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CASTELLS CATALANS CABRERA

Nom del castell: Cabrera
Data de construcció: segle XI
Municipi: Cabrera d’Anoia
Comarca: Anoia
Altitud: 341m
Coordenades:  E 391152.0, N 4596741.0
(ED50 UTM 31N) Longitud: 1º 41' 40.10''
Latitud: 41º 30' 47.02'' (GPS)
Com arribar-hi: des de Piera seguir la carretera
B-224 en direcció a Capellades fins a creuar per
damunt la C-15 que va d’Igualada a Vilafranca.
Aleshores, i abans d’enfilar la pujada a
Capellades, prendre a l’esquerra una carretera
que ens hi durà en poca estona.

Documentat en 1051. Situat dalt d’un turó
conserva restes romàniques de muralla. El pri-
mer senyor va ser el bisbe i vescomte Guilabert
de Barcelona, i en arribar l’any 1063 el seu
successor, Miró Guilabert, va vendre el castrum
Capraria a Ramon Berenguer I, comte de Bar-
celona, i la seva dona Almodis. En aquesta
venda també s’hi va incloure l’església de
Sancti Salvatoris.

A partir de 1147 el comte barceloní
encomana la castlania dels castells d’Apiera i
Cabrera al vescomte Guillem de la Guàrdia

El 1273 Asbert de Mediona va donar al rei
Jaume el Conqueridor el castell d’Altea  a canvi
del castell de Cabrera, que li cedí en feu. Més
tard acabaria recuperant el d’Altea. Quatre
anys més tard, Asbert donà de nou el castell
d’Altea i el de Vilamajor al rei, aleshores Pere
el Gran, el qual a canvi li confirmà el feu del
de Cabrera.

L’any 1348 Pere de Tous rebé els feus del
castell de Cabrera i lloc de Vallbona i dos anys
més tard Pere el Cerimoniós li confirmava la
potestat d’aquest castell. Tot i que hi hagué
algunes vendes momentànies dels termes del
castell, Bernat de Tous recuperà la titularitat i
el 1396 aquest noble vengué el castell de Ca-
brera i el lloc de Vallbona als Cardona.

A partir de 1483 el lloc pertanyia als
Camporrells i finalment va passar a mans dels
família del Foixà vers l’any 1550, època en què
el castell ja estava en estat força malmès.
Finalment, a finals del segle XVIII hi ha
constància que la família Mora era la
propietària i va edificar una àmplia residència
que ha perdurat conservant-se al portal l’escut
dels Cardona.

Nota: la major part de l’escrit ha estat extret del Volum
VI de l’obra sobre els Castells Catalans publicada per
l’editor Rafael Dalmau l’any 1979.

Jordi Gironès i Vilardebò
abril de 2010

Interior del castell amb el portal d’entrada. Tot plegat
força abandonat.


