
BESELGA

Ajuntament
d’Estivella

Beselga is located in the Sierra Calderona, a distance of  2 km 
Estivella. Its origins date back to the Iberians. She was also 
known during the Roman Empire as its name comes from 
the word “basilica”. The first family that ruled it was the 
Sanfeliu. Garcerá Monsoriu ruled since 1441. During the reign 
of  his son, Gracià Monsoriu, were built  the castle in Beselga. 
The otaques of  “agermanats” destroyed this monument.  
On May 12, 1674 the church was blessed. It was demolished in the 
70s of  last century. His fisrt avocation was the Annunciation and 
after it was sant Roc after. Beside the temple was built on cemetery 
population. Until the nineteenth century had its own mayor. 
Today the houses are mostly a second residence of  its inhabitants.

CASTLE-PALACE OF BESELGA
(12TH CENTURY - 15TH CENTURY)

The origin of  this architectural complex in the construction of  a 
tower made during the rule almohade in the 12th century. It was 
in the path of  towers Palancia Valley in Sagunt-Xérica road. 
The tower had four levels: The lower level was used to store the 
rain water for drinking purposes. and was subsequently rebuilt 
during the Christian era. The second level retains the structure 
Almohad. The third level was remade in the Christian period 
and the last was also built entirely in the time of  the Christians.  
 The castle-palace is the late fifteenth century. Its role is residential 
and not defensive. Now, after the collapse of  the north wall on 7 July 
2004 and the restoration of  a whole tower has been rehabilitated 
and have consolidated the elements of  the castle-palace. 

La funcionalitat del conjunt va ser diversa. La torre senti-
nella va tindre un ús més determinat fins a la dominació 
cristiana. Més complex és esbrinar la funcionalitat del cas-
tell-palau que podria no haver estat completament enlles-
tit malgrat que queda clar és va ser destruït en el primer 
terç del segle xvi a causa de la incursió dels germanats de 
Sagunt.

Beselga

Malgrat el seu posterior deteriorament, molt relacionat 
amb l’abandó progressiu de la població de Beselga, este 
conjunt ha sobreviscut al pas del temps. I en l’actualitat, 
després de l’enfonsament del llenç nord del castell-palau 
el 7 de juliol de 2004 i de la restauració del seu conjunt, 
s’ha recuperat i rehabilitat la torre i s’han consolidat els 
elements que perviuen del que va ser el castell-palau. Ac-
tualment el conjunt és Bé d’Interés Cultural(BIC) i està 
inscrit des de 2002 en el registre de Béns d’Interés Cultural 
del ministeri de Cultura.



BESELGA

Beselga se situa en la Serra Calderona a una distància 
de 2 quilòmetres d’Estivella. Actualment forma part del 
terme municipal d’Estivella i no posseïx una població 
permanent.

Els seus orígens es remunten als temps ibèrics, com ho de-
mostren les peces de l’edat de bronze trobades en el seu 
terme. També va ser coneguda durant l’imperi romà ja que 
el seu topònim prové de la paraula basílica. En temps de 
l’imperi almohade és el moment en el qual naix la torre 
sentinella del segle xii. 

Més tard s’esmenta la població en el Llibre del Repartiment, 
quan es lliura el castell de Segart a Adam de Paterna i es diu 
que el de Beselga es trobava enfront. Altres senyors que la 
governaren foren Roger de Lloria en 1297, mossén Guillem 
Colom (qui va intentar edificar una cartoixa al seu terme en 
1374) i Guillem Moliner (qui l’esmenta en la carta pobla de 
1382).  Però la primera família que el va governar durant 
tres generacions fou la dels Sanfeliu. Bonafonat de Sanfeliu, 
alcaide de Sagunt, va comprar-lo i l’any 1392 el rei li va 
concedir la jurisdicció civil i criminal de Beselga. Des de 
1441 la Baronia va passar a mans de Garcerà de Monsoriu 
i es va constituir en un senyoriu vinculat. Posteriorment, 
durant el govern del seu fill Gracià de Monsoriu, Beselga va 
experimentar un gran canvi amb la construcció de 3 cases 
i del castell. Però les incursions bèl·liques dels agermanats 
de Sagunt, per a oposar-se al baró Jaume d’Aguilar, afecta-
ren este monument que sols va estar uns 25 anys totalment 
construït. El 1535 es va reconéixer el  desmembrament de 
l’església d’Estivella i del seu annex de Beselga de la de san-

ta Maria de Sagunt. No obstant la transformació de l’antiga 
mesquita en església va tardar més, ja que la visita pasto-
ral de 1574 de Joan de Ribera assenyala que cal fer allí un 
temple. En aquell temps les famílies de la població eren una 
vintena, com així apareixen en el procés de desarmament 
dels moriscos de 1663.

LA TORRE I EL PALAU-CASTELL DE BESELGA
(SEGLES XII-XV)

L’origen d’este conjunt ar-
quitectònic està en la cons-
trucció d’una torre sentine-
lla en el temps anterior a la 
conquesta. Les seues carac-
terístiques la fan situar-se 
en la cronologia almoha-
de. Està inscrita dins de la 
ruta de torres de la vall del 
Palància en la via Sagunt-
Xèrica.  

La torre presenta una plan-
ta quasi quadrada de 7,10 
per 7,30 m amb una am-

plitud d’1,15 m. La construcció és de tapiera amb agulles 
abundants en els murs exteriors. L’escala interior i els arcs 
de sustentació situats a l’interior són de pedra tallada. Està 
formada per quatre murs perimetrals més un central que 
donava pas a la formació de dos espais que es cobrien amb 
voltes de canó. L’escala de dos trams presenta escalons de 
pedra de Sagunt. La seua accessibilitat se suposa seria mit-
jançant una escala desmuntable per a assegurar la seua pro-
tecció. Hi ha una finestra oberta en cada nivell fins arribar 
al terrat superior. El nivell inferior de la torre sembla que 
posseïa un magatzem, el qual posteriorment es fa cisterna 
durant l’època cristiana. El segon nivell conserva l’estruc-
tura almohade. El tercer nivell fou refet en època cristiana 
i l’últim nivell va estar construït totalment també durant 
l’època cristiana. 

El castell-palau cristià, que s’ubica al costat de la torre es va 
fer durant el temps de govern del baró Gracià de Monsoriu. 
La seua planta és rectangular amb 22,5 metres de llargària 
per 7,95 metres d’amplària.Constava de dos altures  amb 
terrat superior. L’entrada principal s’ubicava en la façana 
nord amb una porta principal constituïda per un arc de mig 
punt amb grans dovelles de 65 centímetres d’alçària. En una 
altura superior presentava dos grans finestres, una d’elles da-
munt la porta geminades i d’estil gòtic. El primer nivell se 
sustentava per voltes de mig punt ubicades  de nord a sud. 
La segona planta estaria composta per bigueria. Presentava 
també unes diminutes finestres a l’últim altura i uns merlets 
adossats al mur. Les seues característiques, doncs, es relacio-
nen més amb les d’un palau o vivenda senyorial que amb les 
d’un castell defensiu.

Antiga església de Beselga

A partir del repoblament de 1610, després de l’expulsió 
morisca,  va descendir gradualment de població. . Des de 
1619 hi ha constància pel Quinque Libri de les celebracions 
religioses a Beselga encara que no és fins al 12 de maig de 
1674 quan es va beneir l’església, la qual fou assolada en els 
anys 70 del segle passat. La seua advocació va ser l’Anun-
ciació encara que amb el temps es va incorporar també la 
de sant Roc al qual des d’aleshores se li fa una romeria des 
d’Estivella cada 16 d’agost. Al costat del temple es va cons-
truir el cementeri de la població.

En la població existien diverses regalies senyorials que anaren 
canviant-se amb el temps com ara l’almàssera,  la tenda o el 
forn; i que  a poc desapareixen davant la progressiva davalla-
da de població. Fins al segle xix va tindre alcalde propi i al 
segle xx va deixar de ser un nucli de poblament permanent. 
En l’actualitat les seues cases són la segona residència dels 
seus pobladors.

Esmorzar davant l’ermita dels festers i el rector el dia 
de la festa de sant Roc.


