terra de castells. el baix empordà. President de la Fundació Carles de Montoliu. Baró de l’Albi

Terra d’agradables sorpreses, el
Baix Empordà. I també terra de
castells magnífics, com el que us
proposem conèixer avui.

CASTELL DE BELLCAIRE

El castell dels com
La fortalesa va ser, durant molts anys,

La plaça dels Comtes

un motiu de discòrdia entre els comtes d’Empúries
i la monarquia. Els comtes es van fer forts al mateix
castell de Bellcaire d’Empordà, mentre que la monarquia va començar a bastir el castell del Montgrí per
imposar el seu poder. Però no va caldre acabar-lo,
perquè finalment el rei es va sortir amb la seva i es va
quedar amb la fortalesa.

Així doncs, el castell del Montgrí va quedar inacabat
i avui, des de dalt del massís, continua vigilant el de
Bellcaire, que està situat en un turonet als seus peus
i parapetat per la serra de Valldavià. Quan volteu per
la zona, la presència del massís del Montgrí us acompanyarà i us recordarà el poder que volia exercir la
Corona des d’aquest indret estratègic. Un cop sigueu
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text Ramon Orpinell fotografies Pedro González Descobriu Catalunya a través dels seus castells

sortim restaurant i allotjament

Restaurant
l’Horta
Hi podeu degustar
la cuina típica
i tradicional
catalana actualitzada.
Menjar-hi us costarà
uns 27 e.
C/ Major, 39
Bellcaire d’Empordà
Tel. 972 788 591

Hostal
Empúries
Situat davant la platja
de l’Escala, la meitat
d’habitacions tenen terrassa
i vistes al mar. L’habitació
doble, des de 95 e.
Platja del Portitxol, s/n
L’Escala
Tel. 972 770 207
www.hostalempuries.com

mtes d’Empúries
a Bellcaire, arribareu al castell pujant per qualsevol planta quadrada, voltat per un recinte exterior remadels carrers d’aquesta petita població baix-emporda- tat amb diferents torres rodones de defensa.
nesa. Us sorprendrà, d’entrada, l’acurada restauració d’aquest conjunt monu- sortim Com S’hi arriba
mental, declarat monument nacional,
Per arribar a Bellcaire d’Empordà heu d’anar per la AP-7.
i sobretot, la plaça que li fa de marc.
Agafeu la sortida 5 i continueu en direcció a Viladamat per la
Tota la posada en escena us semblarà
GI-623. En aquesta localitat, agafeu la carretera C-31, que
feta per al lluïment d’aquest edifici de us portarà fins a l’accés definitiu a Bellcaire.
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Al peu del Montgrí
N

castell
de Bellcaire
Bellcaire
d’Empordà
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direcció
l’Escala

GI-6
32

direcció
Verges

C-31

Ullà
C-3
1

El casal dels comtes
Quan l’any 88ı, en un judici es tractava d’esbrinar
si uns alous pertanyien a la jurisdicció d’Ullà, a la
del bisbe de Girona o a la de Bellcaire, dels comtes
d’Empúries, es va deixar el primer rastre escrit d’una
fortificació en el lloc, encara que no va ser fins a la darreria del segle XIII que el comte Ponç V d’Empúries
hi va fer construir una fortalesa, el castell-palau de
Bellcaire, que va ser residència habitual dels comtes
des d’aleshores i fins a la primeria del segle XIV.
Més tard, el castell va formar part de la baronia de
Verges, en mans, des del ı4ı8, dels vescomtes de
Rocabertí i dels barons de Sant Mori. Posteriorment, la baronia va passar als Cardona i, finalment,
l’any ı587 va ser incorporada a la Corona: així doncs,
el ı698 Bellcaire estava formalment dins la batllia
reial de Verges.

21
-63
GIV

Podeu fer la volta al castell de manera pausada, recorrent amb la mirada i amb l’objectiu de la càmera
cadascun dels detalls de la fortificació. Segons l’hora
i el dia, també en podreu visitar l’interior, ja que la
sala gran de l’antic castell actualment és l’església
parroquial de Sant Joan, mentre que la resta de l’edifici es fa servir per al funcionament de l’Ajuntament
de la vila.

El castell és al nucli antic de Bellcaire. La vila
és just al peu del massís del Montgrí, que la
separa del mar.

torroella de
montgrí
direcció
Parlavà

direcció
Pals

Les guerres contínues van deixar molt malparat
aquest castell-palau, i durant els darrers segles es van
produir enderrocs importants a la fortalesa, que ja
no es va recuperar. Aquest va ser el cas de les torres
i part del recinte exterior de la muralla, que està en
gran part arrasat.

La fi del comtat d’Empúries
A través de successives derivacions fonètiques, amb
el pas dels anys, el nom Empordà ha passat a substituir el de l’antic comtat d’Empúries. L’Empordà

VIII cicle de conferències

‘noblesa i societat’

El comte-rei Jaume I i la noblesa
L’entorn familiar de Jaume I: Ernest Belenguer,
catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona.
Dilluns, 4 de febrer
L’entorn nobiliari de Jaume I: Ernest Belenguer,
catedràtic d’Història de la Universitat de Barcelona.
Dilluns, 3 de març

La conquesta i el repoblament de València –
el paper de la noblesa: Enric Guinot i Rodríguez,
professor de la Universitat de València.
Dilluns, 7 d’abril
Mallorca –de la conquesta de Jaume I fins a
la dinastia privativa– l’aportació de la noblesa:
Pere Montaner, director de l’Arxiu Municipal
de la ciutat de Palma.
Dilluns, 5 de maig
Totes les conferències es faran a les 7
del vespre, a la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona (Bisbe Caçador, 3).

va ser un dels comtats més insurgents amb el poder reial i un dels darrers a unir-se a la Corona de
Catalunya i Aragó.
Si voleu conèixer a fons la capitulació del comtat
d’Empúries davant del poder reial, cal que feu coincidir la visita amb Divendres Sant, per poder assistir
a l’espectacle Bandera de Catalunya - La fi del comtat
d’Empúries. Aquesta obra, escrita pel ja desaparegut
Esteve Albert i Corp, poeta, autor teatral i promotor
cultural, fa un recorregut per l’etapa més gloriosa de

sortimde

la història del comtat. S’hi explica el segle XIII, moment en què Jaume I el Conqueridor havia heretat la
vasta àrea catalana-occitana reunificada per la Corona
d’Aragó, en plena expansió mediterrània, i els principis del segle XIV, quan el seu nét, Jaume II, estenia
els dominis de la Corona d’Aragó. Acompanya l’espectacle durant uns dies el Mercat dels Comtes, en
què es fan degustacions gastronòmiques, demostracions d’oficis i una mostra d’artesania. n

Per saber-ne més

Ajuntament de Bellcaire d’Empordà
Tel. 972 788 105

L’antic Topònim

Bellcaire d’Empordà no sempre s’ha dit així. Quin és el seu topònim antic? 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: Les fortaleses sobre el Sió són Montfalcó Murallat, Castellmeià, Preixens, la Ràpita, les Sitges,
Montclar... i moltes altres.

concurs
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