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CASTELLSC

raMon orpinEll

El castell de Canyelles està a 142 metres d’alçada. Fotos: AjuntAment de CAnyelles

agenda
Castell de Canyelles 
Pessebre vivent. 
16 i 17 desembre a les 18h.
ajuntament de Canyelles. 
tel.: 938 973 011.

• Canyelles.cat

Castell de Montsonís
visites teatralitzades 
noCturnes. divendres i 
dissabte, a les 20h. reserva 
Prèvia: 973 402 045.

• Castelldemontsonis.com

Castell de MontClar
esCaPe Castle adventure.
de dv. a dG. Consulteu els 
horaris. tel.: 973 400 265. 

• Escapecastleadventure.com

El Garraf era terra de marca, 
de frontera entre l’Islam i el 
territori cristià. Des del mar 
i travessant la zona de la Ma-
rítima –una gran llacuna insa-
lubre i plena de mosquits a la 
franja costanera–, les incursi-
ons sarraïnes eren freqüents. 
Calia una posició estratègica 
que protegís el pas des del Gar-

La clau de pas
el Garraf, una mola de Pedra que feia de frontera natural entre 

barCelona i tarraGona, tenia un Punt Per Passar-hi fàCilment

raf, molt despoblat, cap a la mi-
litaritzada Olèrdola: per això 
es va construir el castell de Ca-
nyelles, la clau de pas.

El bastió d’Olèrdola
Quan arribeu a Canyelles, tin-
dreu la sensació que algú es-
tà espiant els vostres mo-
viments des de les cases i el 
castell, ja que la situació estra-
tègica de l’edifici, en aquest tu-

ró de 142 metres, permet con-
trolar tots els accessos. 

Quan pugeu pels carrerons 
costeruts cap a la part més 
antiga de la vila, formada 
pel castell i l’església de San-
ta Magdalena, fixeu-vos en la 
torre rodona i els murs em-
merletats que hi ha a la part 
posterior del conjunt. Aquests 
elements són els que han que-
dat de les parts més antigues 

del castell, que està documen-
tat des del 976 i que ha passat 
per reformes importants 
en diferents èpoques de l’edat 
mitjana i grans ampliacions 
entre els segles XVII i XIX.

Per entendre la importàn-
cia del castell, us heu de situar 
en els anys en què la carrete-
ra entre Vilanova i Vilafran-
ca no existia. La via no es va 
construir fins al segle XVIII, i 
el castell vigilava el trànsit en-
tre la costa i l’interior, i cobrava 
dret de pontatge per damunt 
de la riera en temps de pau. 

En èpoques de guerra, Ca-
nyelles defensava l’important 
bastió fortificat d’Olèrdola 
i, entre els segles XIII i XIV, el 
de Vilafranca, quan aquesta 
població va passar a ocupar el 
primer lloc de poder de la zona. 
Amb uns 2.000 habitants, era 
la segona ciutat de Catalunya, 
després de Barcelona.

Els Canyelles
Hi ha un episodi que confe-
reix un gran protagonisme al 
castell de Canyelles, quan el 
rei Joan II hi va fer estada vo-
ra el foc una nit de desembre 
del 1478. Explica l’escrivà reial 
que el rei havia sortit de cace-
ra amb un grup de falconers, 
munters i gossos, i va arribar 
fins al Garraf des de Sant Boi 
i els aiguamolls de Castellde-
fels. Per recuperar-se del fred, 
va decidir refugiar-se al cas-
tell de Canyelles davant de la 
llar encesa. Però no li devia 
servir de gaire, ja que no es va 
refer i va morir poc després, a 
Barcelona, el 19 de gener del 

1479, a causa d’aquella cacera 
hivernal pel Garraf.

També de Canyelles prove-
nen alguns personatges nota-
bles, com Vidal de Canyelles, 
cosí de Jaume I i bisbe d’Osca 
el 1238, o Bertran de Canye-
lles, que va estar al servei de 
quatre monarques de la di-
nastia catalana: Jaume I, Pe-
re II, Alfons II i Jaume II. Al-
tres personatges importants 
han estat Tomàs de Canye-
lles, escrivà de Pere III, i Ga-
briel de Canyelles, notari de 
Barcelona. El castell avui és de 
propietat privada. Miquel Sali-
nas Bofill el va comprar el 1982 
i hi va fer obres de consolida-
ció importants per habilitar-lo 
com a residència familiar.
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en ruta

arquitectura
restes muralles i esPitlleres

Història
elements defensius més antiCs

entorn
Castell i reCinte medieval

reCoManaCIons

els nostres castells
Cada primer divendres de mes, 
La Vanguardia i la Fundació 
Castells Culturals de Catalunya 
us conviden a conèixer, per mitjà 
de les planes del QuèFem?, els 
castells catalans més atrac-
tius. Aquesta secció, que hem 
anomenat Els nostres castells, 
es proposa donar a conèixer la 
història d’aquestes fortificacions, 
els personatges que les van 
habitar, les guerres de què van 
ser testimonis, les activitats que 
s’hi celebren, quan s’hi poden 
fer visites guiades… I també 
trobareu en aquestes planes 
informació pràctica, com ara 
restaurants i hotels de la zona, 
per aprofitar al màxim la visita 
i convertir-la en una escapada 
de cap de setmana, ideal per als 
amants de la història i la natura. 
Pròxima entrega: 5 de gener.

Pessebre vivent
Quan aneu a Canyelles, no us 
perdeu una passejada per 
aquest poble pintoresc i entra-
nyable que s’estén a redós del 
castell i l’església. La passejada 
té un aire romàntic, emmar-
cada entre elements de l’arqui-
tectura catalana del segle XIX. 
A la vila també hi trobareu ca-
ses de diferents èpoques, com 
les masies de Can Sàbat (se-
gle XVIII) i Can Faló (segle 
XVI), que han quedat integra-
des dins del nucli urbà.

Una ocasió magnífica per vi-

sitar Canyelles i copsar els ai-
res romàntics que conformen 
el castell amb aquest recinte 
medieval al seu redós, és du-
rant el pessebre vivent, que se 
celebra cada any al desembre, 
un entranyable recorregut d’u-
na hora i mitja de durada, amb 
200 figurants que escenifiquen 
vuit quadres diferents. 

No oblideu, tampoc, la qües-
tió gastronòmica. Penseu 
que sou al regne del xató i a la 
zona dels vins i caves del Pe-
nedès. De fet, no us serà difícil 
de pensar-hi, ja que en qual-
sevol moment de la visita us 
pot arribar l’agradable flaire 
del pa cuit amb forn de llenya. 
Aquí hi ha una gran tradició 
en l’elaboració de pa i de co-
ques, de fama reconeguda. 

Si disposeu de més estona, 
guardeu-vos unes hores per 
fer la Ruta dels Tres Puigs, 
una passejada senyalitzada 
pels puigs del Montgròs, l’À-
liga i la Talaia que us oferirà 
unes vistes excel·lents sobre 
l’Alt Penedès i la plana de Cu-
belles i Vilanova.

Informació turística
Ajuntament de Canyelles. 

Plaça de l’Onze de Setembre, 1. 
Tel.: 938 973 011. 

• Canyelles.cat

 Com s’hi arriba
Per l’A-16 (túnels del Gar-

raf), agafeu la sortida 9, direcció 
a Vilafranca del Penedès. Seguiu 
les indicacions cap a Canyelles 
fins a arribar a la població presi-
dida pel castell.

Per menjar
restaurant Cal manelet

Ctra. Vilafranca a Vilanova, 5.
Canyelles. Tel.: 938 188 542.
Des de 9,95€.

• Calmanelet.com

 Per dormir 
els CuCons

Finca Els Cucons, s/n. Sant Pere 
de Ribes. Tel.: 938 961 370.
Des de 55€/nit.

• Elscucons.com


