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Excursió dia 18 d’octubre de 2020

EL CASTELLOT I TORRE DE CAL PASCOL
(Alt Penedès)

El Castellot
És una talaia situada sobre un penya-segat de la serra
del Montmell, a 468 metres d’alçada, sobre la riera de
Marmellar, des d’on es pot gaudir de vistes excepcio-
nals sobre la plana del Penedès i sobre les serralades
prelitoral i litoral.

Se’n tenen notícies des de l’any 977 per una anota-
ció de venda al comte Borrell de Barcelona. Va ser
una fortificació de defensa, guaita i domini del terri-

tori del Penedès en l’alta edat mitjana. Controlava la
frontera castellera envers els musulmans. És un sím-
bol d’identitat de la comarca. A tocar de la torre del
castell s’alcen les restes de l’església de Sant Miquel,
d’estil romànic.

El castell i les seves dependències es van abandonar
al segle XIII. De la fortificació es conserven la torre
mestra, de planta circular, dos murs i una cisterna. Al
llarg de molts segles tant el castell com l’ermita de
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sant Miquel varen estar en un estat ruïnós. L’any 2018
l’Ajuntament de Castellví de la Marca va restaurar la
torre i va instal·lar-hi un mirador. Els visitants poden
pujar al mirador per una escala situada a l’interior de
la torre. Paga la pena. Aquest any 2020 estava previs-
ta la restauració de l’església de Sant Miquel.

Just a sota de la vertical del castell, a la paret nord de
la muntanya, ens trobem amb la Cova del Castellot,
una cavitat amb una boca d’11 x 9 metres i una longi-
tud interior de 32 metres, de litologia carbonàtica.

L’imaginari popular ha conservat una llegenda d’ar-
rels medievals lligada al Castellot. Diu aquesta que un
soldat enamorat, de nit, deixava la guàrdia de l’avenc
que comunicava la cova amb el castell per visitar la
seva estimada. En resultes d’aquella negligència, uns
lladres van robar el tresor que el castlà guardava al
castell i, com a càstig, el senyor va encomanar a una
bruixa que convertís l’enamorat en una pedra que ser-
vís per tancar per sempre més l’avenc.

La torre o castell de Can Pascol
Construït al segle XI sobre un penyal a la banda es-
querra de la riera de Marmellar. Declarat Bé Cultural
d’Interès Nacional. La família propietària ha cedit
l’edifici a l’Ajuntament de Castellví de la Marca que
es farà càrrec de la seva rehabilitació. La visió entre el
Castellot i el castell de Can Pascol és recíproca.

El Castellot vist des de la torre de Cal Pascol (a dalt) i torre de
Cal Pascol (a baix).


