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Sobre els castells a la muntanya de Montserrat una cosa és el que diu la tradició i alta és 
el que es troba en les cròniques. La tradició només en parla de dos: un damunt del 
monestir de Santa Maria i un altre a Collbató. Les cròniques antigues comenten que a la 
muntanya de Montserrat existien quatres castells:Othger o Otgari, Collbató, Guardia o 
Bonifaci, Marro o de Santa Cecília i Montserrat. Aquest és el nombre i noms que dóna 
Gregori de Argaiz; però Francesc Carreras afirma que el castell del Marro i el de 
Montserrat són el mateix, per la qual cosa el nombre de castell seria només quatre. En 
els manuscrits del pare Benet Ribas i Calaf, obra escrita al final del XVIII a partir dels 
documents de l’arxiu del monestir de Santa Maria, només es citen els castells de La 
Guardia, Otger, Marro i de Collbató. 
 
El punt de partida per conèixer els castells de Montserrat és l’obra La perla de Cataluña 
de Gregorio de Argaiz. A partir d’aquesta crònica els diferents autors que han parlat 
sobre els castells de Montserrat reprodueixen el que Argaiz escriví ha escrit. 
 
 
CASTELL OTHGER 
 
 
Gregorio de Argaiz esmenta aquest castell perquè troba diversos documents a l’arxiu del 
monestir de Santa Maria que en parlen. El vincula al llegendari cavaller Othger 
Catazlon Carreras Candi diu que això és fals; el nom Othger era comú a Catalunya a 
l’Edat Mitja. La seva situació concreta és incerta, sembla que es trobava entre Collbató i 
la Quadra de Sant Miquel. La primera referència sobre aquest castell es de l’any 1042, 
la segona és de 1211 i la tercera és de 1215. Després d’aquesta data no  es troben més 
referències a aquest castell. Per la tècnica constructiva d’aquella època, pedra i tàpia, 
aquests castells si s’han enderrocat és molt probable que no en quedi rastre, com a molt 
algun munt de pedres o algunes rastelleres excavades en les roques o altres indicis 
constructius. 
 
Francesc Carreras Candi a partir de l’estudi d’uns documents en els quals situa en el 
domini del castell la quadra i capella de Sant Miquel, la quadra de la Vall-Mala i l’alou 
de Rovirola, junt a uns indicis constructius que troba al costat del restaurant de Sant 
Joan proposa que el castell estava situat on avui es troba l’ermita de Sant Joan o on hi 
ha l’ermita de Santa Magdalena o el seu mirador. La proposta de Carreras Candi és de 
l’any 1911 i no té present que, part dels indicis constructius que esmenta per pretendre 
justificar el castell corresponen a l’antiga ermita de Sant Joan. En cap cas, Carreras 
Candis aporta proves reals de l’existència de restes d’aquest castell en els indrets on ell 
proposa. 
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Personalment, he anat a cercar indicis de l’existència d’aquest castell on Pere Pau 
Montanya i Francesc Remart ho indica en un perfil de la muntanya vist des de la vessant 
nord. 
 

 
Il·lustració 1 Perfil de la muntanya. Aiguafort de Pere Pau Montanya i Francesc Remart 

 

 
Il·lustració 2 Detall de l'anterior gravat on s'indica el suposat castell Otger 

 

 
Ilustración 3 Anotació del dibuix amb el nom de Castell 
Otger (Pere Pau Montanya i Francesc Remart) 
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Il·lustració 4 Possible ubicació del castell Otger segons el dibuix de Pere Pau Montanya i 
Francesc Remart 

 
 
 
 
CASTELL MARRO 
 
 
L’erudit d’inicis del segle XX, Francesc Carreres Candi, en el seu llibre Narraciones 
Montserratinas (1911) afirma, citant a l’abat Muntades, que el castell Marro es trobava 
en una marrada, d’aquí el nom, del camí de ferradura que venia de Manresa. Aquesta 
ubicació és una pura suposició ja que no es té cap evidència del seu emplaçament. 
Argaiz, sense cap mena de suport suposava que el castell Marro estava a Santa Cecília 
sens cap documentació que justifiqui aquesta associació.  L’abat Muntades suposà que 
el castell estava en una contrada entorn a la font de Santa Cecília.  
 
Francesc Carreras Candi critica les suposicions d’Argaiz y Muntades al voler situar el 
castell al costat d’una marrada, un lloc baix en contra del que era la pràctica habitual en 
aquestes construccions i que tots dos autors els portaven a situar-lo entorn a l’actual 
monestir de Santa Cecília. Carreras Candi analitzant unes escriptures de venda on 
s’esmenta aquest castell arriba a unes altres conclusions. Segons ell, l’únic indret on 
podria estar aquest castell era on després es construí l’ermita de Sant Dimes. Per 
justificar-ho fa un estudi topològic a partir dels documents esmentats més recull alguns 
elements extrets de la tradició, com per exemple que l’ermita de Sant Dimes també s’ha 
identificat també com ermita del Castell. 
 
 
CASTELL DE LA GUARDIA O DE BONIFACI 
 
 
Carreras Candi afirma que el nom antic d’aquest castell era el de Bonifaci doncs així 
surt esmentat el castell en documents de l’any 973. En concret és diu s’esmenta el 
castell de Bonifaci dit també la Guardia. L’any 1050 encara se’n deia així. Mai ningú ha 
discutit el lloc on estava aquest castell: damunt del coll de can Maçana. Avui, d’aquest 
castell en queden una paret i les ruïnes del que fou la seva església, després convertida 
en parròquia: Sant Pau Vell. 
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En el segle XI , XII i XIII es troben moltes referències relacionades amb aquest castell. 
Al segle XIV, segons Gregori de Argaiz el monestir de Santa Maria comprà el castell de 
la Guardia. El castell desaparegué el segle XV. L’any 1677 només en quedaven els 
fonaments. Carreres Candi sosté que l’església de Sant Pau Vell no és la capella del 
castell de la Guardia sinó una de nova construcció en el segle XIV. 
 
Carreres Candi explica que al peu d’on havia estat el castell de la Guardia els sometents 
feren la brillant defensa de la Batalla dels Brucs l’any 1808.  
 
 
CASTELL DE COLLABTÓ 
 
 
En el municipi de Collbató es construí un castell en la segona època de l’Edat Mitja. 
Allunyat els temps dels conflictes amb els sarraïns, els castell abandonaren les altituds i 
s’estengueren pels llocs plans. El castell de Collbató és un bon exemple d’això. Es creu 
que fou construït en el segle XI en un terme que era propietat del vescomtes de 
Barcelona. Quan creix el monestir de Santa Maria incorporant la Quadra de Sant 
Miquel, a l’any 1211, aquesta formava part de les possessions del castell de Collbató. 
 
El darrer senyor del castell de Collbató fou Guillem Durfort qui en el seu testament 
donà al monestir de Santa Maria el castell de Collbató entre altres propietats 
 
 
 


