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CASTELL DE FARNERS

A cavall del vent

Dalt d’un encimbellat puig granític, hi trobareu el
castell de Farners. Al costat, descansant també
del llarg camí de la història, el turó del Vent.
La pujada a aquest contrafort de
la part oriental del massís de les Guilleries, coronada per aquest vell castell, us aportarà una experiència gairebé mística. Voltat d’una espessa fronda
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de boscos, des d’aquest impressionant emplaçament,
controlareu gran part de
les terres de l’antic comtat
de Girona. Gairebé res distraurà la vostra imaginació i, com si fóssiu personatges d’una llegenda wagneriana, cavalcareu en
harmonia amb les seves pedres, amb el vent com a
company de viatge.

text Ramon Orpinell fotografies Pedro González Descobriu Catalunya a través dels seus castells

Bon camí
El castell de Farners és a cinc quilòmetres
de la capital de la Selva. La pista forestal
està en bon estat.
N
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Entre merlets
L’arribada al castell ja us predisposarà a gaudir-lo
com cal: una pista forestal en molt bon estat, us
tranquil·litzarà l’ànim mentre remunteu aquests
cinc quilòmetres que us separen de la civilització,
de Santa Coloma de Farners. L’esplanada de l’ermita

de la Mare de Déu de Farners us esperarà pacient
per deixar el vostre vehicle i una curta pujada, amb
el punt de risc imprescindible, us conduirà fins a
l’objecte de la vostra estada.
La construcció del castell l’hem de situar cap a inicis del segle XI, encara que, com en moltes altres
fortificacions, tingui un origen més llunyà, en forma d’una petita fortalesa o talaia, que normalment
era de fusta.
També l’ermita de la Mare de Déu de Farners, totalment reconstruïda al segle XVIII, que haureu deixat enrere en la vostra pressa per fer el cim, té una
història molt antiga. Sabem que la va fundar i dotar,
l’abril de l’any ı200, el cavaller hospitaler Ramon de
Farners, tot i que, en l’acta de consagració, es parla
de la reconstrucció d’un temple també anterior, que
podria ser de l’any 950, en què el bisbe Godmar consagra la parròquia de Santa Coloma.
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Nissagues gironines
En el segle XI estava en possessió del comte de
Barcelona, Ramon Berenguer, que ho tenia donat
com a feu als vescomtes de Cardona.
La castlania la van ostentar la família Farners fins al
segle XIII, en què va passar als Vilademany. El ı240
Pere Ramon de Vilademany ho va cedir en testament
al seu fill Arnau, i va lligar la dependència senyorial
al vescomte Folc de Cardona. Hi va haver discrepàncies a finals del segle XIII entre la sobirania que exercia el rei Pere el Gran, que reclamava la potestat del
castell al vescomte Ramon Folc, i aquest, que es resistia a cedir-la, la qual cosa va arribar a crear un greu
problema de jurisdicció fins ben passat el segle XIV.
El castell també va tenir episodis destacats en la
guerra de la Generalitat contra Joan II: el van ocupar els remences el ı485 i, encara una altra vegada
–després de la Sentència Arbitral de Guadalupe– els
pagesos condemnats i processats per diversos crims,
que n’havien quedat exclosos dels beneficis. Després
de Joan Pere de Vilademany va passar a Carles de
Vilademany i de Cruïlles, i els últims senyors del patrimoni dels Vilademany van ser els comtes d’Aranda i el seu successor, el duc d’Híjar.

La fortalesa pam a pam

La restauració que va promoure l’Ajuntament, i que
es va inaugurar el 2003, us permetrà sentir-vos com a casa a l’hora de
sortim Com S’hi arriba
fer volar la vostra imaginació: podreu
Des del parc Sant Salvador hi ha una pista forestal que
tafanejar tots i cada un dels racons de
us porta fins a l’esplanada de la Mare de Déu de Farners
la fortalesa. Podreu pujar per l’estruc(5 km). Deixeu-hi el cotxe, alceu la vista i veureu el castell.
tura de ferro i fusta, elevada a l’altura
Per arribar-hi, enfileu-vos-hi a peu pel camí.
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sortim restaurants i ALLOTJAMENTS

Can Gurt
Magnífic restaurant
català, on la família
Gurt fa anys que hi
treballa oper oferir-hi tota
mena d’embotits de casa,
variats de peix, graellades
i crema catalana. Una
parada força habitual
per als visitants de la
ciutat. Hi podreu menjar
per uns 18-20 .
Ctra. de Sils, 32
Tel. 972 840 260

Hotel Balneari
Termes Orión
A banda de la
zona termal amb
piscina climatitzada, l’hotel
disposa d’altres serveis
(com ara pista de tenis
i biblioteca). Hi podeu
fer estada amb pensió
completa per uns
66  per persona.
Veïnat de Vall, s/n
Tel. 972 840 065

dels merlets i passejar-vos pel pas de ronda que recorre les muralles del segle XII. Fins i tot hi veureu un accés a dalt de la torre mestra circular, de
ı2 metres d’alçària. Des de les sageteres i entre els
merlets, veureu gran part d’aquestes terres plenes
d’història: cap a l’oest, la punta de les Agudes i la
roca Guillera –que amaga la gorja de les Fosses i la
vall de Sant Miquel de Cledells; cap al nord, albirareu la serra del Corb, la del Padró i la de Sant Salvi
i, per un esvoranc de la vall de Farners, les terres
baixes de la comarca de la Selva.
Si sou atrevits, podeu abandonar el vostre castell i
anar fins al puig rocallat del costat, lloc on, en altres temps, també s’hi havia estès la fortalesa. En
tot cas, el cim nu del turó del Vent, us transmetrà
noves i vertiginoses sensacions, que revifaran el
vostre somni wagnerià. n

Per saber-ne més

Ajuntament de Santa Coloma de Farners:
Tel. 972 840 808 // www.webgipal.net/stacolomaf/

sortimde

de Farners

No sabem gairebé res sobre l’origen de l’agregació del motiu Farners en el nom
de Santa Coloma, ni tampoc d’on ve etimològicament això de Farners. Vosaltres
ho sabeu? Envieu les respostes a castells@castellscatalunya.com, indicant 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, Arbeca i monestir de Gualter). Solució del concurs
anterior: Els protagonistes de Mecanoscrit del segon origen es diuen Alba i Dídac.

concurs
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