
El castell de Montsoriu, 
un dels més bells i nobles del mon 

Oscar Farrerons Vidal 
Dr. arquitecte, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Estudiós del 
Montseny. Membre del grup de recerca GIIP. 
 
Gemma Font Valentí 
Historiadora i arqueòloga. Documentalista al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella 
i responsable del Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny - Secció 
Humanitats. 
 
 
 
 
El castell de Montsoriu es troba situat coronant el cim homònim (632 m), límit entre els 
municipis d’Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, dominant la vall de la riera d’Arbúcies. 
La primera documentació que parla del castell apareix en una acta de donació de l’any 
1002 1, tot i que el topònim Montsoriu és més antic, ja que apareix escrit en l’acta de 
consagració de l’església d’Arbúcies l’any 923. La importància defensiva del castell és 
fàcil d’imaginar, tant quan el veiem des de la llunyania al passar per la vall de la 
Tordera, com des dels cimals més importants del Montseny. Impressiona també quan hi 
circulem pel seu peu ran la carretera d’Arbúcies a Hostalric.  

Del primitiu castell roquer del segle X, adaptat al terreny, destaca la torre de 
l’homenatge Els treballs arqueològics portats a terme en els darrers vint anys pel Museu 
Etnològic del Montseny La Gabella han permès excavar el recinte sobirà i habilitar 
l'accés al terrat defensiu. La recerca i la reconstrucció física del castell ens ajuda a 
comprendre la vàlua històrica de Montsoriu, de manera que quan el visitem podem 
assaborir la seva bellesa, les llegendes que atresora i el mèrit de la seva restauració. 

Al castell s’hi pot arribar en cotxe per la carretera de coll de n’Orri al veïnat de 
Fogueres de Montsoriu, fins a coll de Castellar. Aquí hi ha habilitat un espaiós 
aparcament des d‘on pujarem a peu per una àmplia pista. L’accés en vehicle és prohibit 
per trobar-nos en zona de protecció del Parc Natural del Montseny, de manera que 
podrem ascendir a peu tranquils. També teniu la possibilitat de venir trescant de 
Gaserans seguint l’itinerari senyalitzat SL-C 88 que s’origina a la parròquia de Sant 
Llorenç de Gaserans, i en 5.1 km us porta fins a coll de n’Orri, i d’aquí empalmar amb 
el PR-C 201 (que ve de Breda) i que ascendeix fins al castell (i després us porta fins 
Arbúcies si voleu). Si us agrada caminar, i no us pesen les cames, és la millor manera 
d’arribar per la bellesa del paisatge i per entendre la singularitat del lloc, tant si us 
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aproximeu des del sud per Sant Feliu de Buixalleu, com des del nord per Arbúcies o 
Riells. Des de Gaserans trepitjarem l’antic paisatge agrícola d’aquest àmbit passant 
propers a can Lledó, cal Banyut, el turó de la Mora, cal Notari i can Reveixí. Al turó de 
la Mora encara es poden apreciar les restes de la Torre de la Mora, antiga fortificació 
romana al damunt de la qual s’hi construí una torre de guita al segle IX. 

La visita al castell és espectacular, sobretot si la feu amb un dels guies que expliquen la  
història i tota la feina portada a terme en la restauració. En el recinte sobirà destaca, a 
més a més de la Torre de l’homenatge, l’antiga cisterna i el mur defensiu de doble línia 
d’espitlleres. Des dels adarbs del castell les vistes són àmplies, amb el mantell verd que 
envolta els seus peus, destacant el bosc de suredes al sud, i els sots que s’obren pas en 
totes direccions per acabar abocant les aigües a la riera d’Arbúcies i la de Repiaix. 

Gausfred de Cabrera (980?-1017) fou el fundador d’un llinatge de castlans centrat a 
l’entorn de la fortalesa militar del Collsacabra, sota el títol de Senyor del Castell de 
Cabrera. El seu fill Guerau I de Cabrera es casà amb Ermessenda de Montsoriu, filla 
d’Amat de Montsoriu, vescomtessa de Girona i fundador del castell de Montsoriu i de la 
seva senyoria 2. Ermessenda heretà el patrimoni a la vessant oriental del Montseny i 
establí la seu del seu llinatge. 

A inicis de segle XIII els vescomtes de Cabrera inicien unes importants obres de 
remodelació, amb la construcció del segon recinte del castell, el pati d’armes. Les obres 
de fortificació de Montsoriu evidencien les tenses relacions que mantenien els Cabrera 
amb la monarquia catalana, com queda palès en el conflicte entre Ponç III de Cabrera i 
el rei Alfons I de Catalunya. 

Al castell de Montsoriu es conserven les restes de tres capelles, la preromànica es troba 
situada en el recinte Sobirà i només són visibles les restes de l'absis en perfil de 
ferradura i part de la porta d'entrada també amb arc ultrapassat. Aquesta capella va estar 
en ús fins al segle XII per això conservava restes de pintures murals romàniques. La 
nova capella romànica d’inicis del XIII es troba situada en el segon recinte o Pati 
d'Armes. En època gòtica es van construir una nova capella adjacent arran de la gran 
transformació arquitectònica de mitjans del segle XIV. 

Montsoriu és el millor castell gòtic de Catalunya, gaudint d’una magnífica situació 
estratègica, com a punt de control de comunicacions, 3 davant les amenaces procedents 
del nord i exemplificades a la perfecció en la croada contra Pere II, per exemple. Pels 
que penseu que la definició “el millor castell” és una mica exagerada, donat que a 
Catalunya hi ha grans i boniques mostres d’arquitectura militar, podeu llegir el que va 
escriure el cronista medieval Bernat Desclot al 1285: “lo castell de Montsoriu, qui és un 
dels bells e dels nobles del món”. 
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enllaços matrimonials dels Cabrera, cada cop més llunyanes, i l’enrunament progressiu, 
farà que Montsoriu vagi perdent presència, i acabi en la total ruïna, tot i que encara serà 
protagonista d’alguna escaramussa en la guerra del Francès i en la primera guerra 
carlina.  

Les ruïnes de Montsoriu despertaran l’interès de literats i excursionistes des del darrer 
terç del segle XIX, en especial d’escriptors com Eugeni Estassén, Pau Piferrer, Víctor 
Balaguer i el dramaturg i poeta Josep Abril i Virgili 5. El noucentisme suposarà el 
retrobament amb la història de Montsoriu i els Cabrera. La imatge evocadora de misteris 
que despertava la silueta del castell fou motiu de gravats com el d'Eudald Canivell el 
1880 i de dibuixos com el de Santiago Rusiñol l'any 1892. Els autors d'inicis de segle 
XX, seguint la línia de la centúria precedent, crearen obres poètiques i descripcions 
romàntiques sobre el castell de Montsoriu, com els poemes d’Anton Busquets Punset, i 
les sentimentals imatges del pintor i ceramista bredenc Josep Aragay. En Joan Amades 
recollí les llegendes que sorgien a l’entorn del castell, com la bruixa Guilleuma i la 
Dama Roja. Conta que a la nit de Sant Joan, a les campanades de mitjanit, una dama 
nua apareix dalt de la torre del castell de Montsoriu, amb una llàntia encesa a la mà 
esquerra i a l'altre un corn de caça. El fa sonar i se sent la contesta des del coll de 
Castellar, d’on apareix un cavaller amb un cavall de foc, que pren la Dama Roja i 
desapareix en la foscor de la nit. 

Al 1914 s’iniciaren treballs científics d’estudi i recerca del castell de Montsoriu. 
L’arquitecte Jeroni Martorell, cap del Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments de la Diputació de Barcelona, efectuà una sèrie de fotografies, plànols i 
dibuixos del castell, que es poden considerar les primeres tasques de recuperació de la 
fortalesa de Montsoriu. Però el convuls segle XX no serà propici per la restauració, i la 
degradació física del castell continuà fins a finals del segle quan, gràcies a la implicació 
de la societat civil organitzada en l'Associació d'Amics del Castell de Montsoriu, s'inicia 
una nova etapa que, sota la direcció científica del Museu Etnològic del Montseny qui 
dirigeix les recerques a nivell arqueològic i històric del monument, permet la 
consolidació i restauració arquitectònica, l'estudi de les fonts documentals, la cessió al 
Consell Comarcal de la Selva, i finalment la creació del patronat que actualment 
gestiona el castell de Montsoriu. Avui el castell de Montsoriu és propietat pública 
gràcies a la donació de la família Ribot, darrers propietaris del castell, signada a l’estiu 
de 1998. Els membres del Patronat del castell de Montsoriu són: La Diputació de 
Girona, els ajuntaments d’Arbúcies, Riells i Viabrea, Breda i Sant Feliu de Buixalleu, 
l’associació d’Amics del Castell de Montsoriu, la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal de la Selva. Des del 2011 el castell de Montsoriu es troba obert al públic per a 
visites lliures i guiades. 
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