
('

]58 ETA?A DE IA TRAVESSADA DE CATAIUNYA

Els Boixadors

Ja en J.a catorzena etapa d.e la travessada a peu c1e

Catalulya entrarem en un territori c¿ue d.urant seglés tingué
l-a influéncia d.e Ia familj-a dels Boixad.ors, els cluals hi
tenlen 1a seva baroniar eLr€ comprenia e1 castell d.e Boixa-
d.ors, el poble del rnrteix nom i e.Is pobles d.e Fortesa i
d.e Sant Pere Sall-avinera

EI prlmer' membre docum'ntat d'aquesta din¿¿stia és

R¿imon Guillem de Boi-xad.ors, e1 l-123, i 1'üItim Joana d.e

Boixadols i d.e Cotonet, vuitena comtessa de Sava1lá i de

Peralad? que morí eI L862. Durant tot acluest llarg períoc1e

c1e temps els Boixadors tingueren un paper important en la
hi-stbria d.e CataTunya, membres d'trquesta f¿im11ia emparen -
taren amb els Cervell-ó ilel Pened.és (se,"Ie XIV), els Foixii
( segle XV) i e1s Copons ( segle XVII) .

Alguns membres destacats foren: l3erenguer de Bolxa-
d.ors que l-Iuitá amb Rarnon lJerenguer IV en l-¿r conclu€sta cle

Lleid.a (.1-149) r el seu nevot, Ramon d.e j3oixad.ors, cjue preit-
gué part en 1'exped.icló contra el-s moros de Valénci-a e}

l-184. Al- segle XIV tenim a Bernat de Boixad.ors, a}nirall
i governad.or d.e S*rdenya, af mateix segle Guill-em d.e Boi-
xad.ors, senyor d-e Boixadors i de St. Pere Sallavinera, un

altre meiiibre de l-a fainj-.1-iarr. Bernat, per Ia mateixa époua,

ad.quirí el-s termes de Prats del ilei i del Castell d.e La.

Manresana.

Tot i sent una fami]1a de mil-itars hi ha membres,

com Bernat ¡\ntoni cle Boixaclors (segle XVIII) ciue fou un

d.els fund.ad.or.: d.e 1'Ac¿r.clemia de Bones Lletres d.e Barcelona.

Altres es d cca"ntaren rez" 1 'est'.r::i'-::t r"elig-ós, eon Aleix rl e

Boixaclors (segle XVIII) ciinorige de Ia. seu de I3arce.l-ona i
Joan lomás de Boixad.ors que fou card.ena], també aL segle

d.Ívuit é .
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E1 castell* de Boixaclors

Et castell de Bolxa.dors e troba dalt urn turó a

B4B metres d'altitud., és el rnonument més imrrortant d.e'Ia

zorLa. Fou restaurat, en parrb, u :rrii-c-iis c1e l¿r d.bca.d-a

dels setant;a. Del conjunt r1e 1íl fortalesa sobresurt La,

seva torre rod-ona. Hi ha restes r1e l-es clepencléncies prb-
pies d.'un castell- i t¿lmbe d.el ;caliiu Cel-s ;¡enyors.

Il'lolt a prop del- c¿lsteI- es trob¿¿ I'esgtésÍa parro-
quial de S¿¿nt Pe.:,'e de Boixad.ors, t¿rmbé d,ita de Sta. it'laria

Els primers escrits que esrnenten el- c¿istell son

cle]. f0I4.
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