
Pròleg del llibre -La vall de Cabrera de Mar a l’època medieval, el Castell de Burriac, patrimoni en 3D-. 
 
L’Arqueologia Virtual està arribant al camp de la història local. I això és molt bona notícia. La vall de Cabrera de 
Mar, que compta amb un patrimoni arqueològic de primer nivell, està essent objecte d’estudi avançat des de 
l’òptica de la visualització assistida per ordinador. L’anterior llibre, el que recull la petja d’ibers i romans a la vall, 
coordinat també com el que teniu a les mans per Josep Maria Rovira, és un producte de difusió cultural molt 
rellevant que marca tendència, obre camí i convida a navegar i explorar els elements del passat pel món del 3D.  
  
Apareix ara un segon llibre, en aquest cas amb el prisma “multi focal” posat sobre el castell de Burriac o de Sant 
Vicenç, un dels jaciments medievals més espectaculars de la comarca, testimoni dels temps feudals, monument 
emblemàtic que ha esdevingut un senyal d’identitat del territori que l’envolta. La seva silueta, tan familiar, marca 
el perfil de la serralada del Baix Maresme. Els seus vestigis ens evoquen episodis de batalles, senyorius, baronies, 
servituds i violència institucionalitzada. 
 
Aquest llibre presenta un estat de la qüestió dels coneixements que arqueòlegs i historiadors tenen actualment 
de Burriac, amb voluntat divulgativa, amb tecnologia del segon decenni del segle XXI. I com a tal, recull el bagatge 
investigador que ha generat el castell des que el barceloní Francesc Carreras Candi (1862-1937) el va rescatar de 
l’oblit de segles d’abandonament. Historiador i home polifacètic, Carreras practicà un determinat tractament 
científic en els seus estudis que l’allunyà dels corrents historiogràfics romàntics que, fins aleshores, havien 
predominat. Les seves obres, entre elles la més coneguda titulada Lo Castell de Burriac o de Sant Vicents, es 
distingeixen pel seu rigor i per la fiabilitat de les dades. 
 
L’any 1980, la celebració del Cinquè Centenari del privilegi del rei Ferran el Catòlic que reconeixia les 
municipalitats de Mataró, Argentona, Cabrera, Vilassar i Premià, i la comprovació de la calamitosa degradació de 
les restes de l’antiga fortalesa, víctimes de les inclemències del pas del temps i de les accions incíviques, van 
propiciar la decidida intervenció de deu ajuntaments de la comarca que, amb la col·laboració d’altres institucions 
públiques, van impulsar el Projecte Burriac.  
El Museu Comarcal Maresme-Mataró va liderar i coordinar totes les actuacions de forma meritòria. Primer de 
tot, es van executar amb urgència les obres per consolidar les restes del castell, després els treballs d’excavació 
per aprofundir en el coneixement dels sectors i assentar les pautes de posteriors actuacions. I per acabar, les 
intervencions per restaurar el conjunt, prèvia elaboració del projecte. 
 
Enmig d’aquest procés, es van dur a terme accions de sensibilització de l’opinió pública i les institucions, la més 
important de les quals va ser l’exposició Burriac i la publicació del seu catàleg amb valuosos articles 
d’especialistes, l’any 1988. Es van assolir solucions polítiques, econòmiques i culturals per garantir la preservació 
del conjunt monumental de manera que quedà incorporat per la porta gran al patrimoni públic de la comarca.         
 
Tornem al llibre, compendi del saber sobre l’evolució dels 2000 anys de vida del castell. Compendi també 
d’infografies lluïdes. Les il·lustracions que posen de costat les estructures actuals amb les recompostes i 
projectades del passat són excepcionals. Les preses aèries, les simulacions, les superposicions, els croquis, els 
mapes i els dibuixos dels paisatge fan entrar el lector en els matisos, els detalls, el context, les tècniques de 
defensa i la quotidianitat medievals.  
 



La recuperació visual de la capella (primera construcció al cim datada al segle IX) i la recreació de la torre 
d’homenatge, del pati d’armes, del recinte emmurallat i en general de la resta dels sectors, són un exercici de 
restauració virtual que ens transporta, pàgina rere pàgina, als temps gloriosos del feudalisme imperant. 
 
Cabrera de Mar queda ben servida. La disciplina emergent de l’Arqueologia Virtual eixample la vall amb una 
mirada retrospectiva d’amplitud conceptual i metodologia científica. Un complement amable del treball bàsic 
que són les excavacions i les investigacions. Un complement no estàtic perquè retorna preguntes, planteja 
models i aventura hipòtesis.     
  
El llibre convida a visitar el castell en visionat 3D, clicant els enllaços cap als documents audiovisuals hostatjats a 
la gran xarxa que forma part ja completament de les nostres vides. Cliqueu! Les bondats de l’Arqueologia Virtual 
són evidents. 
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Making off del castell de Burriac. Model 3d del procés de restitució del castell. En primer terme les ruïnes del castell que podem contemplar avui. 
En segon terme la restitució virtual del castell del s. XV ampliat per Pere Joan Ferrer. En tercer terme el model 3D transparent del castell i,  
finalment, el model lineal. 
 


