Encara que de dimensions relativament reduïdes, el
Parc del Castell de Montesquiu és una de les peces
territorials de la Xarxa de Parcs Naturals que més
destaca per l’exensió i riquesa dels seus recursos documentals, centrats bàsicament en el castell i en la
figura de qui en fou el darrer propietari: Emili Juncadella.
Aquesta exposició no pretén més que presentar, de
forma breu i necessàriament parcial, aquests interessants fons documentals.

Informació del parc
Oficina del Parc del Castell
de Montesquiu
Masoveria del Castell
Obert de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
08585 Montesquiu
Tel. 938 529 902. Fax 938 529 005
p.montesquiu@diba.cat
Informació Turística del Parc
i del Bisaura
Tots els dies de l’any, d’11 a
14 h, excepte Nadal i Cap d’Any
Tel. 938 529 234
bisaura@diba.cat
www.elbisaura.com
Castell de Montesquiu
Informació general del parc,
venda de publicacions i visites
guiades al castell.
– Visita al castell: 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
– Feiners, visites concertades
per a grups

Projeccions de l’audiovisual
Temps d’història i misteri, a les
hores en punt
Centre de Recursos del Castell
de Montesquiu
Sales d’actes i de treball
equipades per a la celebració
de cursos, congressos
i seminaris d’entitats i
institucions diverses
(possibilitat de restauració
i allotjament a la Casanova
del Castell)
Tel. 938 529 234

Mirabilia sunt
opera tua Domine
Emili Juncadella, muntanyenc
1908-1915

Casanova del Castell
Equipament amb servei
de restauració i allotjament
Tel. 938 529 022

Diputació de Barcelona
Àrea d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187, 3r
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Exposició
«Mirabilia sunt opera tua Domine»
Sala Cultural del Castell de Montesquiu

Direcció de Comunicació.

Els espais naturals protegits no són tan sols un simple
conjunt de territoris i de paisatges d’un cert interès,
d’hàbitats i d’ecosistemes dignes de protecció, sinó
que permeten, a més, il·lustrar la dimensió social i
humana del país i l’evolució mantinguda per l’home
amb el territori al llarg del temps. Així doncs, els
repertoris històrics, etnogràfics i documentals conformen actualment un dels recursos més característics
de la política de parcs naturals de la Diputació de
Barcelona.

Emili Juncadella fou el darrer propietari del castell
de Montesquiu. En féu donació a la Diputació de
Barcelona, juntament amb una gran part dels
terrenys que formen l’actual Parc del Castell de
Montesquiu. Els documents i estris conservats a l’edifici permeten copsar algun dels trets característics de la personalitat d’Emili Juncaella, fidel representant de la burgesia benestant de la Catalunya
de la primeria del segle XX: caçador a les sabanes
africanes, viatger pels països de l’Àsia meridional,
afeccionat a la fotografia i destacat pireneista.
És precisament un petit quadern dipositat en un
vell armari del castell el que ha permès conèixer
més dades de la trajectòria muntanyenca d’aquest
personatge singular. Un petit quadern que –sota
el títol de Recuerdos de mis excursiones en montaña– constitueix una crònica detallada de vint
excursions realitzades per Emili Juncadella durant
el període comprès entre els anys 1908 i 1913.

Mirabilia sunt opera tua Domine. Amb aquesta
exclamació en llatí, Emili Juncadella inicia la narració minuciosa de vint excursions efectuades entre
els darrers dies de l’agost de 1908 i mitjans del
mateix mes de cinc anys més tard; cent vint-i-vuit
pàgines d’atapeïda lletra anglesa que descriu amb
detall una manera molt determinada de practicar
i comprendre l’excursionisme, tan allunyada de
l’actual.
Es conserva, a més, al castell de Montesquiu una
esplèndida col·lecció de vidres fotogràfics realitzats pel mateix Juncadella, quasi cinc-cents dels
quals fan referència precisament a les excursions
descrites al quadern.
Aquesta exposició pretén oferir una primera aproximació a la personalitat muntanyenca d’aquest
personatge singular i, a la vegada, donar a conèixer un dels recursos més interessants, però a la
vegada menys coneguts, del Parc del Castell de
Montesquiu: els seus fons documentals.

