CASTELLS CATALANS

CAMPDORÀ

Nom del castell: Campdorà
Data de construcció: X
Municipi: Girona
Comarca: Gironès
Altitud: 180 m
Coordenades: E 2.843743 N 42.012833
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: cal sortir de l’autopista AP-7 a la
sortida nord de Girona i prendre la C-66 en direcció
a La Bisbal d’Empordà, però tot just passat el pont
del Ter cal sortir i prendre la C-255 en direcció a
Sarrià de Ter. Al cap d’un quilòmetre prendre el trencall a l’esquerra, cap a l’hípica, que ens durà al nucli
vell de Campdorà on hi ha el seu castell.

El castell de Campdorà o també anomenat la
Força de Campdorà, es troba situat prop del curs
del Ter i en un lloc estratègic per a la defensa de
Girona en la seva part nord.
Entre els anys 922 i 1180 aquest castell ha anat
tenint diversos noms, entre ells Campo Taurane,
Campdoran, Campo Taurani, Campodaurano i
Campodorano.
Segons l’historiador Pla i Cargol aquest castell
termenal va ser construït al lloc de Campdorà,
arran del Ter, exercint inicialment la senyoria la
família Campdorà.
Durant el segle X els drets senyorials els tingueren el bisbe de Girona i els senyors dels castells
d’Hostoles i Puig-alder, i de l’any 1148 al 1166
la família Sitjar de Girona va tenir el terme en
subfeu.
L’any 1266 va ser adquirit per Ramon Renal,
també de Girona. Berenguer Renal, jurista, heretà el castell i el passà a la seva filla Caterina. El
vidu de Caterina passà els drets al seu fill Bernat
Andreu i aquest a la seva la seva filla Maria Sitjar.
El 1493, Joan de Capmany comprà la propietat a
Maria Sitjar i Ferran el Catòlic atorgà el diploma
acreditatiu que converteix l’antiga casa forta en
castell principal.
Campdora

Totes les fotografies de l’escrit són fetes l’any 2010 per
Ricard Ballo.

El 1621, acabà el domini dels Capmany i la propietat passà a mans de Miquel Colomer. Després
de dues generacions, la manca de descendència
determinà el pas de la propietat a una neboda,
Marianna Soler, casada amb Francesc de Miquel.
El 1742, Pere de Miquel, fill de Francesc, mor
sense fills i la propietat passà a la seva esposa Ermerenciana qui es va casar en segones núpcies.
Després de nombrosos plets amb els parents del
primer marit, el 1757 Ermerenciana deixà el castell a l’Hospital de Santa Caterina.
La història recent
Joan Baptista Muntada i Macau (*), advocat, llicenciat en Filosofia i Lletres, poeta premiat als
Jocs Florals, fundador del Partit Nacionalista
Català, conegut de Companys, Carrasco i Formiguera i Francesc Macià, exjutge republicà, exiliat
i lletrat influent, va comprar el castell pocs anys
després de tornar de l’exili. La seva militància
catalanista l’obligà a exiliar-se i voltar pel sud de
França, fent tots els oficis. La restauració de la
Força de Campdorà va ser per a ell un repte, una
petita revenja contra la intolerància i la dictadura
militar: el naixement d’una mena de segona Renaixença catalana.
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el castell en un casal tancat durant la major part
de l’any.
Llegenda
S’explica que va ser aquí, davant la porta principal, on Carlemany va aixecar el campament
abans de conquerir Girona.
Per aquest text m’he basat en el web que seguidament
s’indica i en el Volum III d’Els Castells Catalans de
Rafael Dalmau, edició de desembre de 1992
http://www.motorclubgirona.com/castells/monuments/campdora.htm
(*) En aquest web el nom és erroni. El correcte és
l’indicat en aquest text.
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Quan el castell va passar a mans de Josep Muntada, els sostres estaven ensorrats i la ruïna era
total, però amb l’ajuda de la seva dona va anar recuperant l’edifici tot respectant els seus orígens,
alhora que completaven la decoració amb una
gran quantitat d’obres d’art i mobles restaurats.
La nova Força de Campdorà va viure els seus millors moments a la dècada dels setanta, més tard,
els problemes familiars i laborals van convertir
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