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P R E S E N TA C I Ó

Aquest llibre no vol ser altra cosa que un record a l’efemèri-
de dels 1.100 anys del castell de Subirats, a partir d’una 

sèrie d’articles redactats per veïns i veïnes del municipi, per-
sonatges coneixedors o lligats al castell.

No té la voluntat de ser acadèmic, i sí de donar una 
visió molt més polièdrica del castell, un llibre fet a partir de 
diferents lectures que ens permetran conèixer temes lligats a 
l’indret, a la història del castell, a les persones i a les construc-
cions.

Els 1.100 anys han estat un bon motiu per fer més mu-
nicipi, per conèixer més gent, més coses,  història i anècdotes, 
però sobretot per establir nous lligams i obrir les portes del 
castell a gent que no el coneixia o feia temps que no el visitava.

És molt important com a poble el sentit de pertinença. 
Saber d’on venim ens projecta cap al futur. Com a municipi 
tenir un element de referència com el castell ens pot ajudar en 
la cohesió i en la millora de les relacions. 

La nostra història és recent, 1.100 anys semblen molt, 
però en el fons no és massa temps: hem descobert que, més 
enllà dels comtats catalans, ja estàvem arrelats al territori i al 
paisatge.



E L  C A S T E L L  D E  S U B I R A T S 1 . 1 0 0  A N Y S  D ’ H I S T Ò R I A8

Cal agrair als redactors dels articles la seva aportació, 
als patrocinadors la seva ajuda en l’edició del llibre, i també 
cal fer extensiu l’agraïment a tots els qui han col·laborat en les 
activitats dutes a terme en els diferents actes dels 1.100 anys 
del castell de Subirats.

Salutacions, 

Pere Pons i Vendrell
Alcalde de Subirats
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P R Ò L E G

Amb motiu de la celebració dels 1.100 anys del castell de 
Subirats i com a cloenda a tots els actes que s'han anat 

desenvolupant al llarg de l'any, l'Ajuntament de Subirats edita 
aquest llibre que ara teniu a les vostres mans. Us presentem 
un llibre divulgatiu i a la vegada plaent. Un llibre compren-
sible i de fàcil lectura per a tothom, on, per una banda, es 
recullen cronològicament totes les dades històriques referents 
al castell, des del primer document on s'anomena Subirats, de 
l'any 917, fi ns a l’actualitat. Un recorregut des de la seva cons-
trucció, l'evolució arquitectònica, la seva posició defensiva i 
els seus diferents usos fi ns al seu abandó, p er  arribar al segle 
XX amb la restauració de tot el conjunt monumental (l’esglé-
sia, la rectoria i la torre) i el condicionament exterior, que ha 
implicat la recuperació de l'ús litúrgic i el seu valor com a Bé 
Cultural d’Interès Nacional.

Acompanyant tota aquesta part històrica, un seguit de 
persones col·laboradores, des de les seves perspectives pro-
fessionals o d’implicació en l’esdevenir diari del castell, ens 
donen una visió tant del conjunt monumental com de la re-
lació que hi té el nostre municipi. A totes elles agraïm la seva 
participació en la confecció d’aquest llibre, així com al Bisbat 
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de Sant Feliu de Llobregat, l’Associació Castell de Subirats i la 
comissió dels 1.100 anys.

La història l'anem escrivint dia rere dia els homes i les 
dones sense ésser conscients que les nostres decisions, les nos-
tres accions, les nostres omissions seran reinterpretades en el 
futur. Fins a nosaltres ha arribat aquest llegat, i ara nosaltres el 
lliurem a generacions futures perquè en gaudeixin i se sentin 
orgulloses del castell, del seu entorn i dels seus avantpassats.

Luisa E. Sueiro
Regidora de Cultura
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U N  D O C U M E N T 
D E  L’A N Y  9 1 7

En el segle XIII els monjos del monestir de Sant Cugat del 
Vallès copiaren el contingut de centenars de pergamins 

que donaven fe dels dominis de l’abadia. És el que es coneix 
com el Cartulari de Sant Cugat. S’hi copiaren textos realitzats 
originalment entre els anys 904 i 1249, ordenats cronològica-
ment.

El document número 9, que podeu veure reproduït, és 
una concessió de terres al monestir de Sant Cugat del Vallès 
feta, el 28 de febrer del 917, pels germans Ermenard (vescom-
te de Barcelona) i Udalard. Són terres conquerides en zona de 
frontera. Concretament s’hi diu que aquests germans “residen-
tes [...] in kastro subiratos, in territorio barchnonese quod situm 
est ultra fl uvio lubricato, prope territorio penetese”, cedeixen al 
monestir unes terres situades a l’aiguabarreig dels rius Anoia 
i Bitlles.

D’aquesta manera, en aquest document no només tro-
bem el primer esment escrit del castell de Subirats (“kastro su-
biratos”), sinó també del Penedès (“penetese”) i altres topònims 
penedesencs.

El Cartulari de Sant Cugat és un referent pel que fa al co-
neixement de l’edat mitjana al comtat de Barcelona. La prime-
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Fotografia de la pàgina del Cartulari de Sant Cugat amb el document 
del primer esment del castell.

CSC, Doc. 9. Arxiu de la Corona d’Aragó



13E L  C A S T E L L  D E  S U B I R A T S 1 . 1 0 0  A N Y S  D ’ H I S T Ò R I A

ra notícia que tenim de l’estudi del document que menciona 
el castell de Subirats amb fi nalitats de recerca històrica data de 
l’any 1829, quan l’abat del monestir de Sant Cugat publicà el 
primer volum de les seves Nuevas observaciones para la historia 
general de Aragón, Navarra y Cataluña.
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LA HISTÒRIA MÉS BESTIAL DEL CASTELL
Lluís Rius Font

La història més antiga del castell 
no ens parla només dels homes 
i les vicissituds dels qui el cons-
truïren i hi feren estada, sinó tam-
bé del paisatge, de les roques amb 
les quals va ser bastit i de la fauna 
que hi havia al voltant.

Les serres d’Ordal són una petita 
carena muntanyosa situada a l’ex-

trem més occidental del massís 
del Garraf. Geològicament hi tro-
bem un registre de roques verita-
blement sorprenent.

El castell de Subirats se situa da-
munt de terres del final del pe-
ríode juràssic (de 201 a 145 Ma) i 

inici del cretaci (145 a 66 Ma). En 
el juràssic el nivell dels oceans era 

Aquarel·la amb la representació de l’ecosistema 
existent als Casots fa 17 milions d’anys.

Lluís Rius
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molt alt, fet que afavorí la creació 
de noves plataformes costaneres 
on vivien una gran varietat d’es-
pècies marines que van evolucio-
nar cap a grans formacions de do-
lomia, roca grisa, compacta, rica 
en carbonat i magnesi, que és la 
que trobem en els materials cons-
tructius del castell. 

Ara bé, la joia paleontològica de 
Subirats la trobem al barri dels 
Casots. Un antic llac fòssil de no 
més de 17 Ma, de l’època del mio-
cè, en ple procés de formació de la 
depressió del Vallès-Penedès. Als 
Casots es conserva una de les co-
munitats de vertebrats fòssils més 
importants d’Europa de l’època 
del miocè. Atrapada en el temps 
i fossilitzada, es conserva tota la 
comunitat d’un antic llac fòssil. 
S’hi han trobat des d’aus limíco-
les, cocodrils, rinoceronts d’hàbits 
aquàtics, passant pels herbívors, 
com petits cabirols, cérvols d’ai-
gua, petits bòvids, mamífers simi-
lars a les actuals girafes, porcs -de 
mida petita i de mida gran com 
els senglars actuals-, fins a grups 
de proboscidis (similars als ac-

tuals elefants), com mastodonts i 
grans dinoteris d’ullals recorbats... 
Aquesta munió d’animals eren 
depredats per petits carnívors 
com els mustèlids, hienes primiti-
ves de petita mida, i pels primers 
avantpassats dels óssos, de reduï-
da mida, i per grans gossos com 
l’amphicyon. Tot plegat, una font 
d’informació valuosíssima que 
ens permet entendre i compren-
dre millor algunes de les espècies 
animals precursores de les famí-
lies actuals i d’altres ja extintes. 

Posteriorment, fa aproximada-
ment uns 15,9 Ma, el paisatge 
penedesenc restà sota les aigües, 
es crearen veritables formacions 
d’esculls de corall, dels quals tro-
bem testimonis fossilitzats entre 
vinyes i penya-segats a Sant Sa-
durní d’Anoia, Sant Martí Sarro-
ca, Olèrdola, Pacs, Olesa de Bo-
nesvalls i també a Subirats, a Can 
Sala.
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P E R  Q U È  E S  VA 
C O N S T R U I R  E L 

C A S T E L L  D E 
S U B I R AT S ?

L’any 711 les tropes sarraïnes iniciaren la conquesta de la 
Hispània visigoda. Fou una conquesta ràpida, en 10 anys 

havien arribat als Pirineus. Continuaren aleshores el seu avanç 
vers el nord. Van ser derrotats pels francs a la batalla de Poi-
tiers (732) i iniciaren el seu retrocés. L'emperador franc Car-
lemany, temorós de la presència islàmica prop de les seves 
fronteres, a fi nals del segle VIII va decidir conquerir territoris 
al sud dels Pirineus, on acabarà creant el que coneixem com la 
marca hispànica. Aquest territori va ser dividit en comtats que 
juraven vassallatge al rei franc a canvi de protecció contra els 
musulmans. Barxiluna (Barcelona) restà en mans musulmanes 
fi ns a l’any 801, quan fou conquerida pels francs. S’iniciava el 
comtat de Barcelona. El riu Llobregat esdevingué la frontera 
meridional dels comtats Catalans, i el Penetese (Penedès), una 
perillosa ‘terra de ningú’.

Aproximadament un segle més tard, a inicis del segle 
X, el comte Borrell I, vassall encara dels reis carolingis, de-
cidí avançar les línies de defensa per garantir la seguretat de 
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la Ciutat Comtal. Durant l’alta edat mitjana, les ràtzies mu-
sulmanes se succeïren contra territoris cristians. Es tractava 
d’atacs ràpids i fets per sorpresa, que tenien l’objectiu de sa-
quejar, fer esclaus i, en defi nitiva, fer mal a l’enemic.

D’aquesta manera, el comte aprovà la repoblació i de-
fensa de la riba dreta del riu Llobregat. Aquesta tasca fou duta 
a terme principalment pel seu germà, el comte Sunyer, que 
el succeí al tron. Aquest fou el primer que passà a una acti-

Mapa dels comtats catalans a finals del segle IX.
Xavier Esteve
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EL JACIMENT IBÈRIC DEL PUIG DE COCODRIL
Kamen Sablev, Mireia Sabaté i Dani López (ArqueoVitis sccl)

El puig del Cocodril o pujol d’en 
Figueres se situa dalt d’una ele-
vació emplaçada a l’altra banda 
del penya-segat que limita per 
l’oest el castell de Subirats. És un 
jaciment ibèric amb més de 2.000 
anys d’història. Envoltat per dos 
torrents i terrenys idonis per al 
cultiu, a l’igual que el castell do-
mina l’important eix fluvial del 
riu Anoia i gaudeix d’una vista 
privilegiada de l’entorn.

El jaciment es coneix des de l’any 
1899, gràcies als estudis geològics 
i espeleològics de Mn. Norbert 
Font i Sagué, del Centre Excur-
sionista de Catalunya. El puig 
del Cocodril fou el segon jaci-
ment arqueològic descobert al 
Penedès, després de Sant Miquel 
d’Olèrdola. Seguidament, a inicis 
del segle XX, autors pioners en 
l’arqueologia penedesenca com 
el pare Martí Grivé, Pere Giró, An-
toni Ferrer o Anton Adell citen el 
jaciment. Les primeres interven-
cions es produeixen a principis 
dels anys 1930, seguint la meto-
dologia arqueològica d’aquell 
moment. Aquestes excavacions 

constaten l’existència d’un poblat 
fortificat d’època ibèrica. El ma-
teix Grivé interpreta el jaciment 
anys més tard com un poblat de 
considerable extensió. Posterior-
ment hi ha constància de la realit-
zació de diverses cales i prospec-
cions realitzades per clandestins 
i afeccionats, de les quals no se’n 
coneixen els resultats ni cap tipus 
de documentació.

En l’estat actual de la recerca es 
pot suggerir que el puig del Coco-
dril és una fortificació o oppidum 
d’època ibèrica i un important 
enclavament estratègic de con-
trol del territori i comerç, ja que 
visualment domina tota la vall 
de l’Anoia, l’antiga Via Augusta i 
gran part del Penedès. El mate-
rial arqueològic en superfície és 
abundant i divers. Destaquen les 
troballes d’una moneda ibèrica 
de Cesse (Tarragona) del segle III 
aC i una moneda macedònica del 
segle II aC. S’hi ha trobat una gran 
quantitat de fragments d’àmfora 
ibèrica i, puntualment, importa-
cions fenícies i romanes. Donada 
l’homogeneïtat del material, on 
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predomina la ceràmica ibèrica, la 
cronologia del jaciment se situa 
en el període ibèric ple (segles 
IV-III aC), tot i que la presència 
de materials de la primera edat 
del ferro suggereix la possible 
existència d’una fase anterior, del 
segle VII-VI aC. La recuperació 
d’uns pocs materials ceràmics 
d’època medieval ens indica una 
possible ocupació posterior de 
poca transcendència.

L’equip d’arqueologia de la Font 
de la Canya endega l’any 2017 
un projecte de recerca al puig 
del Cocodril amb la col·laboració 
de la Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament de Subirats que, 

juntament amb la investigació 
d’altres jaciments emblemàtics 
del territori, vol indagar sobre els 
orígens de la població penedes-
enca en el moment de la plena 
sedentarització del territori, molt 
lligada a l’arboricultura de la vin-
ya i al comerç amb les diferents 
cultures de la mediterrània.
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tud ofensiva, lluitant contra els sarraïns a Lleida i Tarragona. 
Eixamplà i repoblà el comtat pel Penedès fi ns a Olèrdola.

Es començà fortifi cant la vall de Cervelló –el castell de 
Cervelló està documentat l’any 910–, controlant així el camí 
que des del Penedès, per l’Ordal, condueix a Barcelona. El se-
guiren el castells de Subirats, d’Olèrdola, de Gelida i d’Eram-
prunyà. Des de les muntanyes del Garraf es controlava els 
accessos a Barcelona, tant pel massís com per la depressió Pre-
litoral i per la costa.

Posteriorment, s’iniciaria la conquesta de la serralada 
Prelitoral i la resta de la plana penedesenca. 

Només cal observar la panoràmica des del castell de 
Subirats, per entendre el perquè de la seva ubicació. El cas-
tell s’alça en un dels primers contraforts de la serra d’Ordal, 
abrupte en gran part i caracteritzat pel color gris fosc de la 
roca sedimentària dolomia, que contrasta amb el verd de la 
màquia i la pineda. Des del seus 308 metres d’alçada, la vista 
panoràmica és excepcional. Es contempla la barrera de la se-
rralada Prelitoral, on destaca l’isolat massís de Montserrat. Al 
nord-est, el primer retall muntanyós de Gelida i el seu castell. 
Les dues serralades (Litoral i Prelitoral) emmarquen la porta 
del Penedès des del riu Llobregat, la vall de l’Anoia i bona part 
de la depressió del Penedès. Des del castell i els turons del seu 
entorn s’albira tot plegat, un lloc estratègic a controlar des de 
temps remots per la humanitat. 
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E L  N A I X E M E N T 
D E L  P E N E D È S

La marca del Penedès, entesa com una demarcació de fron-
tera, es constituí com una punta de llança en el procés de 

conquesta i ocupació de terres vers el sud. En aquest territo-
ri, que mai havia estat deshabitat, tant el poder laic –comtes, 
vescomtes i alts llinatges nobiliaris–, com l’eclesiàstic –espe-
cialment el monestir de Sant Cugat–, apostaren per un model 
d’ocupació en què es conjugaren les necessitats militars amb 
els interessos particulars de les classes dominants).

A partir del segle X, la documentació escrita comença a 
oferir informació sobre les característiques d’aquesta àrea de 
frontera. La Calciata Francischa, camí hereu de l’antiga Via Au-
gusta romana –que passava just per sota del castell–, articula-
va un territori en què aviat es construïren nombroses esglésies 
rurals.

Mitjançant les primeres cartes de franquícia s’atorguen 
privilegis (cessió de terres, exempció d’impostos, etc.) que fa-
ciliten l’establiment de nous colons en aquests territoris de 
frontera, els quals s’uniran a la població preexistent. Pels do-
cuments del segle X sabem de l’existència al Penedès de nom-
brosos castells i torres, de camins i ponts, de llogarrets habitats 
i de construccions agrícoles com sitges i estables, així com de 
molins fariners i nombrosos camps de conreu. En aquest mo-
ment s’està consolidant l’entramat defensiu, religiós, econò-
mic i social d’aquest territori del qual som hereus.
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Mapa dels límits dels castells termenats.
Xavier Esteve
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EL MIL·LIARI DEL CASTELL DE SUBIRATS
Xavier Esteve

Un mil·liari és una fita de pe-
dra habitualment cilíndrica i de 
base cúbica, sovint de més de 2 
m d’alçada i entre 50 i 80 cm de 
diàmetre. Se situaven a l’esquerra 
de les calçades i, com els nostres 
punts quilomètrics, informaven 
de la distancia entre ciutats. Se’n 
col·locava un cada milla roma-
na (1.478,5 m) o milia passum 
(mil passos). No sempre tenen 
inscripcions, però, quan n’hi ha, 
a més de les milles, sovint infor-
men sobre qui havia construït o 
reparat la via. Entre el pont del 
Diable de Martorell i l’arc de Berà 
se n’han localitzat 9, gairebé tots 
desplaçats del seu lloc original. A 
Sant Pere Molanta se’n reutilitzà 
un com a sarcòfag en l’antiguitat 
tardana i a Santa Maria d’Olèrdo-
la se n’utilitzà un altre com a altar 
a inicis de l’edat mitjana.

El que està exposat al castell de 
Subirats, en un moment indeter-
minat entre l’antiguitat tardana 
i l’edat mitjana, va ser extret de 
l’emplaçament original al costat 
de la Via Augusta, segurament 
prop de Sant Sadurní d’Anoia. Va 

ser repicat per buidar-lo i trans-
format en sarcòfag. Segurament 
devia servir per dipositar-hi les 
despulles d’algun personatge im-
portant de l’època. 

Segons relata el llibre de Mn. Ra-
ventós i Ramon Bosch de Noya 
(1976), el sarcòfag va ser loca-
litzat a l’esquerra de l’entrada 
de l’església, prop de les escales 
d’accés, a uns 2 m de profunditat, 
entre altres tombes. Quan estava 
a mig excavar, es requerí la pre-
sència dels arqueòlegs Pere Giró 
(Museu de Vilafranca) i Marià 
Ribas (Diputació de Barcelona). 
L’acabaren de buidar en la seva 
presència per, posteriorment, ex-
treure’l. Un cop extret, constata-
ren que es tractava d’un mil·liari 
reutilitzat de 2,40 m de longitud i 
0,60 m de diàmetre. 

Malauradament no es conserven 
les restes òssies de l’individu que 
contenia ni els materials arqueo-
lògics que s’associaven a l’enterra-
ment, que, a dia d’avui, ens per-
metrien conèixer molt més sobre 
el personatge que s'hi enterrà.
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Base del mil·liari, fragmentat 
durant l’extracció, el 1973.

Arxiu parroquial

Localització del sarcòfag-mil·liari, 
el 1973. s'hi pot veure com es 
trobà, amb la tapadora al damunt.
Arxiu Parroquial
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Mil·liari i tapadora exposats al castell de Subirats.
Tríade Serveis Culturals
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E V O LU C I Ó 
H I S TÒ R I C A  I 

A R Q U I T E C TÒ N I C A 
D E L  C A S T E L L  D E 

S U B I R AT S

La marca del Penedès va ser, en el seu origen, una terra 
de frontera. Calia dotar-la d'una estructura defensiva per 

poder assegurar els territoris de la Catalunya Vella, a l’altra 
banda del Llobregat. Per això, a inicis del segle X, es va iniciar 
la construcció d'una sòlida xarxa de castells. Es tractava de 
construccions simples i austeres que aprofi taven llocs elevats i 
estratègics, especialment propicis per a la defensa i el control 
visual de l’entorn. Els castells termenats, com el de Subirats, 
eren les unitats administratives bàsiques. Després d’ocupar un 
territori, el comte formalitzava una escriptura en què premia-
va un dels seus vassalls (sovint un familiar o un altre noble) 
amb la propietat de la fortifi cació i del seu terme. En l’escrip-
tura, a més de delimitar amb precisió els límits del territori 
atorgat, es precisava que el nou titular del castell tindria des 
d’aleshores el dret a percebre tributs en tot el seu terme. 

El castell de Subirats està documentat l’any 917 com a 
residència del vescomte de Barcelona Ermenard i del seu ger-
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mà Udalard. Després passà a mans del vescomte Mir Geribert. 
Aquest, senyor de nombrosos castells de la marca del Pene-
dès, s’autoproclamà “príncep d’Olèrdola” i s’enfrontà al poder 
comtal (entre l’any 1041 i el 1059). Després de la mort de Mir 
(1060) el seu fi ll Arnau Mir i els seus successors, del llinatge 
dels Santmartí, ostentaren la senyoria de Subirats fi ns a inicis 
del segle XIII). 

A partir del segle XII la castlania del castell serà exer-
cida en nom del seu senyor per diferents nobles que seran 
coneguts com a “de Subirats”. Els castlans s’encarregaran del 
govern, la defensa i la jurisdicció del castell, amb obligació de 
defensar-lo. 

No coneixem com va iniciar-se l’ocupació del paratge en 
què s’aixeca el castell de Subirats. És possible que en un pri-
mer moment trobéssim en aquest lloc una fortifi cació d’urgèn-
cia, com una palissada entorn una petita fortifi cació de fusta 
o de tàpia (fang premsat) amb una petita dotació de soldats, 
probablement de no més de sis o set persones.

Tan bon punt la situació ho va permetre, segurament 
avançat el segle X, s’hi bastí una torre de planta rectangular, la 
primera documentada arqueològicament. Les roques sobre les 
quals es recolza haurien estat parcialment rebaixades per fer 
el castell més inaccessible i, alhora, per obtenir pedra per a la 
construcció de la fortifi cació. La porta per accedir-hi no estava 
a nivell del terra, sinó elevada a un mínim d’uns 3 o 4 metres 
d’alçada. En cas de perill o quan es feia fosc, l’escala retràctil es 
replegava a l’interior de la torre, impossibilitant un fàcil assalt. 
Les poques fi nestres de què disposava eren estretes espitlleres 
per poder veure-hi i disparar des de l’interior de la torre amb 
seguretat. A la planta baixa, situada sota el nivell de la porta 
d’accés, s’emmagatzemarien les provisions. Al primer pis hi 
hauria el dormitori dels soldats que formen la guarnició, amb 
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MIR GERIBERT: EL SENYOR MÉS REBEL
Josep Anton Pérez

Mir Geribert és una de les figures 
més rellevants de la nostra his-
tòria medieval. Descendent del 
llinatge del comte Borrell II, tenia 
el títol de vescomte. Aquest sen-
yor posseïa al Penedès, a més del 
castell de Subirats (des de l’any 
1030), el d’Olèrdola, el de Lavit, el 
de Ribes i el de Sarroca; a Barcelo-
na, el castell del Port (a Montjuïc), 
i el castell Bisbal, el castell Vell i el 
d’Eramprunyà al Baix Llobregat.

Mir considerava el comte de 
Barcelona, Ramon Berenguer I, 
representant de la llei de l’ordre 
antic. La pau que promulgava 
el comte amb els sarraïns impe-
dia donar sortida a les ànsies de 
Mir i els seus seguidors d’atacar 
i saquejar l’or dels regnes de tai-
fes. Així, va decidir enfrontar-se 
al poder comtal, proclamant-se 
ell mateix “príncep d’Olèrdola” 
i desafiant Ramon Berenguer I, 
que, a més, era el seu cosí segon. 
Més tard, des del Penedès declarà 
obertament la guerra al comte 
(entre l’any 1041 i el 1059).

Va ser una guerra entre dues con-
cepcions sobre el moment polí-
tic que es vivia al territori. D’una 
banda, els nobles partidaris de 
l’ordre comtal, que tenia l’Església 
com a aliat. Aquest bàndol veia 
com els joves feudals representa-
ven una amenaça per al manteni-
ment del poder únic del comtat. 
De l’altra banda, els senyors feu-
dals encapçalats per Mir Geri-
bert, líder amb carisma suficient 
per aglutinar les ambicions d’al-
tres magnats feudals, aliats seus, 
que buscaven la guerra amb els 
sarraïns per omplir-se de riquesa. 
Alhora, els senyors feudals esta-
ven en contra del manteniment 
de les franqueses (exempcions 
d’impostos) dels camperols que 
havien repoblat la marca. 

Mir Geribert va imposar un règim 
de terror al Penedès i al Vallès, 
va treure la llibertat als súbdits 
d’aquests territoris, i aquells que 
no se sotmetien a la seva voluntat 
eren despietadament castigats. 
Va arribar a atacar el palau com-
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tal de Barcelona, però sembla que 
no va tenir èxit.

Dels molts delictes que va fer, als 
ulls del comte, el pitjor seria aliar-
se amb els sarraïns i incitar-los a 
no pagar els impostos que recap-
tava d’aquells regnes. Això repre-
sentava tallar el fl ux d’or en què 
es basava el poder comtal. Final-
ment, l’any 1058, Ramon Beren-
guer llançà el seu exèrcit contra el 
Penedès. Mir Geribert, aclaparat, 
es refugià a la ciutat de Tortosa, 
en poder dels seus aliats musul-
mans. 

Mir tornaria a Barcelona l’any se-
güent per sotmetre’s al comte, a 
canvi de perdó. El comte, però, 
li demanà una prova de lleialtat 

que consistí a enviar-lo a fer una 
incursió de càstig contra la ciutat 
àrab de Móra d’Ebre. Una empre-
sa que a la pràctica resultava suï-
cida. El senyor de Subirats i el seu 
fi ll perderen la vida en l’atac.

Després d’aquest episodi, el terri-
tori català de l’època es conver-
tiria de facto en un estat feudal. 
Ramon Berenguer I va recuperar 
els seus drets, però per aconse-
guir-ho va haver de seguir el joc 
als senyors feudals mitjançant 
pactes de vassallatge. La revol-
ta que es va viure al Penedès va 
forjar una nova relació entre esta-
ments socials, on la pagesia per-
dia totes les llibertats que havia 
tingut.
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tan sols uns jaços de palla i algun petit bagul per guardar-hi les 
escasses pertinences. Als pisos superiors podia haver-hi altres 
dependències, destinant-se les més altes, i sobretot la terrassa 
superior, a la vigilància. 

La torre es convertí en castell possiblement ja en els se-
gles XI o XII, amb la construcció d’altres dependències, com 
una cisterna per abastir d’aigua la guarnició i altres espais de 
funció de moment desconeguda. La paret posterior d’aquestes 
estances es convertia alhora en una potent muralla que prote-
gia el conjunt d’edifi cacions.

A aquests edifi cis, s’hi afegí una altra torre de planta ar-
quejada, adaptada a la morfologia del terreny, que s’adossa a 
la torre rectangular primigènia. Es tracta de les restes conser-
vades amb més alçada del recinte en l’actualitat, més de 19 
metres. Al seu interior es conserven evidències que disposava 
de com a mínim dos pisos de fusta i un sostre. A la façana de 
llevant es conserven dues fi nestres d’espitllera mentre que al 
mur nord n’hi ha una altra.

Ja vers el segle XII s’afegiria al castell una nova muralla 
que protegiria un espai més ampli (recinte jussà), de la qual 
pràcticament no queden restes visibles. Al seus peus, segura-
ment en el mateix moment, s’hi excavà un potent fossat, que 
serví per millorar les defenses de la fortifi cació i que seria uti-
litzat com a pedrera per obtenir materials per a la construcció 
de la muralla. El fossat i la muralla que el presideix crearen 
una superfície protegida als peus del castell, on es refugiaren, 
probablement, alguns dels primers habitants de Subirats en 
cas d’atacs. De mica en mica s’anirien afegint altres construc-
cions al castell, com la cisterna situada a peu de la torre arque-
jada, a la banda nord.

Les fortifi cacions del castell no acabaven a les muralles 
que el rodejaven, sinó que comptava amb torres de guaita i 
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Recreació idealitzada de la primera torre documentada 
al castell de Subirats, entorn el segle X.

Il·lustració Històrica Sergi Segura
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Recreació idealitzada del recinte sobirà del 
castell de Subirats entorn el segle XII.

Il·lustració Històrica Sergi Segura
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HOMES D’ARMES I TORRES PER 
DEFENSAR EL CASTELL
Josep Anton Pérez

Com ja hem dit, les comarques del 
Penedès van ser frontera entre els 
comtats cristians i al-Àndalus en-
tre els segles X i XII. Els comtes de 
Barcelona necessitaven del ser-
vei de cavallers i homes d’armes 
per assegurar la marca i avançar 
militarment cap al sud. A l’àrea 
del Penedès, va ser especialment 
rellevant la fi gura dels homes de 
paratge, persones, amb prou ri-
quesa per poder mantenir un ca-
vall i tenir armament, que partici-
paven en les empreses bèl·liques 
dels comtes sense l’exigència de 
ser nobles. A canvi, els comtes 
compensaven aquesta tasca con-
siderant-los una petita noblesa, i 
quedaven igualats als cavallers de 
llinatge. Així, les cases on vivien 
passen a dir-se cases de parat-
ge. Aquest és el cas de la família 
Llopart, de la qual es conserva la 

masia d’època medieval i la torre 
de can Llopart. Aquesta última 
edifi cació forma part de la línia 
defensiva que s’articulava entorn 
del castell, igual que la torrota de 
Can Pasteres, la torre de cal Pinya 
i la de la Guàrdia.

Com a torres de guaita, havien 
d’estar en contacte visual amb la 
fortalesa principal o entre elles, 
per tal d’enviar senyals d’alerta. 
Si era de dia, s’utilitzaven els re-
fl exos del sol mitjançant plaques 
llises metàl·liques i brillants. A la 
nit, es feien petites fogueres a dalt 
de la torre per fer-se veure. Ja al 
segle XI els estendards i bande-
res s’utilitzaven per transmetre 
missatges. Fins i tot hi havia tor-
res amb colomar, amb coloms 
missatgers ensinistrats per portar 
missatges.
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Vista de la torre arquejada 
des de l’oest, realitzada 

entorn l’any 1973, abans de 
la restauració. S’observa les 

restes de la torre rectangular 
a la qual s’adossa.

Arxiu parroquial (original SPAL)

Vista de la torre arquejada des 
del nord, realitzada entorn 

l’any 1973. S’hi observa una 
espitllera.

Arxiu parroquial (original SPAL)
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Muralla de llevant el 1973, abans de ser restaurada.
Arxiu parroquial

Recreació idealitzada de la construcció del fossat 
i la muralla de llevant, entorn el segle XII.

Il·lustració Històrica Sergi Segura
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GERALDA DE CODINES I AXA, 
SANADORES O BRUIXES?
Francesc Perea

Geralda de Codines, 
una biografia. 
Hi ha poques dades respecte qui 
era na Geralda de Codines. Se sap 
que va ser al mercat de Vilafranca 
on va conèixer un metge anome-
nat Bonfi, que, segons na Geralda, 
li hauria transmès els seus conei-
xements. Va viure en un mas ano-
menat de Codines, a la parròquia 
de Sant Pere de Lavern, l’emplaça-
ment del qual no coneixem. 

Com diagnosticava i 
guaria malalties 
El més interessant de na Geralda 
és la manera com, a través de l’ori-
na, era capaç de diagnosticar una 
malaltia. Primer de tot, n’identifi-
cava el color, desprès la malaltia i 
posteriorment en recomanava un 
tractament. Si era grogosa, la re-
lacionava amb el foc i amb febres 
contínues o també quartanes. Si 
era blanca, la relacionava amb 
l'aigua i, per tant, amb febre con-
tínua. Si l’orina presentava un co-
lor vermellós, la relacionava amb 
la terra, essent aleshores febres 
tercianes. 

Per a les febres tercianes i les con-
tínues recomanava que es fes de-

juni i abstinència. En cas que fos 
quartana o quotidiana, suggeria 
visitar un metge major, autoritzat 
per la Corona. Aquest mètode de 
diagnòstic va ser teoritzat i treba-
llat per Ramon Llull. El fet de fer 
servir oracions per ajudar a sanar 
els seus clients va generar el dub-
te a les autoritats eclesiàstiques. 
Consideraven que era heretgia, 
no bruixeria, terme que es desen-
voluparia en el segle XIV. 

El procés judicial. 
El 1303 va ser descoberta a Subi-
rats, en una visita pastoral de 
Ponç de Gualba (+1334), bisbe 
de Barcelona. Va ser conduïda al 
monestir de Sant Cugat d'Octavià 
o del Vallès, per ser interrogada. 
Del seu interrogatori se'n des-
tria informació molt interessant 
sobre el moment en què vivia. 
Aquest va quedar recollit en les 
visites pastorals de 1304, 1307 i 
finalment 1330, data en què se li 
perd la pista. 

Durant l'interrogatori, na Geral-
da denuncia una altra dona que, 
segons diu, també practicava la 
sanació. Es n’Aixa, una dona que, 
segons declara, era sarraïna i vivia 
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al castell de Subirats, mantingu-
da pel castlà de Subirats, Guillem 
de Subirats. Segons diu, aquesta 
dona utilitzava una corretja per 
fer endevinacions i, mitjançant la 
màgia, feia tornar negres grapats 
de gra.

Museu d’Història de Catalunya 
(2007). Per bruixa i metzinera. 

Generalitat de Catalunya. Barcelona
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defensa avançada. És el cas de la torre de can Llopart, que ser-
via per controlar qui s’acostava al castell i, alhora, com a enllaç 
de comunicació visual directa amb altres castells. Altres torres 
que tindrien relació amb el castell són la torrota de cal Pasteres 
i la torre de cal Pinya, situades entre el castell i Torre Ramona, 
així com una antiga torre existent a la Guàrdia.

Durant el segle XIII els Peguera, senyors de Foix, van 
convertir-se també en senyors de Subirats. El castell de Su-
birats i el seu terme van passar a sobirania reial l’any 1334. 
Pere el Cerimoniós prometé als seus súbdits de Subirats que 
mai més els alienaria de la Corona. El 1368 aquest rei donà a 
l’infant Martí (el futur Martí l’Humà), entre altres pertinences, 
el castell i llocs de Subirats. 

Entre el 1377 i el 1470, però, la senyoria del castell 
passà a mans del llinatge dels Cervelló. Durant la Guerra Civil 
Catalana (1462-1472), Guerau Alemany de Cervelló va defen-
sar la causa de les institucions catalanes contra el rei Joan II. 
La Guerra Civil és el primer confl icte a Catalunya on es fa un 
ús generalitzat de les armes de foc, i representa el pas de tàcti-
ques militars medievals a tàctiques militars modernes. Un cop 
fi nida la guerra, el monarca confi scà els béns dels Cervelló, i 
el 1477 donà el castell de Subirats, amb les parròquies, cases i 
terres corresponents, a Roderic de Perea.

El 1493, després de la Guerra Civil Catalana (1462-
1472), Ferran II el Catòlic va incorporar el castell de Subi-
rats al patrimoni reial. El rei va vendre aleshores la castlania 
al cavaller lleidatà Miquel Joan de Gralla, un alt funcionari 
reial que ostentava l’important càrrec de mestre racional de 
Catalunya (una mena de tresorer que controlava la fi scalitat, 
la política econòmica i administrativa de la corona), com a 
recompensa pels seus serveis. Poc després (1498), n’obtindria 
també tots els drets senyorials. 
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Torre de can Llopart.
Tríade Serveis Culturals

Ossari decorat amb heràldica de peres, atribuïble a la família Perea 
(segle XV), desenterrat quan durant les obres de reconstrucció 

de la rectoria es buidà l’antic cementiri. 
es troba exposat al cementiri actual.

Tríade Serveis Culturals
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L’any 1521 Francesc Joan Gralla i Desplà, fi ll de Miquel 
Joan Gralla, manà realitzar treballs de reconstrucció del cas-
tell, alhora que als seus peus iniciava la construcció del palau 
Gralla (Torre Ramona). La construcció d’aquest, un palau ru-
ral d’estil gòtic-renaixentista, obeeix a la transformació de pe-
tits castells en palaus fortifi cats. A diferència d’altres llocs, on 
els palaus es construïen al mateix paratge del castell, en aquest 
cas, el palau es construiria als seus peus, en un indret amb una 
millor comunicació.

Els treballs de reconstrucció del castell empresos per 
Francesc Joan Gralla i Desplà de ben segur que comportaren 
la construcció del baluard i la reforma de la muralla de llevant. 
És en aquest moment quan es generalitzà l’ús de l’artilleria i 
els castells hagueren d’adaptar les seves defenses al nou tipus 
d’armament. 

El baluard, situat sobre la cresta de la muntanya i amb 
un gran control sobre l’entorn, compta amb els sistemes cons-
tructius habituals d’aquestes fortifi cacions, com la forma d’an-
gle per minimitzar els efectes de les canonades enemigues, i 
potents i massissos paraments per resistir un possible impac-
te. La construcció disposa de grans carreus a les cantonades, 
amb les arestes ben conservades, mentre que els murs són de 
pedres més petites i irregulars, unides amb morter de calç, 
disposades en fi lades. Interiorment l’estructura és massissa, 
preparada per resistir impactes d’artilleria, formada per un 
compacte gruix de pedres i morter. A la part alta del baluard 
es disposarien els canons per, des d’una posició d’avantatge, 
defensar el castell davant d’un possible atac enemic. Als cas-
tells es podrien col·locar canons de gran calibre i, per tant, de 
més llarg abast que els dels atacants, els quals, a més, haurien 
d’acostar-se des de posicions més baixes.
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Junt amb la construcció del baluard, es reformà també la 
muralla medieval de llevant, donant-li l’aspecte actual. Aques-
ta es caracteritza per les nombroses espitlleres, emplaçades a 
diferents alçades, des de les quals els soldats defensarien la 
fortifi cació amb alguns dels primers fusells. Destaquen la bes-
torre semicircular central i les torres de planta quadrada dels 
extrems, obertes internament. 

L’any 1568 la Universitat de Subirats (el que equivaldria 
a l’actual Ajuntament), no contenta amb el tracte rebut pels 
Gralla, sol·licità al rei que el castell i terme de Subirats fossin 
reincorporats a la Corona, alliberant-se aleshores de la senyo-
ria dels Gralla. Els monarques hi accediren i els Gralla foren 
obligats per Reial Sentència a retrovendre el castell, terme i 

Recreació idealitzada del baluard del castell de Subirats, 
entorn el segle XVII.

Il·lustració Històrica Sergi Segura
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EL NUCLI ANTIC DE TORRE RAMONA 
AMB EL CASTELL DE SUBIRATS
Josep Bosch

El nucli de Torre Ramona devia 
ser un dels primers nuclis habi-
tats del terme de Subirats per allà 
l’any IX. Cal pensar-ho així pel fet 
de formar part de l’espai castral 
del castell.

De la torre d’Ermenard, la primera 
notícia que se’n té és de l’any 998, 
que l’acredita com una donació 
que fa Ènec Bonfill al monestir de 
Sant Cugat del Vallès. Cal dir que 
el dit Ènec va ser el primer senyor 
del castell de Subirats, emparen-
tat amb els Gali de Sant Martí 
Sarroca i, per tant, amb Geribert 
de Subirats, pare de Mir Geribert, 
que van ser els hereus de la senyo-
ria del castell.

Aquesta torre o qualsevol altra 
va ser l’inici d’aquest poblament 
primer medieval situat en l’espai 
actual de Torre Ramona. Cal su-
posar que aquesta primera torre 
no tenia res a veure amb l’actual, 
adossada al Palau Gralla.

Una altra dada que ens pot do-
nar informació d’aquesta prime-
ra torre és una de l’any 992 so-
bre una donació que fa Geribert 
de Subirats, senyor del castell, al 
monestir de Sant Cugat del Vallès, 

d’unes terres que estan a prop de 
l’església de Sant Joan de la Tor-
re, referint-se a l’església o capella 
de Sant Joan Ses Rovires. Capella 
que segurament formava part 
de la masia de la Torre, principal 
casa fortificada del nucli habitat 
de Torre Ramona.

Va ser el 1498 quan Miquel Joan 
Gralla comprà la castlania del 
castell i del seu terme al rei Car-
les V per 68 lliures anuals. Poste-
riorment, el rei Ferran va vendre 
a Miquel Joan Gralla els delmes 
que rebia i devia i podia rebre 
en el castell, terme i universitat 
de Subirats, per 30.000 sous. Als 
Gralla, durant el segle XVI, els 
tenim cobrant delmes i rendes a 
l’altre espai poblacional del terme 
més gran -la quadra de Vilarnau- 
després del nucli antic de Torre 
Ramona, i disposant també de 
l’antiga casa fortificada del dit 
terme: el castell de Vilarnau.

Miquel Joan fou mestre de sala 
reial, diputat de la Generalitat 
(1491-94) i mestre racional de Ca-
talunya (1501-20). Procedia d’un 
llinatge burgès de Lleida enriquit 
en l’exercici de la mercaderia. 
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El fi ll de Miquel Joan, Francesc 
Joan Gralla i Desplà, construí el 
palau Gralla a Torre Ramona. 
Francesc es va casar amb Guimar 
d’Hostalric. El seu nét, Gastó de 
Montcada i Gralla, el va vendre el 
1611 a Joan de Millsocós. Poste-
riorment, passà a la seva fi lla, Ag-
nès de Millsocós, que el 1619 es 
casà amb Josep de Ramon, castlà 
de Sedó de Torrefeta (la Segarra). 
D’aquest Josep Ramon el lloc aga-
fa el nom, com a torre d’en Ra-
mon; però des que, al segle XIX, 
fou de Paula de Ramon, casada 
amb Àlvar de Fortuny, se l’ano-
mena Torre Ramona.

Molt probablement, com hem 
insinuat, aquest palau es construí 
sobre una edifi cació més antiga, 
una masia fortifi cada. Hi ha una 
data, el 1404, que se sap que el rei 
Marti I, camí a Martorell, va per-
noctar a la casa de Sant Joan de 
Subirats, que molt probablement 
fos aquesta edifi cació antiga o, si 
més no, alguna altra situada en el 
nucli antic del primer redós del 
castell de Subirats, la barriada de 
Torre Ramona.
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jurisdicció a la Corona, reservant-se únicament el palau de 
Torre Ramona i algunes rendes per a la família. 

L’últim moment en què s’utilitzà aquesta fortifi cació 
devia ser durant la guerra dels Segadors (1640-52). Durant 
aquest confl icte armat, les tropes castellanes i les franco-cata-
lanes s’alternaren en el domini de les terres penedesenques. El 
continu pas de les tropes i les batalles que s’hi lliuraren causa-
ren estralls en aquestes terres. 

No coneixem exactament com se succeïren els combats 
que es degueren dur a terme entre les tropes castellanes i les 
catalanes al castell de Subirats. Sabem que el gener de 1641, 
Pedro Fajardo, marquès de Los Vélez, comandant en cap de 
les tropes castellanes, en el seu avanç cap a Barcelona amb un 
exèrcit de 23.000 homes, ocupà primer Vilafranca i posterior-
ment, el 8 de gener, Sant Sadurní. Des d’allà es devia atacar el 
castell. Segons alguns documents, aquest militar ordenà ales-
hores la demolició defi nitiva d’aquesta fortifi cació. Fins al dia 
21 no assaltà Martorell. 

El 26 de gener de 1641 les tropes castellanes van ser 
derrotades pels soldats de la recent proclamada República ca-
talana, ajudats per tropes franceses, a la batalla de Montjuïc. 
L’Exèrcit castellà es veié obligat a retirar-se en direcció a Tarra-
gona, on entrà el 3 de febrer, castigant novament les terres pe-
nedesenques en venjança del fracàs de la batalla a Barcelona.

Des d’aquest moment, les ruïnes del castell, abandona-
des a la seva sort, restarien sotmeses a un progressiu oblit i a 
un espoli constant. El castell de Subirats només seria visitat 
per alguns erudits o excursionistes que fabulaven sobre el seu 
esplendorós passat.

L’any 1849, Pascual Madoz cita en el seu conegut Dic-
cionario geográfi co-estadístico-historico de España y sus posesiones 
de ultramar (1846-1850) l’existència, en el terme de Subirats, 
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Recreació idealitzada de la muralla de llevant, 
entorn el segle XVII.

Il·lustració Històrica Sergi Segura

Vista del castell, l’església i la rectoria en un moment 
indeterminat de mitjan segle XX.

Arxiu parroquial
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de “un antiguo castillo derruido, con grandes subterraneos y cis-
ternas”.

Unes dècades més tard, el 1890, Rafael Mir relatava, en 
la publicació La Ilustració Catalana, la seva excursió al castell. 
Hi descriu i interpreta les runes que s’hi observaven. Men-
ciona l’existència d’una muralla perimetral amb un mínim de 
cinc torres, així com de restes de potents edifi cacions enru-
nades del nucli sobirà. Aquesta publicació generà, possible-
ment, l’origen de la llegenda del túnel que comunicaria Torre 
Ramona amb el castell. En la posterior visita que féu a Torre 
Ramona, hi descriu que “visitant certa dependència del pis de 
baix, se veu la entrada d’un camí cobert, per medi del qual, ab la 
major facilitat que imaginarse puga, atesa la obra que’s tracta, se 
pot pujar al vellíssim castell sens gran fatiga y sens que falten ja-
mai ni ayre ni claror, puig que abdós penetran en la tortuosa senda, 
a través de certas obertures per tal art practicades que ni’s cegan ni 
exteriorment se traslluhexen”. Aquesta entrada subterrània que 
descriu podria correspondre al famós passatge secret o bé a la 
fresquera que encara existeix a Torre Ramona i que fi neix de 
forma natural després d’unes desenes de metres de recorregut.
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L’ E S G L É S I A  D E 
S A N T  P E R E  D E L 

C A S T E L L

Era pràctica habitual al segle X que, quan es construïa un 
castell de frontera com el de Subirats, als seus peus s’hi 

bastís també una església. Era aquest un moment de guerra 
santa i el poder militar nobiliari i el religiós tenien objectius 
comuns i es feien costat mútuament.

En l’àmbit artístic afl orà el sentiment de recuperar l’art 
existent al territori abans de la invasió sarraïna. Es recupera 
l’ús de mètodes de construcció de l’antiga Roma (tècniques, 
materials, formes i programes arquitectònics). Destaquen la 
volta de canó i els arcs del mig punt. Naixia l’art preromànic. 
Un estil amb el qual es devia construir la primera església que 
existí al costat del castell, que no coneixem en profunditat. 
Dins de l’actual temple únicament resta part de la fonamen-
tació d’un mur sobre la roca, corresponent a part de l’absis 
primitiu. Possiblement es tractava d’una església de petites di-
mensions, d’una nau rectangular amb un absis de planta de 
ferradura, cobert segurament amb una volta. La nau, per con-
tra, devia tenir un sostre amb embigat de fusta. L’arc triomfal, 
que donava accés a l’absis, devia ser de ferradura, i les úniques 
fi nestres, petites, es devien trobar al fons de l’absis. Entorn de 
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EL TÚNEL SECRET DEL CASTELL DE 
SUBIRATS
Xavier Xortó, espeleòleg

Molts castells i monestirs comp-
ten amb la llegenda que disposa-
ven d’una sortida subterrània se-
creta per, en cas de setge, poder 
fugir o entrar-hi provisions per 
poder resistir. A Subirats alguns 
avis expliquen que, de molt pe-
tits, havien vist o fins i tot havi-
en passat per dins d’un túnel que 
pujava de Torre Ramona al costat 
nord del castell. de Subirats. Un 
article publicat l’any 1890 per Ra-
fael Mir a La Il·lustració Catalana 
també fa referència a l’existència 
d’aquest túnel, que salvaria una 
distància de 650 metres i un des-
nivell de 150 metres. 

El subsòl del castell és de caràcter 
càrstic i propicia la formació de 
cavitats en la roca calcària. A sota 
el castell existeix un petit avenc 
natural que baixa uns 3 metres 
de profunditat i s’eixampla amb 
uns 18 m2, amb prolongacions 
de 10,12 i 15 metres endins, per 
gateres impenetrables. Aquest 
avenc coincideix amb la zona on 
les referències orals diuen que 
sortia el túnel subterrani, prop 
d’una figuera. 

A la casa palau de Torre Ramona 
existeix un túnel excavat a la terra 

que creua tot el poble en direcció 
al castell fins a un punt on no es 
pot continuar. Aquest es va utilit-
zar de fresquera en temps antics. 

Totes aquestes evidències van fer 
que l’any 2009 s’iniciessin una sè-
rie de prospeccions i treballs per 
tal de mirar de localitzar aquest 
túnel. Aquests treballs van con-
sistir a fer un estudi amb un 
georadar que detecta cavitats 
subterrànies fins a 3 metres de 
profunditat a tot el perímetre del 
castell. S’hi van detectar algunes 
cavitats, però cap suficientment 
gran com perquè una persona 
pogués passar-hi. També es van 
perforar alguns punts amb una 
màquina de fer pous, sense èxit. 
I es va excavar manualment du-
rant diversos dies dins l’avenc, 
traient terra i roques que s’havien 
enrunat, per veure si trobàvem 
algun indici de continuïtat. Uns 
espeleòlegs van explorar la cavi-
tat natural amb microcàmeres, ja 
que presenta algunes ramificaci-
ons de continuïtat petites, per les 
quals no passa una persona, però 
tampoc es va veure res d’impor-
tància. Igualment es va fer venir 
un saurí per detectar aquestes 
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cavitats, i, segons les seves apre-
ciacions, aquest túnel existia i 
s’orientava més en direcció a Ge-
lida. Seguint les seves indicacions 
es van fer diverses prospeccions 
amb una màquina retroexcava-
dora fins a 7 metres de profundi-
tat, però tampoc es va trobar cap 
indici. Finalment, es va desbrossar 
completament la vegetació en 
una franja perimetral de 60 me-
tres al voltant de tot el castell, i 
es van trobar 3 punts interessants 
per explorar: un possible orifi-

ci de ventilació d’uns 30 cm que 
s’endinsa cap al subsòl i dues cavi-
tats naturals la continuïtat de les 
quals caldria explorar forçant una 
obertura de les escletxes.

El llegendari túnel secret del cas-
tell continua sent tot un misteri. 
Cap dels treballs fets per trobar-lo 
de moment no ha donat resultats 
positius. Si perdem els testimonis 
vius que expliquen haver-hi es-
tat, haurem perdut per sempre la 
prova de la seva existència.

L’espeleòleg Jordi Carretero explorant l’avenc 
subterrani de sota el castell l’any 2009.

Xavier Xortó
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Restes de l’absis preromànic a l’interior de l’absis actual. se n’observa la 
banqueta entre l’altar i el faristol.

Tríade Serveis Culturals

l’església i al seu interior hi va haver un cementiri que conti-
nuaria en ús fi ns al segle XX.

És possible que l’església es veiés afectada per l’atac 
d’Al-Mansur, que, l’any 985, assolà el Penedès i bona part del 
comtat de Barcelona. És potser per això que en el primer es-
ment escrit de l’església de Sant Pere, de l’any 1030, Ermen-
garda, fi lla del comte Borrell II i vídua del vescomte Geribert, 
féu una donació testamentària per acabar l’absis de l’església 
de “sancti Petri de Subiratis” i comprar un llibre per al temple, 
que era un element molt necessari però molt car per a l’època. 
Val a dir que l’església que s’esmenta en el document de l’any 
917, amb advocacions a Santa Maria, Sant Pere i Sant Joan, 
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Planta de l’evolució arquitectònica de l’església.
Tríade Serveis Culturals

Detall del campanar romànic d’Espadanya, inacabat després de les obres de 
restauració de 1973-1975.

Tríade Serveis Culturals
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Estat de l’absis l’any 1972, en plena restauració.
Arxiu parroquial

emplaçada prop de l’aiguabarreig entre el riu Anoia i el riu de 
Bitlles, fa referència a la de Monistrol d’Anoia.

L’obra de l’actual Sant Pere del Castell és d’estil romànic, 
de nau única, amb un absis rectangular per la banda externa 
amb coberta a doble vessant. Sobre l’entrada encara es conser-
va part del campanar d’espadanya original, de dos ulls.

A l’interior l’absis és semicircular, en part excavat a la 
roca, i cobert per una volta de quart d’esfera. A la nau es com-
binen elements romànics, com l’arc triomfal i els arcs formers 
–de mig punt–, amb altres de més tardans, de transició cap al 
gòtic.

L’església de Sant Pere del Castell anà acumulant durant 
l’edat mitjana nombroses propietats, i rebia ingressos en forma 
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de rendes i deixes testamentàries. A tall d’exemple, sabem que 
l’any 1060 Mir Geribert, fi ll d’Ermengarda, donà terres i una 
hostatgeria a aquesta església. És possible que la ràtzia almorà-
vit del 1107-1108, que devastà el Penedès, comportés l’afecta-
ció de l’església romànica original. No obstant això, l’església 
continuà rebent donacions. L’any 1129 rebé terres i una sèrie 
de molins situats al riu Anoia, dins el terme de Subirats, per 
part del canonge Guerau. Poc després, rebé 20 sous de diners 
per part d’Arnau Carbonell i la seva dona, així com el dret que 
tenien sobre el mas i el molí de ‘Turz’, situats dins els límits 
de la parròquia. El 1169, el castlà del castell, Berenguer de 
Subirats, llegà a l’església dos canelobres i una caixeta per a sa-
grari. Cobrava delmes, primícies, censos i censals pels camps, 

Vista de l’interior de l’església on s’observen els arcs torals 
(travessers) i els formers (laterals).

Tríade Serveis Culturals
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vinyes i molins que posseïa. A la rectoria hi havia sitges (on 
guardar part dels delmes rebuts en espècie: blat, ordi, faves, 
pèsols...), cups (on guardar el vi rebut), dos forns de pa, una 
premsa (per fer vi i oli), corral (rebia gallines i pollastres com 
a pagaments), etc.

La reforma que comportà la construcció dels dos arcs 
torals més occidentals i la mateixa volta –tots ells de perfi l 
apuntat–, hauríem de situar-la entorn el segle XIII. Els arcs 
torals es recolzen en pilastres adossades als murs, una de les 
quals té una motllura esculpida.

Sembla que durant el segle XV l’església es trobava en un 
estat deplorable. Així, en la visita pastoral del bisbe de 1443, 
aquest demana que, abans de dos anys, es facin reparacions 

Estat actual de la capella del Roser.
Tríade Serveis Culturals
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Medalló, amb representació de la Verge del Roser, 
que decora la capella del Roser.

Tríade Serveis Culturals

a tota l’església i a la rectoria. Les obres devien ser generals: a 
l’església, els graons de l’altar i la pila baptismal, així com la 
porta entre l’església i la rectoria, i a la rectoria, els sostres, la 
cuina, el menjador, les cambres, les fi nestres, la cisterna i el 
colomar. Les mencions de reparacions a fer en les visites pas-
torals del bisbe es repetiren el 1504 i el 1509. Aquest darrer 
any retirà al rector els benefi cis parroquials que rebia mentre 
no s’hi fessin les obres. 

Reformes d’època moderna i contemporània han acabat 
atorgant la imatge actual a l’església. Al segle XVII possible-
ment es va refer la portalada, com ho apuntaria la data “1610” 
gravada en un dels muntants de la porta. També s’afegiren a la 
nau les dues capelles laterals, beneïdes pel vicari general el 26 
d’abril de 1683. La del Roser conserva decoració barroca en 
estuc a les voltes d’aresta. Destaquen dos medallons emplaçats 
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ELS APLECS DE SUBIRATS
Ita Boada

Balls populars a l’aplec de 1971.
Arxiu parroquial

Si bé el primer programa de 
l’Aplec que es conserva a l’Arxiu 
parroquial és de l’any 1944, pel 
que he llegit i m‘ha explicat Mn. 
Josep, els seus orígens es remun-
ten al s. XVIII. Fou llavors quan 
es creà la “botiga” d’acció social 
i caritativa de la parròquia, im-
pulsada pel rector Josep Gual. 
Les famílies de Subirats patien en 
aquells moments pobresa i misè-
ria i aquesta institució els ajudà a 
tirar endavant. 

Després d’anys d’inactivitat, la 
festa de l’Aplec es recuperà l’any 
1971. Enguany se’n celebra la 

46ena edició ininterrompuda. Tot 
i que actualment es festeja cada 
dia 1 de maig, coincidint amb la 
festa del Treball, antigament se 
celebrava el dia 3 de maig, festivi-
tat de la Santa Creu. 

La festa comença amb la sortida 
de la processó des de l’església, tot 
encaminant-se cap a l’antiga era 
del castell, que avui anomenem 
plaça del Santuari de la Verge de 
la Font Santa. Damunt d’un altar 
ben preparat litúrgicament, col-
locat en una plataforma ben vi-
sible per la multitud d’assistents, 
s’hi celebra l’Eucaristia. A final, el 



57

sacerdot procedeix a la benedic-
ció del terme parroquial, seguint 
els quatre punts cardinals. 

A continuació el sacerdot bene-
eix els panets, que tenen una creu 
marcada. Es reparteixen a l’esglé-
sia, i per recollir-lo cal fer una llar-
ga cua. Es besa la Vera Creu i, amb 
el panet a la mà, es diu aquesta 
oració: “aquest pa beneït, no me’l 
menjo per gana, ni per set, ni per 
aliment, sinó perquè em serveixi 
de sagrament.” Segurament en 
temps passats les ànsies d’acon-
seguir aquest panet generaven 
alguna empenta. 

Fa molts anys, explica un vell pa-
gès viticultor, a cada aplec anava 
a buscar el panet beneït, el partia 
en tres trossets i, aquella mateixa 
tarda, anava a la vinya i l’amagava 
en un dels primers ceps. “Fa molts 
anys que ho faig i mai no ha pe-
dregat a la meva vinya”, deia. Un 
altre tros el posava en una de les 
fi nestres de casa seva per guarir-la 
de llamps i pedregades en dies de 
tempesta. El tercer se’l menjava 
com a aliment espiritual. 

En acabar la celebració hi ha ba-
llada de sardanes i alguns anys 

balls populars amb la participació 
dels esbarts del municipi. Sem-
pre s’hi balla la sardana titulada 
Els aplecs de Subirats, del mestre 
Jaume Ventura i Tort, autor de la 
música, i de Joan Solé i Margarit, 
autor de la lletra, tots dos íntims 
amics del santuari. 

Anys enrere, molta gent es que-
dava a dinar al voltant del castell 
i, a la tarda, hi havia festa infantil 
amb xocolatada per a tots.

L’any 2013 es va fer entrega, per 
part de l’Ajuntament i l’Associ-
ació Castell de Subirats, d’una 
placa commemorativa a mossèn 
Josep Raventós, 103è rector de 
Sant Pere de Subirats, per la seva 
tasca en la recuperació del castell 
i dels aplecs.
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LA MAREDEDÉU DE LA FONT SANTA
Xavier Esteve

Segons la tradició, una imatge de 
la marededéu va ser amagada en 
una surgència d’aigües termals 
en algun moment de l’ocupa-
ció sarraïna. Temps després, un 
pastor la trobà en aquest indret 
i volgué pujar-la a l’església de 
Sant Pere del Castell. La duia en 
un sarró muntanya amunt quan, 
de sobte, a mig camí, li desapare-
gué, i reaparegué novament a la 
font. No fou fins que la pujaren 
solemnement en processó fins 
a l’església que la Verge volgué 
quedar-s’hi. Fou després d’aquest 
prodigi quan la “font de la Salut” 
passà a ser coneguda com la “font 
Santa” i la imatge de Maria com a 
“Verge de la Font Santa”. 

La primera notícia històrica que 
ens permet pressuposar l’existèn-
cia de la Verge data de fa 300 anys 
(el 28 d’abril de 1726), en un do-
cument que parla sobre una ca-
pella situada a la font de la Salut. 
La primera menció directa de la 
Verge és d’una visita pastoral de 
l’any 1853 quan se cita la Festa 
de la Verge de la Font Santa, sen-
se especificar on se situa la seva 
imatge. No és fins a l’any 1866 

quan, en una visita pastoral, se 
cita per primera vegada l’existèn-
cia d’un altar amb la imatge de 
la marededéu a l’església de Sant 
Pere del Castell.

Per la visita pastoral de 1894 sa-
bem que la marededéu estava or-
nada en aquell moment amb una 
corona de plata (i el nen amb una 
altra), unes arracades de plata 
daurada amb pedres carmesí, una 
cadeneta de plata, dos anells (un 
d’or i l’altre d’esmaragda, amb 6 
puntes de diamant), unes arraca-
des d’or amb sis topazis, una cre-
ueta i dues palmatòries de metall.

Durant les obres de restauració 
es trobaren 9 monedes, datades 
entre els segles XV i XIX, en una 
fornícula oculta a les parets de 
l’absis. Podrien ser ofrenes a la 
marededéu de la Font Santa. 

L’actual imatge de la marededéu 
de la Font Santa és una còpia de 
l’original, que va ser cremada als 
Casots l’any 1936 en el context de 
la Guerra Civil. Es va fer després 
de la guerra. Es troba a la cape-
lla del Roser, oberta al culte des 
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Marededéu de la Font Santa en 
el seu anterior emplaçament. 

la barana que la protegeix està 
exposada al castell.

Institut Cartogràfic de Catalunya

de 1683, i que conserva decora-
ció barroca en estuc a les voltes 
d’aresta.

Segons el relat de Mn. Raventós, 
el 1936 un veí dels Casots recu-
perà una mà de la Verge d’entre 
les cendres i la va conservar en 
secret. Un cop ja estava feta la 
imatge actual, va entregar la mà 
al mossèn. Van fer-ne un reliquia-
ri que va estar exposat sota la 
marededéu fi ns que va desaparèi-
xer després de la visita a l’església 
d’una escola de Barcelona.
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Cambril de la Marededéu, 
construït el 1789.
Arxiu Parroquial

Estat actual de la capella del Santíssim.
Tríade Serveis Culturals



61E L  C A S T E L L  D E  S U B I R A T S 1 . 1 0 0  A N Y S  D ’ H I S T Ò R I A

El campanar barroc i la sagristia, amb el sostre enrunat, 
l’any 1972, abans de ser desmuntats.

Arxiu parroquial

La rectoria, l’església i el 
castell a mitjan segle XX.
Arxiu parroquial
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a les claus de sengles voltes de creueria, amb la representació 
de la Verge del Roser l’un i del Sant Crist amb la lluna i el sol 
l’altre. Els arrencaments de les arestes estan ornats amb àngels 
alats. 

L’altra capella lateral, la del Santíssim, és molt més sen-
zilla ornamentalment. Compta amb tres fi nestres d’espadanya 
emplaçades a dos nivells. En aquest segle es va embellir l’altar 
major, col·locant-hi un retaule daurat, amb la imatge de Sant 
Pere, avui desaparegut. Un temps més tard, es va construir 
una sagristia, adossada a la capella del Santíssim i al mur sud 
de l’absis.

En el segle XVIII es documenta per primera vegada 
l’existència a Sant Pere del Castell d’una “botiga” amb fi na-
litats socials. L’església rebia dels parroquians una part de la 
collita de cereals, fonamentalment blat, així com vi, aviram i 
farratges. Part d’aquest gra després es distribuïa entre els veïns 
necessitats, ja fos com a aliment o com a llavor. Els cereals 
serien emmagatzemats, amb tota probabilitat, dins les sitges 
localitzades a la rectoria durant la restauració de la dècada 
de 1970. Cal pensar que aquesta acció social de repartiment 
d’aliments des de la parròquia és l’embrió de l’actual Aplec del 
Pa i l’Empenta. L’any 1789 es va construir un cambril al fons 
de la nau per allotjar la Verge.

En el segle XIX es realitzaren també reformes al temple. 
S’hi va refer la portalada, construint-hi un portal d’arc escarser 
a l’exterior i de mig punt a l’interior. A la clau de volta encara 
es conserva gravat l’any de l’obra: 1807. En aquesta època es 
va refer el campanar. A partir de la primitiva espadanya romà-
nica, se’n bastí un de nou de 4 ulls, a dos nivells, amb una co-
berta de teules a doble vessant. L’obra nova, corresponent als 
dos ulls superiors, es va fer amb maons. Els dos de sota, més 
grans, i originals de l’obra romànica, allotjaven sengles cam-
panes. Davant del campanar es construí una petita estructura 
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coberta a doble vessant, amb dues fi nestres geminades, que 
servia de protecció al campaner els dies de pluja.

La rectoria de Sant Pere del Castell s’anà degradant fi ns 
al punt que 1930 l’aleshores rector, Mn. Joan Fortuny, va 
deixar de residir a la rectoria de Sant Pere i es desplaçà a una 
casa de Torre Ramona.

L’any 1936, a inicis de la Guerra Civil, l’església fou ata-
cada. Per una visita pastoral de tres anys abans sabem què s’hi 
perdé per sempre: l’arxiu parroquial, el sagrari, les campanes 
i les nombroses imatges i retaules existents, entre les quals la 
de la marededéu de la Font Santa. 

A partir d’aquest moment l’estat de l’església anà degra-
dant-se, fi ns al punt que l’any 1961 es decidí construir una 
capella als Casots. L’església de Sant Pere no era ja apta per al 
culte. L’arribada de Mn. Josep Raventós a Subirats féu capgirar 
aquesta dinàmica negativa.
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L A  R E S TAU R A C I Ó 
D E  L’ E S G L É S I A  I  L A 

R E C TO R I A 
( 1 9 7 2 - 1 9 7 5 )

A fi nals de l’any 1970 Mn. Josep Raventós va ser coneixe-
dor que entre les seves obligacions hi havia també la de 

ser rector de l’església de Sant Pere del Castell. És més, el bisbe 
auxiliar de Barcelona i delegat episcopal del Penedès l’informà 
que havia d’emprendre les obres de restauració de l’església, la 
rectoria i els altres recintes del castell de Subirats.

De seguida posà fi l a l’agulla, i el primer que s’empren-
gué fou la millora del camí d’accés a l’església des dels Casots. 
Les obres es dugueren a terme durant la primera meitat de 
l’abril de 1971. Tingueren un cost d’uns 1.500 € (250.000 
pessetes), que fou sufragat mitjançant donatius, principalment 
de l’Associació Castell de Subirats. El traçat del nou camí, de 5 
metres d’amplada, evitava alguns dels nombrosos revolts exis-
tents. Fou inaugurat pel Bisbe Capmany el 18 d’abril. 

Les següents obres empreses van ser les de la restaura-
ció de l’església i la rectoria, que s’iniciaren el 30 d’octubre de 
1972. Segons la documentació de la Diputació de Barcelona 
(Arxiu SPAL), les obres, que s’allargaren fi ns al 1975, es van 
fer “a proposta i iniciativa de l’entitat Amics del Castell de Su-
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birats”. Van ser dirigides per l’arquitecte Camil Pallàs, cap del 
Servei de Monuments de la Diputació Provincial de Barcelona, 
els aparelladors Santiago Rius i Antoni Rius, i el Sr. Ramon 
Bosch de Noya, membre del Consell Parroquial del castell de 
Subirats.

La restauració de l’església i la rectoria van ser seguides 
de prop per Mn. Josep Raventós, que féu fi ns i tot de mano-
bre. Els constructors van ser Ramon Raventós, d’Ordal (1972-
1973), i A. Esteve, de Sant Sadurní d’Anoia (1973-1974). El 
Sr. Antoni Agraz, de Sant Cugat del Vallès (1972-1975), es-
cultor i picapedrer, féu les columnes i capitells de la porta 
de l’església, la restauració de la decoració de la capella del 
Roser, la imatge de Sant Pere i, ja a l’exterior, de la creu de 
terme de la plaça. Les motllures de ferro de la porta són obra 
de Ramon Català, de Vilafranca del Penedès. La portalada de 
fusta va ser realitzada pel Sr. Cisco Massana, fuster del Pago. 
El Sr. Ramon Clariana, de l’Hospitalet del Llobregat, fou l’en-
carregat de les tasques de jardineria (1974-1975). Les obres 
van costar 60.000 € (10 milions de pessetes), sufragats per la 
Caixa d’Estalvis del Penedès, l’Associació Castell de Subirats, 
la Diputació i donacions de particulars. La Diputació va pagar 
també les obres de condicionament i asfaltat de la carretera 
d’accés (1975-1976).

Una de les primeres tasques que es va fer fou fer arri-
bar l’electricitat fi ns al castell. Amb aquest objectiu es construí 
una línia elèctrica que la faria arribar des del nucli de Torre 
Ramona. 

Pel que fa a les obres a l’església, l’objectiu era retornar 
el temple a una imatge romànica, eliminant bona part dels 
afegits arquitectònics exteriors. Les obres de restauració es 
visualitzaren exteriorment, a banda de la neteja dels paraments 
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Mossèn Raventós treballant amb el martell pneumàtic en la 
construcció del nou cementiri.

Arxiu parroquial

Camí d’accés al castell en 
fase de condicionament, 
abans de ser asfaltat a inicis 
de la dècada de 1970.
Arxiu parroquial
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Planta de l’esglèsia i la rectoria abans de les obres 
de la dècada de 1970.

Arxiu SPAL, Diputació de Barcelona
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i l’arranjament de la teulada, en l’enderroc del campanar de 
maons i de la sagristia i en la construcció d’una nova portalada.

Pel que fa al campanar existent, a causa de les seves 
grans dimensions i de la forta càrrega que havia de suportar la 
paret de l’església, es decidí desmuntar-lo i recuperar els tres 
pilars que conformaven el campanar d’espadanya original. Tot 
i que s’arribà a fer el projecte per reconstruir el campanar de 
cadireta, fi nalment es desestimà i es deixà en l’estat actual com 
a testimoni. Hi havia un segon campanar d’espadanya, de dos 
ulls, més petit, just darrere de l’actual. Fou també desmuntat 
durant les obres de la dècada de 1970.

A la dreta de l’absis, al sud-est de l’església, s’hi havia 
construït en època moderna una sagristia. Aquest espai estava 
molt degradat, ja tenia el sostre caigut, i va ser enderrocat. A 

Procés d’enderroc del campanar barroc.
Arxiu parroquial
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Estat del campanar barroc, la caseta del campaner i el petit campanar 
d’espadanya posterior abans de ser enderrocats.

Arxiu parroquial

Detall d’un dels capitells i la ferramenta de la  portalada d’inspiració 
romànica, construïts en la dècada de 1970.

Tríade Serveis Culturals
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l’esquerra de l’absis (nord-est de l’església), hi havia un altre 
cos afegit que també va ser enderrocat. En el seu lloc es va 
construir una nova sagristia, més baixa, cegant en part l’arc.

Pel que fa a la portalada de la façana sud, es va substituir 
l’existent, de 1807, per una de construïda en estil neoromànic. 
La nova està bastida en arc de mig punt i ornamentada amb 
una arquivolta sobre dues columnes amb capitells. La porta, 
ferrada, està feta amb travesses de via de tren de fusta de rou-
re. Està inspirada en la porta del monestir de Santa Maria de 
Lluçà (Lluçà, el Lluçanès). 

A l’interior de l’església, un dels canvis més visibles fou 
l’enderroc del cambril de la marededéu de la Font Santa exis-
tent al fons de la nau. També es repicaren tots els paraments 
afegits al mur original i es va refer el paviment amb lloses de 
pedra extreta de pedreres de Sant Vicenç de Castellet. A l’absis 
aquests treballs serviren per descobrir les restes de la fona-
mentació del mur preromànic i d’una fornícula fumada i amb 
restes de cera, dins de la qual es trobaren nou monedes. Per la 
construcció de l’altar es reaprofi tà la base d’una premsa de vi i 
un corró procedents de la rectoria. 

L’església fou beneïda el 29 d’abril de 1973, després 
d’una important restauració.

Amb les obres de restauració de l’església avançades, 
s’inicià el projecte de renovació del cementiri. Des de l’edat 
mitjana s’havia enterrat els difunts de l’entorn en fosses entorn 
de l’església. En època moderna es construïren uns nínxols 
d’obra. Mn. Raventós, inspirant-se en la cripta del monestir de 
Montserrat, proposà a l’arquitecte Camil Pallàs la construcció 
d’un nou cementiri. El disseny defi nitiu d’aquest defi nia que, 
imitant una cavitat natural, el nou cementiri allotjaria 60 nín-
xols subterranis amagats sota 15 làpides. El conjunt restaria 
tancat per una reixa. Per dur a terme les obres de construcció, 
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Altar de l’església construït amb un plat de premsa de vi (part superior) i 
un corró per a trillar els cereals (peu).

Tríade Serveis Culturals

en primer lloc es van retirar les restes dels difunts dipositats 
en els nínxols construïts que, acte seguit, van ser enderrocats. 
A continuació s’inicià el rebaix del terreny, retirant enterra-
ments més antics i engrandint l’espai rebaixant la roca amb 
barrinades i martells pneumàtics. El nou cementiri parroquial 
de Sant Pere va ser inaugurat l’1 de novembre, dia de Tots 
Sants, de 1973. 

A continuació s’emprengueren els treballs de recons-
trucció de la rectoria, pràcticament en estat de ruïna. Es partia 
d’un antic edifi ci, amb arrels medievals, que, amb el temps, 
s’havia convertit en un mas. La planta baixa disposava d’una 
zona de celler, amb premsa i cups, i un molí i sitges per als 
cereals. També hi havia un forn i espais per als animals do-
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Escultura neoromànica de la Marededéu de la Font Santa.
Tríade Serveis Culturals
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Obres de construcció del nou cementiri.
Arxiu parroquial

L’actual cementiri, inspirat en la cripta del 
monestir de Montserrat.
Tríade Serveis Culturals
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Antiga rectoria abans de la seva restauració.
Arxiu parroquial

mèstics. La zona residencial se situava al primer pis. Les obres 
comportaren l’enderroc de les parts més malmeses de l’edifi -
ci. A banda de part de les parets mestres, les arcades de mig 
punt són testimoni de l’antic edifi ci. El nou immoble disposa-
ria d’un gran rebedor i del despatx rectoral a la planta baixa i 
d’una sala de conferències al primer pis. També s’hi construí 
una terrassa que havia d’esdevenir un excel·lent mirador del 
Penedès i les muntanyes de Montserrat. Durant aquestes obres 
es rebaixà també part de la façana sud de l’església. En aquests 
rebaixos aparegueren nombrosos enterrament antics i, entre 
aquests, a la part a l’esquerra de l’entrada de l’església i a dos 
metres de fondària, es localitzà un sarcòfag-mil·liari, així com 
altres sepulcres destacats.
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Enderroc parcial de la rectoria previ a la seva reconstrucció. s’observen 
les dues arcades geminades de mig punt que encara presideixen 

l’entrada al vestíbul de la rectoria.
Arxiu parroquial
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Estat de la rectoria i el castell l’any 1989.
Arxiu parroquial

Mentre es duien a terme les obres en tot el conjunt, es 
decidí també ampliar l’espai de l’aparcament. Amb aquest ob-
jectiu, l’any 1973, a base de barrinades s’aconseguí una gran 
esplanada amb capacitat per a 500 vehicles. Entre els anys 
1975 i 1976 es procedí a arranjar i asfaltar la carretera i l’apar-
cament.

Les obres a la rectoria s’allargaren fi ns al 1976 amb les 
ampliacions per a la construcció d’una residència per a una co-
munitat religiosa. Amb aquesta fi nalitat es va refer la “casa del 
campaner” i s’amplià la construcció al que havia sigut “l’hort 
del rector”. El nou espai construït disposava d’habitacions i 
lavabos, menjador, cuina, rebost i d’un espaiós claustre, així 
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Les obres de la rectoria i el monestir ja acabades, l’any 1982.
Arxiu parroquial

com d’un garatge. Un cop fi nalitzades les obres, l’any 1977 
s’hi instal·là una petita comunitat de benedictines dependent 
de Sant Pere de les Puel·les.
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Finalment, l’any 1989 s’acabaren d’arranjar l’accés i l’en-
torn del castell, construint un mur perimetral d’1,5 metres 
amb dos portals tancats per una reixa de ferro. També s’hi 
col·locaren bancs i papereres i s’hi plantaren alguns arbres per 
adequar i embellir l’espai.
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P R E S E N T  I  F U T U R . 
S E G L E  X X I

El pas al nou mil·lenni va suposar canviar el focus d’atenció 
del conjunt de l’església i la rectoria a les estructures de la 

fortifi cació.
L’embrió dels treballs de restauració al castell té el seu 

origen l’any 1998. Aquell febrer, per iniciativa de l’Ajunta-
ment de Subirats, visità el castell el Sr. Benigno Pendás (se-
cretari de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Fomento), 
acompanyat per la Sra. Julia Valdecasas (delegada del Gobier-
no), la Sra. Dolors Montserrat (diputada al Parlament) i el Sr. 
Miquel Vendrell (alcalde de Subirats). D’aquesta visita en sorgí 
el compromís del Govern central de subvencionar les obres de 
restauració i excavació arqueològica del castell.

Immediatament des del Ministerio de Educación y Cul-
tura es començà a redactar el Proyecto básico y de ejecución de 
las obras de restauración del castillo de Subirats. Aquest projecte 
incloïa un estudi històric sobre el castell de Subirats, obra dels 
medievalistes Alfred Mauri i Maria Soler (1999). El cost del 
projecte tècnic fou assumit pel Departament de Cultura de la 
Generalitat. Un cop aprovada la intervenció al castell per les 
administracions competents, l’any 2003 s’iniciaren els treballs 
sota la direcció de l’arquitecte Rafael Vila, fi nançats pel Minis-
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El conjunt del castell, l’església i la rectoria 
abans de la seva restauració.

Institut Cartogràfic de Catalunya

La torre arquejada i el recinte 
sobirà abans de la seva 
restauració.
Institut Cartogràfic de 
Catalunya
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La torre arquejada i el recinte sobirà abans de la 
seva restauració, el 1977.

Arxiu parroquial

La muralla de llevant abans 
de la seva restauració.
Institut Cartogràfic de 
Catalunya
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COM ENTENDRE LA RESTAURACIÓ DE 
LA TORRE DE L’HOMENATGE
Kathy Lindstrom i Iñaki Ozcáriz Raventós, arquitectes

Després de segles d'abandona-
ment i espoli, la primera fase de 
la restauració del castell va co-
mençar l'any 2005, centrada en la 
torre de l'homenatge i el recinte 
més proper. Molts veïns i amants 
d'aquest castell roquer vàrem 
respirar tranquils en veure allu-
nyar-se el perill de quedar-nos 
sense les restes de la torre, símbol 
de la història del municipi. Tot i 
que el conjunt ha quedat molt 
bé, s'ha de dir que la restauració 
de la torre en particular no ha 
acabat d'encaixar amb l'imaginari 
popular d'aquest símbol.

Quan se'ns va demanar una visió 
especialitzada sobre aquesta res-
tauració, vam pensar que era un 
bon moment per analitzar per què 
el resultat ha estat tan decebedor 
per a molts, satisfactori per a pocs 
i no ha deixat indiferent a ningú.

Els treballs arqueològics en el re-
cinte van fer aflorar l'estructura 
del castell que s'amagava sota i, 
sorprenentment, es descobrí que 
la primera torre era rectangular i 
que la part corba visible es va afe-
gir en algun moment de la histò-
ria. Gràcies a aquesta geometria 

La restauració del castell, motiu de controvèrsia.
Tríade Serveis Cultuals
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arrodonida que li dóna més dura-
bilitat, aquesta agulla de 19 me-
tres ens ha arribat fins als nostres 
dies emfasitzant el seu domini so-
bre el paisatge penedesenc.

El projecte de restauració de la 
torre, redactat per l'arquitecte 
Rafael Vila, proposava, en un pri-
mer moment, la reconstrucció de 
tota la part desapareguda de la 
torre amb materials nous. L'im-
portant impacte visual d'aquesta 
proposta i la incertesa sobre les 
formes originals devia fer recon-
siderar la iniciativa. Així, entre 
arquitectes, arqueòlegs i el Servei 
de Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat es va decidir limitar 
la intervenció a consolidar l'agu-
lla existent sense augmentar el 
seu volum, tenint cura a distingir 
entre els murs existents i la inter-
venció de consolidació.

La decisió de no completar el vo-
lum ens ha conservat la icònica 
silueta del castell, cosa de la qual 
ens hem de congratular. Tanma-
teix, la manera de diferenciar la 
intervenció de la part original 
ha resultat confusa. Es fa difícil 
entendre el que l'arquitecte ha 
volgut expressar amb el materi-

al nou, un formigó blanc força 
atractiu i vistós. Per una banda, 
cobreix totalment la meitat de la 
torre, com si el formigó fos l'ele-
ment estructural de suport de 
l'agulla, però en l'altra meitat dei-
xa vist el reblert de pedra del mur 
original i el formigó passa a ex-
pressar un element d'acabat. Tota 
la intervenció té un aire escultu-
ral, d'intersecció de volums, que 
pren un excessiu protagonisme.

Al nostre entendre, el resultat fi-
nal soluciona correctament la di-
ferenciació entre la part nova i la 
vella, criteri que, per altra banda, 
és d'obligat compliment pels co-
dis internacionals de restauració, 
però no aconsegueix que s'enten-
gui la relació entre els requisits 
estructurals per reforçar l'agulla i 
la incorporació de materials nous 
com el formigó.

Amb la voluntat de ser 
constructius, volem reivindicar 
des d'aquestes línies una major 
col·laboració entre arquitectes, ar-
queòlegs i autoritats en patrimo-
ni per establir una línia de treball 
conjunta que pugui assolir amb 
èxit les restauracions complexes 
que abunden al nostre país.
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terio de Fomento i el Ministerio de Educación y Cultura, sota 
la fórmula de l’1% cultural.

L’objectiu inicial de l’actuació era la consolidació de la 
torre a partir de la seva planta –en aquell moment suposada-
ment ovalada–, el baluard i la muralla oriental del castell, a més 
dels treballs de desenrunat del conjunt. En el marc de l’obra es 
realitzà una intervenció arqueològica dirigida per l’arqueòleg 
Àlex Vidal, de Tríade Serveis Culturals. Amb aquests treballs 
es descobriren i restauraren bona part de les dependències 
visibles actualment del castell i es pogué conèixer l’existència 
d’una primera torre, de planta rectangular, a la qual en època 
posterior s’adossà la torre arquejada que actualment senyoreja 
el conjunt castral.

En paral·lel a la tramitació dels treballs de restauració, 
l’any 2002 se signà un contracte de cessió d’ús del castell de 
Subirats, per 25 anys, entre el Bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat i l’Ajuntament de Subirats. Mitjançant un conveni, el 
Bisbat cediria l’ús del castell a l’Ajuntament per dur-hi a terme 
activitats de caire històric i cultural. No incloïa ni l’església ni 
les edifi cacions de la rectoria. A canvi, l’Ajuntament es faria 
càrrec dels costos del manteniment i de l’energia elèctrica per 
a usos ornamentals o de serveis. Els anys posteriors a les obres 
de restauració han anat servint per, progressivament, obrir el 
castell al públic.

Des de 2009 l’Associació Castell de Subirats (ja abans de 
la seva constitució formal) va iniciar treballs de recerca per mi-
rar de localitzar el llegendari túnel que hauria d’unir Torre Ra-
mona i el castell. Es realitzaren recerques espeleològiques, l’em-
presa SOT Prospeccions Arqueològiques explorà mitjançant 
georadar la possible existència de cavitats subterrànies desco-
negudes, s’excavaren sondejos amb una màquina de fer pous. 
De moment, no hi ha rastre d’aquest passatge subterrani secret.
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L’any 2011, es constituí l’Associació Castell de Subirats 
amb l’objectiu de promoure’n els valors culturals, històrics 
i espirituals, així com millorar, consolidar i mantenir tot el 
conjunt del castell, entre altres missions. Una de les primeres 
iniciatives que emprengueren fou, aquell mateix any, realitzar 
treballs controlats de desforestació i neteja del sotabosc entorn 
del castell, gràcies a la col·laboració de voluntaris de les ADF 
de Sant Sadurní i Subirats. L’objectiu era múltiple: crear una 
franja de seguretat de 25 metres en el perímetre del castell, 
netejar les estructures de la fortifi cació de tots els matolls que 
les emmascaraven i recuperar antics senders que permetessin 
gaudir de l’entorn del castell.

Un any després, l’any 2012, l’Associació promogué i fi -
nançà les obres per habilitar un circuit per poder visitar tot 
el recinte del castell amb comoditat i seguretat. Aquests tre-

Treballs de construcció del circuit visitable.
Jordi Amorós 
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EL CASTELL I LA SEVA GENT:  
L'INELUDIBLE CANVI RELACIONAL 
D'UN LLARG ESDEVENIR HISTÒRIC
Montse Rubio, Centre d’Estudis de Subirats (CESUB)

Més de 1.100 anys dempeus. Divi-
sat tant dins com fora del muni-
cipi, el castell de Subirats recorda 
encara avui els orígens de guaita 
pels quals va ser erigit; una atri-
bució que requeria la suma de 
variables estratègiques contextu-
alitzades en època bèl·lica, com la 
construcció sobre terreny elevat 
i allunyat dels nuclis, en tant que 
només de tal manera la funció de 
vigilant i, de retruc, de protector, 
podia tenir eficàcia. 

Tanmateix, aquests aspectes le-
gítimament escollits en el seu 
moment han suposat, en el tram 
d’aquests 1.100 anys d’evolució 
històrica, el distanciament de 
gran part dels veïns del munici-
pi en relació amb el castell, que, 
malgrat atorgar el nom al territo-
ri, ha vist aprimat el vincle origi-
nal que el lligava a la seva gent. De 
fet, no podem menystenir que, en 
un municipi tan disseminat com 
Subirats, alguns dels nuclis se situ-
en geogràficament força apartats 
del conjunt històric, aspecte que 
ha potenciat aquest allunyament 
emocional i la manca de vincula-
ció com a tret comú. És cert que 
el nostre castell ha viscut mo-

ments puntuals d’èmfasi històric: 
ha acollit actes musicals; ha estat 
context d’accions de protesta, 
com les contràries al moviment 
de les casernes i presons dels anys 
setanta; ha esdevingut refugi de 
qui busca pau i solitud... i sobre-
tot ha albergat, cada 1 de maig, 
l’aplec del Pa i l’Empenta, única 
trobada col·lectiva que manté en 
l’actualitat el lligam entre la gent 
del municipi i el castell de forma 
anualment establerta. Però es 
tracta d’iniciatives específiques i 
clarament delimitades, sense més 
projecció que l’estricta concreció. 

No és aquest un tarannà aïllat 
dels diferents pobles de Subirats, 
més aviat ha estat el modus vi-
vendi que ha dominat el teixit 
veïnal durant anys, l’arrel del qual 
cal cercar en la manca d’identifi-
cació municipal que ha regit les 
relacions interveïnals. Cada poble 
s’ha identificat en el si de la seva 
realitat confrontant, guardant 
certa condició refractària durant 
temps i temps. Aquesta pecu-
liaritat intrínseca ha afavorit la 
individualitat territorial de cada 
nucli, diferenciant-lo de la resta 
de poblacions i diluint d’aquesta 
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manera la consciència col·lecti-
va de municipi. No ha estat fi ns 
ben entrat el nou mil·lenni quan 
el moviment fl uctuant entre les 
diferents comunitats s’ha fet pa-
lès, evidenciant el naixement d’un 
sentir compartit, integrador i glo-
bal d’un nou Subirats. 

Potser no podem pretendre que 
el castell de Subirats aglutini la 
societat o la sedueixi per tal de 
despertar en ella un sentiment de 

proximitat i connexió real. Però 
segurament podem mantenir 
una mirada atenta i, alhora, ac-
tiva més enllà de la consciència 
de saber-lo dempeus. Potser ara 
podem tenir present la riquesa 
col·lectiva que la seva càrrega 
històrica representa en el con-
junt municipal i ser capaços de 
transmetre-la a través del temps 
i de l’espai limítrof que ens con-
textualitza.
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Treballs arqueològics al possible fossat del recinte 
sobirà durant la intervenció de l’any 2012.

Jordi Amorós

La sivella medieval localitzada en la intervenció arqueològica 
de l’any 2012, un cop restaurada.

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
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balls, autoritzats pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya, preveien la creació d’un sender amb paviment de 
tot-u, amb la col·locació de graons o rampes per salvar els 
desnivells. Aquests treballs van comptar amb la direcció ar-
queològica de Jordi Amorós (Tríade Serveis Culturals). Es va 
aprofi tar aquesta actuació per realitzar alguns sondeigs que 
ajudessin a datar alguns dels elements de la fortifi cació. En 
aquesta intervenció s’aprofi tà per netejar la vegetació existent 
a la muralla de llevant i consolidar part dels seus murs, per 
evitar-ne la degradació. Poc després, es començaren a oferir 
visites guiades al castell realitzades per membres voluntaris de 
l’Associació o per Mn. Raventós. 

Finalment, l’any 2014 arribà un esperat conveni entre 
l’Ajuntament de Subirats i el Bisbat de Sant Feliu de Llobre-
gat. Aquesta col·laboració suposa a la pràctica que l’Ajunta-
ment pugui gestionar culturalment i turísticament el castell, 
i desenvolupar-hi activitats de dinamització cultural amb la 
fi nalitat de donar a conèixer el patrimoni històric, artístic i 
natural del municipi. El conveni preveu també l’ús puntual de 
la casa rectoral i el local parroquial amb la mateixa fi nalitat. 
L’acord preveia la senyalització del recinte, la realització del 
la topografi a i l’elaboració del Pla director del conjunt com a 
elements més destacats.

Amb aquest conveni signat, l’Ajuntament de Subirats va 
promoure la realització dels treballs necessaris per poder fer 
més agradable, entenedora i segura la visita al castell per part 
de veïns i turistes. D’aquest manera, per l’Aplec de l’any 2015 
es van poder inaugurar els plafons explicatius dels diferents 
elements del conjunt (redactats per Tríade Serveis Culturals 
i fi nançats per l’Ajuntament de Subirats i el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya), així com la col·loca-
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EL PLA DIRECTOR DEL CONJUNT 
MONUMENTAL DEL CASTELL DE 
SUBIR ATS
Joan Rosselló Raventós 

El Pla Director del Conjunt Mo-
numental del Castell de Subirats, 
redactat l’any 2015, és un instru-
ment  que planteja com a objec-
tiu general conservar el testimo-
ni i el llegat històric del conjunt 
i propiciar el seu coneixement, 
reutilització i dinamització. 

Després d’identificar, conèixer i 
analitzar els edificis i espais que 
conformen el conjunt, des del 
punt de vista històric, material i 
sociològic, el document estableix 
les directrius per a les futures in-
tervencions, determina els criteris 
de restauració monumental adi-
ents, defineix els usos més ade-
quats a implantar, determina i va-
lora els estudis, projectes i obres 
que caldrà dur a terme i formula 
un instrument al servei de les en-
titats públiques concurrents i de 
la propietat, que sigui operatiu 
per a la conservació, protecció i 
revitalització del conjunt monu-
mental, i faciliti, alhora, la presa 
de decisions en relació amb els 
usos, el programa d’actuació, la 
seva execució i la seva gestió.

La conservació del testimoni i el 
llegat històric del conjunt monu-
mental es proposa tant a través 

d’actuacions de consolidació, re-
paració, reconstrucció o restau-
ració, com d’intervencions de 
reutilització i d’equipament enca-
minades a revitalitzar el conjunt, 
sense oblidar la necessitat de 
reconstruir i restaurar el paisat-
ge recuperant la imatge que ha 
tingut al llarg de la història,  mini-
mitzant els impactes ambientals. 

El Pla prescriu que qualsevol in-
tervenció que es realitzi en el con-
junt monumental contempli una 
recerca interdisciplinària –histò-
rica, arqueològica i arquitectòni-
ca–, amb l’objectiu de resoldre o 
minorar l’escassetat de coneixe-
ment que presenten bona part 
dels components del conjunt 
monumental, així com la valora-
ció del monument en el seu con-
junt, tot i el diferent pes històric, 
arquitectònic i funcional  de ca-
dascun dels seus components. 
Igualment el pla director progra-
ma la museïtzació del conjunt, 
la qual permeti una aproximació 
senzilla al monument, dirigida 
cap a aquells aspectes que apor-
tin un millor coneixement. Espe-
cíficament s’estableixen criteris 
d’intervenció de caràcter especial 
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a partir del coneixement històric, 
arqueològic i arquitectònic, del 
paisatge i del programa d’ús.

El Pla director del Conjunt Mo-
numental del castell de Subirats 
estableix les principals línies  d’ac-
tuació per a cada un dels seus 
components: nucli sobirà, balu-
ard, muralla de llevant, església, 
rectoria, cal Campaner, etc., i 
introdueix una actuació externa 
al recinte monumental per a la 
integració de la residència de la 
Font Santa en l’entorn ambiental 
i paisatgístic del castell.

El programa funcional que plan-
teja el Pla Director parteix dels 
condicionants arquitectònics i 
històrics del conjunt monumen-
tal, dels usos existents i dels re-
queriments que s’han anat acor-
dant entre els agents que han 
participat en el procés. De forma 
genèrica, es planteja un progra-
ma funcional ambivalent, en el 
qual es manté el caràcter religiós, 
pastoral i emblemàtic del santu-
ari de la Font Santa en el context 
territorial –sobretot en les edi-
ficacions agrupades al sector de 
ponent–, i a la vegada s’accentua 
un programa de turisme cultural 

en el qual els serveis relacionats 
amb les visites públiques al mo-
nument prenen una notable re-
llevància. El programa funcional 
planteja, igualment de forma ge-
nèrica, la millora de les relacions 
del monument amb el paisatge.

Aquest programa funcional ge-
nèric descendeix i es concreta 
de forma més específica en la 
definició d’espais polivalents que 
puguin encaixar activitats pas-
torals, culturals i de restauració i 
d’espais on poder ubicar un cen-
tre d’interpretació del castell, una 
sala noble per a reunions, un sec-
tor d’hostatgeria assimilable a un 
petit establiment de turisme ru-
ral, un habitatge per al conserge, 
una cafeteria, una àrea de serveis 
complementaris i un espai desti-
nat a implantar el serveis sanitaris 
del conjunt monumental.

El Pla aporta una distribució física 
del programa funcional, una pro-
posta de distribució orientativa i 
diferents propostes per a la mi-
llora de l’accessibilitat. Finalment 
incorpora la valoració econòmica 
de les actuacions proposades per 
components, el pla d’etapes i els 
terminis d’actuació.
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ció de baranes de fusta i diferents elements de mobiliari urbà 
que han dignifi cat l’espai, fi nançats per l’Ajuntament.

Amb aquestes iniciatives s’obria la porta a la difusió tu-
rística del castell d’una manera més regular i professionalit-
zada per part del Patronat de Turisme de Subirats. Per aquest 
motiu, el mateix 2015 l’Ajuntament encarregà a Tríade Serveis 

El castell de Subirats, un important actiu turísitc 
per al municipi i per al Penedès.

Tríade Serveis Culturals
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Culturals la redacció d’un guió professional i històricament 
rigorós que permetés als diferents guies realitzar visites al con-
junt del castell de Subirats, garantint la qualitat del servei. 

Per permetre la gestió present i planifi car el futur del 
conjunt del castell, de comú acord amb els responsables de 
Patrimoni del Bisbat, l’Ajuntament de Subirats sol·licità el su-
port tècnic del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona. Aquest es plasmà l’any 2016 amb la 
presentació del Pla director del Conjunt Monumental del cas-
tell de Subirats, redactat per l’equip d’Hèlix Arquitectes As-
sociats. Aquest document recull l’avaluació de l’estat actual 
del conjunt i planifi ca i quantifi ca les possibles accions a em-
prendre en el futur. Aquestes han d’abastar les intervencions 
arqueològiques i la restauració d’elements, la construcció de 
serveis, la proposta de possibles usos dels espais, la supressió 
de barreres arquitectòniques, etc.

El castell de Subirats és avui un referent històric i turís-
tic a la comarca, però el seu futur és encara més prometedor. 
En els darrers anys s’han construït uns sòlids fonaments que 
han de permetre en un futur pròxim ampliar el coneixement 
del castell i restaurar les restes històriques per la seva dinamit-
zació científi ca, cultural, educativa, lúdica i turística adreçada 
al conjunt de la població.

El castell és un element clau del patrimoni cultural i 
la memòria de Subirats. Un capital simbòlic valuós que cal 
preservar, no només pel seu valor artístic sinó pel que suposa 
en termes d’identifi cació amb el territori i d’arrelament de les 
persones. En un món global, els espais patrimonials són el lloc 
on les persones poden seguir trobant arrelaments signifi catius, 
on es pot  fomentar el sentiment d’identifi cació col·lectiva. A 
la vegada, el públic de les activitats de dinamització, potencia 
la identitat del municipi, i abasta tant la població local “de tota 
la vida” com els nouvinguts.



E L  C A S T E L L  D E  S U B I R A T S 1 . 1 0 0  A N Y S  D ’ H I S T Ò R I A94

Alhora, el conjunt del castell pot ser un incentiu per a la 
promoció econòmica del territori, en la línia de la sostenibili-
tat cultural i la qualitat de vida. Les activitats vinculades amb 
el patrimoni tenen, sovint, un clar vessant econòmic que es 
vincula al turisme cultural. El públic objectiu del patrimoni 
no només es troba entre la població local sinó que s’amplia i 
busca atraure les persones que no viuen al municipi. 

El castell és sense dubte, un element del passat que ha 
de servir per posar en valor el present i dinamitzar, en sentit 
ampli, el futur.
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Amb motiu de la celebració dels 1.100 anys del cas-
tell de Subirats i com a cloenda a tots els actes que 

s’han anat desenvolupant al llarg de l’any, l’Ajuntament 
de Subirats edita aquest llibre que ara teniu a les vostres 
mans. Un llibre divulgatiu i a la vegada plaent. Un lli-
bre comprensible i de fàcil lectura per a tothom, on es 
recullen cronològicament totes les dades històriques re-
ferents al castell, des del primer document on s’anomena 
Subirats, de l’any 917, fi ns a l’actualitat. Un recorregut 
des de la seva construcció, la seva evolució arquitectòni-
ca, la seva posició defensiva i els seus diferents usos fi ns 
al seu abandó, per  arribar al segle XX, amb la restaura-
ció de tot el conjunt monumental (l’església, la rectoria 
i la torre) i l’adequació exterior, que ha implicat la recu-
peració de l’ús litúrgic i la valoració com a Bé Cultural 
d’Interès Nacional.




