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CASTELLS CATALANS CALONGE

Nom del castell: Calonge
Data de construcció: XII
Municipi: Calonge
Comarca: Baix Empordà
Altitud: 32 m
Coordenades: E 3.073389 N 41.863019
(Geogràfi ca - ETRS89)
Com arribar-hi: situat dins del mateix nucli urbà.

Al fi nal del s. XII el castell era propietat dels 
comtes reis, que el tenien infeudat a Ramon de 
Solius, si bé és molt probable que inicialment el 
lloc estigués sota el domini de l’abadia de Sant 
Feliu de Guíxols.

A partir del s. XIII la vila i el castell van pas-
sar a formar part del patrimoni dels Cruïlles, que 
l’incorporaren, juntament amb la vila, a la seva 
baronia i el van tenir fi ns al s.XV.

El 1477 el castell fou incendiat pel confl icte dels 
remences, que també van atacar la vila. Poc més 
endavant va tornar a ser incendiat (1485), però 
va ser restaurat amb rapidesa. Pere Galceran el 
va vendre a Galceran de Requesens (1439-1505), 
passant llavors dels Cruïlles a mans de la casa 
dels Requesens, i després va passar als Cardona i 
d’aquests al ducat de Sessa.

A mitjan s. XVIII esdevenia propietat dels Oso-
rio de Moscoso, els quals el van tenir fi ns a la fi  

del s. XIX, essent aleshores utilitzat com a casino 
i teatre. Actualment pertany a la Generalitat de 
Catalunya, que hi ha fet obres de restauració, i 
acull la casa de la vila.

L’edifi ci

És difícil datar amb precisió aquesta mena 
d’edifi cis. És clar, però, que la part més antiga 
sigui la torre, gairebé quadrada, que es conserva 
al sud-oest del recinte i que podria situar-se cap 
el segle XII, o potser més tard.

Al segle XIV s’hi va afegir un recinte trapezoïdal 
més ampli, amb espitlleres i coronat amb merlets. 
Al segle XV, possiblement després de l’incendi, 
s’hi va afegir un palau tardo-gòtic, adossat a la 
part sud i est del recinte. Posteriorment encara 
s’hi van afegir unes torres rodones als tres can-
tons del recinte (el quart ja estava ocupat per la 
torre quadrada) i una quarta, semicircular, a la 
façana de llevant.
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Entre els segles XVI i XVII s’hi va afegir un cos 
renaixentista, que porta l’escut dels Sessa.

Informació extreta del Volum 10 de la Catalunya Romàni-

ca d’Editorial Pòrtic, setembre de 2000 i del  web: 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Calonge
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El castell al costat de la riera de Rifred.


