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CASTELLS CATALANS SA REGANYADA

Nom del castell: Sa Reganyada

Data de construcció: XI

Municipi: Sant Pere de Torelló

Comarca: Osona

Altitud: 1.248 m

Coordenades: E 2.293768 N 42.101546

(Geogràfica - ETRS89)

Com arribar-hi: el turó està situat damunt del santua-

ri de Bellmunt accedint-s’hi mitjançant unes escales 

excavades a la roca.

Domus o castell de Sa Reganyada

Del comtat de Besalú, creat l’any 785 després de 

la conquesta franca, recordarem Guifré el Pilós, 

el darrer comte nomenat pels reis francs i el pri-

mer a donar en herència els seus dominis territo-

rials, iniciant així la dinastia comtal de Barcelo-

na, i Bernat I de Besalú (970 - 1020) dit Bernat 

Tallaferro.

Aquesta fortalesa es documenta inicialment  com 

a castell en el testament del comte de Besalú Ber-

nat I de Besalú on deixa al seu fill Guillem I de 

Besalú  diversos castells d’aquest sector com els 

de Besora, Curull i Reganyada que tenia per em-

penyorament de la comtessa Ermessenda de Car-

cassona i que formaven part de la mateixa línia 

defensiva. 

Sa Reganyada seguí les mateixes vicissituds que 

el castell de Curull, o sigui que fins al principi del 

Cim de la muntanya de Bellmunt on podria haver es-

tat situat el castell i on actualment hi ha la capella 

de la Mare de Déu de les Alades. Foto de Jordi Gi-

ronès.

Santuari de 

Bellmunt vist 

des de la capella 

de la M.Déu 

de les Alades. 

Foto de Jordi 

Gironès.
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segle XIV estigué en mans de la família Mont-

cada i després, s’incorporà a la corona. El 1358 

consta que el castell de Sa Reganyada era alou  

de Ramon Gurb. 

De l’edifici del castell no queda cap vestigi; es 

deuria aixecar enfront del santuari de Bellmunt 

on hi ha l’elevació dita Sa-reganyada, per bé que 

no falta qui el situï en el mateix solar del santuari 

i de la seva gran hostatgeria. 

Tallaferro, el mite

La figura mítica del Comte Tallaferro, un va-

lent i ferotge lluitador simbolitzant les guerres 

constants contra els sarraïns dels temps històrics 

inicials de Catalunya, va ser creada per Jacint 

Verdaguer el 1886. El mite està basat en el perso-

natge històric Bernat Tallaferro, que lluità contra 

les ràtzies del fill d’Almansor, Abd al-Malik.

Canigó Fragment del Cant V. Jacint Verdaguer

Lo comte Tallaferro ja veu ses naus,

lluhint la mitja lluna damunt dels pals,

astre de mal auguri per nostres camps,

y exclama ab ulls encesos y braços alts:

–Bon Deu, ¿s’han fet pe’l moro ports catalans?–

Informació extreta de:

Catalunya Romànica, vol. II Osona I. Barcelona: En-

ciclopèdia Catalana, 1986, p. 67. 

  

Elena Fàbregas i Corts

Jordi Gironès i Vilardebò

Març de 2014

Bernat I de Besalú encomanant el seu patrimoni al 

fill, Guillem de Besalú (Liber feudorum maior foli 61r)

Suposada tomba de Bernat I de Besalú (Monestir de 

Ripoll).


