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Vista del monestir des del castell. Al fons, 
entre les dues torres, el poble de Santa 
Creu i l’església de Santa Helena.

En un entorn extraordinari, a l’ex-
trem més oriental dels Pirineus, allà 
on la serralada es troba amb el Me-
diterrani, s’alça majestuosament 
una de les joies del romànic, el 
castell de Verdera, també conegut 
com castell de Sant Salvador per-
què a l’interior conserva les restes 
de l’església de Sant Salvador.

El castell està situat al municipi del 
Port de la Selva, a la comarca de 
l’Alt Empordà, dins el Parc Natural 
del Cap de Creus. La geologia de 
l’entorn, formada fa milions d’anys, 
és molt singular: el litoral combina 
petites cales de pedra i penya-se-
gats de roca. I durant molts dies de 
l’any hi bufa una forta tramuntana. 

Podem dir, doncs, que la serra de 
Rodes és dipositària d’un dels mi-
llors conjunts patrimonials: l’abadia 
de Sant Pere de Rodes, el castell 
de Verdera i el poble de Santa Creu. 

Tal com diu Cristina Masanés1, 
«oratores, bellatores i laboratores», 
els tres ordres que articulaven la 
societat feudal, hi deixaren la seva 
empremta. El clergat pregava, els 
guerrers lliuraven batalles i les famí-
lies treballadores produïen. La visita 
ens endinsa en la societat medieval. 

Tot i que el paisatge sembla des-
habitat, si parem atenció veiem 
que l’orografia està esquitxada de 
masos medievals, antigues terras-
ses de vinya i olivera, barraques de 
pastors, forns de calç, pedreres de 
marbre i altres elements.

Des del castell contemplem el mo-
nestir i el poble. Des del poblat 
s’observa el monestir i, a sobre 
seu, el castell. I des del monestir es 
veuen el castell i el poble de Santa 
Creu. Una triangulació en perfecta 
harmonia.

La nostra ruta per accedir al cas-
tell s’inicia al monestir. Seguint 
les indicacions, un petit corriol ple 
de ziga-zagues s’enfila muntanya 
amunt, cap al cim més alt de la ser-
ra de Rodes (670 m).

Després d’uns vint-i-cinc minuts de 
camí, arribem al castell. A mesura 
que pugem, anem copsant la ma-
jestuositat de l’espai. Hem tingut 
temps per prendre consciència de 
la situació privilegiada de l’entorn 
en què ens trobem. Des d’aquí, 
hom controla terra, mar i aire. Paga 
la pena l’esforç fet; som en un dels 
indrets més espectaculars del Parc 
Natural del Cap de Creus.

(PORT DE LA SELVA)

Panoràmica del golf de Roses des del 
castell. Al fons, les illes Medes.
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El castell de Verdera

Les primeres notícies del castell de 
Verdera daten de l’any 904 —en el 
text d’aleshores se l’anomena «cas-
trum quod dicunt Verdaria»—, però 
per les seves característiques cons-
tructives podria ser molt anterior.

La història d’aquesta fortifica-
ció militar està lligada als comtes 
d’Empúries i a l’abadia de Sant 
Pere de Rodes. D’altra banda, la 
seva situació estratègica el con-
vertí en un element clau. El castell 
és un element més del paisatge, de 
tot allò que podem veure en el nos-
tre entorn des d’un lloc determinat.

Sembla clar que el primitiu castell 
posseïa un destacament militar 
protegit per un recinte murat.

Quan, al segle X, un d’aquells pe-
tits centres monàstics, Sant Pere 
de Rodes, esdevingué una gran 
abadia, els redactors de docu-
ments prengueren la referència de 
la fortalesa per indicar la situació 
del monestir. 

Així, l’any 947 el monestir es pre-
cisa situat «subtus ipsa Verdaria» 
(‘sota Verdaria’) i el 974, «supra 
mare, subtis castrum quod dicunt 
Verdaria» (‘sobre el mar, sota el 
castell anomenat Verdaria’) i tam-
bé «in monte Rodas subtus cas-
trum Verdariœ» (‘a la muntanya de 
Rodes, sota el castell de Verdaria’).
Des dels seus inicis, la història del 
castell és plena de disputes en-
tre el monestir i el poder comtal. 
Així, l’any 974 el fill i successor del 

comte Gausfred, Hug d’Empúries, 
se’n va apropiar, i la disputa va ser 
tal que hi va haver d’intervenir el 
papa.

Al llarg de la història, les pugnes 
continuaren. Destaca la que va 
enfrontar el rei Pere d’Aragó i el 
rei Felip de França, per promeses 
no complertes, compensacions a 
canvi de retenir-lo en el poder, etc.
L’any 1283 el castell estava molt 
malmès i parcialment enrunat, 
motiu pel qual el comte Pere Hug 
decidí reconstruir-lo, amb certa 
oposició dels monjos del mones-
tir. Aquelles disputes van acabar 
amb una concòrdia entre el comte 
i el bisbe, per la qual el primer es 
comprometia a lliurar el castell al 
monestir passats tres anys, cosa 
que finalment no va succeir. De fet, 
el 1285 va ser pres per les tropes 
franceses.

La manca de referències docu-
mentals al llarg del segle XV fa 
pensar que el castell va abandonar 
la seva funció militar i va ser retor-
nat a Sant Pere de Rodes a partir 
de l’any 1474.

Tot i no tenir cap funció militar, es 
va seguir utilitzant com a punt de 
vigilància i defensa de tot el cap 
de Creus contra la pirateria. El 3 de 
setembre de 1581 es va produir un 
dels episodis més destacats, quan 
el guaita va avisar que dotze veles 
procedents de les illes Medes es 
dirigien al cap de Creus. Eren els 
vaixells del corsari Otxals, que en 
aquell temps amenaçava la costa 
catalana.

QUAN, AL 
SEGLE X, UN 
D’AQUELLS PETITS
CENTRES 
MONÀSTICS, 
SANT PERE 
DE RODES, 
ESDEVINGUÉ 
UNA GRAN ABADIA, 
ELS REDACTORS 
DE DOCUMENTS
PRENGUEREN 
LA REFERÈNCIA 
DE LA FORTALESA 
PER INDICAR LA 
SITUACIÓ
DEL MONESTIR.
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El recinte

Del castell de Verdera es conser-
va una bona part de la muralla i 
de les torres de defensa, així com 
una part de l’església de Sant Sal-
vador, situada al seu interior. El re-
cinte abraça una superfície d’uns 
1.800 m2.

La cisterna

Uns metres abans d’arribar al cas-
tell, al nord del portal d’entrada, 
trobem una gran cisterna. Servia 
per abastir d’aigua el castell i el 
monestir, mitjançant una conduc-

LLEGENDA

1. Porta d’entrada
2. Poterna o porta secundària
3. Muralles
4. Torre triangular
5. Plaça d’armes
6. Torre de l’homenatge
7. Latrina
8. Església de Sant Salvador de Verdera
9. Cisterna
10. Salt de la Reina

ció. Sorprèn que en aquesta alça-
da l’aigua brolli del subsol.

Es tracta d’una estructura de plan-
ta rectangular, força ben conserva-
da malgrat el pas del temps, tot i 
que la paret de la cara nord-oest 
està mig enrunada. Fa 12,50 m de 
llarg per 7,50 m d’amplada i té una 
coberta de volta apuntada d’uns 
3,60 m d’alçada. 

Orientat a sud-est hi ha l’accés, 
amb un gran arc. Al sostre destaca 
una petita obertura de forma qua-
drada.

Vista general de la cisterna.

Paret nord-oest mig en runes.

Entrada a la cisterna.

Interior i volta apuntada.
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Les muralles i les torres

Les muralles del castell reflectei-
xen la magnitud de l’edificació, 
que s’adapta a les fortes irregu-
laritats rocalloses del terreny. La 
planta, d’orientació nord-oest 
– sud-est, s’aproxima a la forma 
rectangular, lleugerament corba 
per tal de donar més cobertura 
visual sobre la costa. Una de les 
característiques més destacables 
d’aquesta fortificació és la inexis-
tència de muralles en el sector 
sud-oest, ja que el castell està 
construït arran de cingle. 
 
La zona nord-est és la més ben 
conservada. A l’est, el castell està 
protegit per una gran muralla for-

Sector sud-oest en què es veu el castell 
arran de cingle.

Tram de muralla sobre la poterna.

Muralla i torre semicircular.

Vista aèria de la part de muralla més ben 
conservada. Al fons, la badia de Roses. 

mada per tres bestorres semicir-
culars atalussades i tres de rectan-
gulars.

Segons Lluís Monreal i Martí de 
Riquer, l’alternança de les formes 
respon a una estructura defensiva 
tardana, ja posterior a les croades. 
Les torres circulars presenten un 
lleuger talús a la part inferior.

La muralla té un gruix d’uns 105 
cm a la zona de la poterna (3), i les 
torres quadrades tenen uns grui-
xos de fins a 125 cm.

És de suposar que la construcció 
no va ser fàcil, ateses les condi-
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Forats per encastar els trespols de fusta 
que suportaven el pis.

Disposició dels carreus a la zona de la 
muralla. 

Aparell formant filades ben disposades 
als murs de l’església.

cions del medi en què es troba, 
l’alçada, la dificultat d’arribar-hi i 
l’estat dels corriols.

Les torres solien tenir un o més pi-
sos, fets amb trespols (2) de fusta o 
bé amb voltes o cúpules de pedra. 
La finalitat era fer de guaita per 
controlar el territori.

Els murs de la muralla estan cons-
truïts amb pedres petites del lloc 
(llicorelles) i poc treballades, col-

locades planes i amb una disposi-
ció irregular, sense formar filades 
més o menys arrenglerades. Els 
carreus i les pedres estan units 
amb morter de calç. 

Per contra, als murs de l’església i 
a la torre de l’homenatge les pedres 
formen filades ben disposades.

A les cantonades i obertures es 
van utilitzar carreus de pedra més 
grans i ben escairats.
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En els murs estan estratègicament 
repartides les espitlleres o sage-
tes, estretes i molt llargues, que 
tenien la funció de defensa. 
   
Cal fer especial esment de la torre 
del cantó de tramuntana, al nord. 
És una torre triangular que conser-

Espitlleres en una de les bestorres qua-
drades.

Detall interior de les espitlleres.

Torre triangular. S’aprecia la part mal-
mesa.

Vista de la torre per l’interior i volta 
amb l’obertura per accedir a la co-
berta.

va bona part de la coberta. Amb el 
pas del temps, ha quedat aïllada; 
la muralla del voltant no existeix. 
La part exterior està molt malmesa 
i degradada. Es poden veure es-
querdes molt importants que, si no 
es consoliden, poden acabar per 
ensorrar una altra part de la torre.
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Torre semicircular aïllada.

Detall de l’espitllera per l’interior.

Alçat de la torre.

Planta de la torre.

Les parets laterals fan uns 13 m 
de llargada. La volta interior es 
conserva molt bé. S’aprecia la 
disposició dels carreus treballats i 
encaixats a les cantonades i la for-
mació de la volta. A la part supe-
rior esquerra disposa d’una petita 
obertura quadrada per accedir a la 
coberta. La volta té una alçada de 
5,10 m a la part més exterior i una 
fondària d’uns 6,40 m.
   

Al seu costat dret s’aixeca una 
torre semicircular de la muralla, 
que resta aïllada del conjunt. És 
la més alta de les existents, amb 
uns 6 m. Els gruixos de les parets 
oscil·len entre els 80 cm i els 100 
cm. Conserva dues obertures de 
35 × 80 cm (interior) que servien 
d’espitlleres.
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Les portes

Les portes d’accés s’han de bus-
car, ja que estan «amagades» al 
forani.

El portal principal d’entrada al 
castell està situat al nord, en un 
entrant de la muralla, protegit per 
una gran torre quadrada i, a l’oest, 
per altres torres més elevades. El 
portal conserva la doble arcada 
de mig punt feta amb pedres ben 
escairades.

Aquesta porta està ben protegida 
amb moltes espitlleres o sagete-
res, ja que era el punt més feble 
en cas de assetjament.

Poterna a la segona bestorre rectangular.

Detall de la poterna per l’interior. 

Porta principal amagada a la muralla. 

Vista interior de la porta principal i l’arc.

Després de la segona bestorre (1) 
rectangular, amagada en una de 
les cantonades, trobem una petita 
porta coneguda com a poterna, 
molt amagada i dissimulada.
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Vista aèria amb la torre de l’homenatge 
en primer terme.

Torre de l’homenatge; mur sud-est.

Vistes sobre l’Empordà. Al fons, la ciutat 
de Figueres. 

La torre de l’homenatge

Adossat al pòrtic de l’església, a 
l’extrem sud-oest, sobre un pe-
nya-segat, s’aixeca la torre de 
l’homenatge o torre mestra. Rebia 
aquest nom perquè era la torre 
més grossa i forta del castell. Solia 
ser més alta que la muralla i, per 
les seves característiques, era el 
darrer recer dels defensors. Estava 
ben protegida i abrigada de l’atac 
exterior.
En aquesta torre es practica-
va la cerimònia de l’homenatge 

—d’aquí el seu nom—, amb la 
qual es jurava defensar i guardar el 
castell per al senyor com a acte de 
vassallatge.

La torre, de la qual ens queden al-
guns vestigis, és de planta quasi 
quadrada i té unes mides interiors 
de 6,50 × 6,90 m. Els guixos de les 
parets són d’uns 85 cm. Els murs 
tenen una alçada que varia entre el 
metre i mig i els dos metres. El mur 
orientat a sud-est és el més alt, 
amb uns 2,80 m.
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Una petita porta comunica amb 
el que seria un corredor entre la 
muralla i l’església. Cal destacar 
la llinda formada per dues pedres, 
que suporten el mur de sobre.

Des de la torre i a través d’un pas, 
s’accedeix a una petita cambra de 
170 × 90 cm, que presenta una 
obertura a terra, estratègicament 
oberta al penya-segat i que devia 
tenir la funció de latrina. 

Detall de la llinda de pedra.

Situació de la latrina.

Interior de l’espai destinat a latrina i ober-
tura al terra.
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Vista del Salt de la Reina.

Planta de l’església original.

Vista del que queda de l’església de Sant 
Salvador.

El Salt de la Reina

Des del centre de la plaça d’armes 
s’observa el penya-segat, que és 
on se situa el Salt de la Reina.
Una de les llegendes, la més cone-
guda, diu que una reina —no sa-
bem quina— es va llançar damunt 
del seu cavall cinglera avall per 
preservar el seu amor prohibit.
La darrera petjada del cavall va 
quedar marcada en una de les ro-
ques de l’estança situada al cim 
més alt del recinte fortificat. Diuen 
que encara hi és, però nosaltres no 
l’hem vist.
 

L’església de Sant Salvador

En el punt més alt del conjunt, en 
un petit pla sobre el pic de la mun-
tanya, a l’extrem sud del recinte 
fortificat, trobem les restes de l’es-
glésia de Sant Salvador. És un tem-
ple d’origen romànic de mides re-

duïdes, d’uns 12 m de llargada i 11 
m d’amplada (interior), però d’aire 
monumental. La seva planta basili-
cal està formada per tres naus, a la 
capçalera tres absis semicirculars 
i, a ponent, un pòrtic o galilea que 
feia les funcions d’accés.

Tot i que el primer document que 
ens parla del temple és del 1130, 
per la seva tipologia constructiva 
caldria datar-lo del segle XI.

Així, quan el comte Ponç V feu ai-
xecar la fortalesa a finals del segle 
XIII, el temple, ja existent, hi restà 
perfectament integrat.

Durant el segle XV l’edifici ja es-
tava en molt mal estat. Coincidint 
amb la decadència del pelegrinat-
ge i el probable abandonament del 
castell, l’església de Sant Salvador 
quedà abandonada.
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Al llarg del segle XVI s’utilitzà com 
a lloc per guardar-hi animals.

L’any 1618, a petició de les famí-
lies dels pescadors, el bisbat de 
Girona tornà a consagrar el tem-
ple i alhora concedí llicència per 
pescar en diumenge. Els ingressos 
d’aquest dia es destinarien a res-
taurar el temple. No sabem si es va 
arribar a portar a terme.

Actualment es conserva una bona 
part del pòrtic, els dos murs late-
rals i una petita resta de l’absidiola 
situada al nord, on s’intueix la unió 
amb l’absis central. 

La porta, que s’obria al centre del 
frontis, és actualment un gran es-
voranc. Al seu interior s’aprecien 
les bases dels dos muntants, així 
com restes de l’arc de mig punt i 
d’un dels pilars adossats al mur.

A cada costat de la porta s’obren 
finestres de doble esqueixada i 

Interior de la porta amb detall de la llinda 
de pedra i l’arc.

Vista exterior amb què s’observa la de-
gradació del mur.

Detall de la finestra.

Restes de la trobada entre l’absidiola pe-
tita de l’esquerra i la central.

arcs de mig punt, les quals dona-
ven llum a les naus laterals.

L’alçada, a l’interior, és d’1 m. 
L’obertura exterior és de 15 × 67 cm.
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Detall del pòrtic.

Volta d’aresta.

Detall del basament d’un dels pilars cen-
trals.

Arrencada de la volta a la part superior 
del mur.

Façana nord de l’església.

Planta del castell de Verdera i església de 
Sant Salvador.

El pòrtic s’obria als tres costats 
mitjançant arcs de mig punt, molt 
ben conservats. Aquest petit espai 
està cobert per una volta d’ares-
ta, construïda amb petits carreus, 
molt característica de l’arquitectu-
ra del segle XI. 

Els murs laterals es conserven 
prou bé en una altura d’uns 3 m. 
Tenen un gruix d’1,05 m aproxima-
dament. Del seu interior han des-
aparegut els pilars que formaven 
les tres naus, la volta, l’absis, etc. 
Sols resten dretes algunes pilas-
tres adossades als murs i una de 
central.

En el mur orientat al nord s’aprecia 
encara l’arrencada de la volta de la 
nau.
   
L’aparell amb què es va construir 
és de pedres petites i mitjanes de 
forma més o menys rectangular i 
plana, col·locades formant filades 
seguides. Van ser poc treballa-
des; d’aquí l’aspecte irregular dels 
murs. Sols a les cantonades es 
van utilitzar carreus de pedra més 

grans, escairats i més ben treba-
llats, igual que les dovelles dels 
arcs de les obertures que es con-
serven.

La tipologia constructiva és la ca-
racterística de l’arquitectura reli-
giosa del segle XI al nostre país. 
Lliga perfectament amb els altres 
elements arquitectònics fins ara 
conservats, com les finestres i els 
arcs de les portes i del pòrtic. Sen-
se anar més lluny, per exemple, 
ens recorda l’església parroquial 
de Sant Joan de Palau-saverdera, 
situada sota la muntanya de Ver-
dera i visible des d’aquest indret.
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Totes les fotos han estat realitzades per 
l’autor

(1) Bestorre: torre de planta semicircular o 
rectangular oberta a l’interior.

(2) Trespol: paviment o terra d’una estança. 
També s’anomena així el sostre del pis su-
perior.

(3) Poterna: porta secundària, particular-
ment d’una fortificació, d’un mur o muralla 
d’un castell. Generalment estava molt ama-
gada, dissimulada.


