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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) en un turó de 632,5 metres d’altitud, situat en els primers
contraforts del massís del Montseny. La seva situació, a la capçalera de la vall de Breda
i elevat sobre la riera d’Arbúcies, en el punt on s’obre la seva vall, li permet un domi-
ni visual d’una àmplia zona, que abasta per una banda la depressió Prelitoral i la zona
costanera, i per l’altra, els massissos del Montseny i les Guilleries.

Les excavacions arqueològiques dutes a terme de forma continuada i sistemàti-
ca des de l’any 1993, sota la direcció tècnica del Museu Etnològic del Montseny, han
permès posar en rellevància un dels castells catalans més imponents, cap i casal dels
vescomtes de Cabrera. Ara bé, aquestes intervencions arqueològiques han servit
també per descobrir la transformació del primitiu castell roquer, vinculat al poder
dels vescomtes, en la fortalesa inexpugnable que el cronista Bernat Desclot relatava
a la seva crònica a finals del segle XIII, amb més de 500 metres de perímetre emmu-
rallat, i que finalment a causa de les grans obres de reforma de mitjan segle XIV, el
convertiren en un exemple magnífic de castell palau. Si a això hi afegim les noves
dades que l’estudi de les fonts històriques ens ofereix, en aquests moments podem
presentar una aproximació a l’evolució històrica i arquitectònica del castell força
acurada.

* Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.



Figura 1. Encimbellat en els primers contraforts del Montseny, el castell de
Montsoriu ofereix encara avui dia l’aspecte de la gran fortalesa inexpugnable que

fou.

PRIMERES REFERÈNCIES DOCUMENTALS

La primera referència al turó de Montsoriu la trobem en una delimitació de masos
cedits a la parròquia d’Arbúcies, en l’Acta de Consagració de l’església parroquial de
Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies l’any 923. Però no serà fins a l’any 1002 que tro-
barem la primera referència documental: «(...) locum que dicunt Monte Suriz, uel in
eius apendicio siva infra eius terminis(...)», en una donació de terres que féu Giscafred
al monestir de Sant Cugat, situades en el terme o apèndix de Montsoriu, fet que pres-
suposa l’existència d’un castell termenat. 

A partir de l’any 1002, trobem documentat el primer personatge vinculat amb el
castell: Amat de Montsoriu (Amati Monti Soricensis), fill de Seniofred vescomte de
Girona i d’Auruca. Amat, pren part en el consell Comtal i afegeix al seu nom la indi-
cació de senyor de Montsoriu, prenent el nom de la seva possessió més destacada, i on
probablement hi tenia la residència. L’any 1016 es titula ja Amat de Girona, i el 1019
apareix com a vescomte de Girona.
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La primera menció estricta del castell és de l’any 1017, quan Ermessenda, comtes-
sa i vídua del comte Ramon Borrell va actuar, juntament amb altres magnats com a exe-
cutòria testamentària del seu difunt espòs, en el document apareix Amato de castro suri-
ce com a marmessor del comte Borrell. Amat pren el patronímic de la seva possessió
més emblemàtica: el castell de Montsoriu.

Amat, serà el pare d’Albert Amat (1025-1029), que va morir sense des-
cendència i a qui va succeir la seva germana Ermessenda, casada amb Guerau de
Cabrera l’any 1033. Ermessenda i Guerau seran, l’any 1038, els fundadors del
monestir benedictí de Sant Salvador de Breda, centre espiritual del territori del
vescomtat. Des d’aquest moment la història del castell de Montsoriu i de les viles
i llocs que formen el vescomtat de Girona - Cabrera aniran intrínsecament lligades
a la història de la família Cabrera. Al llarg dels segles XI i XII el castell formarà
part de les possessions dels vescomtes de Girona, que el tenen en alou franc o
plena possessió. 

El fill d’Ermessenda i Guerau, Ponç I Guerau, vescomte de Girona, es casà amb
Ledgardis, filla d’Arnau Mir de Tost, vescomte d’Àger i personatge cabdal en la con-
questa de terres a l’islam en el comtat d’Urgell. D’aquesta manera la inicial casa ves-
comtal de Girona va afegir als seus dominis les terres i possessions dels Cabrera i, amb
el matrimoni de Ponç Guerau i Ledgardis, s’hi afegeixen les terres urgellenques d’Àger.

A Guerau II, el succeí el seu fill Guerau III Ponç (1145-1180), que fou el primer
que canvià el nom del títol de vescomte de Girona pel de vescomte de Cabrera. Aquest
Guerau III Ponç ha estat identificat com el trobador Guerau de Cabrera, autor de
l’Ensenhamen.

EL CASTELL ROQUER (SEGLES X-XI)

El castell de Montsoriu formava en aquests moments un petit clos emmurallat de
no més de 30 metres de llargada per 19 d’amplada màxima, es tracta d’un castell adap-
tat a la topografia del turó, en forma trapezoïdal, on el punt més fort, militarment i
visualment, era la torre de l’homenatge. Es tracta d’una torre circular de 16 metres
d’alçada (conservats a l’actualitat), que tenia l’accés al primer pis d’aquesta. La torre,
per tant, disposava de planta baixa o possible magatzem, primer pis i terrat, ignorem
amb exactitud l’accés original a aquest primer pis de la torre i de la mateixa manera
tampoc coneixem encara la coberta o el sòl de la sala intermèdia de la torre, tot i que és
molt probable que es construís en fusta. 

Als peus de la torre se situa una petita cisterna, per a l’acumulació d’aigua de pluja,
retallada a la roca del turó, de forma rectangular, sense cobertura coneguda i amb arre-
bossat de morter de calç. 

En el sector est de la torre es localitzà durant la campanya de 1996 el basament
d’una estructura que corresponia a l’absis d’una petita capella castral. Per la solució
constructiva utilitzada, perfil en arc ultrapassat, es podria situar cronològicament entre
la segona meitat del segle X i inicis del segle XI. L’església es mantingué en ús al llarg
del segle XI i previsiblement a la primera meitat del segle XII, com ho certifica la troba-
da de restes de pintures murals d’època romànica en les parets de la capella. Finalment,
entre les darreries del segle XII i inicis del XIII el culte es traslladà a la nova capella
romànica situada en el pati d’armes. 
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Figura 2. Planta de les estructures del castell de Montsoriu al segle XI.

El conjunt arquitectònic del castell roquer de Montsoriu es complementava amb
una sèrie de possibles estances situades en el sector oest, com ho demostra la presència
de forats de pal (construccions peribles en fusta) i una plataforma d’anivellament. No
podem confirmar les divisions internes del primitiu recinte a causa de les successives
ocupacions i les grans reformes d’època gòtica però sí que podem definir amb exacti-
tud el perímetre d’aquest castell inicial. 

A l’extrem oposat del turó, trobem una torre que flanquejava l’entrada al recinte
emmurallat. S’hi accedia per una escalinata que comunicava l’exterior del recinte clos
amb una poterna que donava accés al pati central del castell.
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En l’extrem oposat del turó, darrere la torre de l’homenatge, es construí entre mitjan
segle XII i finals d’aquest mateix segle una muralla defensiva amb doble filada d’espitlleres. 

Aquest castell encimbellat dalt del turó es mantindrà en ús al llarg dels segles XI i
bona part del segle XII, i donarà lloc a l’espai conegut com a recinte sobirà, que formarà
part del castell palau d’època gòtica, més desenvolupat arquitectònicament.

La tipologia de castell roquer es va mantenir més o menys inalterat durant gairebé
dos-cents anys, fins a les reformes constructives de la segona meitat del segle XII i prin-
cipis del XIII. Al llarg del segle XIII s’ampliarà el conjunt defensiu amb un nou pla cons-
tructiu: el pati d’armes, modificant totalment la inicial aparença del castell, convertint
el petit castell roquer en una gran fortalesa. 

LA CONSTRUCCIÓ DEL GRAN CASTELL ROMÀNIC (SEGONA MEITAT DEL SEGLE XII –
FINALS DEL SEGLE XIII)

Entre finals del segle XII i inicis del segle XIII s’iniciaran unes importants obres de
remodelació del primitiu castell roquer que comportaran entre d’altres la construcció
del segon recinte del castell, amb la capella romànica i el gran pati central. 

No coneixem amb exactitud la causa que va portar els propietaris del castell, a ini-
ciar la transformació del petit castell roquer d’origen preromànic, en la gran fortalesa
del segle XIII. Però, no seria de totes maneres del tot forassenyat pensar que aquest fet
s’hauria d’inscriure en un primer moment, en el marc dels conflictes entre Ponç III ves-
comte de Cabrera i el rei Alfons I. La construcció d’una gran fortalesa entre Girona i
Barcelona, havia de representar per força un nou focus de tensió entre la monarquia i
els vescomtes, en un moment especialment delicat per les tenses relacions que mante-
nien i també com a símbol de reafirmació del poder feudal davant la monarquia.

Des d’un punt de vista històric, de finals del segle XII podem destacar la referència
documental de l’estada del primer rei d’Aragó i comte de Barcelona, Alfons I a
Montsoriu, el 1191. També en aquests anys, de finals del segle XII, se succeeixen una
sèrie de signatures o concòrdies entre el vescomte de Cabrera Ponç III Guerau i el rei
Alfons I. Segons aquestes el vescomte promet no aixecar-se en armes en contra del rei.
Aquestes convinences entre Ponç III i Guerau i els reis Alfons I i Pere I se situen dins
el marc general de reforçament de l’autoritat reial dins el món feudal. 

Al segle XIII, el vescomtat d’Àger i el de Cabrera que per més de 4 generacions
havien anat de la mà de la família Cabrera, se separen. El 18 de setembre de 1223
Guerau IV Ponç de Cabrera i primer comte d’Urgell, en retirar-se al castell templer de
Gardeny, reparteix els seus estats i títols entre els seus fills. Donà al seu fill primogènit
Ponç I d’Urgell el comtat d’Urgell i deixa al seu segon fill Guerau V de Cabrera el cas-
tell de Montsoriu i les terres del vescomtat de Cabrera. 

Aquest fet representarà per al castell de Montsoriu, convertir-se de nou en un dels
principals centres del poder vescomtal Cabrera-Girona, i explica en part l’intens procés
de remodelació que des d’un punt de vista arquitectònic afectarà el castell al llarg del
segle XIII, fins a esdevenir una de les principals fortaleses del Principat. L’altra gran
qüestió que jugarà en favor de Montsoriu serà sens dubte la seva magnífica situació
estratègica, com a punt de control de comunicacions, davant les amenaces procedents
del nord i exemplificades a la perfecció en la croada contra Pere II.
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Des d’un punt de vista històric a Guerau V (1229-1242) el succeí el seu fill Guerau
VI de Cabrera (1242-1299), casat amb madona Sanxa de Santa Eugènia, senyora de
Torroella de Montgrí. La successora d’aquests fou la seva filla primogènita Marquesa I
(1278-1328), casada amb Ponç Hug IV, comte d’Empúries i vescomte de Bas. 

En quedar sense descendència, després de la mort de Marquesa, el vescomtat de
Cabrera passà a les mans de Bernat I (1328-1332), fill de l’oncle de Marquesa, de
nom Ramon, senyor d’Anglès, Brunyola i Montclús. Bernat heretà el vescomtat el
1328.

Però la dada històrica més significativa d’aquest segle XIII és sens dubte la descrip-
ció de Bernat Desclot del castell de Montsoriu. El cronista reial, en referir-se a l’atac de
Felip l’Ardit de França (any 1285), en el capítol CLIII de la seva Crònica, descriu amb
precisió fotogràfica l’aspecte de la ciutat de Girona, preparada per a la defensa, i també
comenta les diverses defenses o fortaleses que encara es mantenen sota el poder del rei
català Pere el Gran, entre les quals destaca Montsoriu: «(...) E en Vallès se tenia lo cas-
tell de Montsoriu, qui és un dels bells e dels nobles del món e és del comte
d’Empúries (...)» (Soldevila, 1973).

Malgrat que el coneixement que actualment tenim de l’evolució arquitectònica de
Montsoriu és important, la fase constructiva del segle XIII, presenta nombrosos interro-
gants a causa del fet que moltes de les obres de reforma del segle XIV, es van fer sobre
construccions del XIII, o bé rebaixant els nivells de circulació fins a la roca mare o reta-
llant fins i tot la roca. Mercès a les intervencions portades a terme aquests darrers anys
al pati d’armes del castell, aquesta situació està canviant.

Figura 3. Planta general del castell de Montsoriu al segle XIII.
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EL RECINTE SOBIRÀ

La reforma constructiva de finals del segle XII i del segle XIII, significarà importants
canvis en l’aspecte d’aquest recinte, del qual únicament perviurà de l’etapa anterior, tot
i que amb modificacions, la torre mestra o torre de l’homenatge.

En aquesta fase, a la cara de tramuntana de la torre de l’homenatge, s’obrirà una porta
adovellada en arc de mig punt en el nivell de la planta baixa, fet que obligarà a eliminar
una antiga cisterna i conseqüentment a construir-ne una de nova, just al seu costat.

En aquesta mateixa fase, s’enderrocarà l’antiga capella preromànica del recinte
sobirà —que en aquests moments ja hauria estat substituïda pel nou edifici del pati
d’Armes— la qual cosa permetrà construir la nova muralla del sector llevantí, i obrir un
nou itinerari d’accés paral·lel a aquesta muralla fins a una nova porta situada als peus
de la torre de l’homenatge.

Paral·lelament s’amplia el recinte pel sector de ponent, amb un nou traçat de mura-
lla, que servirà per augmentar la superfície interior del clos.

La construcció de la Sala Gòtica és una obra de gran importància que tanca el recin-
te sobirà pel sector nord, amb unes dimensions màximes de 16 metres de longitud i 6
metres d’amplada, cobert per una volta de canó apuntada, sustentada per 4 arcs. 

Aquesta sala constituïa l’accés principal al recinte sobirà i podria haver arribat a
funcionar com una mena de cos de guàrdia. Les seves extraordinàries dimensions, amb
murs de més d’1 metre, possibilitaven disposar a la seva part superior d’un gran adarb,
per controlar el fossat (15 metres per sota) i l’espai superior del turó, amb el recinte
annex culminat per una gran torre albarrana, la torre de les Bruixes.

EL PATI D’ARMES

Com hem comentat, aquesta és la zona del castell que a hores d’ara està donant el
major nombre de testimonis de l’ocupació de Montsoriu al segle XIII. 

Els espais de circulació i entrada al pati d’armes

L’any 2003 es van localitzar les restes d’una plataforma d’anivellament, orientada
de nord a sud i per tant gairebé paral·lela a la muralla, de la qual resta separada uns 2,5
metres, la continuació de les tasques d’excavació l’any 2005, dins l’àmbit de l’anome-
nat cos de guàrdia del segle XIV, han permès observar com els murs d’aquesta platafor-
ma d’anivellament del castell del segle XIII, en una fase immediatament anterior, havien
format part d’un primer sistema de tancament del recinte en el sector nord-est. 

Ja en el primer quart del segle XIII, l’enderrocament d’aquests murs de tancament
(que tenen una amplada d’entre 60-70 centímetres), i que estaven lligats en fang, va per-
metre configurar un nou accés d’entrada al Pati d’Armes de Montsoriu, a partir de dos
nivells de circulació, amb un desnivell màxim d’1,60 metres. La interpretació d’aquest
fet, cal veure’l en funció de dos nivells de circulació que funcionarien sincrònicament:
un nivell superior, que correspon al pas o accés al pati, i un nivell inferior, relacionat
directament amb les espitlleres obertes a la muralla, que devia funcionar com un pas de
ronda inferior.
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Les darreres intervencions portades a terme en el sector sud del pati d’armes, en la
zona situada entre l’antiga capella romànica i la gran sala del castell del segle XIV, han
permès localitzar nous elements corresponents al castell del segle XIII. 

L’àmbit 10.500, adossat a ponent de la capella romànica, va ser construït amb pos-
terioritat al primer quart del segle XIII, com ho testimonia el fet que s’hagin trobat dues
monedes de Jaume I encunyades amb posterioritat al 1222, en el basament de la paret
oest. Es tracta d’un espai de rellevància, ja que per accedir a la pròpia capella necessà-
riament s’havia de passar pel seu interior. El fet que en realitat sigui una avantcambra
de la capella i que arquitectònicament presenti bancs corredors, iguals que els que tro-
bem a la nau de la capella en el seu perímetre, fa pensar que es tractés d’un espai de
reunió.

Pel que fa a l’àmbit 11200, s’ha pogut documentar que en el segle XIII, formava part
d’una gran sala amb un perímetre semblant a la gran sala gòtica del segle XIV, però
adossada a l’angle sud-oest del castell. La reforma gòtica compartimentarà una part d’a-
questa antiga sala i possiblement la perllongarà en direcció nord. Les dimensions d’a-
quest àmbit en el segle XIII el converteixen en l’espai cobert més gran del castell.

La capella romànica

Documentalment existeixen referències d’aquest edifici, dedicat a Sant Pere, des de
les darreries del segle XII. La primera en un codicil de Ponç III de l’any 1198 (5), i suc-
cessivament en testaments de Guerau IV del 2 de febrer de 1205 i del 18 de setembre
de 1223 (Coll, 1994)

Arquitectònicament, es tracta d’un edifici de forma rectangular (9,70 metres de llar-
gada per 4,50 metres d’amplada) format per una sola nau amb capçalera també rectan-
gular orientada al nord-est. La coberta originària de la capella consistia en un teulat de
dues vessants, amb encavallada de fusta i coberta de teules. La capçalera està separada
i sobreaixecada de la nau per un esglaó. La nau, per la seva part, presenta un banc corre-
dor adossat tant als murs laterals com a l’oposat al presbiteri. S’accedeix a la capella
per una porta oberta a l’angle sud-oest. 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 nord-est i el de capdavall de la nau sud-oest. 

L’edifici presenta una capella lateral oberta en el mur oest, amb accés des del pres-
biteri. Aquesta petita capella es troba coberta amb volta de pedra, lleugerament apunta-
da. A la paret exterior de la capella lateral es conserva una finestra de doble esqueixa-
da d’estil romànic.

L’estil arquitectònic i els paral·lels trobats ens fan situar la seva construcció entre
finals del segle XII i principis del XIII, en el que s’anomena segon romànic.

Altres construccions i testimonis d’ocupació del pati d’armes

De la mateixa fase constructiva que la capella, tot i que molt possiblement cons-
truïdes una mica abans, serien les muralles sud i oest i part de la muralla est, així com
les tres bestorres cilíndriques angulars. 
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Figura 4. Muralla sud del pati d’armes, que fou bastida en part al segle XIII.
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La muralla exterior bastida a finals del segle XII i principis del segle XIII, es caracterit-
za per la utilització de la pedra del lloc, gairebé sense escairar, unida amb morter de
calç, amb una amplada de 60-70 centímetres, i amb l’obertura d’espitlleres cada metre
aproximadament, com es pot observar en els nivells inferiors de la gran sala i en les
muralles sud i est. 

Segurament, dins la primera meitat del segle XIII, cal situar la construcció del com-
plex defensiu de l’entrada principal del castell, amb la porta, la torre quadrada del cos
de guàrdia i el reforçament de muralles en la zona d’accés al recinte sobirà.

Restaria definit, per tant, en bona mesura, el clos del castell del segle XIII en el sec-
tor del pati d’armes, amb un perímetre molt semblant al que avui podem veure.

Pel que fa a les construccions de l’interior d’aquest recinte, es van localitzar en les
campanyes dels anys 2000 i 2001 les restes dels nivells d’ocupació de dos àmbits, la
fonamentació d’un mur de tancament d’un d’aquests àmbits i dues llars. Es tracta d’es-
tructures extraordinàriament senzilles: murs de 50-60 centímetres units amb fang, pavi-
ments de terra batuda, i llars fetes amb argila cuita i delimitades per pedres. És impor-
tant ressenyar que, al costat d’una d’aquestes estructures de combustió, van aparèixer
restes d’escòria de ferro, fet que podria obrir la possibilitat, per paral·lels de cronologia
semblant (l’Esquerda), que es tractés d’un taller de forja.

En contacte amb un dels nivells inferiors de circulació d’aquest àmbit, va aparèixer
un òbol de billó de Pere I, encunyat l’any 1213.

EL SEGLE XIV. L’ÈPOCA D’ESPLENDOR

Al llarg del segle XIV, el castell esdevindrà el palau residencial dels vescomtes de
Cabrera. S’ha calculat que el conjunt del domini dels Cabrera pels volts del 1360 era de
4.071 focs o famílies, que podien correspondre a uns 20.455 habitants. Segons l’histo-
riador A. Pladevall (1972), aquesta xifra superava en molt els súbdits de la resta de sen-
yors del país, que de mitjana no arribaven a les 2.000 famílies.

En aquest període el vescomte de Cabrera fou el gran Bernat II de Cabrera (1298-
1364), privat del rei Pere III i tutor de l’infant Joan, futur rei Joan I. La vida del ves-
comte Bernat és digna d’un relat cavalleresc: s’hi barregen les aventures bèl·liques en
terres i mars llunyans (Castella i Sardenya), amb el recolliment monàstic entre els anys
1342 i 1350 al monestir de Breda, i les intrigues polítiques i de cort, que finalment el
conduiran a un judici injust en què és acusat de traïció per la reina, i a la mort l’any
1364.

Bernat II de Cabrera féu heretament el 1347, ja que es retirà de la vida pública al
monestir de Breda, a favor del seu fill Ponç IV (1342-1349), que ja exercia el vescom-
tat des del 1342, càrrec que va mantenir fins a la seva mort el 1349, quan el succeí el
seu germà Bernat III (mort el 1368), casat amb Margarida de Foix.

De l’any 1347 tenim un dels documents més importants de cara a definir en un
marc cronològic precís el gruix de les obres portades a terme en el segle XIV: l’avinença
entre Bernat de Cabrera i els homes de la batllia de Montsoriu per portar llenya a un
forn de calç per les obres de fortalesa del castell —28 de maig de 1347—: «Avengut fos
entre lo senyor en Bernat de Cabrera (i) els homens de Gaserans, de Viabrea, de Riells,
de Sant Feliu de Buixalleu, de Arbúcies, de Joanet, de Lliors, de Cerdans e de Sant Pere
Desplà que de aquests III anys primers vinents no sien tenguts de fer host ne cavalcade
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sino per exemcucio de iustiae ho per deffeniment de vittam ne sien tenguts de fer auida
ne de anar ab servents qui fossin tramessos per lo vescomte. Els homes dels dits lochs
sien tinguts en los dits III anys presents (n)e son de tayllar e de portar lenya a I forn de
calç consam aen aluo messions e quel forn sie de MM corteres o ha II quiscun consam
sie de M corteres e que desò ne sien tenguts de fer altres messions ne altra cosa per
aquesta raó. E si ben aquesta calç nos met en obres de fortalesa del castell que en res
deçó lo dit senyor nols sie tenguts per ço com es avinença feta entre els seus force. Qui
ho açó sie sens tot perjudici de les parts, així que passats aquest temps los homens no
sien tenguts de fer açó nec dit senyor aitam poch ans tota aquesta cosa sie nulla e nona
e per no neguna. E açó ferma lo dit senyor a mont sui en G. Sesgleya, en Bn des Pin,
en A ses Rieres de Arbúcies, en Johan des Terrers de Cerdans, en G Palanus, en Pere
Ferrer, en A de Soler de Joanet, en R Palagrí de Riells, en Bn sa Plana, en Jacme Pinol
de Viabrea, en P Prat de Sant Feliu de Buixalleu, en G Subirani de Gaserans, en P des
Puig de Gaserans. A XXVIII de maig de MCCCXLVII devant Barthomeu Strany clergue
del bisbat de Girona, en R Manala .. del dit senyor, en A dez Puig batlle del acapte de
Montsoriu e daquesta cosa se feren II escrits partitis per letres a la una te lo dit senyor
el altra en G Sesgleya per hora a tots los dits homens.» (Arxiu Hostalric: Còpia digita-
litzada Arxiu Ducal Medinaceli núm. 3404)

Figura 5. Planta general del castell de Montsoriu al segle XIV.
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Aquest document ens dóna claus suficients per interpretar la magnitud del que es
vol portar a terme, tant per les persones implicades (un representant de cadascuna de les
parròquies del terme del castell), com per les dimensions del forn, com per la mateixa
temporalitat: 3 anys.

Però a més, aquí cal afegir un fet determinant, i és que aquesta avinença es traduirà
realment en un conjunt important d’obres. Sabem documentalment, que l’any 1348 la
nova capella gòtica estarà construïda. La data de la llicència per aixecar l’altar d’a-
questa capella és el 18 de març de 1348 (Arxiu Diocesà de Girona U-11 F 25V)

L’any 1356 el rei Pere III, per premiar la lleialtat de Bernat II de Cabrera i del seu
fill, creà al seu favor el comtat d’Osona, format pel vescomtat de Cabrera i els castells
de Montclús, Montpalau, Sant Iscle, Solterra, Vall d’Osor i el castell d’Anglès, pels ter-
mes de Sau i el castell de Taradell, amb la parròquia de Viladrau, pels castells de
Voltregà, Torelló i Cabrera, pels llocs de Roda, Savellana, Barrés, Castelló de Bas i la
Bastida de l’Infern, i el vescomtat de Bas, per la part reial de Vic i la que posseïa l’es-
posa de Bernat III, Margarida de Foix i pels castells reials de Gurb, Tona i Malla, i tots
els altres llocs que el seu pare i la seva mare Timbor de Fenollet, o bé la seva esposa
tinguessin a Catalunya. D’aquesta manera les possessions dels Cabrera s’estenien des
de la vall d’en Bas i el Cabrerès fins al mar.

En aquests moments el vescomtat de Cabrera, arribarà a comprendre un territori de
14.000 quilòmetres quadrats, amb vuitanta-set poblacions, cinc viles murades, una gran
abadia benedictina a Breda, quatre priorats més també de l’ordre de Sant Benet, quatre
canongies agustinianes, un monestir cartoixà i un altre monestir femení de l’ordre del
císter (Pons i Guri, 2002). Aquest ampli territori incloïa també nombroses baronies
(Monpalau, Montclús, Montsoriu...), el govern de les quals se centralitzà des del segle
XIV a la vila d’Hostalric. 

Aquesta estructura de domini territorial estava presidida per Montsoriu tal i com es
reflecteix en el document que porta per títol Les constitucions dels castells, redactat el
8 de juliol de 1358. Referint-se al castell de Montsoriu es pot llegir, entre molts altres
paràgrafs: «Primerament lo Castell de Montsoriu és cap de ço qui solia ésser de
Bescomtat de Cabrera e ara lo Veguer del bescomtat de Cabrera, ara’s deu anomenar
Vaguer de Montsoriu...» «És castlà major lo senyor de Grions e sots-castellà lo senyor
de la casa de Busquets, e el castlà hi ha estatge, segons la convinensa entiga, he hay a
tenir una guarda en la torre maior (...).»

Aquesta fou l’època de màxima esplendor del vescomtat, unida, però, a etapes d’i-
nestabilitat política i social, amb la revolta del vescomtat contra el rei a causa de la
sentència de mort de Bernat II.

Bernat II fou finalment decapitat a Saragossa el 1364, i el vescomtat, liderat pel seu
fill Bernat III, es revoltà contra el rei Pere III. El rei per tal de sufocar la revolta con-
voca una tropa de 1.200 homes que amb base a Hostalric havia de conquerir i prendre
Montsoriu (Coroleu, 1878) Després de gairebé dos anys de conflicte i amb un llarg
setge, el 6 d’octubre de 1368, el rei remetia al senescal Bernat de So les bases per a una
possible capitulació del castell de Montsoriu. Finalment i de ben segur, després de la
confirmació de la mort del comte d’Osona a les darreries de novembre, els assetjats ofe-
riren, per mitjà del comte de Foix —oncle de la comtessa d’Osona— vuit capítols que
tot seguit foren acceptats bé que amb alguna esmena pel rei Pere, sota el formulari «plau
al senyor rey» (Pons i Guri, 2005).
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La vida del seu fill, Bernat III, no fou menys emocionant ni novel·lesca que la del
seu pare. Educat en els afers de la guerra, estigué lluitant a Sardenya i a Castella on fou
fet presoner. El Papa Innocenci VI a Avinyó l’armà cavaller el 1355. Més endavant
arran de la mort del seu pare al 1364, i deslliurat del seu captiveri a Sevilla, l’any 1366
tornà al vescomtat de Cabrera i es refugià durant un breu temps a Montsoriu. Finalment,
va trobar la mort en el setge de Tordehumos, prop de Valladolid, el mes d’octubre de
1368.

El 1372 es restitueix en la figura de Bernardí IV de Cabrera (mort el 1427), nét de
Bernat II, els béns confiscats als Cabrera: el castell de Montsoriu, el lloc d’Hostalric i
tot el vescomtat de Cabrera, amb l’honor de Roda i Cabrerès a Osona, amb totes les
viles i castells que Bernat de Cabrera havia donat al seu fill el comte d’Osona (Bernat
III) en contemplació del seu matrimoni, així com el castell d’Anglès i els castells i les
valls i parròquies de Torelló, Voltregà, Cabrera, Sau i Osor i tot el comtat d’Osona, amb
excepció de la ciutat de Vic. Al 1381 el rei Pere III restitueix a Bernardí el vescomtat
de Bas. Bernardí de Cabrera, primer comte de Mòdica (Sicília), passa llargues tempo-
rades a Sicília, però Montsoriu continua mantenint un paper simbòlic i possiblement
també residencial important.

EL VESCOMTAT DE CABRERA

El vescomtat de Cabrera, com ja hem indicat anteriorment, incloïa nombroses baro-
nies, el govern de les quals s’havia centralitzat des del segle XIV a la vila murada
d’Hostalric. En aquesta vila el procurador general o governador del vescomtat exercia
el poder en nom del vescomte, molt sovint fora de les seves terres sobretot a partir del
segle XV. 

En l’àmbit local, dins el vescomtat, en cada parròquia es designaven batllies, que
eren administrades en nom del vescomte per un batlle. També es podia donar el cas que
diverses parròquies formessin una sola batllia, com la batllia de n’Orri o d’Arbúcies que
comprenia pràcticament tot el terme del castell de Montsoriu (excepte Breda, Hostalric
i Massanes). 

Els òrgans de govern superiors obraven en nom del vescomte de Cabrera, el qual
tenia la plena jurisdicció, amb mer i mixt imperis, de tal manera que els veguers i dele-
gats reials no hi podien interferir. Es tractava, doncs, d’un petit estat quasi del tot inde-
pendent, dins el mateix principat, on el vescomte esdevenia l’autoritat principal.

Dins d’aquesta estructura administrativa i de poder feudal Montsoriu tindrà un
paper rellevant.

En època plenament medieval, el castell de Montsoriu era el centre de la vegue-
ria del mateix nom, que reunia dins seu les poblacions del rodal (que comprenia els
termes dels actuals municipis de Breda, Arbúcies, Hostalric, Gualba, Riells i
Viabrea, Massanes i Sant Feliu de Buixalleu). Va esdevenir la vegueria o demarca-
ció més gran dins el territori del vescomtat de Cabrera. Era a més, a mitjan segle XIV,
el cap i casal de la casa vescomtal de Cabrera, seu de la defensa militar de les terres
del vescomtat. 

Al castell hi tenien estada, a més dels vescomtes, els castlans o castellans que eren
els encarregats de mantenir el castell en bon estat i de defensar-lo i fer-ne les guaites. 
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Els habitants dels pobles del rodal, amb l’excepció de Breda i Gualba que n’eren
exempts, havien de contribuir en les obres de manteniment i remodelació del castell,
treballant al castell els jornals establerts en els contractes d’establiment de les seves
masies. El castell, a més, tenia la funció de protegir els pagesos i vilatans en cas de perill
i acollir-los en el seu recinte per donar-los refugi.

També sabem per documents històrics que en el castell de Montsoriu s’hi guarda-
va bona part de la documentació escrita del vescomtat (llibres, lligalls i cartorals), que
contenien els llibres de comptes, de feus i altres referents a la vegueria i a la història
de la família Cabrera (Coll, 1994).

LA GRAN REFORMA ARQUITECTÒNICA

Al llarg del segle XIV i durant el primer quart del segle XV, Montsoriu es convertirà
en un veritable castell palau, on la concepció militar que regia l’arquitectura del castell
romànic es veurà implementada amb un conjunt d’obres on els espais residencials
(sales, cambres...) prenen un pes específic important. Durant aquest segle, Montsoriu
esdevé residència habitual dels vescomtes de Cabrera.

Els eixos principals d’aquesta gran reforma arquitectònica seran:
– Replantejament dels sistemes de defensa: construcció de talussos, sobreaixeca-

ment de muralles i torres, doblament de murs, construcció dels passos de ronda en el
recorregut superior de les muralles, edificació del recinte jussà.

– Construcció d’un nucli residencial (palau) al pati d’armes del castell:
Aquesta important remodelació consistirà en la construcció d’un conjunt d’àmbits i
habitacions, al voltant d’un gran pati central, pavimentat amb lloses de marbre de
Gualba. Al seu voltant es disposava una galeria coberta a manera de porxo, que esde-
venia al mateix temps espai de circulació i accés cobert a les diferents habitacions del
palau.

– Disseny d’una nova i complexa xarxa de recollida d’aigua pluvial: construc-
ció o reedificació de la gran cisterna del pati d’armes (amb una capacitat de gairebé
300.000 litres), construcció de canalitzacions i pous de decantació.

– Reordenació dels espais interiors del recinte sobirà: construcció de nous
espais d’emmagatzemament, i construcció d’un nou conjunt d’àmbits de tipus residen-
cial (cuina, sala, cambres...)

Aquest conjunt de reformes com es pot veure afectaran en major o menor grau la
major part d’estructures preexistents. 

EL RECINTE SOBIRÀ

En aquesta etapa es defineix una nova distribució dels diferents espais, que queda-
ran configurats a través de tres crugies paral·leles, amb orientació nord - sud. La crugia
central, de 20 metres de longitud per 4,6 metres d’amplada, fa la funció de passadís i
espai de distribució. La que correspon al sector de ponent està dividida en tres àmbits o
habitacions, obertes al passadís mitjançant portes de punt rodó, i dues, amb àmplies
finestres del tipus coronelles, amb dues columnetes centrals. El darrer dels àmbits d’a-
quest sector, adossat a la torre de l’homenatge, és l’únic que no presenta finestrals, i el
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seu espai interior està ocupat per les restes d’un forn domèstic, del segle XIV, de forma
circular i 3,20 metres de diàmetre. Pel que fa a la crugia del sector de llevant, està divi-
dida en cinc àmbits.

La crugia del sector de llevant està dividida en cinc àmbits. El primer d’aquests
àmbits adossat a la torre de tramuntana, sembla haver tingut dues plantes. L’obertura al
passadís es fa amb una porta de punt rodó. Els següents àmbits són tres grans dipòsits,
coberts amb volta, revestits amb morter hidràulic, amb un accés independent a cadas-
cun d’ells a través d’una obertura en el sostre. Un dels dipòsits disposa d’un vessador a
la seva part inferior, que desguassa en el passadís central. L’àmbit següent és una cam-
bra de petites dimensions, amb l’única obertura de la porta.

Finalment, el darrer àmbit d’aquest sector és en realitat una zona de circulació. És
l’únic dels espais de la crugia que no disposa de coberta amb volta. Constitueix el pas
obligat d’entrada al recinte sobirà, després d’inutilitzar l’accés a través de la sala gòti-
ca. És en realitat una mena de cancell en el qual s’obre la porta principal del recinte al
peu de la torre de l’homenatge, i serveix per evitar un accés directe al nucli del castell,
obligant a fer un angle de 90º. Aquest àmbit, a més, restava separat del passadís central
per una altra porta.

A la segona planta d’aquesta crugia es troba l’adarb, al qual s’accedeix mitjançant
una escala que parteix del passadís central. És un punt fort del castell, amb merlets i
espitlleres, que esdevé una veritable talaia sobre tot el vessant llevantí del castell, amb
un ampli domini sobre tot el recorregut i les defenses de l’entrada al recinte sobirà.
Servint al mateix temps com a única via d’accés a la primera planta de la torre de l’ho-
menatge.

Durant les obres de reforma a la Sala Gòtica, s’hi construirà un nou pis, cobert amb
una volta de blocs de granit, perfectament escairats, i de la qual avui només en resten
els arrencaments. El pis superior d’aquest edifici, per sobre de la volta del segon pis,
constituïa la prolongació de l’adarb cap al sector nord del conjunt i, per tant, tenia un
gran control visual sobre tot el sector nord del castell i del mateix turó.

Al desenvolupament del conjunt de reformes que fins ara s’ha tractat, cal afegir-hi
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 defen-
siva del mur espitllerat del sector de migdia, i, finalment, la construcció del conjunt de
talussos que reforcen les muralles del conjunt, i més en concret la sala gòtica, ceguen
definitivament l’accés per aquest punt.

EL PATI D’ARMES

En el segle XIV, aquest recinte va patir una gran remodelació interna que el va trans-
formar totalment. Aquesta transformació obeïa a una planificació general, que pretenia
deixar totes les construccions en un mateix pla, a diferència del castell romànic que
encara estava adaptat en gran mesura a la topografia del terreny i, per tant, amb dife-
rents desnivells. Així el nivell de partida el marca la gran cisterna central, que serà el
centre d’un gran pati porxat. A partir d’aquí es rebaixarà el nivell de les habitacions del
sector oest i sud, fins i tot per sota el nivell original de la roca mare, mentre que el sec-
tor 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.
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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’a-
quest porxo tenen 3 metres d’amplada i una longitud de gairebé 80 metres.

Aquest porxo està tancat per una línia de murs, amb una sèrie de pilars que sos-
tenien 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 oest es trobava tot pavimentat amb un sòl de
rajoles de tipus català, disposades en forma d’escaleta en la major part del recorregut,
de la mateixa manera que ho trobem en tots els paviments de les habitacions nobles del
segle XIV. Les estances que es troben en la zona perimetral del porxo (cuines, menjador,
magatzems, capella gòtica...) tenen accés directe al passadís porticat o galeria que
encerclava la gran cisterna central.

La zona pròpiament dita de pati originàriament es trobava coberta per un enllosat
de marbre, probablement procedent de la zona montsenyenca de Gualba. Aquest enllo-
sat tan sols es conserva en la zona nord-oest a tocar del talús de la torre de l’homenat-
ge i en el sector d’entrada al pati en la zona nord-est, ja que segurament fou espoliat en
una fase avançada de l’abandonament del castell, entre la segona meitat del segle XVII

i el segle XVIII. 

La cisterna i el conjunt d’elements hidràulics

La cisterna central del Pati d’Armes és la més gran de tot el conjunt i recollia l’ai-
gua de pluja que provenia dels passos de ronda i teulats que l’envoltaven. La cisterna
és de grans proporcions: amida 12 metres de llarg per 4,20 d’amplada i 5,90 metres de
profunditat. Tenia, per tant, una capacitat d’emmagatzemament de prop de 300.000
litres. La part superior de la paret de la cisterna, així com la volta, es troben construïdes
amb grans blocs de granit de forma rectangular. El fons de la cisterna té pendent vers la
banda nord-oest. Justament en aquesta banda en el seu angle esquerre es troba el con-
ducte que connecta la cisterna amb el pou. 

L’excavació del reompliment situat entre la roca retallada i els murs de la cisterna
ens proporcionà material ceràmic dels segles XIII-XIV (diversos fragments de verd i
manganès català) que ens permet situar cronològicament la seva construcció, en el segle
XIV.

El conjunt d’elements relacionats amb aquest conjunt hidràulic es complementa
amb dos pous de decantació, situats en els dos extrems (nord i sud) de la cisterna, i un
conjunt de vuit canals; sis canals que tenen la funció de portar l’aigua procedent dels
teulats del conjunt d’edificis a la cisterna, mentre que els dos restants servien de sobre-
eixidors o de desguàs d’aigües cap a l’exterior.

Les edificacions del pati d’armes

Zona d’entrada (sector nord): edificis destinats a la guàrdia del castell: torre del
cos de guàrdia, sala gòtica del cos de guàrdia i un espai domèstic.
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Figura 6. Àrea del sector del cos de guàrdia que protegia la porta principal del
castell.

Àmbit 11.400. Torre del cos de guàrdia

En aquest cas es tracta d’una torre de planta quadrangular, aixecada en el segle XIII.
En el XIV, aquesta torre estava formada per dos nivells o sostres de fusta i terrat o adarb.
Per la part exterior del recinte presenta una morfologia de torre semicircular, a causa del
doblament de murs fet en la fase de reformes constructives del segle XIV, que afectà tot
el recinte del castell. 

Al nivell de la planta baixa, la torre presenta sis espitlleres situades estratègicament
en els murs. Aquestes obertures defensives varen ser tapiades en el moment de la refor-
ma constructiva del segle XIV, quan es doblaren les muralles perimetrals del recinte i es
construí el doblament semicircular de la torre per la seva part exterior. 

Àmbit 11.200. Sala gòtica del cos de guàrdia

La sala gòtica forma part del cos de guàrdia del castell del segle XIV. Es tracta d’una
construcció de planta rectangular, amb unes dimensions màximes d’11,90x4,80 metres.
L’estança conserva restes d’elements constructius en granit destacables com són les restes
dels arcs de dues voltes de creueria, un gran finestral de festejadors i dues portes d’accés.

En la seva primera fase constructiva (en la primera meitat del segle XIV), aquesta
sala estava compartimentada en dos espais. A partir de les reformes arquitectòniques de
les darreries del segle XIV i principis del segle XV, la sala adquirirà les dimensions i els
trets arquitectònics que encara avui podem veure en part.
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Aquest àmbit i des d’una perspectiva funcional, forma una unitat amb la torre qua-
drangular adjacent situada al costat de la porta d’entrada i que controla a la perfecció
l’accés al castell. La interpretació que en fem, per tant, és que es tracta del cos de guàr-
dia, essent al mateix temps un espai destinat a acollir en cas de necessitat part de la
guarnició necessària per a la defensa del castell.

Àmbit 11.100. Espai domèstic vinculat al cos de guàrdia

L’àmbit 11.100 se situa a continuació de la sala gòtica del cos de guàrdia, en direc-
ció sud. Es tracta en aquest cas d’una estança de 6,45x4,25 metres, amb la porta d’ac-
cés situada en el passadís porticat del pati d’armes, exactament igual que la resta d’es-
tances construïdes arran de la gran reforma constructiva del segle XIV. 

Des d’una perspectiva funcional, destaca per la presència d’una petita llar de foc.
L’excavació dels seus nivells d’abandonament (datables en el segle XVII), ens mostren
que es tractava d’un àmbit destinat a la vida domèstica. La seva situació al costat del
cos de guàrdia i molt proper a la porta d’entrada, fa molt versemblant la hipòtesi que es
tractés de l’estada del guarda del castell, documentada a finals del segle XVI i principis
del segle XVII.

Zona d’activitats vinculades amb el culte. Ocupa l’espai central entre els edificis
de la guàrdia i la zona residencial i de magatzems. Aquesta zona està formada per les
restes de dos edificis: la capella gòtica i un edifici annex de dimensions lleugerament
més reduïdes, però que es comunicava per una porta amb el presbiteri de la capella gòti-
ca. Aquest edifici encara no s’ha excavat, però per les seves característiques i la seva
relació directa amb la capella, seria versemblant que es tractés de la sagristia o l’espai
ocasional de residència del prevere del castell. 

Àmbit 10.700. La capella gòtica

Amb la reforma arquitectònica del segle XIV, la capella romànica deixa de funcio-
nar 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 cape-
lla s’adapta millor a la nova distribució de l’espai que la reforma arquitectònica gòtica
va representar, ja que permet l’accés directe des del pati central del castell palau gòtic. 

En el segle XIV la capella de Sant Pere estava instituïda en benefici d’un prevere que
residia 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.

Aquest edifici de forma lleugerament irregular, té unes dimensions de gairebé 9,60
metres de longitud per 7,40 metres d’amplada. La coberta de la capella era d’encava-
llada de fusta a dues vessants. El presbiteri ocupa la meitat llevantina de l’edifici, men-
tre que l’altar se situava adossat al mur oriental.

Zona residencial i de magatzems. Situada en el sector sud i oest del pati d’armes,
es podria subdividir en tres sectors: 
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Nucli residencial pròpiament dit, format per dues habitacions, sala, dos magatzems
i latrina. Espais per altra part comunicats entre si a partir de la sala (situada a ponent de
l’habitació 10.600, antiga capella romànica) i que devia funcionar també com a espai
distribuïdor. En aquest sentit cal esmentar que aquesta sala té una única porta de sorti-
da a l’exterior, però a partir de la qual se n’obren quatre vers les habitacions i magat-
zems i vers les escales d’accés a la capella gòtica.

La gran sala del castell (situada a ponent del conjunt).
La cuina (situada al costat de la sala en el seu sector nord).

a) Nucli residencial 

Figura 8. Interior de la sala del nucli residencial. En primer terme la porta d’ac-
cés a l’àmbit 10.600 i les escales d’accés a l’interior de la capella gòtica. 

Àmbit 10.600. Habitació: situada en l’angle sud-est del pati d’armes i que corres-
pon a l’antiga capella romànica del castell, que en el segle XIV es converteix en habita-
ció, amb la porta en el sector oest i un gran finestral de festejadors, obert en el mur sud-
est, idèntic als localitzats en la gran sala del pati d’armes.

S’accedia a aquesta habitació a partir d’una porta oberta al mur oest, que donava
directament a la sala (Àmbit 10.500).
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Figura 9. Planta del nucli residencial – Secció O-E àmbits 10.500 – 10.400 –
10.200.

Àmbit 10.500. Sala

Presenta una forma trapezoïdal, amb unes dimensions màximes de 7,60x8,50
metres. Té una sola porta d’entrada oberta directament al passadís del pati, a partir de
la qual s’obren quatre portes que menen a les diferents habitacions, al magatzem i a les
escales d’accés a la capella gòtica. Destaca també per la presència d’un finestral de fes-
tejadors obert al pati.

Àmbit 10.400. Magatzem

Situat al costat oest de l’anterior, aquest àmbit, orientat d’est a oest, es troba situat
paral·lelament i de manera contigua al passadís porticat del pati d’armes.
Arquitectònicament es caracteritza per una planta de forma rectangular per bé que rela-
tivament irregular, que delimita un espai interior de poc més de 8 metres de llargada per
una amplada d’entre 2,96 i 3,60 metres. En el seu mur sud presenta les restes d’una
canalització de recollida d’aigües pluvials, que continua soterrada per sota del nivell de
paviment i mur nord de l’habitació, en direcció al pou de decantació d’aigües de la gran
cisterna.

Àmbit 10.300. Habitació

Aquest àmbit el trobem situat de manera paral·lela al sud de l’àmbit anterior i a l’o-
est de l’àmbit 10.500. Com en el cas anterior, aquesta habitació presenta una forma rec-
tangular, amb unes dimensions màximes de 7,90x4,40 metres en el seu interior.

Arquitectònicament presenta un accés des de la sala 10.500, i per una altra porta
dóna pas a l’àmbit 10.200. Presenta també les restes d’un possible finestral de festeja-
dors, obert a la muralla sud.
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Des d’un punt de vista funcional, possiblement es tracta d’un dels àmbits que més
canvis ha experimentat. La presència del finestral de festejadors constitueix un tret
comú de les habitacions d’aquest sector. Malgrat això el mal estat de les pavimentacions
dóna la possibilitat que també hagués estat emprada com a zona de magatzem.

Àmbit 10.200. Magatzems i latrina

És una construcció de planta rectangular, lleugerament irregular, que delimita un
espai de poc més de 8 metres de llargada, i amb amplades d’entre 4 i 6 metres, mentre
que la torre d’angle, annexa a aquest àmbit, amida de diàmetre uns 3 metres i va ser
emprada com a latrina. Aproximadament al centre d’aquest àmbit en direcció est - oest
es va aixecar un mur divisori intermedi. Cal destacar a l’àmbit nord l’existència de les
restes d’unes escales que comuniquen a un pis superior amb sostre de fusta.

Funcionalment cal interpretar aquests dos àmbits com magatzems o cellers.

b) La sala (Àmbit 10.100) 

Situada en el sector de ponent del pati, de forma rectangular amb unes dimensions
de 18,50x5,80 metres, amb porta d’entrada, dos amplis finestrals del tipus coronelles,
amb dues columnetes centrals en origen, una gran llar de foc, i que presenta una torre
adossada en el sector oest. 

c) La cuina (Àmbit 10.000)

Adossada al mur nord de l’àmbit anterior, amb unes dimensions màximes de 9x6
metres, hi destaca la presència d’una gran llar, que amida 6,6 metres de llarg i 2,75
d’amplada i ve delimitada en la seva obertura per un arc de granit.

DECADÈNCIA I ABANDONAMENT DE MONTSORIU

A la primeria de setembre de l’any 1427 morí Bernardí de Cabrera, comte de
Mòdica, i prengué possessió dels seus títols Bernat Joan de Cabrera. La seva esposa
Violant de Prades regia en absència del seu marit, els afers del vescomtat de Cabrera
amb títol de lloctinent, i entre els anys 1425 i 1428 va establir la seva residència a
Blanes. 

En aquest segle es documenten episodis de bandositats al castell; el 1456 les auto-
ritats formularen queixes a la comtessa de Mòdica, dient que en el territori del vescom-
tat de Cabrera deu o dotze persones es dedicaven a robar als que transitaven pel camí
reial, els segrestaven i els tancaven al castell de Montsoriu, d’on no els deixaven sortir
si no era a canvi d’un fort rescat.

Entre els anys 1462 i 1472, període conegut com la guerra civil catalana, el castell
també fou seu de diversos episodis bèl·lics. Sabem que l’any 1463 hi havia destacats
només 10 homes al castell de Montsoriu.

El 1477 el vescomtat de Cabrera i de Bas i el comtat de Mòdica passaren a Anna I
de Cabrera, filla natural de Joan de Cabrera. Anna I de Cabrera, seguint la voluntat del
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rei Ferran el Catòlic, l’any 1480 es casà amb Fadrique Enríquez, gran almirall de
Castella i cosí del rei. D’aquest matrimoni no en sortí descendència i el rei, un altre cop,
induí Anna de Cabrera a disposar totes les terres del vescomtat a mans del nebot del seu
marit Luys Enríquez, fet que ocorregué el 1515.

Des d’aquest moment el contacte entre els senyors de Cabrera i els seus vassalls va
desaparèixer del tot, i la figura dels procuradors generals o delegats dels vescomtes en
les seves terres anà adquirint més poder. Els Enríquez de Cabrera preferien residir en el
seu ducat de Medina de Rioseco i sobretot ser presents a la cort reial en la seva condi-
ció de gran almirante de Castilla.

Els Enríquez de Cabrera, al llarg del segle XVI, s’anaren endeutant. Carregaven els
seus vassalls amb imposicions extraordinàries i aprofitaven fins a l’extrem les exac-
cions, no sense provocar les queixes dels vilatans i de les universitats del vescomtat.
Finalment, els deutes i les contínues vendes a carta de gràcia a Francesc de Montcada,
comte d’Aitona, faran que aquest darrer s’apoderi dels territoris de l’antic vescomtat de
Cabrera entre els anys 1566 i 1574. Aquesta dinastia, Montcada-Aitona perdurarà al
vescomtat 240 anys més, fins a l’extinció de les jurisdiccions senyorials.

El castell de Montsoriu entre les darreries del segle XVI i el XVIII

Del període comprès entre les darreries del segle XVI i el segle XVII, són interessants
alguns documents que ens exemplifiquen l’estat en què es trobava el castell.

L’11 de febrer de 1588, s’atorga la «Llicència atesa la ruina de la capella del cas-
tell de Montsoriu, de fer a Hostalric el servei del benefici de la mateixa». (Arxiu
Diocesà de Girona Llibre U-298, Foli F 137V).

En un memorial de l’any 1590, sobre les necessitats de reparació dels castells de
Montsoriu, Palafolls i Anglès podem llegir: «(...) el de Monseliu le fuy a ver, el qual
anda deruiendose, y para repararse conforme han dicho los oficiales que le han visto se
hauria de gastar mil y quinientos o dos mil escudos, lo que convenga para gora seria
procurar de adovar los canales de la cisterna, que estan en algunas partes rotas, y repa-
rar todos los texados y corredores, que l’agua como llueve se puede recoger en la cis-
terna o que vaia fuera, que no gaste la casa, y para este reparo solo hise subir alla offi-
ciales y dixeron que para esso her menester quinientos o seis çientos escudos».
Memorial del sr Don Jaime de Moncada n13. Reparos que necesitan los castillos de
Monsoliu, Palafolls i Anglé, y lo que vendrà se haga nueva capbrevacion. (Arxiu
Hostalric: Còpia digitalitzada Arxiu Ducal Medinaceli 1008 L-37/2 p.446.)

El 1624 el terme o vegueria del castell de Montsoriu passà per compra a la família
Sarriera, comtes de Solterra. Així en el document de compra se’ns diu que Joan de
Sarriera compra a Gastó de Montcada: «... totum illud castrum de Monsoriu situm in
Vicaria de Gerunda nunc pro maioris parte dirutum et deshabitatum...»

El 1757 el vescomtat ja havia passat a mans dels ducs de Medinacelli, per entron-
cament matrimonial entre aquesta família i els marquesos d’Aitona

En aquest segle XVIII es continuen signant documents de confessió i capbreus de les
propietats de diversos masos que eren del marquès d’Aitona, el qual continua percebent
les tasques i rendes dels seus vassalls del comtat català.
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L’abandonament del castell de Montsoriu. Segles XV-XVI-XVII

A partir del primer quart del segle XV, Montsoriu inicià un lent procés d’abando-
nament, que es tradueix arquitectònicament, en la manca de grans reformes i en un pro-
gressiu deteriorament del conjunt d’edificacions.

És evident que després del trasllat de la residència dels vescomtes de Cabrera a
Blanes entre les darreries del segle XIV i el primer quart del segle XV, Montsoriu perdrà
una de les funcions principals per les quals es va construir. L’altra funció: la de fortale-
sa inexpugnable, també s’esvairà al llarg del mateix segle, arran del desenvolupament
de les noves tècniques militars, definides per l’ús de l’artilleria, i davant les quals poca
cosa podien fer els seus murs.

La seva importància estratègica serà la raó que sigui emprat militarment fins ben
entrat el segle XIX. De totes maneres, i des de la perspectiva puntual d’aquestes fre-
qüentacions, no era necessari mantenir en bon estat la major part de les edificacions del
castell, ja que el que serà important en aquests moments és únicament la seva posició
de punt de control. 

El castell al segle XIX

La primera notícia de castell de Montsoriu al segle XIX, és la referència que ens
aporta el rector de Campins, amb relació a la guerra del Francès. L’estiu de l’any 1809
els francesos ocuparen la vila d’Arbúcies i provocaren la fugida dels seus habitants cap
a les muntanyes, fins a la vall de Santa Fe. El relat del rector de Campins ens esmenta
l’ocupació del castell de Montsoriu per les tropes franceses, que l’utilitzen com a punt
de partida pels atacs a les viles dels voltants i a Hostalric on mantenien setge: « (...) El
enemigo està dividido en varios campamentos, de los cuales uno es en Arbúcias y otro
en el castillo de Montsoliu, de donde hace diariamente sus correrías en los lugares de
Riells, Breda y San Feliu (...)» (Portals, 1996)

La darrera ocupació militar que tenim documentada del castell fou en el decurs de
la primera Guerra Carlina entre els anys 1833 i 1840, quan va estar ocupat per una com-
panyia de la Milícia Nacional (Renter, 1984), fet que també va ocórrer en altres castells
de la comarca com Farners i Blanes.

És a finals del segle XIX que els moviments vinculats a l’excursionisme de la
Renaixença reflectiran l’aureola de misteri de Montsoriu. Aquest és el cas de Ramon
Aràbia que l’any 1880 escrivia a l’Anuari de l’Associació d’Excursions Catalana:
«Quan se arriba a dalt y per entre los pilots de pedra y los punxosos esbarzers se pene-
tra en aquellas estancias solitarias y obertas als quatre vents; quan se véhuen aquells
gótichs finestrals sense l’ayrosa columneta, aquelles altivas voltas enderrocadas, aque-
llas espayosas sitjas vuydas y respirant un baf sepulcral: l’anima se encobreix de dol y
se sent com una anyoransa de patria. Afortunadament, una sola mirada defora las mura-
llas reconforta l’esperit; la esplendent riera d’Arbucias, las hermosas planas de Breda y
del Tordera, lo immens costellám del Montseny y las humils montanyas que á sos peus
radian per tot Catalunya, ara com avans vihuen forta y robusta vida. La obra humana
tan superbiosa se desfà com pols, l’obra de Deu persisteix, immutable á través dels
sigles. Mentres ell sia, no’ons faltarà patria may.»
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