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El castell de Montesquiu i els jardins que 

l’envolten presideixen un espai protegit, 

el parc al qual donen nom, un paratge 

suggeridor del Prepirineu català. 

L’àmbit del Parc del Castell de Montesquiu 

ocupa part dels termes de quatre municipis 

–Montesquiu, Santa Maria de Besora, 

Sant Quirze de Besora i Sora– que, juntament

amb Vidrà, constitueixen el Bisaura.

Castell de

Montesquiu

El castell de Montesquiu és el resul-
tat d’un llarg procés històric que ha
durat més de deu segles, intrínseca-
mentrelacionat amb l’evolució del
territori i la societat del seu moment.
Però la història del castell de Mon tes -
quiu està envoltada de boires i enig-
mes. I en això rau gran part del seu
atractiu. 

Segle IX
El procés d’edificació del

castell comença, possible-

ment, el segle IX, amb una

torrassa solitària –una guàr-

dia– que va fer edificar el

comte Guifré el Pelós, pare de l’a-

badessa Emma, personatge documentat a

l’arxiu del castell. Aquesta guàrdia servia per

vigilar el pas del riu Ter durant la definitiva

repoblació de la plana de Vic, que va tenir

lloc en aquella època. 

En aquest món incipient, és probable que la

talaia se substituís, més tard, per una altra

construcció més consistent.

Segle XIV
A mitjan segle XIV, Arnau

Guillem de Besora va ser el

primer personatge de la

seva nissaga que va ha bitar

al castell. Probable ment, va

ser a partir d’aquellmo ment

quan l’antic casalot, que fins

aleshores havia estat una estructura

militar dedicada a la vigilància, va esdevenir un

lloc de residència habitual. L’evolució del feuda-

lisme muntanyenc cap a una nova dinàmica

social va afavorir l’ocupa-ció de la plana i un

acostament a les ciutats.

Segle XVII
En aquest segle, Lluís

Descatllar, tot i que resi-

dia habitualment a Bar -

celona, va ampliar i enno-

blir el casal, coincidintamb

les noves cultures urbanes de

l’època moderna.

A ell es deu la construcció de la capella

actual i l’ampliació del sector nord-est del

castell, a més d’altres actuacions que van

significar un important canvi en la imatge

global de l’edifici. 

Segle XX
A principi d’aquest segle,

Emili Juncadella, figura

representativa de l’alta

burgesia del moment, va

donar a l’antic casal l’a-

parença de castell que té

en l’actualitat i el completà

amb els jardins. Però la refor-

ma de Juncadella va ocultar molts

dels testimonis de l’evolució anterior de

l’edifici.

Avui dia, després d’una intervenció que ha

conservat els testimonis arquitectònics

més significatius dels diferents períodes, el

castell de Montesquiu recupera el seu lli-

gam amb el territori i s’integra al seu parc.
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Parc del Castell 
de Montesquiu

ACTIVITATS
CULTURALS

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · www.diba.cat/parcsn

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso-
na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i 
l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc 
de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc 
Agra ri del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Informació general del Parc del Castell de Montesquiu
Tots els dies de l’any (excepte el 25 i 26 de desembre, 
i l’1 i el 6 de gener) d’11 a 14 h. Tel. 938 529 234

Oficina del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell. 08589 Montesquiu
Tel. 938 529 902. Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/montesquiu/montesquiu.htm
Horari: feiners, de 9 a 14 h

Castell de Montesquiu
Horaris de visita
D’octubre a maig: dissabtes i festius, d’11 a 14 h
Juny i setembre: dissabtes i festius, d’11 a 14 h 
i de 16 a 19 h
Juliol i agost: feiners, d’11 a 14 h;
dissabtes i festius, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h;
dies feiners, visites concertades per a grups  
En vacances escolars, consulteu horaris

Audiovisual Temps d’història i misteri
Projeccions: a les hores en punt
Informació i reserves
Tel. 938 529 234. Fax 938 529 005 
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
www.diba.cat/parcsn/montesquiu/montesquiu.htm
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Un castell ple de records...

...i fantasmes...

L’abadessa Emma,

filla del comte Guifré el

Pelós, va ser la primera

abadessa del monestir 

de Sant Joan de Ripoll,

avui anomenat de les

Abadesses, que va 

fundar el seu pare.

L’única relació directa 

entre Emma i Montesquiu

és, però, una còpia 

tardana d’un document

del 898 signat per 

l’abadessa, que forma

part de l’arxiu del castell. 

Arnau Guillem de

Besora (1339-1383), fill

de Jaume II de Besora, 

va ser el primer 

representant de la 

nissaga que va residir

habitualment al castell.

L’arxiu de Montesquiu

conserva el testament

original d’Arnau Guillem,

peça fonamental per

conèixer l’estat de 

l’edifici a final del 

segle XIV.

Lluís Descatllar

(1596?-1645?), senyor de

Besora i del Catllar, va ser

un personatge destacat

en la vida social i política

del seu moment. Tot i 

que residia habitualment

a Barcelona, va dur a

terme diferents i 

importants actuacions 

al castell, de les quals 

es conserva una 

documentació molt 

extensa i detallada.

Emili Juncadella

(1885-1936) va ser l’últim

propietari del castell de

Montesquiu. L’any 1936 

en va cedir la propietat a la

Diputació de Barcelona, 

cessió que es va fer efectiva

l’any 1972 amb la mort de

la seva germana, Mercedes.

Emili Juncadella, figura 

representativa de la 

burgesia benestant de 

l’època, va impulsar una

important intervenció 

al castell entre els anys 

1917 i 1920.

L’audiovisual que es projecta narra la història del castell, de manera dramatitzada, a través dels fantasmes

dels quatre personatges més significatius que hi han tingut relació. I algun més...

...de tota mena

De totes les llegendes 

que hi ha sobre castells, 

el Quiu és el primer gos

«fantasma» que es 

coneix i és el narrador 

de la interessant història

del castell de Montesquiu.

No en va, l’habita des de fa

molts segles...

Castell i jardins de Montesquiu.

Imatges dels viatges i
les excursions d’Emili

Juncadella.

Finestral 
de vidre

emplomat
de la capella
del castell.

L’escala noble del castell va ser incorporada 
durant les obres realitzades entre els anys 
1917 i 1920.

Aquesta sala ha estat el menjador del castell
durant els darrers set segles.

Pou fals, que
ennobleix,
però, els 
jardins del 
castell.

Lauda sepulcral
del marquès de
Besora, procedent
del castell de
Besora. 


