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A TO C AR D E C AS A: E l Caste l l ve l l d e Rosanes

El Castel lvel l de Rosanes, conegut
també com a castel l de Sant Jaume, va
ser en època medieval la capçalera de
la baronia que pren el mateix nom
que la fortificació i que incloïa els
territoris dels actuals municipis de
Castellví de Rosanes, Abrera, Castel l-
bisbal, Martorell , Sant Andreu de la
Barca i Sant Esteve Sesrovires. Actual-
ment el monument és al terme muni-
cipal de Castellví de Rosanes.

Malgrat la seva importància històrica i
la rel levància monumental, a dia d'avui
el seu estat d'abandonament és abso-
lut i mai s'hi han dut a terme interven-
cions de consolidació i preservació, ni
d'excavació arqueològica. Tot i això, sí
que ha merescut atenció pel que fa a
la recerca documental i també, parcial-
ment, a l 'estudi de la seva estructura.

D'entre aquests treballs destaca, sense
cap mena de dubte, l 'elaborat per
Bonaventura Pedemonte i publicat el
1 929 sota el títol Notes per a la
Història de la Baronia de Castellvell de
Rosanes . Encara avui és de cita
obligada en qualsevol estudi històric
referit als municipis que en van
formar part. No obstant, el treball de
Pedemonte no constitueix una mono-
grafia sobre el Castel lvel l de Rosanes,
sinó sobre la baronia. Posteriorment,
ja el 1 992, publicacions com la Catalu-
nya Romànica o la tesi doctoral de
Montserrat Pagès (Art romànic i
feudalisme al Baix Llobregat) contri-
buiran a difondre’n aproximacions ar-
queològiques i historiogràfiques que
permetran una major comprensió de
l'evolució i valors del monument.

Us presentem aquí un breu resum de
les característiques principals i evolu-
ció d'aquesta fortificació, per a la qual
reivindiquem la urgència de la seva
preservació i el desenvolupament d'un
pla de recerca que el situï en el l loc
que li correspon entre els monuments
històrics de Catalunya.
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Vista del recinte superior des del costat sud.

Planimetria del conjunt del
Castel lvel l de Rosanes amb

indicació dels diferents
recintes i imatges de les

torres de l'inferior.
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A TO C AR D E C AS A: E l Caste l l ve l l d e Rosanes ( C a s te l l ví d e Ro s a n e s )

Vista de conjunt del Castel lvel l de Rosanes des del Taió, en la que es poden observar clarament les torres i muralles
dels recintes inferior i superior.

Planimetria ampliada del recinte superior amb indicació de les fases constructives.




