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Una nota sobre el Castell Otger de Montserrat al segle
XIV

Sumari:
Un document de l'any 1335 permet constatar que llavors el

terme "Castell Otger" a Montserrat encara identificava l'aflo-
rament rocós conegut actualment com les Gorres, reduint la fi-
nestra temporal del canvi de localització vers el Cap de les
Canals entre després aquest any i abans del 1496.

Introducció

En sengles treballs previs s'ha identificat primerament l'aflorament rocós

que conforma la zona de les Gorres en la muntanya de Montserrat com el Cas-

tro Odgario de les fonts locals altmedievals1 i posteriorment, analitzat l'evolució

de la quadra de Sant Miquel, que és el demarcació en la descripció perimetral

de la qual apareix esmentat2. Fins el segle XIII el topònim "Castell Otger" identi-

ficava les Gorres, però un capbreu del 1496 esmenta un "Castell Leuger" en el

Cap de les Canals3 i en el registre de despeses del monestir (el Liber Reform-

mationis Montserrati) l'any 1498, s'anota la (re)creació de l'ermita del "Castelli

Sancta Magdalenae" a les Gorres4 (on encara hi ha les seves restes), i per tant,

s'evidenciava que entre l'any 1242 (moment del  darrer esment conegut  fins

ara)5 i el 1496 la denominació "Castell Otger" s'havia desplaçat del cim meridio-

nal de la muntanya, davant de monestir (la Miranda de Santa Magdalena a les

Gorres és el punt més alt al sud del torrent de Santa Maria, cota 1.131), al seu

darrer contrafort a migjorn (cota 588).

És ara el cas de comentar un nou document, de l'any 1335, en el qual la

denominació "Castell Otger" encara s'aplica a les Gorres, reduint per tant, la fi-

nestra temporal del canvi de localització entre el 1335 i el 1496.

1 (Vilaseca 2014)
2 (Vilaseca 2022)
3 (Sánchez 2006,104)
4 (Altés 1990,177)
5 (Ribas i Altés 1990,239)
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El document

El document en qüestió és un arbitri fet l'any 1335 que n'esmenta un de

previ del 1305 fet entre els senyors del Castell de Collbató i els del Monestir de

Montserrat sobre la quadra de Sant Miquel.  A semblança de l'esment en el

Capbreu de Montserrat de l'any 14966, he d'agrair a la doctora Assumpta Muset

i Pons el coneixement d'aquest manuscrit que està en l'Arxiu Comarcal del Bai-

xes, Fons Eclesiàstic, Montserrat, V.107, i al doctor Stefano Maria Cingolani la

transcripció de la part rellevant a la temàtica del Castell Otger i la delimitació de

la quadra de Sant Miquel de Montserrat. Diu el text:

..liberum et franchum dicti monasterii, et quod est infra terminos et de termino
castri de Guardia sive de Monteserrato  Dictus vero predicto (?). /Dictus vero\
Romeus Durfortis, dicebat et asserebat quod ipsa quadra est et erat de termi-
nos castri sui de Collebetone. Tandem, post multas altercaciones habitas inter
ipsas partes, ipse partes compromiserunt in venerabiles Iacobum de Coponi-
bus, vicarium domini regis in Ausonia, Vico, Bagiis, Berga, Berguitano, Rivipullo
et Rivipullensi, et Berengarium de Castroaulino, dominum castri de Castroauli-
no, et Guilelmum de Castroaulino, fratrem eiusdem Berengarii, tanquam in arbi-
tros arbitratores et amicabiles compositores, ita quod quidquid ipsi arbitri et ar-
bitratores dicerent et pronunciarent inter ipsas partes de iure, laude vel compo-
sicione, ipse partes promiserunt illud servare, sub pena centum aureorum, a
parte parti et ipsis arbitris et arbitrataribus adinvicem stipulata et adquiescere
seu obtemperare sub dicta pena, dictis et pronunciacioni eorum. Et quiquidem
arbitri et arbitratores visis, auditis et intellectis racionibus et iuribus utrique par-
tis, et ipsa re super qua dicta contencio vertebatur oculis subiecta, pronunciave-
rint in scriptis ut sequitur:

Et dicti arbitri et arbitratores dixerunt, pro bono pacis et concordie, quod
quadra predicta in quantum protenditur de colle de Albereda usque ad torren-
tem de Vallmala, prope flumen Lupricati, et ascendit usque ad cingulum maius
suptus ecclesiam Sancti Michaelis, sit infra terminos castri de Collebeto usque
ad ecclesiam Sancti Michaelis, ipsa tamen ecclesia semper remanente in termi-
no de Collebeto; et ab ipsa ecclesia et cingulo in antea versus monasterium
Montisserrati, et sicut ascenditur in rupibus signatis cum crucibus, et supra ip-
sas ruppes rupes usque in pennis, et sicut pervadit per ipsas pennas usque ad
pennam cruci signata, que est in aspectu monasterii Montisserrati supra fontem
sancte Marie sicut aqua discurrit, sit de termino et infra terminos Montisserrati.

6 Edició moderna a: (Sanchez 2006)
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Declaraverunt  etiam et  determinaverunt  predicti  arbitri  et  arbitratores
terminos dicte quadre versus Collembeto, prout ipsa quadra terminatur in colle
de Albereda et in flumine Lupricati, et prout ascendit usque ad castrum Otger,
et de castro Otger usque in crucibus signatis in rupibus sive pennis usque ad
ruppes que vocantur sa Palomera, et de ipsis pennis sive ruppibus de sa Palo-
mera prout vadit et protenditur usque ad locum vocatum Saltze et ascelar.

Dixerunt eciam et pronunciarunt dicti arbitri seu arbitratores quod prior
Montisserrati et illi de Monteserrato possint lignare infra terminos castri de Co-
llebeto ultra terminos dicte quadre; et dictus Romeus Durfortis similiter possit
lignare in dicta quadra prout protenditur ab ecclesia Sancti  Michaelis versus
Collembeto usque ad terminos dicte quadre ibi signatos versus Collembeto.

Et predicta dixerunt et pronunciaverunt, salvo quod quadra predicta sit
integriter monasterii Montisserrati et alodium ipsius monasterii, prout in cartis
antiquis continetur, et ipsa omnia instrumenta monasterii Montisserrati et Romei
Durfortis sint in sua firmitate et valori idem in qua nunc sunt et erant ante pre-
sentem pronunciacionem, declaracionem et arbitracionem.

Dixerunt eciam et pronunciaverunt quod dictus Romeus Durfortis nec
sui non faciant furnum de idem nec tebularum in dicta quadra.

Dixerunt eciam et pronunciaverunt quod dictus Romeus Durfortis habe-
at in illa parte quadre de Albareda id quod ipse Romeus Durfortis recipere de-
bet in ...
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Comentari i conclusions

Quant l'any 10417 es creà la quadra de Sant Miquel els seus límits eren

entre el Llobregat i la Canal del Migdia i entre el torrent de Santa Maria i del

Coll de la Fita fins la Palomera passant per les Gorres, però al segle XIII havia

quedat reduïda al seu extrem oriental, a les terres entre Sant Miquel i el Llobre-

gat i entre el torrent de Santa Maria i el Coll de la Fita8. El segon paràgraf de la

transcripció descriu la part d'aquesta quadra on segons l'arbitri els senyors del

Castell de Collbató hi podien fer llenya (esquemàticament, la seva mitat meridi-

onal), però en el tercer, es descriu el límit entre la quadra de Sant Miquel i el

Castell de Collbató, i en comptes de fer-ho segons els límits del segle XIII, ho fa

segons els originals del segle XI, i en el cinquè paràgraf explica d'on ho havien

trets els àrbitres: de cartis antiquis. I és el cas que aquesta delimitació torna a

fer servir els termes originals del segle XI i ens permet plantejar algunes millo -

res en la delimitació del perímetre meridional de la quadra de Sant Miquel origi-

nal.

Els termes del segle XI de la quadra eren9:

Et resonant ipsi termini de parte horientis in auleo Lubricato , & de meridie sic
ascendit ad ipsas pennas que vocant Castro Odegario & sic pervadit per ipsas
pennas usque in fundus de ipsa valle que vocant Foradada , & de occiduo sic
ascendit per ipsa valle iam dicta usque ad ipsa Palomera & pervadit ad ipso
Salzil ,  de parte vero circi ressonat ad ipsa cella & descendit usque in termi-
num de Sancta Maria & sic descendit per ipso torrent de Vallmala usque in alvo
Lubrigad.

És a dir, el límit est és el Llobregat, el nord, el torrent de Santa Maria, i

l'oest és la Canal del Migdia (entre la Palomera i la capçalera del torrent de

Santa Maria). Només el límit sud, que va del Llobregat fins la Palomera passant

per el Castro Odegario  és complexe. La descripció de la quadra del segle XIII,

permet fer-hi alguna precisió10:

7 Segon l'edició, el document ha estat datat també per l'any 1040 i el 1042.
8 Veure: (Vilaseca 2022)
9 (Ruiz-Domènec 2006 D.52)
10 (Ribas i Altés 1990 218)
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...por la parte de oriente linda con el rio Llobregat; por la de mediodia con los
mojones puestos en el collado de Albareda, subiendo por unas peñas señaladas
con cruces y pasando por la sierra que va al castillo Otger hasta el camino que
pasa por delante la dicha yglesia de S. Miguel y va a la de Montserrat; por la de
poniente linda con el mismo camino hasta la fuente de S. Maria; y por la de cierzo
con el torrente ò arroyo  de Vallemala que baxa hasta el rio Llobregat.

El punt per on puja a la muntanya des del Llobregat, es un coll d'Albare-

da amb una Fita que només pot ser que l'actual Coll de la Fita i des d'allà va

fins el camí que venint de Collbató va a Sant Miquel i Santa Maria (l'únic camí

de ferradura que duia al monestir).

En un primer moment, mirant de reconstruir aquest límit meridional, es

pensà que per anar des d'aquest punt fins la Palomera es baixaria per el mateix

camí, evitant pujar fins el Castro Odgario, o sigui, les Gorres11. Però el text de

1335, al esmentar el Castell Otger com final d'un segment i inici del següent,

referma la lectura original i obliga a entendre que el límit passava per les Gor-

res abans d'anar fins la Palomera. O sigui, reunint tots els indicis, tenim que del

Llobregat anava al Coll de la Fita, pujava al nord seguint el camí per on segons

la tradició es dugué la imatge de la Verge de la Santa Cova al Monestir al segle

IX, fins trobar el camí que venia de Collbató. Camí que seguiria vers l'oest, fins

la Font Seca (la Font de Santa Maria original) en el torrent de Santa Caterina, i

d'allí,  torrent amunt en direcció nord fins les Gorres (el camí encara existeix

avui en dia). Ara, per anar de les Gorres fins al sud de la Palomera (l'actual

Can Jorba) no hi ha cap camí important i cal pensar que el límit seguiria els ser-

rats que baixen vers ponent (els actuals Serrats de la Pastera i d'en Munta-

ner)12.

Tot i entendre que les cartis antiquis que els àrbitres van consultar no fo-

ren exactament les que ens han arribat (la dada que el Salzil també es deia As-

celar no consta en el redactat del 1041), hem de pensar que és probable que el

trasllat que en feren al descriure el límit entre la quadra de Sant Miquel i el Cas-

tell de Collbató, no fos exacte; per dos indicis. 

11 És a dir, entenent "ascendir ad ipsas pennas" com "puja vers aquests penyals" . Veure fig
1 de l'Apèndix A
12 Veure la fig 2 de l'Apèndix A per la delimitació resultant.
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En primer lloc, perquè després d'arribar a la Palomera que era la canto-

nada sud-occidental de la delimitació original, afegeix l'esment al Salzil que ja

no pot formar part del límit meridional tota vegada era la cantonada nord occi-

dental en la delimitació del segle XI. 

En segon, esmenta creus en el segment entre les Gorres i la Palomera,

però la delimitació del segle XIII les esmentava entre la Fita i el camí a Sant Mi -

quel. Creus en una part de la muntanya sense camins importants com és entre

la Palomera i les Gorres fan de mal explicar, no serien visibles. En canvi, la lo-

calització del segle XIII d'aquestes creus  si té perfecte sentit, i el text del 1335

ens hi afegeix també alguna precisió a mencionar.

En l'explicació de fins on podien fer llenya els senyors de Collbató el text

informa de l'existència de creus en el camí entre Sant Miquel i la que deia que

hi havia sobre la font de Santa Maria a tocar del monestir (la font del Miracle).

Si li afegim les creus entre Sant Miquel i el coll de la Fita, el resultat és que pro-

bablement ja des del segle XIII, el camí per on la tradició (creada al segle XII)

voldrà que es va dur la imatge de la Verge al segle IX (des de la Santa Cova,

passant per la Fita , Sant Miquel i Santa Maria) estava senyalat amb creus (i cal

remarcar a més, que aquest camí delimitava la quadra del segle XIII per l'oest).

L'exemple proliferarà i abans de la fi del segle XIV, el camí que venia de Coll -

bató també acabarà tenint no menys de set creus13.

13 Localitzades a: (Muset 2010)
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Apèndix A – Il·lustracions.

Fig. 1

Primera proposta de delimitació de la quadra de Sant Miquel, sense passar per

el Castell Otger.

Fig. 2

Delimitació proposada per a la quadra de Sant Miquel del segle XI passant per

el Castell Otger.
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