CASTELLS CATALANS
Nom del castell: El Far o Castellvell de Llinars
Data de construcció: segle X
Municipi: Llinars del Vallès
Comarca: Vallès Oriental
Altitud: 389 m
Coordenades: N 41º37’36" / E 02º24’26".
Com arribar-hi: procedents de Llinars del Vallès,
prenem la carretera B-510, en sentit Dosrius.
Passat el PK 8 trobarem una desviació a
l’esquerra, indicant per anar al Parc del
Montnegre i Santuari del Corredor. Continuem
en aquesta direcció i molt aviat, a la dreta,
veurem un petit indicador: castell de Llinars. Tot
seguit, i ara a l’esquerra, veurem un trencall,
barrat l’accés per una cadena. De manera una
mica precària, hem aparcat aquí mateix.
Distància des de la cruïlla anteriorment citada,
fins aquí, 500 metres. A continuació, en un
plàcid passeig a peu , d’uns 5 minuts de
durada, arribem a la restes de l’edificació.

El castell del Far, també conegut com
el Castellvell de Llinars, fou un castell que es
va edificar als voltants del poblat ibèric del
Far. Tot i no aparèixer documentat fins al segle
X, s’han pogut identificar construccions del
segle VI, període en què es va construir el
fossar excavat a la roca i algunes sitges.
Els castlans del castell del Far o Castellvell
eren vassalls dels comtes de Barcelona.
Quan s’adreçava a Girona, durant la
campanya contra Catalunya del 982, Almansor va conquerir el castell de Munt Fariq,
que s’ha identificat amb el castell del Far. De
retorn va conquerir Wutina, l’actual Òdena.
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Aquesta és la primera referència documental
del castell.
L’any 990 figura Gombau de Besora com
a senyor del castell.
Durant el segle XII el castell va pertànyer
al llinatge dels Desfar. Hi ha documents que
el vinculen a Pere de Far el 1135 i a Bernat de
Far el 1178. En aquest període es construeix
una torre al costat nord-est i s’amplia la capella
amb un absis semicircular.
A partir del 1200 podria haver estat ocupat
pels càtars que haurien substituït la capella
per un edifici obert adequat als seus ritus. La
presència d’una creu de Tolosa de Llenguadoc
en una de les parets reforça aquesta teoria. A
finals del segle XIII va ser feu de Ramon de
Cabrera per assignació de Pere el Gran per a
protegir el nord de Barcelona del atacs
de Felip l’Ardit.
A començaments del segle XIII passà a la
família Corbera; la vídua Sibil·la, esposa de
Ramon de Corbera, va disposar la construcció
d’una nova capella i, el seu fill Riambau I de
Corbera, la hi va oferir al bisbe de Barcelona,
l’any 1336. S’amplia amb la construcció d’una
nova torre al costat nord i uns espais
residencials amb finestres gòtiques i mènsules
de pedra. Va ser un segle amb tensions entre
els castlans i el rei Pere el Cerimoniós.
EL 24 de maig de 1448 el castell es va
ensorrar a causa d’un terratrèmol. Uns anys
més tard els Corbera varen construir el Castell
1

Escala interior del castell. Foto de Jordi Gironès

Fossat que envolta el castell. Foto de Jordi Gironès.

Nou de Llinars, actualment dins de la població
de Llinars del Vallès.

Altra informació procedent de l’escrit de
Dolors Bramon «El castell Vell de Llinars citat
en una crònica àrab d’un autor anònim medieval magribí» al web:

Extret del web:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_del_Far

Jordi Gironès Vilardebò
desembre de 2011
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http://www.raco.cat/index.php/Ponencies/article/
viewFile/70422/86528
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