta en el decurs de les excavacions arqueològi-
ques. Aquest primer document conservat ens informa que la capella estava dedica-
da a Sant Pere.

Aquest any Pons III de Cabrera aprova la propietat de Sant Pere de Montsoriu i
vol que li sigui afegit el que sigui necessari perquè sempre sigui allí establert un pre-
vere. Les notícies de Sant Pere de Montsoriu s’aniran repetint al llarg dels anys suc-
cessius. Així, pocs anys després, el 1205, en el testament de Guerau IV de Cabrera,
primer comte d’Urgell, s’esmenta entre altres l’església de Sant Pere de Montsoriu,
a la qual fa algunes deixes de masos i vol que sigui allí establert un prevere perpè-
tuament. El testament definitiu signat el 1223 estableix la mateixa voluntat pel que
fa a l’església i atorga una sèrie de vinyes situades a Montsoriu i a Riells.

El 1255 Guerau IV de Cabrera establí a la Verge Maria de Montsoriu 15 sous
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anuals sobre certs masos de l’entorn. La capella romànica de Montsoriu presenta
una capella lateral que podria correspondre a la de la Verge Maria de Montsoriu que
esmenta el document.

El primer prevere conegut de Montsoriu apareix en la documentació el 1261, de
nom Guillem. El 1269 ens apareix un nou prevere anomenat Anglès.

Més endavant, amb motiu de la dècima de les croades, el 1279 s’esmenta, com
a formant part de l’Ardiaconat de la Selva, la capella del castell de Montsoriu, que
paga 21 sous i 7 diners.

És precisament en aquest àmbit 10600 on probablement s’ubicava la capella de
Sant Pere de Montsoriu, com anirem veient. Cal dir també que a través d’aquesta
sala s’accedeix a la planta baixa de la torre angular, de planta circular, que defensa-
va l’angle sud-est del recinte murallat del pati d’armes.

L’excavació afrontà en primer lloc uns potents nivells d’enderroc. Una vegada
buidats, es detectà un sòl de calç, que era la preparació d’un paviment, probablement
de rajola. Aquí també es detectaren uns forats que no s’han pogut interpretar. Aquesta
pavimentació es relaciona amb el finestral gòtic amb festejadors. Per tant sembla obvi
que aquest primer nivell de circulació correspon a una estança gòtica. Un cop docu-
mentada es va procedir a excavar un reompliment de terra, que un cop buidat ens va
remetre a un altre paviment. Sembla evident que en el període gòtic per tal de cercar
el nivell de la cisterna i del pati porxat, reompliren aquelles estances romàniques que
quedaven molt per sota d’aquest nivell de circulació. Just a l’inrevés que en el menja-
dor i la cuina, on van haver de rebaixar la roca mare en tota la superfície de la sala.

En l’excavació del farciment situat per sota el nivell de pas de l’habitació va
aparèixer material ceràmic de finals del segle xiii i principis del segle xiv, que ens
en va datar perfectament la construcció en aquesta època, construcció que, per tant,
és coetània a la gran reforma del pati d’armes. Un cop excavat aquest reompliment
(d’una potència d’1,40 metres), aparegueren les estructures corresponents a una ca-
pella d’època romànica.

La capella romànica de Montsoriu és de planta senzilla, de forma rectangular
(10 metres de llargada per 3,5 d’amplada) formada per una sola nau amb capçalera
també rectangular. La capçalera s’orienta al NE, i es conserva encara la marca de
l’altar en el paviment; l’ara i les restes de l’altar no aparegueren. Aquestes podien
haver estat reaprofitades en la capella gòtica, cosa que, per altra banda, no es pot as-
segurar, llevat que en excavar la capella gòtica, es trobés l’ara o un altar que mar-
qués unes mides escaients per a aquesta.

La capçalera està separada de la nau per un esglaó que presenta un banc corre-
dor adossat a cada mur lateral de la nau. L’accés a la capella s’efectuava per l’angle
SO, mitjançant uns esglaons, i que coincideix amb el punt on se situarà la porta de
l’estança d’època gòtica. La llum entrava a la capella a través de dues finestres
de doble esqueixada situades a la part central dels dos murs curts de l’edifici, el mur de
la capçalera NE i el de capdavall de la nau SO. El finestral romànic d’aquesta paret
fou cegat en doblar el mur per la part externa, a l’igual que les espitlleres de la cui-
na i el menjador.
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El paviment de la capella és de morter. Les parets també estan recobertes de mor-
ter, que desapareix a partir del paviment gòtic. En l’arrebossat de la paret O de l’ha-
bitació, es descobriren una sèrie d’esgrafiats: conjunts de tres creus i una figura hu-
mana esquemàtica.

La coberta originària de la capella consistia en un teulat de dues vessants, amb
encavallada de fusta i coberta de teules. En el sobreaixecament de mur de la capça-
lera es conserva la marca de la coberta i de l’encavallada.

L’edifici presenta una capella lateral oberta en el mur O, amb accés des de l’ab-
sis o capçalera de la capella. Aquesta petita capella lateral es troba coberta amb vol-
ta de pedra, lleugerament apuntada, de la qual encara es conserven les marques
d’encanyissat constructiu. També en el mur O, dins la petita capella lateral, es con-
serva una finestra de doble esqueixada d’estil romànic, que dóna al que en el segle
xiv seria una de les galeries del pati porxat.

L’estil arquitectònic i els paral.lels trobats (Sant Andreu de Bastracà al municipi
de Beget i Sant Martí de Corsavell a Bassegoda) ens fan situar la construcció de la
capella de Sant Pere de Montsoriu en un moment entre finals del segle xii i princi-
pis del xiii, que s’anomena segon romànic.

A partir del material i de l’estratigrafia podem determinar tres moments crono-
lògics en aquest àmbit:

1. El primer d’època romànica ens reflecteix l’estructura de l’església (10620 i
10622).

2. Per sobre el paviment romànic trobem el farciment de preparació (10617,
10618, 10619, 10620, 10621 i 10623), on s’assenta el pis gòtic (10608), necessària-
ment sobreaixecat com hem explicat, per tal de tenir el pla de circulació escaient per
la remodelació gòtica del Pati d’Armes. El material aparegut en l’excavació d’aquest
farciment està format per material ceràmic i fauna. Pel que fa al material ceràmic, es
compon majoritàriament de grises medievals de cuita reduïda (76,9%), mentre que el
conjunt de fragments de ceràmica oxidada, representa únicament el 4,2% del total i
està format per vidrada en verd i manganès de producció catalana. Es tracta d’un con-
junt tancat que ens permet datar el farciment i consegüentment el pis de circulació,
entre finals del segle xiii i principis del segle xiv. Pel que fa a les ceràmiques grises
les formes globulars en perfil en S són les majoritàries. Les vores apareixen arrodo-
nides, algunes amb encaix per a tapadora, però també es donen vores lleugerament
bisellades. Les decoracions són en senzilles línies incises, generalment a bandes do-
bles. Les nanses són de cinta, amb algun cas de nansa de secció circular acabada en
apèndix. Les bases són invariablement planes, bastant primes al centre.

Les peces recuperades de verd i manganès corresponen a dues formes: un plat o
tallador i un pot de petites dimensions. El plat presenta la vora decorada en orla que
dibuixa una senzilla sanefa en semicercles i punt central (sanefa núm. 4, segons la
tipologia Cabestany/Riera, 1984).

3. L’enderroc de la dependència noble (10602, 10604, 10605, 10607). Aquest
es pot datar a partir del segle xvi. La presència de ceràmiques de reflexos metàl.lics,
blaus catalans, ceràmiques blaves de la ditada..., així ho demostra. També en aquest
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nivell va sortir un bon nombre de metalls (ferro i coure): tisores, ferradures, mànecs,
puntes de ballesta, sivelles, pinces, una guia de plom per a vitrall...

La capella gòtica (10700)

Amb la reforma arquitectònica del segle xiv, la capella romànica deixa de funcionar
com a tal i el culte es trasllada a l’estança contigua, sala que avui encara conserva
l’ull de bou, un finestral ogival i el campanar d’espadanya característic. La nova ca-
pella s’adapta millor a la nova distribució de l’espai que va representar la reforma
arquitectònica gòtica, i permet l’accés directe des del pati central del castell palau
gòtic. La documentació no ens informa d’aquest canvi d’ubicació que coneixem
gràcies a l’arqueologia.

En el segle xiv la capella de Sant Pere estava instituïda en benefici d’un preve-
re que vivia habitualment en el monestir de Breda, també al llarg dels segles xv i xvi

els capellans ja no resideixen al castell però continuen mantenint el beneficiat de
Sant Pere.

La capella gòtica de Montsoriu era el centre de la festa anual que tenia lloc al
castell, de la qual tenim notícies per aquesta època, però desconeixem si es produïa
en segles anteriors. En un document del 1462 s’esmenta que per la diada de Sant
Pere hom celebrava la festa major del castell i que acostumava a anar-hi molta gent.

Les notícies de Sant Pere de Montsoriu continuen més enllà de l’època medie-
val. El segle xvii el capellà beneficiat de Sant Pere de Montsoriu obtenia les rendes
de can Massaguer i de la casa d’en Malla de Sant Feliu de Buixalleu, i la tasca del
Rieral d’Arbúcies. La capella de Montsoriu va restar en funcionament fins ben en-
trat el segle xviii, doncs fins aquest moment encara es feien pagaments al capellà
beneficiat de Sant Pere.

Aquest àmbit o dependència no ha estat excavat en la seva totalitat, només dispo-
sem d’una informació arqueològica, que prové d’un sondeig de 1983, que es va ano-
menar cala de la capella. L’estratigrafia era força semblant a la de l’àmbit 10600. Un
primer estrat d’enderroc molt potent, que cobria el paviment gòtic, en aquest cas ben
conservat, ja que hi ha les rajoles. Per dessota es trobà un farciment amb petits pedri-
golets i amb material abundant. Cal palesar que la ceràmica en verd i manganès surt
per sota el paviment, juntament amb aquesta trobem, petxines, closca d’ou d’estruç,
restes de ceràmica grisa amb nanses d’apèndix i decoració acanalada, musclos, car-
gols, agulles de coure, fragments de plaquetes amb bany d’or, botons d’os, daus d’os...

Les estructures romàniques, situades sota el paviment gòtic de marbre 
del pati d’armes (20061 a 20068) (figura 7)

L’any 1998 s’inicià un sondeig per sota del paviment gòtic (20061) del pati d’armes,
que es va continuar l’any 1999. Els resultats foren força interessants. Per sota el pa-
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viment es detectava un nivell de farciment (20056) format per bosses de terres or-
gàniques i amb pedres de tota mida, amb carbons i teules, que recordaven la textu-
ra dels farciments gòtics dels àmbits 10600 i 10700. En aquests nivells es trobà ce-
ràmica en verd i manganès. En el sector proper al talús del recinte sobirà va
començar a emergir la roca mare ben aviat. Assentada sobre aquesta s’hi va trobar
una llar de foc, que estava encerclada per pedres. Aquesta estructura de combustió,
consistia en una capa de cendres (20069), la qual cosa és un bon indicador del seu
ús. Aquesta capa s’estenia fora del perímetre estricte de la llar (20070). Per sota d’a-
questes cendres hi havia la llar, pròpiament dita, que estava feta amb argila cuita
(20071). Després hi havia una capa de teules (20072), que actuava de refractari i fi-
nalment una de pedrigolets (20073). Relacionat amb la llar hi havia un paviment de
terra batuda (20065) amb abundància de petites pedres, que devia ser el sòl romànic
d’aquesta dependència, de la qual també es troba un mur (20066), les pedres del
qual no estaven lligades amb argamassa. Per sota d’aquest nivell, es va excavar fins
arribar a la roca mare amb resultats negatius.

Els nivells inferiors al paviment romànic van lliurar poc material: una sivella de
bronze i una moneda, concretament un òbol de billó de Pere I, de l’any 1213. Aques-
ta fou la darrera emissió del rei Pere I, ja que aquest mateix any morí a la batalla de
Muret. No obstant això la trobada de la moneda ens podria datar bé la construcció
d’aquest paviment romànic, que en cap cas seria anterior a aquesta data.

Visió general

Els elements excavats ens aporten ja una informació ben perfilada. En aquest sen-
tit es defineix un primer moment de construcció entre finals del segle xii i princi-
pis del xiii, en què inclouríem la capella de l’àmbit 10600 i l’estructura del pati
composta per la llar (20071), el mur (20066) i el sòl de terra batuda (20066). En
aquests elements excavats hi hauríem d’afegir els panys de muralla amb espitlle-
res. El segon moment seria la remodelació gòtica, que comprendria la sala noble de
l’àmbit 10600, la capella de l’àmbit 10700, la cuina, el menjador, la galeria del pati
porxat, la cisterna, el sistema de conducció d’aigües i el pati central. A aquests es-
pais excavats hauríem d’afegir els panys de muralles doblats, tot taponant les es-
pitlleres. Finalment els nivells d’enderroc que situaríem cronològicament a partir
del segle xvi.

Un element clau per determinar ambdós moments són les ceràmiques en verd i
manganès. Aquesta ceràmica només la trobem en els farciments del xiv. Per tant, els
nivells de finals del xii i del segle xiii, els podem datar per les monedes i per la no
presència d’aquestes ceràmiques.
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El barri o àrea de serveis annexa al castell

Aquesta àrea se situa entre el fossat del castell i l’anomenada torre de les Bruixes o
polvorí, que és una torre de guaita, separada alhora d’aquesta per un altre fossat. A
banda i banda d’aquesta zona es detecten restes de muralla, de manera que el recinte
pren una forma trapezial. No entrarem en detall sobre la funcionalitat d’aquest espai
ja que no ha estat suficientment excavat. Només disposem d’una petita cala (de 2 per
3 metres) feta l’any 1983, que donà, però, uns resultats parcials certament interessants.

L’estratigrafia força simple ens mostra 4 nivells. El primer era la capa húmica del
terreny boscós, la segona era un nivell de teules que marcava l’esfondrament del sos-
tre d’una construcció. Per sota d’aquest nivell aparegué un mur paral.lel al pany de
muralla oest del recinte. Associat a aquest pany una llar de foc de tipologia semblant
a la trobada al segle xiii al pati d’armes, però de dimensions més grans (2 per 1 me-
tres). El mur també era de factura semblant al 20066 del pati d’armes. El nivell que co-
bria aquestes estructures era un nivell orgànic amb abundància de restes faunístiques.

Quant a materials hi ha un predomini aclaparador de les ceràmiques grises. A
més a més, trobem dues monedes: un doblenc de Jaume I i un diner de tern de Jau-
me II.

Tot plegat ens situa en una cronologia situada entre el segle xiii i el primer quart
del segle xiv. A més a més, altres elements com la tipologia del mur o de la llar de
foc, així com l’escassetat de ceràmiques vidrades, reforcen la hipòtesi que les cons-
truccions esmentades de sota el paviment gòtic del pati d’armes i aquest poblat són
coetànies. D’altra banda la simplicitat de l’estratigrafia ens demostra que aquest re-
cinte només fou emprat durant aquest període i que no hi hagué posteriors ocupa-
cions d’importància.

El recinte jussà

El recinte jussà és el clos que ocupa la part més baixa del turó del castell. Aquest re-
cinte es troba defensat per quatre torres de planta rectangular i és on se situa la porta
d’accés al castell. Aquest recinte era l’únic àmbit del qual no teníem notícies arqueo-
lògiques i que, aparentment, no presenta cap tipus de divisió interna que permeti
apuntar-ne una funcionalitat. Fou per aquest motiu que s’optà per fer-hi una cala i
una rasa de prospecció el 1997 i dues rases més, l’una l’any 1998 i l’altra el 1999.

Dins la campanya de 1997 s’obrí una cala en el sector intern de la torre núm. 2,
la qual ja havia estat molt tocada pels furtius. Una part d’aquesta es perllongà en for-
ma de rasa en direcció transversal fins al talús de pedra del recinte del pati d’armes.

El nivell superficial es componia d’una terra molt fosca i trepitjada amb presèn-
cia de carbons que correspon a part de la base d’una antiga zona de carboneig de
mitjan segle xx. En general aquest nivell tenia una potència d’uns 40 centímetres i
cobria tots els estrats tant de la cala com de la rasa (UE 30001). Per sota aquest pri-
mer nivell aparegué un segon nivell de terra d’un color més clar amb presència de
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pedres més petites i fragments de teula. Aquest nivell és menys compacte que l’an-
terior i la terra és més solta (UE 30002). Un cop excavat aquest estrat aparegué un
reompliment de grans blocs de pedra i pedrigolam de gran potència, nivell visible en
el sector de la cala (excepte a l’interior de la torre) i que només s’endinsa un parell
de metres al sector de la rasa.

Malgrat que gran part de l’interior de la torre havia estat rebentada per l’acció
dels furtius, es pogueren recuperar restes del paviment originari de morter en la can-
tonada nord de la torre. Aquest paviment s’assentava directament sobre el reompli-
ment abans esmentat 30002. Per sota el nivell d’aquestes restes de paviment, en el
racó no tocat pel furtiu, es trobà una trinxera de fonamentació del mur nord de la to-
rre, en el qual aparegué un fragment de ceràmica decorada en verd i manganès (se-
gles xiii i xiv) (UE 30009).

Per sota el nivell d’abocament de grans blocs (UE 30003), apareix un estrat de
terra de color marró fosc on aparegueren ceràmiques d’època ibèrica (segles iv-iii
aC) (UE 30016). Aquest nivell cobria directament la roca mare.

Tant el nivell superficial com els nivells de reompliment de grans blocs (UE
30002 i 30003) es troben també en la zona de la rasa. Per sota aquest darrer nivell es
detectà un nivell de terra més orgànica de color marró fosc que correspon a la UE
30006 i que a l’extrem oest fa contacte amb la roca mare retallada a peu del talús del
pati d’armes. Per sota aquest nivell aparegué l’estrat 30017 format per terra de co-
lor marró clar. Finalment la UE 30018 correspon a un nivell de terra més orgànica
que passa per sota l’anivellament de pedres (UE 30003) i està en contacte amb la
roca mare (amb presència de ceràmiques d’època ibèrica).

L’any 1998 es va fer una segona rasa transversal en aquest recinte. El nivell su-
perficial estava compost per una terra molt fosca i dura, amb una potència d’uns 40
cm (UE 30001). Per sota aparegué un segon nivell de terra de color més clar, amb
presència de pedres de mida petita, menys compacte que l’anterior i la terra més sol-
ta (UE 30002). Per sota aparegué un nivell de paviment de morter que anava des de
la muralla del recinte jussà fins a tocar quasi la roca mare de la base del talús del re-
cinte pati d’armes, és a dir, de banda a banda del recinte. Per la banda del talús el pa-
viment de morter no arriba ben bé al contacte amb la roca mare, es perd i es con-
verteix en un paviment de terra batuda, amb petits fragments de morter. Aquest
paviment de morter és força compacte, de 5 a 8 cm.

Per sota el paviment de morter es detectà un nivell de farciment amb terra solta
i pedruscall que serví d’anivellament de la roca mare per tal de construir damunt seu
el paviment de morter

La cronologia és de difícil precisió encara que, per alguns fragments ceràmics
recuperats sembla que podríem datar la construcció d’aquest nivell de circulació in-
terior del recinte jussà entre finals del segle xiii i principis del xiv. Un altre fet que
s’ha de destacar és la trobada d’alguns fragments de ceràmica ibèrica, apareguts en-
mig dels nivells de farciment.

La rasa feta l’any 1999 aportà la següent estratigrafia: Una primera capa d’en-
derroc (UE 30030 i 30031) per sobre un paviment de terra batuda (UE 30033), que

222 Gemma Font, et. al.



seria coincident per cota, amb el paviment de morter de calç de la cala de l’any 1998
i amb el que s’assenta sobre el 30002 del sondeig de 1997. Per sota aquest paviment
hi trobem un nivell de farciment (UE 30031) amb pedres, on es trobà un fragment
de ceràmica en verd i manganès que es correlacionava amb un altre trobat en el far-
ciment gòtic de l’àmbit 10600 del pati d’armes, que es troba just per damunt d’a-
quest sondeig del recinte jussà. Finalment el darrer nivell de farciment (UE 30032)
s’assenta sobre la roca mare i està farcit per grans blocs de pedra.

D’aquests sondejos es desprèn clarament que el recinte jussà fou bastit a co-
mençaments del xiv, ja que en tots els sondejos per sota la línia de paviment s’ha
trobat ceràmica en verd i manganès. Aleshores és fàcil suposar que en aquest perío-
de es decideix anular i prescindir del clos annex al castell i a la torre de les Bruixes,
per tal de construir el recinte jussà, que seria emprat com a mínim durant tot el se-
gle xiv i part del xv.
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