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HISTÒRIA  CONEGUDA  DEL  MAS  QUIXÀS _  CASTELL  DE  BEUDA
    C o n t e x t     c r o n o l ò g i c _

El castell va ser probablement  edificat  sobre  un antic  castro romano-godo dels que
franquejaven les antigues vies Domicia i Augusta en els pasos estratègics a travès dels
pirineus

SEGLE X_ El  castell ( castrum Beuda ) 
,  figurava  ja en el testament  del  :  "la  constàn-

cia del "cendoium Sancti Laurenti qui est situs supra castro Beuda ".

Any 1002_  El  castell,   estava  ,  a  l'Empordà.   
 .

Any 1099_  Los cruzados prenen Jerusalem i Godofredo de Bouillon, Duc de Lore-
na,

Any 1119_ El  castell  de  Quixàs,  era  
 ( segons testament d'Ermesindis, vidua ). Udalard de Malany va contraure

matrimoni amb Ermesindis senyora dels castells de Beuda i de Montagut. Tenien

Any 1126_ El Comte de Barcelona - Ramon BErenguer III -  concedeix  castell i  te-
rres a Pere Udalard (ja Vescomte de Bas ) per 15 anys.
Senescal Guillem Ramon de Montcada.

      Any  1127_ Hereta tia - àvia Beatriu  (filla d'Udalard Bernat)  perquè mor  Vescomte
Pere Udalard  (encara impuber)

Any 1128_  El  caballer   Hugo  de  Payns  funda 
Ramon Berenguer III i Ramon Berenguer IV n'eren membres.

 és  possible
que fos un Caballer Templari o del Sant Sepulcre.

Any 1263_ 

Any 1264_ 

(pasa  a la propietat real de Pere el Gran ( fill de Jaume I el Conqueridor ). 
  per  la  seva  ajuda contra la invasió dels Cruzados

Francos de Felip el Intrépido.)

Any 1278_  , comtesa  d'Empuries i  bescomtesa de Bas,  
(4 Octubre 1278). Jaume I havia mort dos anys abans (1276)

Any 1312_  El  i la

Any 1360_ Propietari del  castell el  dels seus
pares Berenguer i Elisenda de Queixàs.

Any 1438_

Durant els anys que transcorren des de 1312 a 1360 es verifica en el castell
l'ampliació Gótica i els Queixàs  col·loquen les seves armes  nobiliaries sobre uns
ventanals  de  la façana principal:   “ un  escudo partido  con bordura de plata y un
grifo rampante en su diestra, de plata en campo de azur, y tres chevrones en su
siniestra, de gules ( rojo) en  campo  de  plata.  El  escudo de los  Quixàs se
encuentra reproducido en la obra     “ El solar catalán, valenciano y balear” de A y A
Garcia Carraffa.
Aquestes  finestres  gòtiques  són  de  perfecta  confecció i  de  pedra ben treballada.
Aquesta ampliació  gótica casi  borra tot  vestigi anterior, i predomina. Sobre el portal
d'entrada,  de mig punt  en pedra,  es pot veure  una  línia vertical de carreus que se-
nyalen  el  lloc  de partida des  del qual es va fer l'ampliació gòtica , cap a la part es-
querra  mirant  a la façana,  incloent també la torre de l'homenatge situada en el seu
costat frontal dret

Les mansions creixen i es transformen.

L'altre  construcció  existent sobre el cim conegut com a “Castellot”, va ser una petita
fortificació de vigilància  i de reconeixement complementaria al castell.  Avui  en  dia,
es troba sense cobertes i en completa ruïna.  Queda fora de la propietat actual.

SEGLES XVI_ Expansió  del Reneixament.  Els castells perden caràcter feudal, però
no nobiliari ni defensiu.

Any 1638_ Continuen com a 

SEGLE XVIII_ Sota la dinastia borbònica es produeix el desenvolupament industrial
.

Any 1780_ Propietari ll ( parent propietari Castell de Coll ( Olot))

Any 1807_ Propietari ( descendent de l'anterior)

Any 1831_Propietaria 

Any 1846_ Propietari   del  castell  el  
                

Any 1880_Propietari del castell 

Any 1921_ Propietari  ( fill de l'anterior) ( veí de Vilanova de Maià)

Any 1923_ Propietari   (de Garriguella)
  _ Senyora Maria Loreto Roca i Gifre ( llegat de mare)

Any 1958_ Propietari del castell  

E L    C A S T E L L    D E    B E U D A_    U N    C O N J U N T

EL CASTELL_ Edificació d'estil gòtic del segle XI, destinada a l'habitatge de les persones,  
situant en el seu  interior les estances o  dependències més selectes  de tot
el conjunt consTructiu.

           L'estructura de l'edifici està  formada  per dues parts ben diferenciades: la 
torre de l'homenatge de tres pisos  i una segona part  rectangular, amb les 
vessants  orientades  cap a les  façanes principals.   Aquesta  seria  la  part 
ampliada al segle XV aproximadament.
De la mateixa manera, l'estructura del castell es realitza al voltant d'un pati 
interior a travès del qual es situa l'accès a les plantes superiors.

LA  QUADRA_ Construccions de petites dimensions destinades al manteniment i cria de  
    bestiar més petit.  Tenen la coberta a una sola vessant.
   Té una alçada reduïda ( entre 2 - 2'30 metres aproximadament ).
   Disposa de menjadores de pedra en les parets laterals.

ESTABLE_     Edificacions de planta baixa i primera planta,  la  façana  principal  de  les 
          quals  disposa de  molt espai  obert  (en  contacte directe amb l'exterior)  i 
          orientada a sud  (cosa que facilitarà una  més ràpida dessecació dels pro-
          ductes collits en el camp ).
          Principalment,es tracta d'unes construccions de planta quadrangular amb 
          les teulades a dues vessants sostingudes per una o dues columnes.
          Destinades a l'ús de  cort per al  bestiar o de magatzem de ferratge.
          Està afrontada amb el castell i es comunica a través de l'era.

L'ERA_  Situada davant de la casa. Servia per a relacionar  la casa amb la  resta d'edi-
  ficacions del castell. De la mateixa manera, també eren  un espai  ambivalent:  
   ja que,   tant  servien  com  d'àrea  de  treball  com  de  zona  d'esbarjo   o  de 
  celebracions.
  Les eres podien ser simples esplanacions del sòl o estar pavimentades amb cai-
  rons,  pedres de riu, lloses de roca o aprofitar la  mateixa roca viva (com passa
  en el nostre cas).
  Les formes són molt variades i n'hi ha de rectangulars,  de rodones,  de quadra-
  des o de totalment irregulars.
  En el  Castell de Beuda  l'era es troba envoltada d'un mur pedra de poca alça-
  da i té una foma aproximadament semicircular.

GRANER_
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M U R A L L E S _    F O T O G R A F I E S _

Al'entorn del  Castell s'hi  distingeixen  algunes restes de  les possibles
muralles que s'encarregaven de la seva protecció , la qual cosa ens
fa pensar en un  castell  fortificat.   Possiblement,  amb  tres  muralles. 03


