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Begur commemora, 
aquest 2019, els mil 

anys d’existència 
documentada de la 

seva fortalesa

«Més aviat matinejo i faig senyals al primer 
raig de sol des del castell de Begur»

Joan Vinyoli (escrit en una postal que va enviar al també 

poeta Josep Vicenç Foix)

 El castell,
testimoni d’un mil·lenni

Un escrit del 1019 
cita Arnust de 

Begur, considerat el 
primer senyor 

feudal del poble
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daten l’ocupació del 
cim ja en temps 
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Els conceptes i les opinions sostinguts en els 
articles signats que apareixen a Es Pedrís 
Llarg no representen necessàriament l’opinió 
d’aquesta revista.

Recordem que les pàgines d’Es Pedrís Llarg 
són obertes a tothom. Qualsevol persona que 
vulgui emetre la seva opinió o col·laborar en la 
revista ha de lliurar els originals a la redacció, 
fent-hi constar les seves dades personals i el 
seu telèfon, sense que això comporti cap com- 
promís de publicació dels articles.

A fi de complir amb l’article 25.1m, de la Llei 
reguladora de les bases de règim local, les 
vostres dades han estat extretes de l’arxiu de 
l’Ajuntament de Begur. Per deixar de rebre 
informació, només cal que ho digueu a la 
secció de Registre d’entrada i informació de 
l’Ajuntament o envieu un correu electrònic a 
la nostra bústia: espedris@begur.cat.

Biblioteca Salvador Raurich
Telèfon 972 624 305
biblioteca@begur.cat
Ràdio Begur
Telèfon 972 624 303
radio@begur.cat
Sala d’exposicions
Telèfon 972 624 155

•Casino Cultural / Cinema Casino
Carrer Casino, 1 
Telèfon 972 622 959 / 676029866
cinecasino@begur.cat

•Àrea de Medi Ambient
Espai Mas d’en Pinc
Passeig Carmen Amaya, 12
Telèfon 872 214977
mediambient@begur.cat
www.espaimaspinc.cat

•Àrea d’Esports-Pavelló Municipal
Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 623 484
esports@begur.cat

•Casal de la Gent Gran
Av. Onze de setembre, 3 
Telèfon 972 626 002

•Local Polivalent – Casal d’Esclanyà
C/ Perdiu, 1-3 · Esclanyà 
Telèfon 872 219 282 / 680 115274
•Recaptació (Consell Comarcal) 
c. Ventura Sabater, 6 (Galeries Casa 
Gran).  Telèfon 972 624 030
•Deixalleria Municipal
Camí de les Pedreres, 6 
Telèfon 606 54 23 84
•C.E.I. Ses Falugues
Carrer Corriol-Escoles Velles
Telèfon 972 624 304
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Carrer Pavelló, 1 
Telèfon 972 624 114
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Carrer Francesc Forgas, 1 
Telèfon 972 624 200 
Mail: policialocal@begur.cat

•Jutjat de Pau
Av. Onze de setembre (Galeries Casa 
Gran) Telèfon 972 624 060

Telèfons i adreces de serveis públics
•Ajuntament de Begur
Pl. de l’Església, 8 - 17255 Begur
Telefòn 972 624 020
www.begur.cat
begur@begur.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 
a 14.30 h
•Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme 
Oficina de Turisme 
Av. Onze de setembre, 5 1
Telèfon 972 624 520 
turismebegur@begur.cat
Borsa de treball
borsatreball@begur.cat
•Àrea de Serveis Socials / Assistent 
Social
Pl. de l’Església, 8
Telèfon 639 028243
•Àrea de Cultura-Escoles Velles
Carrer Bonaventura Carreras, 11 
Telèfon: 972 624155
cultura@begur.cat
Arxiu Històric Municipal
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-972 541188 (La Bisbal d’Empordà)
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Telèfon 112 / 972 30540
•Consultori Mèdic
Pl. Pella i Forgas 
Telèfon 972 622 025
•CAP Palafrugell
c. Àngel Guimerà, 6
Telèfons 972 10607 (centraleta)
972 609222 (programació)
•Hospital de Palamós
Telèfons 902 609222 (programació); 
972 600 160 (centraleta)
972 600 620 (urgències)
•Creu Roja
Telèfon 972 301 909
•Endesa. Telèfon 800 760 333 
800 760 706 (avaries)
•Aigües de Catalunya
Telèfon 902 195 630
•Correus
C/ Ventura Sabater (Galeries Casa 
Gran). Telèfon 972 623545
De dilluns a divendres, de 10.45 a 
14.30 h - dissabtes, d’11 a 13 h
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Aquest 2019 celebrem el mil·lenari de l’existència del cas-
tell de Begur. No hi ha documentació exacta sobre la data de 
construcció de la fortalesa medieval, de manera que ens hem 
guiat pel primer escrit que es conserva en què apareix un 
senyor feudal del poble, Arnust de Begur, el 1019. Conside-
rem, doncs, i així ho han donat per bo diferents estudiosos de 
la història -com Pella i Forgas, Raurich o Pericot-, que la data 
d’inici del feudalisme en el nostre municipi és aquesta. Per 
commemorar l’existència d’aquest edifici tan emblemàtic i 
significatiu per al poble i per a la comarca, hem preparat una 
sèrie d’activitats al llarg de l’any, les quals donaran a conèi-
xer la història i els detalls que han marcat aquests mil anys. 
Conferències, exposicions, visites....  

El castell ha estat testimoni mut de l’evolució de la societat 
begurenca. Ha vist passar comtes, ducs i senyors feudals, 
però també historiadors, arqueòlegs, escriptors i, fins i tot, 
estrelles de Hollywood. La seva posició privilegiada, al cim 
d’un dels turons més emblemàtics de la nostra Costa Brava, 
va ser un atractiu tant per als primers pobladors del territori 
com per a l’estratègia militar al llarg dels segles. Precisament, 
en ser un punt estratègic de primer ordre, el castell va patir 
grans destruccions, forçades per exèrcits que el veien com 
una amenaça per a les seves tàctiques. El resultat final -tot i 
algunes reformes posteriors- va ser l’aspecte actual. 

Des que Salvador Raurich va promoure l’adequació de l’accés 
al castell, el 1908, els veïns i veïnes de Begur van tornar a 
veure possible gaudir de la zona i de les magnífiques vistes 

El castell, un símbol de Begur i de la comarca
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Joan Manel Loureiro Vall / Alcalde de Begur-Esclanyà
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que ofereix. Més endavant, el 
turisme també el va descobrir 
i, tant la seva posició privilegia-
da com el seu entorn -amb un 
punt de misticisme-, han inspi-
rat artistes, poetes i escriptors.

L’origen i la història del cim 
del turó i del castell han estat 
degudament tractats per histo-
riadors i arqueòlegs en diverses 
publicacions, com ara la Histo-
ria del Ampurdán, de Josep Pe-
lla i Forgas; De la història de Ba-
gur, de Salvador Raurich; Huellas arqueológicas en el castillo 
de Begur, de Lluís Pericot; Begur, un esbós de la seva història, 
de Josep M. Fullola Pericot, i El castell de Begur, 1052-1604, 
d’Elvis Mallorquí, entre altres. En aquesta edició especial 
d’Es Pedrís Llarg, oferim una visió de conjunt i resumida de 
la història i les anècdotes que s’han produït a l’entorn de la 
fortalesa en aquests mil anys d’existència documentada. És 
una més de les accions que, com deia abans, volem portar a 
terme durant el 2019. Hem dissenyat també un logotip com-
memoratiu del mil·lenari, que apareixerà en les comunica-
cions i publicacions de l’Ajuntament al llarg d’aquest any.

Tot i els avatars de la història, ningú pot negar que el castell 
ha estat i és un símbol per al nostre municipi i per a la comar-
ca. I així l’hem de continuar veient i gaudint. Bon mil·lenari!

Les restes del castell de Begur, en l’actualitat. Foto: Núria Casellas
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El castell de Begur compleix mil anys des de l’inici documentat del feudalisme 

Era l’any 1019 quan el senyor feudal Arnusto de Bigurio (o Arus-
tus, segons quina documentació es consulti) participava com a 
observador en el procés de la causa entre la comtessa Ermessen-
da de Barcelona i el comte Hug d’Empúries, sobre la possessió de 
l’alou d’Ullastret (Hug l’havia pres per la força i Ermessenda en 
defensava la seva propietat). En el document en què va quedar 
recollit el judici, hi figura Arnusto i és la referència existent més 
antiga que es conserva sobre la presència d’un senyor feudal i un 
castell a Begur. 
Arnust de Begur va ser succeït com a senyor feudal més enda-
vant per Udalard Gaufred, que va acabar venent el castell a la 
comtessa Ermessenda. Aquesta va enfeudar el castell a amics i 
servidors seus, segons li convenia, en el marc del seu etern en-
frontament amb els comtes d’Empúries pel domini territorial. 
Entre els nobles que van tenir enfeudat el castell, hi figuren Artal 
Guadall, el senescal Amat Elderic d’Orís, Guillem de Bonadona, 
Bernat Amat i Dalmau Bernat, senyor de Peratallada. El domini 
dels Peratallada a Begur seguiria fins a mitjan segle XIII. La unió 
amb els Cruïlles, el 1249 (per matrimoni), va fer que els del llinat-
ge Cruïlles de Peratallada fossin senyors, fins ben entrat el segle 
XVII, de bona part dels pobles del Baix Empordà, entre ells, Begur. 
En tot aquest temps, el castell va ser enfeudat a diferents nobles, 
com ara Berenguer de Begur (1136), Galceran de Begur (1295) o 
Blanca de Begur (1358).
Va ser el 1309 quan el rei Jaume II va iniciar el procés que con-
solidaria definitivament el domini dels Cruïlles de Peratallada 
sobre el feu de Begur, Esclanyà i Regencós. Jaume II va donar els 
drets sobre el poble i el castell de Begur a Bernat de Cruïlles, amb 
el títol de baronia, com a compensació per l’ajuda financera del 
noble en el setge d’Almeria (Jaume II d’Aragó i Ferran IV de Cas-
tella van iniciar una croada contra l’emirat nassarita de Granada, 
lluita que va portar al setge d’Algesires per part dels castellans i al 
d’Almeria, pels aragonesos).
El 1360, Pere III el Cerimoniós va vendre a Gilabert de Cruïlles 
la jurisdicció criminal i civil de Begur, Esclanyà i Regencós, per 

La referència més antiga és un escrit del 1019, en el qual apareix el primer senyor feudal del terme

Vista panoràmica antiga de Begur, impressa com a postal i retocada amb la tècnica del color. Foto: Edicions Joanola. Col·lecció Pedrito Carreras

20.000 sous barcelonesos, una 
propietat que va mantenir poste-
riorment la vídua del noble, Elvi-
ra de Puigpardines. Elvira es va 
haver d’enfrontar als habitants 
del lloc, el 1407, quan aquests van 
apel·lar al rei Pere III per obtenir la 
redempció del territori, a canvi de 
20.000 sous barcelonesos, el ma-
teix preu que havia pagat Gilabert. 
Va ser el primer intent d’adquirir 
la jurisdicció civil del poble, però 
no va tenir èxit i els habitants de 
Begur es van quedar sense lliber-
tat i sense els diners entregats (els 
diners van anar destinats, proba-
blement, a finançar guerres). Van 
haver d’esperar 200 anys més per 
alliberar-se del feudalisme. El se-
gon intent va ser el 1444, davant el 
rei Alfons el Magnànim. En aques-
ta ocasió, va ser el baró de Cruïlles del moment, Jofre Gilabert (fill 
d’Elvira) qui va ‘convèncer’ el monarca que no acceptés la petició 
dels veïns, aportant 1.000 florins a les arques reials. Finalment, 
el 1604, l’últim baró del llinatge a Begur, Carles de Vilademany i 
Cruïlles, va vendre els drets i la jurisdicció del castell a la univer-
sitat (ajuntament) del poble.  
El castell va passar a mans municipals quan ja havia patit dues 
destruccions: el 1468, ordenada pel duc de Lorena, i el 1694, en el 
context de la Guerra dels Nou Anys, per ordre del duc de Noailles. 
Uns tres segles després, l’edifici va ser demolit definitivament per 
ordre del general anglès Doyle. No existeix documentació gràfica 
precisa sobre l’aspecte que tenia el castell, malgrat que, basant-se 
en les restes existents, alguns estudiosos han intentat definir-ne 
les característiques, sense arribar, però, a cap conclusió clara.

MIL·LENARI DEL CASTELL

Gravat en què es veu Guillem 
de Bonadona jurant fidelitat 
a Ramon Berenguer I, pels 
castells de Begur i Palafru-
gell. Font: Revista de Girona, 1991
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Primers assentaments humans al castell, de l’edat del 
ferro i de la civilització ibèrica.

MIL·LENARI DEL CASTELL

S. VI-II aC

889 Concessió d’uns terrenys propietat de l’abadia de 
Fontclara. Primers indicis de la voluntat de construir-
hi un castell.

1019

1052

1057

1057-1059

1062

1312

1309

1360

1395

Primer esment d’un senyor feudal del castell de Be-
gur, Arnusto de Bigurio, en la documentació del 
judici sobre el domini d’Ullastret entre els comtes 
d’Empúries i els de Barcelona. Més endavant, consta-
ria com a senyor feudal Udalard Gaufred.

Consta que Artal Guadall tenia el castell en feu.

La comtessa Ermessenda cedeix a Ramon Berenguer 
I i a la seva esposa, Almodis, els drets sobre el castell.

El senescal Amat Elderic d’Oris jura fidelitat a la 
comtessa Almodis pel castell. Bernat Amat, familiar 
del senescal, el substitueix més endavant.

Dalmau Bernat, senyor de Peratallada (més enda-
vant, Cruïlles de Peratallada) jura fidelitat a Ramon 
Berenguer i Almodis pel castell i el feu. 

El rei Jaume II concedeix el poble de Begur a Gilabert 
de Cruïlles i al seu fill Bernat, amb el títol de baronia 
(hi anaven inclosos Esclanyà i Regencós).

El rei Jaume II confirma els drets concedits a Gilabert 
i Bernat.

El rei Pere III el Cerimoniós ven a Gilabert de Cruïlles, 
per 20.000 sous barcelonesos, la jurisdicció civil i cri-
minal de Begur, Esclanyà i Regencós.

La vídua de Gilabert de Cruïlles, Elvira de Puigpardi-
nes, redacta un inventari de béns del seu marit, que 
inclou el castell de Begur, Esclanyà, i Regencós.

1964 Instal·lació del sistema d’il·luminació del castell, a ini-
ciativa de Carmen Amaya.

Els veïns de Begur enceten un procés de redempció 
davant el rei Alfons el Magnànim. El baró de Cruïlles 
ofereix, però, 1.000 florins al rei perquè desestimi 
l’oferta i aquest accepta.

1444

Pere de Rocabertí, capità de les forces reials, reclama 
els 20.000 sous dels veïns de Begur per finançar gue-
rres i els obté.

1463

Les tropes franceses ocupen el castell. Joan d’Anjou, 
duc de Lorena, n’ordena la demolició, per eliminar la 
seva posició estratègica militar.

1468

Bernat Gilabert defensa la seva jurisdicció sobre el 
castell, que havia estat parcialment reconstruït.

1481

El municipi de Begur compra els drets sobre el castell 
al baró Carles de Vilademany i de Cruïlles.

1604

Després de la batalla del Ter, les forces del duc de 
Noailles destrueixen el castell.

1694

Durant la Guerra del Francès, les forces del general 
anglès Doyle desembarquen a Sa Riera, prenen el des-
tacament de l’exèrcit francès a Sa Tuna i volen el cas-
tell per evitar que torni a ser utilitzat pels francesos.

1810

A proposta de Salvador Raurich, l’Ajuntament cons-
trueix el camí d’accés al castell, a més d’alguns bancs 
i d’un emmerlat. Durant les obres, es fan importants 
troballes arqueològiques.

1908

Es construeixen uns merlets al cim del castell i es 
planten pins en el turó.

1956

1969 Pavimentació de l’accés a la part alta del castell.

Els habitants de Begur reuneixen 20.000 sous barce-
lonesos per intentar revertir la venda del rei Pere III a 
Gilabert. Elvira interposa un plet i el guanya. 

1402

Fragment del document en què apareix citat Arnus-
to de Bigurio. Font: Arxiu Diocesà de Girona
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Les restes trobades daten els primers habitants del cim en el segle VI aC

Diferents troballes que es van fer a principis del segle XX a 
l’espai del castell demostren que aquesta zona va ser ocupada 
en èpoques prehistòriques. Són restes que provenen de l’edat 
del ferro, i dels períodes ibèric i grec. 
A finals del segle VI aC, diversos assentaments ibèrics, de la 
tribu dels indigets, van ser creats en punts estratègics del Baix 
Empordà. La capital indigeta era Ullastret, des d’on s’exercia 
un control social, comercial i polític del territori. Es considera 
que els assentaments de Begur, Castell (Palamós), Torre Va-
lentina (Calonge i Sant Antoni), Sant Feliu de Guíxols i Sant 
Sebastià de la Guarda (Llafranc) formaven part d’aquesta xar-
xa, molt important per assolir el domini territorial i el con-
trol comercial, i per garantir una bona defensa. Els poblats, 
formats per una o dues habitacions (espais habitats), estaven 
situats arran de mar, prop de cales i en llocs elevats, com en el 
cas de la muntanya del castell de Begur, a 250 metres sobre el 
nivell del mar. 
Les restes prehistòriques del cim del castell de Begur van ser 
localitzades el 1908, quan, a iniciativa de l’historiador begu-
renc Salvador Raurich i gràcies a una subscripció popular, 
es va construir un camí d’accés a la zona. Durant les obres, 
van aparèixer diversos fragments de ceràmica de diferents 
èpoques. Salvador Raurich, Josep Pella i Forgas i Joaquim 
Prats les van recopilar i van ser documentades pel professor 
Manuel Cazurro, que havia participat en excavacions a Em-
púries. Uns anys després, el prestigiós professor i arqueòleg 
alemany Adolf Schulten va confirmar la classificació que Ca-
zurro havia fet de les peces.

Troballes significatives

Entre 1943 i 1944, l’arqueòleg i prehistoriador Lluís Pericot va 
dirigir unes cates a la zona, durant les quals es van fer noves 
troballes de ceràmica de diverses èpoques, des de la prehis-
tòria a l’edat moderna. Entre altres peces, a la muntanya del 
castell s’han trobat una destral neolítica; ceràmica indígena, 
de pasta tosca, amb partícules de mica i sense ornaments; ba-
ses de petites olles; fragments de cordons i impressions; cerà-
mica negra, sense decoració; parts de peces decorades amb 
línies, d’origen ibèric; un fragment d’un got decorat amb la fi-
gura d’un cap d’una dona, en tons vermellosos, d’origen grec, 
i una altra peça de ceràmica greco-italiota, de vernís negre, 
amb el relleu de la part posterior d’un cavall, un símbol que 
els ibers també utilitzaven sovint. 
Una de les troballes més importants va ser una moneda em-
poritana de bronze, amb llegenda ibèrica, provinent, segons 
Pericot, de mitjan segle II aC (la comunitat grega d’Empúries 
va coexistir amb els assentaments ibers durant uns segles i 
hi va establir llaços comercials). També s’hi van trobar restes 
d’utensilis d’època antiga, com ara una llàntia paleocristiana 
(d’entre els segles III i VI dC).
Les peces van ser dipositades inicialment a l’Ajuntament, 
però més endavant, el mestre Lluís Esteve i Cruañas, que 
s’havia implicat activament en el procés de les troballes, va 
instal·lar una petita exposició a l’escola (actual edifici de les 
Escoles Velles). En una data sense determinar, les peces van 
desaparèixer i es desconeix on es troben actualment. 
Tant Pericot com Raurich i Pella i Forgas van recomanar, en el 
seu moment, una campanya d’excavacions més a fons, donat 
que hi havia indicis clars de l’existència d’antics assentaments 
a la zona. El 1994, l’informe de la Generalitat que acompanya 
l’expedient de delimitació de l’entorn de protecció del castell 
(amb l’objectiu final d’incloure’l en el catàleg de Béns Cultu-
rals d’Interès Nacional) destacava la importància de les restes 
trobades i qualificava l’espai de jaciment arqueològic, pel que 
recomanava dur-hi a terme campanyes d’excavacions.

El doctor Pericot amb el mestre de l’Escola de Begur Lluís Esteve i els seus 
alumnes, fent prospeccions al cim del castell, als anys quaranta del segle 
XX. Foto: Família Esteve i Cruañas
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Exposició de les restes trobades al castell. Font: Arxiu Municipal de Begur

Destral neolítica trobada prop del castell i fragment de ceràmica àtica 
trobada a la mateixa zona. Font: Família Fullola Pericot

S’hi van localitzar peces de l’edat del ferro, d’assentaments ibers i de procedència grega
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El 23 de setembre de 1604: la independència beguenca del feudalisme

Després d’un parell d’intents per part de les universi-
tats de Begur, Esclanyà i Regencós (que havien estat crea-
des durant el segle XIV) d’obtenir la redempció dels drets 
sobre els termes corresponents (1402 i 1444), finalment, 
el 23 de setembre del 1604, se signava la venda del castell 
i de tot allò que es trobava en els seus dominis. El castell 
pertanyia llavors a Carles de Vilademany i de Cruïlles, 
que l’havia heretat del seu avi, Carles d’Oms, de Cruïlles 
i de Vilademany, el 1518. 
Carles de Vilademany, que també era senyor de Santa 
Coloma de Farners i que residia a Vic, tenia problemes 
econòmics i molts deutes, situació que el va portar a 
prendre la decisió de vendre el castell de Begur i els seus 
drets. Ho va fer per 6.000 sous barcelonesos i els com-
pradors efectius en van ser quatre representants de les 
universitats implicades (Begur, Esclanyà i Regencós), 
els quals van lliurar els diners a la taula de dipòsits de 
Barcelona: Marc Mauri de Vall, pagès de Begur; Antoni 
Carreres, mariner; Pere Mató, pagès d’Esclanyà, i Antic 
Sabater, pagès de Regencós. 
La venda incloïa el castell i el seu terme, la jurisdicció, 
la batllia i la facultat d’escollir el batlle, cases, fortaleses, 
muntanyes, fonts, prats, feus, masos, delmes de la terra i 
el mar, censals, rendes de masoveries, el dret i la facultat 
de pescar al mar del terme i el dret de patronat del be-
nefici eclesiàstic establert a l’altar de Santa Maria de la 
capella del castell, entre altres privilegis. La compra no 
va suposar, a la pràctica, l’eliminació de certs drets feu-
dals del castell, i dels delmes de les terres i el mar, que 
continuarien essent cobrats pels síndics, però sí que va 
significar la desaparició definitiva dels senyors feudals a 
Begur, Esclanyà i Regencós. Tot i això, l’escriptura es va 
fer com a carta de gràcia, amb una clàusula que preveia 
la possibilitat que Carles de Vilademany pogués recom-
prar els béns venuts. No consta, però, que aquest últim 
senyor intentés posteriorment recuperar-ne els drets.

MIL·LENARI DEL CASTELL

Els habitants de Begur, Esclanyà i Regencós van comprar el castell i el terme al llinatge dels Cruïlles

Document de venda del castell i els drets sobre el terme, escrit en llatí i dictat per 
Carles de Vilademany i de Cruïlles. El document s’inicia amb el reconeixement 
per part del noble dels deutes que té contrets amb diferents personatges de 
l’època i de la impossibilitat de fer-hi front sense dur a terme la venda dels drets 
sobre el castell de Begur, Esclanyà i Regencós. Al final de l’escrit, hi figura el 
segell de la casa dels Cruïlles. Font: Arxiu Municipal de Begur.

Fragment del contracte de venda del castell de Begur i els seus drets, traduït al català

(...) Sigui conegut de tothom que jo En Carles de Vilademany i de Cruïlles, senyor de la vila de Santa Coloma de Far-
ners del bisbat de Girona, habitant a la ciutat de Vic, de grat i amb cert coneixement, us confesso i reconec a vosaltres 
l’honorable Marc Mauri de Vall, pagès, Antoni Carreres de Vilanova, mariner del castell de Begur, Pere Mató, pagès 
d’Esclanyà, i Antic Sabater, també pagès de Regencós, absent, síndics, procuradors i actors de la universitat dels ho-
mes i persones singulars dels dits castell i llocs i termes de Begur, Regencós i Esclanyà del bisbat de Girona i a la uni-
versitat dels dits llocs en la manera i forma en l’instrument designat més avall de venda, cessió, absolució, definició, 
remissió i traspàs, que vau donar i vau pagar-me i jo vaig rebre de vosaltres, en el dit nom i de la dita universitat a la 
meva total voluntat, totes aquelles sis mil lliures barceloneses, pel preu de les quals jo, per mi els meus, us vaig vendre, 
cedir, absoldre, definir i relaxar i traspassar a vosaltres, en el dit nom i a la dita universitat i als seus particulars, mi-
tjançant, però, un instrument de gràcia per redimir o de pacte de revenda, tot aquell castell derruït, tancat amb parets, 
anomenat comunament ‘castell de Begur’, amb els seus drets i pertinences i tots els delmes, tant de terra com de mar, 
censos, tasques, rendes, profits, obvencions i emoluments i altres drets, a manera de pagament de dit preu i de moltes 
altres coses que es contenen més àmpliament en el dit instrument de venda, cessió, absolució, definició i traspàs re-
dactat poc abans del present dia i davant el notari infraescrit. Per això, renunciant a l’excepció de no haver comptat 
el diner, de no haver-lo rebut els drets en el mode predit, al dol, al mal i a l’acció ‘in factum’ sobre les coses predites, de 
les sis mil lliures que per vosaltres m’han estat pagades tal com s’ha dit, us faig àpoca del pagament amb el pacte fer-
míssim de no demanar ni exigir res de nou d’ara endavant per les mateixes coses amb solemne estipulació validada. (...)  

Font: ‘El castell de Begur 1052-1604, estudi i edició de la venda del Castell a la Universitat de Begur, Regencós i Esclanyà l’any 1604’, Elvis Mallorquí, 2004.
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Dibuix realitzat per Salvador Raurich l’any 1883, quan tenia 14 anys, en què es veuen el castell i les edificacions de l’època, algunes d’elles ja desaparegudes. 
Font: Família Fullola Pericot
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Mapa militar francès per a l’estratègia d’atac en la batalla del Ter, amb indicacions sobre les posicions dels exèrcits. Font: pedresdegirona.com

Les grans destruccions que van configurar l’aspecte actual de la fortalesa

La seva situació, clau per a l’estratègia militar, va provocar que l’edifici fos derruït en tres ocasions

L’aspecte actual del castell és fruit de tres grans destruccions, a 
causa de les guerres, i de petites reformes posteriors. La primera 
gran destrucció va tenir lloc el 1468, durant la baronia dels Cruï-
lles i en el marc de la Guerra Civil catalana (1462-1472). Uns anys 
abans, havia esclatat la primera guerra dels remences. L’exèrcit 
francès va envair Catalunya i, entre altres llocs, van prendre Be-
gur i el seu castell. El líder de l’exèrcit, Joan d’Anjou, duc de Lore-
na, va ordenar destruir la fortalesa, per evitar que fos utilitzada 
pel bàndol català. El castell devia ser reconstruït en poc temps, 
donada la documentació existent en relació a la concessió de di-
versos feus posteriors a la destrucció. Es va haver de defensar 
l’any 1673 d’una altra invasió francesa, tot i que, en aquest cas, no 
va patir grans danys.
El 27 de maig de 1694, les tropes franceses, comandades pel duc 
Anne Jules de Noailles, van obtenir la victòria en l’anomenada 
batalla del Ter, davant l’exèrcit espanyol del duc d’Escalona, 
Juan Manuel Fernández Pacheco. La batalla, emmarcada en els 
avançaments de la Guerra dels Nou Anys, va tenir lloc entre Ver-
ges i Torroella de Montgrí, i l’objectiu final per part de les forces 
franceses era arribar a la ciutat de Girona. A Begur, els francesos 
van decidir destruir el castell, perquè era un punt de resistència 
molt evident. Cal suposar que el  castell va ser més o menys re-
construït, un cop acabada la guerra, perquè poc més d’un segle 
després estava dempeus i tornava a ser considerat un enclava-
ment d’estratègia militar important. Així ho va creure el general 
anglès Charles William Doyle quan, el 10 de setembre de 1810, 
durant la Guerra dels Francès, va ocupar Begur i les seves cales, 
i va ordenar la voladura de la fortalesa, per evitar que fos utilit-
zada pels francesos en la seva defensa contra les tropes aliades 
angleses i espanyoles.

Dies després, el 14 de setembre, 
Doyle va entrar amb les seves 
tropes a Palamós. Les auto-
ritats espanyoles van deci-
dir commemorar aquestes 
victòries amb unes meda-
lles d’or i d’argent que va 
entregar a l’armada reial 
britànica. L’anvers de les 
monedes mostra la figura 
dels escuts reials britànic i 
espanyol, situats de costat, i 
amb la inscripció Alianza eter-
na a la seva base. Al revers, hi  
ha la inscripció Gratitud de Es-
paña a la intrepidez británica, i 
Bagúr, 10 de Setiembre i Palamós, 
14 de Setiembre 1810. La pedra 
del castell va ser venuda pel 
municipi de Begur i la fortalesa 
no va tornar a recuperar-se mai 
com a tal.
Fins que Salvador Raurich va 
promoure la construcció d’un accés adequat al castell des de Sant 
Ramon, l’any 1908, no es va fer cap arranjament a la zona. En 
aquell moment, també s’hi van construir uns bancs adossats als 
murs i altres obres de contenció. El 1956, l’Ajuntament va manar 
construir-hi uns merlets i plantar pins a tot l’entorn del castell. El 
1969, va ser pavimentat l’accés a la part alta de l’edificació. Des de 
llavors, s’hi han fet nombroses tasques de manteniment.

MIL·LENARI DEL CASTELL

Revers de la medalla com-
memorativa de les invasions 
angleses a Begur i Palamós.  
Font: ‘La medalla de ‘Bagúr’ i Palamós’. 

Jonathan Stark, IEBE, volum 28, 2009.
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A la dècada dels anys noranta del passat segle, van presentar-se 
a la casa rectoral de Begur uns vilatans, acompanyats d’uns amics 
francesos. La raó de la seva visita era mostrar la fotocòpia d’un 
mapa antic redactat pel general anglès Doyle, datat a 10 de setem-
bre de 1810, que tenia una relació directa i molt interessant amb 
el poble de Begur, confeccionat durant una situació de molt com-
promís i de greu perill, ja que es tractava de la invasió per part 
de l’exèrcit francès, en el marc de la Guerra de la Independència. 
Aquests estrangers varen adquirir el document a París, mitjançant 
un antiquari. Era un mapa costaner vist des de la mar, que des-
crivia el terme de Begur, mostrant la costa des de s’Encalladora, 
prop del cap de Begur, fins passat Cap Sa Sal, prop de Sa Riera, 
on va tenir lloc la ‘batalla de Begur’. De l’interior del municipi, hi 
constava des del puig de Son Ric, a l’esquerra, fins a les muntan-
yes de prop de Sa Riera, mostrant la torre del Mas d’en Pinc i re-
marcant singularment el castell de Begur, com a figura principal. 
El castell de Begur era el lloc ideal per establir-hi una guarnició.  

Explicació del mapa:

En primer terme, hi ha el poblat mariner de Sa Tuna (7), amb el 
puig coronat per la torre de Sa Tuna (6) i a la raconada, s’hi ama-
ga la cala d’Aiguafreda. A l’esquerra, s’hi veu la roca segada de 
s’Aixugador. A la dreta, hi ha un pic que s’enlaira sobre el Cap Sa 
Sal. S’hi veu també el Puig de la Creu, que aquí està representat 
com un petit fortí. La silueta de la muntanya va perdent-se i no 
assoleix La Sirna (Sa Riera). Sobre el petit poblat de pescadors hi 
ha dibuixat el poble, amb el contorn del temple parroquial que so-
bresurt per damunt de les cases. A la dreta del poble hi ha repre-
sentada la torre del Mas d’en Pinc (3). Al cim de tot hi ha la mola 
pètria del castell, que li dóna molt d’embalum, car vol significar 
la importància tàctica que tenia l’alcàsser. A l’extrem esquerre, a 
la part alta, hi ha representat el Puig de Son Ric, amb una petita 
edificació al cim. A l’altre costat de la muntanya, hi ha la silueta 
ondulada de les muntanyes que van davallant cap a Sa Riera. En 
tot el dibuix, hi ha uns signes semblants a fletxes mirant al cel, 
que volen ser arbres, probablement pins, que cobrien aleshores el 
nostre massís. Hi ha també indrets del mapa on no hi detalla res, 
car no tenien massa interès per a ells. 
El més important d’aquest document no és pas el mapa en si, tot 
i ser extraordinàriament captivant, sinó les indicacions que hi 
anota, amb la corresponent inscripció al costat per fer-nos enten-
dre com es desenvolupà el combat entre els francesos, d’una part, 
que en el mapa són anomenats El enemigo, i les tropes angleses i 
espanyoles, i la guerrilla, que també hi participà.
Segons es representa aquí, la tropa francesa ocupava diferents 
punts estratègics. El capità Calleau, francès, tenia el seu destaca-
ment al cim del pujol (1), a l’esquena del Mas d’en Pinc. Des d’allà, 
es veu parcialment la platja de Sa Riera i els diferents camins que 
pugen al poble. Podia veure, doncs, poc o molt, les maniobres del 

Reproducció del mapa de la ‘batalla de Begur’.  
(Els números han estat retocats i colorejats per a una millor 
visualització). Font: Ponç Feliu

desembarcament de les tropes angleses de la fragata Cambrian, 
comandada per Doyle, i de la fragata Diana. Això vol dir que els 
francesos podien adonar-se de l’assalt dels aliats i que la presa de 
Begur no fou gràcies a un atac sorpresa, com insinuen molts his-
toriadors. Més endavant, l’autor serà més explícit i assenyalarà 
en el mapa on hi hagué el combat principal. 
Hi havia soldats francesos, a més, al turó que baixa precipitada-
ment al mar, on hi ha el Cap Sa Sal (9). Sota aquesta avançada hi 
ha Ses Negres, illots de pedra fosca. La vista pot seguir bona part 
del camí de ronda que antigament anava de Sa Tuna a Sa Riera, 
i es veu una costa retallada i esquerpa. Si hom es gira, observa, 
a l’altre costat, la cala d’Aiguafreda i el port de Sa Tuna. Tenien 
encara un altre destacament, tot i que no ho concreta massa: era 
la torre de Sa Tuna, un fortí bastit en el segle XV pensant en els 
pirates i que més tard fou un lloc de sanitat.
Al costat del destacament del capità Calleau hi havia la guerrilla 
(2), que devia fustigar els francesos. Hi posa un senyal petit. Sem-
bla indicar que aquesta guerrilla no era molt nombrosa. Hi podia 
haver-hi begurencs, malgrat que no consta. Sabem que els nostres 
paisans es distingiren en la lluita contra el francès. Begur i Sant 
Feliu de Guíxols foren les dues poblacions que portaren a Girona 
un contingent major de defensors per tenir cura de l’artilleria que 
protegia la plaça. La història esmenta també dones de Begur que 
tingueren un paper important en el setge de Girona. Sobresurten 
Isabel Pi, soltera, i Teresa Balaguer, vídua. El seu marit, Francesc 
Balaguer, era correu de la Junta i havia estat mort pels francesos. 
La gent del poble eren els primers interessats a foragitar els gals. 
El mapa consigna, a més, dos punts on estava situada la guerrilla 
per cobrir la retirada. Un estava al Mas d’en Pinc (3), i l’altre, poc 
més o menys, al mas Prats. La presència d’aquesta guerrilla con-
firma que la gesta no fou pas improvisada. Doyle cuidava molt els 
correus i cal creure que la nostra gent estava advertida del proper 
desembarcament.
A mig camí entre Begur i Sa Tuna s’emplaça el lloc on començà el 
tiroteig i la càrrega. Posa signes de mida notable (4 i 5). Vol consig-
nar que el contingent de tropa que hi havia a cada costat era rela-
tivament notable. Mentrestant, una fragata de guerra, que podia 
ser el Cambrian o la Diana, se situà als peus de la torre de Sa Tuna 
(10), tot i ser un punt on hi havia bateries controlades pels fran-
cesos. D’aquesta manera, els enemics quedaren entre dos focs. No 
diu pas el resultat de la batalla, car amb el mapa no es proposa 
donar un comunicat de guerra, sinó situar el lloc on passaren els 
fets. Però indica per on s’escapoliren els enemics (+). Els francesos 
pujaren cap a la Borna i des d’allà, seguint les altures del Cap de 
Begur, per viaranys feréstecs i abruptes, devien retirar-se en di-
recció a Palamós, on quatre dies més tard els esperava una nova 
batalla amb els mateixos soldats. (J. V.C.).                       
Perquè no hi hagi cap dubte del lloc al qual es refereix el mapa, al 
peu de la pàgina està escrit ‘Sa Tuna or Aqua fria’.

 La demolició final: els detalls de l’anomenada ‘batalla de Begur’

Ponç Feliu
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Ponç Feliu

L’ home primitiu va instal·lar-se en una muntanya co-
ronada de roca mig enterrada. En passar el temps, va 
descobrir la roca per crear un aïllament i, amb mi-

tjans rudimentaris, va manipular-la per formar les parets 
del contorn amb certa seguretat. Per aconseguir-ho, les 
seves eines eren el foc i l’aigua. Quan va poder aconseguir 
una mínima seguretat, va atrevir-se a construir alguna 
protecció de forma molt primària, tant per les inclemèn-
cies meteorològiques com per la protecció personal. Més 
tard, la lenta vinguda de l’edat del coure i de la del ferro 
va ser molt aprofitada per acabar de polir la roca, donant-li 
forma erecta per accentuar-ne la verticalitat i aconseguir 
la seva protecció. El tractament per retocar la roca a base 
de foc funcionava de la següent manera: les parts de roca 
que eren amb una disposició accessible, les cobria amb una 
generosa quantitat de llenya que, en cremar-la, adquiria 
uns elevats graus de calor per poder-la esmicolar, esperant 
que, en mullar aquesta roca amb aigua freda, el seu vapor 
la pogués desintegrar. Un altre sistema usat més tard i exe-
cutat solament amb aigua era aprofitant una esquerda de 
roca, en la qual introduïa una falca de fusta a gran pressió i, 
mullant-la constantment, en inflar-se la fusta, aquesta es-
querda creixia fins que trencava la roca.  
Els ibers varen ser uns del primers residents de la nostra muntan-
ya del castell, encara que fos en curtes estades. Els mariners grecs 
ja navegaven per aquestes costes, instal·lant-se i fent llarga vida 
a l’espai del nostre castell. D’això en dona fe també el resultat de 
les diferents excavacions arqueològiques que a través dels temps 
s’hi han portat a terme. Els romans varen fer el relleu als grecs, 
seguint igualment el mateix camí. També s’han trobat al voltant 
del castell restes arqueològiques romanes, i els àrabs, hi van fer 
una curta estada, tal com s’ha pogut comprovar.   
L’any 1019 va aparèixer el feudalisme a Begur amb el ‘senyor Ar-
nust de Begur’ (consultada la Història del Ampurdán, pag.442). El 
feudalisme es desenvolupa en el nostre poble, persistint sis-cents 
anys, al llarg dels quals és de suposar l’abús de poder administrat 
per l’amo i senyor del castell de Begur. Com a testimoni ens en 
parla la guerra Remença. En el transcurs de un centenar d’anys 
(1019-1115), la propietat del castell de Begur va passar per tretze 
propietaris diferents. L’any 1309, el rei, en agraïment per mèrits 
de guerra, feu donació del castell a Bernat de Cruïlles, instaurant 
la Casa del Rei a l’antic carrer Passatge Santa Reparada. A partir 
del 1309, la història de Begur pren més interès i queda més con-
sistent, en donar el rei perpètuament a Bernat de Cruïlles la pos-
sessió de Begur en qualitat de feu, encara que no quedava separat 
del domini de la Corona. A part d’aquest reconeixement i tenint 
present que l’astúcia dels monarques davant dels nobles era ex-
tremada, va produir-se un nou acord. 
El 1468 va tenir lloc la primera destrucció del castell. El duc de Lo-
rena destrueix aquell primer castell medieval. Dos anys després, 
el 16 de desembre de 1470, el duc va morir enverinat, a Barcelona. 
«Año 1468. Lunes, 9 de mayo. –A la una de la tarde entró en Barce-
lona el Sr. Primogénito, procedente del Ampurdán, en donde había 
tomado los castillos del Ampurdán y de Bagur, ordenando su demo-
lición.» (Hemeroteca de La Vanguardia, 19 nov. 1889, pag.1).  
L’any 1604 desapareix, després de sis-cents anys de feudalisme, la 
opressió per a la gent de Begur, gràcies a la pressió que havia de 
suportar el senyor feudal Carles de Vilademany i de Cruïlles, a 
conseqüència dels deutes adquirits.
El 1673, amb caràcter nacional i militar, el castell es va defensar 
contra la invasió francesa que va entrar per la Jonquera. Va patir 
la segona destrucció a conseqüència de la batalla del Ter, el 1694, 
efectuada entre les poblacions de Verges i Torroella de Montgrí, 
comandant les tropes el duc de Noailles.
La destrucció definitiva del castell va arribar amb la batalla de 

Anècdotes d’història, ocorregudes 
al voltant del castell

Begur, el 10 de setembre de 1810, per ordre del general anglès Do-
yle. La ironia del destí va fer que els mateixos begurencs tingues-
sin l’obligació d’enderrocar el seu propi castell .
Estant totalment destruït i arribant l’any 1908, es va organitzar 
una subscripció popular per obrir un nou camí que arribés al cim 
del castell, ja que l’antic Camí de les Alzines ja no era practica-
ble (com que l’enderrocament, sobretot a la cara de la part sud, 
va malmetre i omplir de runa totalment el camí, aquest, amb el 
pas del temps, va desaparèixer i se suposa que pujar al castell era 
tan impossible, que resultava molest). La subscripció popular va 
reunir 4.500 pessetes. Amb això, es planeja i es construeix un 
nou traçat de la carretera de pujada al castell, ampliant la plaça 
de sant Ramon i restaurant la capella. Es va urbanitzar la part 
superior per crear una explanada equipada amb bancs per des-
cansar i poder contemplar una panoràmica de 360 graus, tant de 
la part marítima com de la terrestre, amb una excel·lent magni-
tud. La premsa es feia ressò aquells dies de la reforma del camí 
per arribar al castell: «Per divergències sobre l’expropiació dels te-
rrenys propietat de un particular, la junta de reforma s’ha vist dins 
la necessitat de modificar el curs del passeig que conduirà al Castell, 
a fi que estigui programat dins terreny municipal i conseqüentment 
d’ús comunal. L’assessorament  del jurista  J. Pella i Forgas, al execu-
tar un profund estudi dels esdeveniments econòmics i històrics del 
Castell de Begur, considerant des del punt de vista legal, ha resultat 
plenament confirmat tot el que el poble de Begur per natural instint, 
això és, que tant el Castell com la muntanya al que i està aposen-
tat, pertanyen de dret al Municipi, per gràcia dels títols dipositats 
a l’Arxiu Municipal. Aquesta confirmació que posa les coses plana-
ment al seu lloc ha aclarit l’execució del projecte en termes tan sa-
tisfactoris, que després de analitzar-ho, s’ha comprovat una millor 
execució, superior a l’original.» (Hemeroteca. Nota del periòdic del 25 
setembre de 1908).

Aprofitant l’última destrucció. Havent arribat de colònies 
l’’americano’ Sebastià Serrallés i estant dins el transcurs de la 
construcció de la nova casa (la primera de l’esquerra del carrer 
Major), sense dignar-se a demanar-ho ni obtenir-ne permís, tenia 
al seu servei un transportista que continuadament i durant totes 
les hores del dia, transportava carros carregats de pedra des del 
castell fins a peu d’obra. Aquesta pedra era la que havia sortit de 

Imatge de principis de segle de les ruïnes del castell. Font: AIAB. Fons Ajun-

tament de Begur. Autor: V.Fargnoli
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l’ultima destrucció provocada pel general anglès Do-
yle. Com que tant la muntanya del castell com les seves 
ruïnes eren propietat oficial, quan l’Ajuntament, baix 
consulta oficial, va poder-ho evitar, es va interrompre 
aquest proveïment de matèria primera a preu molt ge-
nerós. És palpable que el senyor Serrallés encara creia 
que vivia a colònies, on moltes coses no tenien llei.                                                      

La obtenció o regal del castell de Begur. Cap a finals 
de la dècada del anys 1920 i principis de la dels anys 
1930, la població de Begur estava patint una crisi a cau-
sa de la desaparició provocada per un incendi total de 
la fàbrica que mantenia amb treball tota la població. 
Recordem que la totalitat de les famílies depenien del 
treball de l’única fàbrica existent a Begur, que mani-
pulava el suro, i, per tant, comptaven amb el recurs 
del salari setmanal que rebien. Arribant a aquest cas 
de crisi que afectava tota la població, un dels pocs re-
cursos que ocasionalment va existir fou la obtenció per 
part de la Diputació Provincial del projecte de cons-
trucció de la carretera que porta de Begur a les platges 
de Fornells i Aiguablava. Aquesta solució va resultar 
tant minsa que, per poder combatre la totalitat del pro-
blema, i per sostenir gairebé totes les llars del poble i 
prolongar aquest suport, va imposar-se la necessitat de 
reduir solament a tres els jornals setmanals per a cada 
treballador, que generalment representava el cap de 
cada família. Aquesta és l’etapa més trista de la nostra 
recent història. A tot això, teníem un dels regidors de 
l’Ajuntament que, per guanyar-se la vida, va adquirir 
un camió i va dedicar-se al transport. Feia de transpor-
tista recader de Begur a Barcelona, però es veia obligat 
també a acceptar tot tipus de transport. 
En una de les sessions plenàries de l’Ajuntament constava 
una proposta feta pel nou propietari d’Aiguafreda, en la qual 
sol·licitava la titularitat del castell de Begur. Aquesta proposta 
va generar gran discussió entre els components del consistori, 
formant-se dues opinions. Per a una part, era imperdonable la 
donació d’un bé públic, tal com demanava el sol·licitant. L’altra 
part, considerant el risc de quedar-se la població sense feina en 
uns moments difícils, optava per tot el contrari. La postura era 
difícil, ja que quedar-se sense feina tota la població era un fac-
tor molt agreujant. Però, era imperdonable optar per regalar una 
propietat pública com el castell. En aquest punt, va ser on el nos-
tre regidor va desenvolupar el seu sentit de la responsabilitat, no 
accedint a aquella petició i esmerçant tots els seus esforços per 
aconseguir el que la seva consciència li dictava, convencent la 
resta de regidors. La petició no va prosperar i l’Ajuntament no va 
accedir a la demanda. Per a Begur, aquesta posició va tenir greus 
resultats, que van haver de suportar tots els habitants de la po-
blació, a costa del seu sacrifici.

El castell posseeix l’encant heretat de Carmen Amaya. El pròxim 
19 de novembre farà 56 anys que Carmen Amaya ens va deixar. 
Les persones que no han tingut la bona fortuna de tractar-la o 
com a mínim conèixer-la, no calculen el que la vida els hi nega. 
La seva vida era humana i plena de bondat. El poble de Begur, 
entre altres coses, també li ha d’agrair la generositat que perma-
nentment desprenia la seva persona. Recordem que si cada dia, 
quan el sol va a dormir, tenim el privilegi de poder contemplar 
visible i radiant el símbol del nostre poble, que és el castell, per la 
lluminària que delata la seva existència, és gracies a la persona de 
Carmen Amaya que, tot i no haver nascut a Begur, el considerava 
la seva població. 
Carmen Amaya, possiblement per la greu malaltia que havia de 
suportar i que la va portar al traspàs, podia tenir la visió d’una 
vida fugaç, amb tot i això, la seva decisió la va portar a deixar a 
la població de Begur quelcom per poder-la recordar diàriament. 
Quan el sol ja es pon, el castell de Begur, amb la seva esplendor, 
ens recorda que la Carmen va viure un curt temps entre nosal-
tres i que ella va considerar-lo, per la seva brevetat, molt insu-
ficient. Amb tot i això, i superant aquella greu malaltia que la 
consumia minut a minut, va dedicar el seu últim treball artístic 
a un festival, amb el fruit econòmic resultant del qual es van co-
brir les despeses suficients per assumir el cost del seu anhel: la 
lluminària del nostre castell. Pels que no ho saben i pels que han 
perdut la memòria, deixo aquí aquesta breu pinzellada, procu-
rant no oblidar que després del seu comiat, no tothom ha valorat 
de la mateixa manera la Carmen Amaya.        
                                                

El míting d’Esquerra Republicana de Catalunya. El 19 d’abril de 
1936, el  Centre d’Esquerra Republicana de Begur celebrava un 
acte públic al castell, en el qual hi van participar, entre altres, 
els dirigents del partit Pedro Cerezo (regidor a Girona), Amadeu 
Oliva (comissari d’Ordre Públic de Girona), Josep Puig Pujades 
(diputat i comissari de la Generalitat a Girona) i Joan Casanovas 
(president del Parlament).

Míting d’ERC al castell de Begur, el 1936. Font: AIAB. Col·lecció R.Domènech.  
Autor: V.Fargnoli.

Nou enllumenat per als edificis emblemàtics de Begur. Font: AIAB. Fons 
Ajuntament de Begur. Autor:  Dito Carreras. Any 2000.
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Un punt d’inspiració d’artistes i escriptors, amb gran atractiu turístic

Assistents a la celebració de l’Onze de Setembre, al cim del castell, l’any 1977. Font: AIAB. Fons Ajuntament de Begur. Autor: Josep Carreras. 
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El cim del castell ha estat i és escenari d’activitats significatives com la Diada, i plató natural de rodatge

Després de l’última destrucció del castell, el 1810, la zona va cau-
re gairebé en l’oblit. A partir de 1908, any en què va ser construït 
el nou camí d’accés a l’espai, aquest va tornar a ser freqüentat per 
veïns, artistes i visitants. La seva imponent silueta i l’espectacular 
vista des del seu cim han inspirat pintors, poetes (com Joan Vin-
yoli) i escriptors (com Josep Pla), però també ha atret, en dife-
rents ocasions, l’interès de la indústria del cinema. És conegut 
per tothom el fet que la pel·lícula nord-americana Suddenly, last 
summer (1959), de Joseph L. Mankiewicz, amb Liz Taylor, Montgo-
mery Clift i Katharine Hepburn, conté algunes escenes rodades 
al cim del castell.  S’hi han dut a terme rodatges d’escenes d’altres 
pel·lícules, com ara les britàniques Sea Fury (1958), de Cyril R. 
Endfield, i Somes girls do (1969), de Ralph Thomas; la francesa Et 
demain? (1965), d’Emile Degelin; Últimas tardes con Teresa (1983), 

de Gonzalo Herralde, i Carreteras secundarias (1997), d’Emilio 
Martínez-Lázaro. 
Amb el temps, el cim del castell ha estat ‘reconquerit’ per la pobla-
ció de Begur per dur-hi a terme activitats significatives, com ara 
la commemoració de l’Onze de Setembre. La celebració a Begur té 
lloc, des de fa anys, a la nit, amb la pujada de torxes fins al castell, 
i la hissada de la senyera. La cursa anual Puja i Baixa també ha fet 
seu el castell. L’organització ofereix als participants, que recorren 
entre dotze i quinze quilòmetres, la contemplació de bona part 
del municipi i la inigualable panoràmica que permet l’excel·lent 
posició elevada del castell. 
El castell s’ha convertit, a més a més, en un reclam turístic de pri-
mer odre, inclòs en les diferents rutes que mostren als visitants 
els tresors patrimonials de Begur.

Liz Taylor, en una escena de ‘Suddenly, last summer’. A la dreta, l’equip de rodatge i actors, dalt del castell. Fotos: Columbia Pictures i Josep Carreras.
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Begur, sempre a  
redós del seu turó

Josep M. Fullola Pericot  

Catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona

M 
ai no trobareu un indret on s’hagin establert éssers 
humans que no sigui estratègic i ben pensat. En al-
guns casos pot ser una cruïlla de camins; en d’altres, 

una cova assolellada; en alguns més, un lloc ben defensable, o 
un indret amb aigua a l’abast. La humanitat podia ser primiti-
va, però sempre va saber escollir el millor terreny on establir 
el seu campament, el seu poblat, la seva masia, el seu poble. 

A Begur ens passa el mateix, no som gens originals en aquest 
aspecte. Establir-se al vessant sud d’aquest turonet, el cim del 
qual culminava amb unes roques més o menys planes, satis-
feia dues de les premisses elementals que guien sempre els és-
sers humans quan han d’escollir un lloc per bastir la seva llar.  
D’una banda, aquells avantpassats nostres, encara a la prehis-
tòria, no ho dubteu, volien viure –no en dubteu– protegits del 
vent dominant a la zona, la tramuntana, i el turó compleix a 
la perfecció aquesta funció bàsica inicial. Més endavant, quan 
els grups humans havien superat les fases més antigues de la 
prehistòria i s’endinsaven ja en el moment dels poblats fortifi-
cats, de les baralles entre tribus, fins i tot de les invasions fora-
nes, tot entrant en la història, el nostre turó els va fer el segon 
gran servei que buscaven, vivint-hi al seu redós, el de guaita.  

La mola natural del turó està formada per roques molt an-
tigues, pissarres setinades del Cambrià (de fa 540 a 485 mi-
lions d’anys) i calcàries metamòrfiques del Devonià (de fa 
415 a 360 milions d’anys), a l’era Primària o del Paleozoic.  
L’erosió del vent i la pluja van anar donant forma plana i va-
gament triangular a aquestes roques fins que els humans 
vam començar a córrer per la zona i alguns es van fixar en 
els avantatges que comportava establir-se a redós del turó.  
Les visites, al principi, van ser força ocasionals, durant el Neolí-
tic i l’Edat del Bronze, entre el cinquè i el segon mil·lenni abans 
de Crist; alguna destral i diversos fragments de ceràmiques tos-
ques, fetes a mà, ho testimonien. Per l’Empordà ja hi corrien els 
éssers humans des de feia més de 300.000 anys, tal com ho de-
mostren les troballes al cau del Duc de Torroella i al cau d’Ullà.  

La funció de vigia que atribuïm al nostre turó la podem co-
mençar a copsar quan els indiketes, la tribu ibèrica que habitava 
el nostre territori, devia passar pel turó i ens hi va deixar algu-
nes restes ceràmiques característiques. Tot i no ser un poblat, 
com el de Castell, a Palamós, o el de Sant Sebastià de la Guarda, 
a Llafranc, sí que podem veure en el pas dels ibers pel turó un 
desig de control del territori, de vigilància. Qui sap si aquests 
ibers que van estar-se al cim del turó portaven, a més del seu 
aixovar, peces de luxe intercanviades amb els grecs que havien 
arribat a Empúries cap al 590 aC; podria ser així, o podria ser que 
aquests mateixos grecs hi deixessin l’empremta en alguna visita 
a un lloc tan estratègic i privilegiat. Els contactes amb els romans 
també hi queden testimoniats, sempre dins d’un establiment 
ibèric, que és el que ha donat el material més abundant al turó.  

Al voltant del massís rocós del cim del turó devia començar a 
estructurar-se un petit nucli, arrecerat del vent, invisible des 
del mar, ben orientat a sud i prou autosuficient per anar so-
brevivint amb la pesca i l’agricultura. En efecte, la situació 
d’aquest Begur antic es devia beneficiar d’una altra caracte-
rística nostra, el relatiu aïllament que ens proporciona la pe-
nínsula begurenca, el fet de no ser una zona de pas. Els finals 
del món antic i de l’alta edat mitjana, entre els segles IV i X, 
van representar el moment de la primera articulació urba-
na estable, segurament al voltant d’un edifici religiós, on ara 
actualment hi ha l’església, el cementiri del davant i unes 
quantes cases de l’entorn immediat, i alguns masos esparsos.  

Les lluites feudals van fer que, durant el segle X, la relativa impor-
tància estratègica del nostre turó, desocupat des de feia més de mil 
anys, quan els ibers el van abandonar, acabés donant lloc a una to-
rre i a alguna edificació al cim, un cop més de vigilància i de guàr-
dia dels possibles enemics. I així naixia el castell, ara fa mil anys.  

Poc més devia anar passant al voltant del turó del castell en els se-
gles següents, tret dels esdeveniments polítics, que no em corres-
pon tractar en aquestes línies. Cap esdeveniment econòmic no va 
fer sortir els begurencs dels seus límits fins que la pesca del corall, 
ja cap al segle XVIII, porta una primera riquesa al poble. I el turó 
del castell segueix vertebrant-ne el creixement, ja que els dos pri-
mers carrers que s’obren, sortint del nucli antic, són els de Vera 
i Sant Antoni, que prenen el nom, respectivament, de la pobla-
ció d’Almeria i el cap alacantí on els begurencs anaven a corallar.  

El que ve després, ja ho veieu tots cada dia. L’anell constructiu al 
voltant del turó es tanca quan s’urbanitza la zona d’Es Garrigà; 
l’anell circulatori, la circumval·lació, també té la forma circular a 
què ens obliga una estructura feta al voltant d’una elevació. Tota 
la vida del nostre poble queda, per tant, organitzada sota aquella 
roca plana del cim del turó, que després va ser la base del cas-
tell i que Salvador Raurich va fer visitable quan, el 1908, va fer 
obrir, per subscripció popular, l’actual camí d’accés al castell i hi 
va posar uns merlets que ja són part de la nostra identitat. Begur 
ha viscut sempre a redós del seu turó, al voltant del seu castell, 
a l’ombra d’un accident natural que ha marcat la nostra història.

L’historiador Lluís Pericot, fotografiat amb un grup de nens i el seu profes-
sor, Lluís Esteva i Cruañas, al cim del castell. 
Font: AIAB. Fons Ajuntament de Begur. 1945. Autor desconegut
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El carrer de la Creu, a principis del segle XX, amb el castell al fons. Era una de les vies que portaven al cim. Foto: V. Fargnoli. Col·lecció Pedrito Carreras

(...) Hem vist d’allà estant magnífics panorames de terra i de mar. S’hi 
veu tot el Baix Empordà, esponjat gairebé sempre per l’atmosfera 

grassa i nacrada de la presència del mar. També hi hem vist magní-
fiques nuvolades. De Vic, tenen fama els estudiants; de Mallorca, les 
sobrassades; de la Garriga, les famoses botifarres. De Begur, les nu-
volades no tenen preu. El seu cel té una gran riquesa atmosfèrica i 

els núvols hi tenen la fal·lera de l’originalitat. Solen pujar de la mar, 
blancs i grassos, s’eleven amb una mandra lenta mentre els vora-
vius es mouen i cargolen amb la voluptuositat que se sol atribuir 
al cigne i a Leda llegendaris. El sol els toca i de vegades són rosats, 
altres crema. Després, un ventet petit els desfà dolçament i el cotó 

corre espars per sobre la terra. El cel, llavors, ben esbandit, és d’una 
blavor immensa. Hi ha una pausa, fins que la nuvolada recomença. 
He passat tardes senceres assegut en una pedra del castell de Begur 

contemplant aquestes banalitats efímeres, inofensives i discretes. (...)
Josep Pla, El meu país. Edicions Destino, 1968


