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₪ Visita al castell de Montsoriu (Octubre 2007) 

 
ou un dissabte del mes d’octubre que 
Lligams va desplaçar-se a les 
antigues tinences del vescomtat de 

Montsoriu on es va gaudir d’una jornada 
lúdica magnífica. El Castell de Montsoriu 
va ser l’eix d’aquesta visita que va 
començar al peu del 
contrafort del massís 
del Montseny. Després 
de pujar a peu fins a la 
base de la fortalesa va 
començar una visita 
guiada per totes les 
instal·lacions 
habilitades (algunes 
parts estaven prohibides 
al públic) 
  

Situat al límit 
dels termes municipals de Sant 
Feliu de Buixalleu i d’Arbúcies i a 
uns 637m d’altura, el castell s’alça com una 
de les fortaleses medievals més ben 
conservades de la província. Arran de les 
actuacions de restauració que s’han dut a 
terme en els darrers anys el seu atractiu ha 
anat en augment i d’aquí l’afluència de 
visitants que es va constatar el dia de la 
visita. La torre de l’homenatge, però també 
importants murs exteriors i interiors 
juntament amb les cisternes, posen de 
manifest l’antic esplendor d’aquesta 
estructura.  
  

El Castell fou propietat dels 
vescomtes de Girona, els quals 
s’anomenaven també de 

Montsoriu. La propietat feudal va canviar 
de mans entre el 1011 i el 1035 quan va 
passar per aliança als Cabrera, que van fer 
de Montsoriu el centre dels seus dominis 
(dins de la província de Girona i a través de 
la batllia de n’Orri). 

  
La seva 

història ressalta també 
pel setge al qual fou 
sotmès per les tropes 
de Pere III durant les 
guerres contra Bernat 
de Cabrera. La 
fortalesa va resistir el 
setge i el 1371 s’arribà 
al pacte que hi posà fi. 
Amb l’inici de la 
guerra dels Remences i 

l’allunyament de la casa de 
Cabrera el castell va començar a 

entrar en decadència fins que fou 
abandonat. 
 
 Finalment, no podem estalviar unes 
paraules a mode d’epíleg per fer constar 
que la visita es va cloure a la tarda i amb un 
cercle més reduït a unes altres tinences 
feudals. En aquest cas, les d’El Regàs, 
senyoriu del municipi d’Arbúcies que 
guarda bona part de la seva història a 
l’interior dels seus murs. 
 

Xavier Bosch 
Llicenciat en història
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Panoràmica del castell 
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Detall muralles del castell 
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