Visita guiada als Castells de Montclús i de Fluvià
Diumenge, 9 d’octubre a les 10h.
Pça. Santa Margarida (Sant Esteve de Palautordera)

Celebrem el vint-i-cinquè aniversari de la
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM)!

Castell de Fluvià
Dìa

Diumenge, 9 d’octubre

Hora:

10h

Lloc:

Pça. Santa Margarida (Sant Esteve de
Palautordera)

Durada Aprox. 3h

Visita guiada als Castells de Montclús i de Fluvià a
càrrec de l’arqueòleg Lluís Vila, d’Estrats.
Tradicionalment se l’ha anomenat castell si bé es
tracta d’un casal fortificat.
El Montseny conserva un patrimoni cultural sovint
poc conegut però que és prou interessant per
descobrir‐lo tot passejant i per conèixer‐lo per
gaudir‐ne i valorar‐lo. En aquesta zona, la qual
podríem anomenar com la vall de Palautordera, hi
destaquen el Castell del Montclús i el de Fluvià, així
com l’arquitectura d’alguns dels masos i l’església
parroquial de Sant Esteve, d’origen romànic.

La domus de Palau, la casa Torrelles i el castell de
Fluvià són les diferents denominacions que ha
rebut el conjunt arquitectònic i que es corresponen
amb els cognom dels llinatges que tenien el domini
de l’indret. La notícia documental més antiga del
castell és remunta a l’any 1154 quan s’establí una
família de nobles, els Palau. El conjunt arquitectònic
actual és el resultat de les diverses reformes que
s’han fet al llarg dels anys. L’aspecte actual és, en
bona part, el resultat de les reformes efectuades a
finals del segle XIX. Al sud en destaca la façana
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principal del casal, es tracta del portal d’accés que
presenta arc de mig punt i al damunt té l’escut dels
Fluvià que data de l’any 1737.

Castell de Montclús

Un altre element d’interès és la capella de St.
Cebrià i Sta. Justina. Es tracta d’una construcció
d’origen romànic amb una sola nau de planta
rectangular amb capçalera trilobulada.
L’església al llarg dels anys ha sofert reformes i
afegits que han modificat l’aspecte primitiu
romànic. Una de les transformacions més
importants és la del s. XIV quan es fortificà l’edifici,
transformant l´absis principal en torre de defensa.
L’última reforma data de l’any 1967.
Aquest conjunt arquitectònic està vinculat a un
episodi històric destacat en la història de Catalunya,
la Guerra dels Segadors. L’1 de febrer de 1640
Anton de Fluvià ‐Torrelles i de Llordat va ser
assassinat per soldats de l’exèrcit castellà. Aquest
fet va ser l’espurna que inicià l’ofensiva de la
Generalitat i del Consell de Cent contra la il∙legalitat
dels allotjaments i que va provocar la denúncia del
comportament dels terços.

Mataren un cavaller / a la porta de l’església

El castell es troba a la mateixa alçada que el de
Fluvià, però a l’altre costat del riu Tordera. Ocupa
un lloc estratègic, fet que permet entendre el
topònim de Mont‐clos. Els seus orígens es
remunten al segle XI, segons les dades
arqueològiques. El segle XIII Guillem de Sesagudes
el va convertir en la seva residència i a mitjans del
segle XIV va iniciar‐se una gran reforma per
transformar‐lo en palau, però no s’arribà a portar a
terme mai i el castell es va convertir en el lloc de
residència del castlà. Amb motiu del terratrèmol de
1448 va ser pràcticament abandonat.

Del castell se’n poden
observar tant el recinte
sobirà com el jussà. En el
primer s’hi troba el lloc de
residència dels senyors.
Seria de forma quadrada i
s’organitzaria a l’entorn
d’un pati central on s’hi
observa part de la torre
de l’homenatge. En un
dels extrems hi destaca
una torre imponent que
hauria
estat
l’antiga
presó. El recinte jussà
estaria encerclat per la
muralla exterior, en el seu
interior hi hauria la
capella
de
Santa
Margarida,
els
magatzems d’aliments, les quadres pels animals...
(Text i imatges: Estrats)

Don Anton de Fluvià / i els àngels li fan gran festa.
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