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CASTELLS CATALANS GOTMAR

Nom del castell: Gotmar (o de Callús)
Data de construcció: X
Municipi: Callús
Comarca: Bages
Altitud: 338 m
Coordenades: E 1.779444 N 41.794167
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: per anar-hi cal entrar dins el nucli
urbà de Callús i seguir la carretera C-1410z fins al
polígon industrial Cal Cavaller des d’on cal des-
plaçar-se fins al cementiri de Callús, prop del qual hi
ha l’església de Sant Sadurní i el castell.

El castell de Callús o castell de Gotmar és situat 
en un turó sobre la població de Callús, vers tra-
muntana, a la riba esquerra del Cardener. 

Descripció

Del castell de Callús avui solament en resten el 
basament d’una torre circular situada en el lloc 
més elevat del turó i alguns fragments de paret 
descampats pel voltant d’aquella.

El diàmetre exterior de la torre és de 7 m i l’in-
terior de 4,80 m, mentre que l’alçada assoleix 
1,5 m en el punt més elevat. L’aparell d’aquesta 
construcció circular i la seva distribució és força 

irregular; els carreus són de mides diferents i es-
tan units amb morter grisenc de sorra i calç. 

Els fragments de mur més sencers són els situats 
a l’est, que tenen unes mides de 3,5 m. d’alçada 
per 17 m. de llargada. Altres trams de paret els 
trobem al cantó nord, a l’angle sud-oest i a l’est. 
L’aparell és aquí també irregular. En conjunt el 
castell està en un estat de franca ruïna.

Història

Castell termenat que tingué tres noms que sorgi-
ren successivament. El primer nom amb què apa-
reix citat és el de castell de Godomare, l’any 941. 

Totes les fotos són de Ricard Ballo.

Torre i murs 

interiors del 

castell.
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L’any 982 es parla de Godemare i el castell es 
conegut com el Castellet. L’any 1026, s’esmenta 
Godmar i al castell n’hi diuen el Casteluç, nom 
del qual se n’ignora l’origen però que en deriva 
l’actual: castell de Callús. Es creu que Godmar 
seria el nom de la persona que aprisià o construí 
el primitiu castell.

Els primers senyors coneguts són dos germans de 
la família Òdena. En Domnuç Bernat d’Òdena, el 
1054, permuta la seva part al seu germà Guillem 
Bernat a canvi d’altres béns. El 1063, Guillem 
Bernat infeuda el castell a Bernat Amat. El cas-
tell va continuar en mas dels Òdena almenys fins 
a finals del segle XII.

No apareix cap més senyor fins al 1358, data en la 
qual ho eren Ramon Eimeric i Eimeric de Sallent, 
ciutadans de Manresa. A finals del s. XV, passa a 
la família Descatllar i després als marquesos de 
Palmerola. El terme d’aquest castell era pràctica-
ment el mateix que el del terme actual. 

Extret de:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Callús
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