CASTELLS CATALANS

ENFESTA

Nom del castell: Enfesta
Data de construcció: XIV
Municipi: La Molsosa
Comarca: Solsonès
Altitud: 531 m
Coordenades: E 1.476313 N 41.777902
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: es troba equidistant entre Calonge
de Segarra i Castellfollit de Riubregós, en uns 2 a 3
km, i s’hi accedeix des de qualsevol dels dos indrets.

El castell d’Enfesta és un castell situat a l’enclavament d’Enfesta, al municipi de la Molsosa,
comarca del Solsonès. El conjunt va ser declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional mitjançant decret
publicat al BOE en data del 5 de maig de 1949.
Actualment està en procés de restauració.
S’aixeca dalt d’un turó situat a la banda sud-est
del pla d’Enfesta i que assoleix els 531 metres
d’altitud amb una prominència respecte al dit pla
d’uns 35 metres.
Història
És un castell termenat d’estil gòtic (segles XIVXV), la primera notícia documental que se’n té,
data de l’any 1081. Era la residència dels senyors
d’Enfesta, castlans que administraven el lloc en
nom dels vescomtes de Cardona.. Apareix esmentat també el 1314. Dins el vescomtat (després comtat i ducat) de Cardona, formà part de
l’administració cardonina de la batllia de Torà.
Edifici
Edifici de planta quadrangular obrat amb carreus
amb la façana, d’una llargada d’uns 15 metres,
orientada a l’oest i d’una alçada similar, actual-

ment, i pel bé de la zona, es troba en fase de restauració. Dins del mateix cos de l’edifici hi ha
l’església de Santa Maria que va ser l’església de
culte del poble fins a l’any 1975 en què l’estat
ruïnós de l’obra va aconsellar de suspendre’n el
seu ús com a lloc de culte.
La façana presenta dos portals d’arc de mig punt
adovellats. El central és el portal d’accés al castell i fa 80 cm de fletxa, 310 cm d’alçada, 70 cm
de llum i 11 dovelles de 95 cm de llargada, 42 cm
d’amplada màxima i 9 cm d’amplada.
El portal de l’esquerra, més petit, és el portal
d’accés a l’esmentada església de Santa Maria.
Fa 51 cm de fletxa, 20 cm d’alt, 61 cm de llum i
té 10 dovelles de 62 cm de llargada i d’amplades
desiguals. La clau de volta porta un relleu d’una
creu celta emmarcada en dos cercles concètrics
en lloc d’un de sol com és habitual.
Des del castell es domina tot el pla d’Enfesta situat a l’oest distingint-se perfectament i completa
la torre del Ballester del castell de Castellfollit de
Riubregós, situada a 2,4 km cap a l’esmentada
direcció. Per contra, no s’albira gens ni mica la
torre del castell de Calonge de Segarra situat a
tan sols 1,3 km en línia recta.
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