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CASTELL DE REQUESENS

El castell laberíntic
Encimbellat en un turó, el castell se’ns mostra com
la cirereta del pastís de l’Albera. Quan visiteu aquest
massís, no us perdeu la joia que el corona.

estona entre passadissos i
dependències: hi ha escales que apareixen de cop i
volta, habitacions, galeries, patis i corredors que
us portaran al cap d’una estona al mateix lloc d’on
heu sortit.
Cal saber, amb tot, que el castell no ha estat sempre
així. De fet, no se sap gaire com era abans de la seva
reconstrucció, ni tampoc se’n coneix cap fet històric
que l’hagi convertit en protagonista: cap episodi
guerrer, cap setge, cap esdeveniment sanguinari

QUAN PUGEU PER LA PISTA que porta al
castell, hi haurà un moment, després d’un revolt,
que el divisareu amb tota la seva plenitud. Per molt
que estigueu avisats, us vindran ganes de parar el
cotxe, baixar, fregar-vos els ulls i comprovar si el que
esteu veient és de veritat. La imponent fortalesa té
un no sé què d’irreal, que va més enllà de la seva reconstrucció laberíntica i fantasiosa feta a finals del XIX. Ben mirat, tot el massís de l’Al- SORTIM COM S’HI ARRIBA
bera us impactarà i us deixarà empremta.

L’origen incert
La fortalesa és ben bé laberíntica. Quan en
travessareu la muralla, us perdreu una bona
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Per arribar a Requesens, cal que seguiu la
carretera secundària que va de la Jonquera a
Cantallops, d’on surt una pista forestal de 6 km
que us porta al veïnat i al castell.

DESCOBRIU CATALUNYA A TRAVÉS DELS SEUS CASTELLS
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donació que Unifred, d’origen probablement visigot, fa a Oriol.
El castell és
Cantallops
En el memorial de greuges que el comte
una bona talaia
la Jonquera
N
d'Empúries, Ponç I, va elevar contra el
per deixar que
comte del Rosselló, Gausfred II i el seu fill
la vista voli pels
paisatges de la serra
Guislabert, es parla del castrum de Recode l’Albera i de l’Alt
sin; el ı085 apareix citat com a ‘RechodinEmpordà.
dus’, i el ı278 com a ‘Requeseno’, i així es
va anar transformant fins a l’actual ‘Requeque ens doni alguna pista clara dels seus orígens. sens’. La seva història està vinculada, doncs, als
Tampoc no se sap qui fou l’artífex de la construcció. comtes del Rosselló fins al segle XII, i és possible
Sí que consta, però, que el 859 és esmentat en una que les funcions del castell estiguessin relacionades
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SORTIM RESTAURANTS

Restaurant
La Cantina

Hotel
Can Xiquet

Cuina molt
casolana. A
l’hivern, alguns
dels seus millors plats són
els cigrons amb
escamarlans, l’arròs de
muntanya i el civet de
senglar. És molt petit i fer
una reserva sempre amb
antelació. Entre 15 i 18 €.
Veïnat de Requesens, s/n
Requesens
Tel. 972 19 30 81

Luxe en
atmosfera
rústica. Vistes
espectaculars a la plana
de l’Empordà i llum
fins a l’últim racó de la
casa. En temporada
mitjana, l’habitació
doble val 150 €.
Afores, s/n
Cantallops
Tel. 972 55 44 55
www.canxiquet.com

amb la seva situació com a lloc de pas a les Alberes,
entre els comtats catalans i occitans.

L’obra dels Rocabertí
A partir del segle XII la història del castell es vincula
al comte de Rocabertí mitjançant la donació que en
fa el rei Alfons V a Dalmaci de Rocabertí.
El baluard de grans dimensions que visitareu és
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fruit de la reconstrucció que uns cent anys enrere
—el ı899— van fer els comtes de Peralada. Va començar la reconstrucció Tomas Rocabertí-Dameto i
la va continuar la seva germana Adelaida de Rocabertí, que va morir poc després d’acabar l’obra.
Amb la seva mort, el castell va passar per herència al
mallorquí Ferran Truyols. A partir d’aquí, es va vendre fins a quatre vegades i va quedar en mans dels
germans Rosselló. L’explotació forestal que hi van
fer va ser tan intensa que va comportar la desaparició de molts dels arbres centenaris de la zona.
Després de ser encara propietat del duc d’El Infantado, que va acomiadar tots els habitants, masovers
i altres persones relacionades amb la finca, el castell va anar canviant de mans fins a arribar als industrials Esteva i Pijoan, actuals propietaris, que intenten aconseguir la total rehabilitació i supervivència del conjunt.

Paratges de somni
Les vistes des del castell us incitaran a recórrer i a
conèixer més a fons l’espectacular paratge natural
del massís de l’Albera, zona poc coneguda i a la vegada molt valorada per la seva diversitat natural, que
fa de frontera entre les comarques de l’Alt Empordà
i del Rosselló, i que històricament ha estat terra de
pas per als qui volien travessar els Pirineus, ja que,
en general, els seus camins són de fàcil accés.
Requesens també és el nom de l’antic poble, ara veïnat, situat vora el castell. Partint d’aquestes quatre
cases i del restaurant La Cantina, que us recomanem
de tot cor, podreu conèixer indrets, com ara la font
Rovellada, el forn de Rajols, la presa, el pou de glaç…
o pujar al puig Neulós. El castell us servirà d’excusa;
no podeu marxar del lloc sense visitar totes aquestes
meravelles i recórrer alhora camins entre boscos de
somni. Sense cap mena de dubte, el castell de Requesens i els paratges de l’Albera, marcaran un
abans i un després en les vostres passejades. 

Per saber-ne més
La Cantina: Tel. 972 19 30 81
Visites: dissabtes, diumenges i festius de les 11 a les 17 h

sortim DE

FAUNA AUTÒCTONA

A la serra de l’Albera hi ha almenys dos animals autòctons: un de més petit que
camina molt a poc a poc, i un altre de més gran i amb banyes. Quins són? Envieunos les vostres respostes a castells@castellscatalunya. com, indicant-nos el
vostre nom. Els encertants rebreu un 2x1 per a la visita guiada a un castell de la Ruta “Castells de Lleida: Un
viatge al Passat” (Montsonís, Montclar, Pallargues, Florejacs, Vicfred, Mur i Arbeca). Solució concurs anterior:
Alòs de Balaguer també rep el nom d’Alòs del Marquesat perquè pertanyia al marquesat de Camarasa.

CONCURS
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