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Resum

Aquesta aportació pretén oferir una síntesi sobre les característiques de les fortificacions i assen-
taments en alçada de l’àmbit rural del nord-est de Catalunya en la seva llarga evolució durant 
l’Alta Edat Mitjana. Es tracta d’un territori ampli on, en aquest període històric, s’hi succeeixen 
un seguit de formacions polítiques que deixaran la seva empremta en l’organització, l’ocupació i 
la defensa d’aquests territoris. Així, a partir del segle v i durant tota l’alta edat mitjana es docu-
menten arqueològicament al nord-est de Catalunya, en coincidència amb tot l’occident euro-
peu, nous assentaments fortificats, ubicats en alçada, que responen a realitats heterogènies i que 
en el darrers anys han estat objecte d’estudi prioritari. 
Paraules clau: fortificacions; assentaments en alçada; arqueologia; Alta Edat Mitjana; nord-est 
Catalunya

Abstract. Early medieval rural fortifications and hilltop settlements in north-east Catalonia 
(6th-11th centuries) 

The present contribution is a synthesis of the characteristics of rural fortifications and hilltop 
settlements in North-eastern Catalonia and their evolution along the Early Middle Ages. It 
embraces a wide territory where -within these historical period- successive political structures 
will leave their imprint on the organization, occupation and defence of those territories. Thus, 
in North-eastern Catalonia, as well as in all of Western Europe, from the 5th century onwards 
and throughout the Early Middle Ages, new fortified and hilltop settlements — all of them 
associated with heterogeneous realities — do emerge, which are archeologically documented 
and have been in recent years the object of preferential studies.
Keywords: fortifications; hilltop settlements; archaeology; Early Middle Ages; North-eastern 
Catalonia
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1. Introducció

La visió que tenim actualment en l’àmbit 
concret de la recerca sobre les fortificaci-
ons i els assentaments en alçada de l’Alta 
Edat Mitjana ha canviat substancialment, 
gràcies a les noves investigacions que han 
renovat el coneixement molt limitat que 
teníem fins ara, tan a nivell europeu (Bro-
giolo i Gelichi, 1996; Shneider, 2001 i 
2011; Constant, 2005 i 2007; Brogiolo, 
2014; Christie i Herold, 2016), com en 
l’àmbit peninsular (Gutiérrez, 2003; 
Muñiz i García, 2010; Quirós i Tejado, 
2012; Catalan, Fuentes i Sastre, 2014; 
Gutiérrez, 2011; Gutiérrez, 2014; Tejeri-
zo i Vigil-Escalera, 2017; Gutiérrez, Le-
febvre i Moret, 2017). Així, a dia d’avui, 
amb les dades que ens proporcionen les 
excavacions arqueològiques desenvolupa-
des amb una metodologia adequada per a 
aquest registre altmedieval, amb la fixació 
de les seves cronologies mitjançant data-
cions radiocarbòniques i amb les anàlisis 
bioarqueològiques, s’ha pogut aprofundir 
molt més en l’estudi d’aquests tipus de ja-
ciments. 

A Catalunya i al nord-est del país, es-
pecíficament, la dinàmica historiogràfica 
referida a l’estudi de les fortificacions i as-
sentaments en alçada també s’ha benefici-
at d’aquest increment de la recerca (figura 
1), on des de ja fa uns anys s’han realitzat 
diversos projectes arqueològics concrets 
d’alguns jaciments molt interessants (Llo-
vera, 1997; Artigues, 2003; Asensio et al., 
2003; Palol, 2004; Llinàs et al., 2004; 
Vila et al., 2005; Burch et al., 2006; 
Folch et al., 2007; Folch et al., 2007b; 
Folch, Llinàs i Merino, 2007; Folch et 
al., 2008; Fortó i Maese, 2009; Sancho, 
2009; Escala, Mulet i Colet, 2011; Fran-
cesc, Guàrdia i Arguelagués, 2011; Bosch 
i Molist, 2015; Llinàs, 2016; Ollich et al., 

2017; Busquets et al., 2017; Pratdesaba 
et al., 2017; Subias et al., 2018), Simultà-
niament, també s’han realitzat altres estu-
dis de síntesi de caire més general (Martí, 
2004; Martí, 2008; Folch, 2012; Nolla, 
2014; Gibert, 2018a). Uns i altres, han 
permès començar a interpretar d’una for-
ma més acurada tots aquests nous jaci-
ments de l’alta edat mitjana.

2.  Fortificacions i torres d’època 
visigoda

Temps enrere ja s’havia observat per part 
de la historiografia (Palol, 1952) com, a 
les fonts d’època visigoda, un dels con-
ceptes més destacats que hi apareix es el 
castellum o castrum, que sempre se situa en 
un esglaó inferior al de la ciuitas (Toledo, 
1910: 510,10 i 532,15; Oroz i Marcos, 
2000: XV, 2.5; Velázquez, 2004: 184). 

Fa unes quantes dècades la historio-
grafia ja havia començat a tractar el tema 
de les fortificacions d’aquest període, tot 
vinculant sovint els casos primerencs del 
Baix Imperi al concepte de clausura (Pa-
lol, 1965). Es tractaria de fortificacions 
que formarien part d’un sistema defensiu 
de la Tarraconensis, on s’inclourien alguns 
exemples situats als límits amb la provín-
cia Narbonensis, documentats a la serrala-
da de les Alberes, com el castell dels Mo-
ros i la Clusa Alta (Castellví, 1999; Burch 
et al., 2006: 151-162). 

Veritables línies de defensa com són, 
aquestes clausurae s’apliquen principal-
ment al control de les vies de comunica-
ció durant el Baix Imperi i ara també es 
coneixem casos en altres zones del nord 
de la península Ibérica, amb alguns exem-
ples que també funcionen en època visi-
goda (Gutiérrez, 2011). Més enllà 
d’aquesta tipologia, però, actualment no-



Treballs d’Arqueologia, 2018, núm. 22 31

Cristian Folch Iglesias
Fortificacions i assentaments en alçada a l’àmbit rural  

del nord-est de Catalunya durant l’Alta Edat Mitjana (segles vi-xi)

Figura 1. Localització de les fortificacions del nord-est de Catalunya (segles VI-XI) citades en 
el text.
1. Castell de Montsoriu; 2. Torre de la Mora o del Far (Sant Feliu de Buixalleu); 3. Panissars (La 
Jonquera, El Portús); 4. Castell de Sant Joan (Lloret de Mar); 5. Torre de la Pola (Tossa de Mar); 
6. Castell de Torcafelló (Maçanet de la Selva); 7. Torre del Far (Santa Coloma de Farners); 8. 
Castell de Sant Iscle (Vidreres); 9. Castell de Malavella (Caldes de Malavella); 10. Caulers (Caldes 
de Malavella); 11. Castellum Uelloso (Ullastret); 12. Castellum Fractum (Sant Julià de Ramis); 13. 
Mas Sec (Torroella de Montgrí); 14. Torre de Falgars (Beuda); 15. Puig Rom (Roses).
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ves propostes mostren l’abast territorial 
dels castra/castella durant aquests segles i 
la seva importància al conjunt del pobla-
ment. Un dels treballs més interessants, 
dedicat a l’estudi dels llocs fortificats al 
Pirineu, ens presenta diversos establi-
ments excavats i datats entre els segles v i 
vii, com el exemples de l’Esquerda de la 
Bastida, Puig Castellar, Canadal, Ultrera, 
Querusalba i el Roc d’Enclar, tot inter-
pretant que cal relacionar-los amb els ter-
mes castrum i castellum que citen les fonts 
d’època visigoda. Així, es proposa que 
vers la segona meitat del segle v i durant 
la primera meitat del vi s’hauria de situar 
l’inici d’aquest fenomen, amb la cons-
trucció de nombrosos assentaments «cas-
trals» amb diferents morfologies (Cons-
tant, 2005 i 2007). De la mateixa manera, 
a la Gàl·lia també s’ha identificat amb 
claredat aquest fenomen, on es documen-
ten nombrosos exemples datats durant els 
segles v i vii (Schneider, 2001), alguns 
dels quals ens mostren unes fortificacions 
amb una morfologia caracteritzada per la 
presència d’un recinte emmurallat amb 
nombrosos àmbits, amb la presència 
d’una església i una zona residencial aris-
tocràtica destacada (Schneider, 2011). 

En tot cas, ens trobem amb una gran 
varietat morfològica en aquests tipus de 
jaciments, que ara comencem a conèixer 
a partir de l’arqueologia i que podem sub-
dividir en quatre grups principals, d’acord 
amb les seves característiques (Schneider, 
2005): unes serien fortificacions de caire 
militar, de control de les fronteres o de les 
vies de comunicació; altres són fortificaci-
ons de dimensions mitjanes i d’estatus 
incert, a vegades associades a un hàbitat; 
altres casos són assentaments rurals en al-
çada, amb defenses muraries construïdes 
per privats; finalment, altres fortificaci-
ons corresponen a grans assentaments 

emmurallats, amb presència al seu interi-
or d’elements de prestigi com esglésies o 
residències diferenciades de la resta. Són 
fets que també s’observen recentment en 
un treball de síntesi d’àmbit peninsular, 
on s’hi destaca que d’ençà de l’antiguitat 
tardana es documenten nombrosos castra 
o castella que responen a realitats físiques 
heterogènies, tot i que coincideixen habi-
tualment en la seva ubicació en alçada i 
en la presencia de recintes emmurallats, 
així com en la dificultat que presenten 
aquests jaciments per interpretar-los en 
l’àmbit polític, social i econòmic (Gutiér-
rez, 2014).

En aquest sentit, al nord-est de Cata-
lunya la recerca també ha estat molt fruc-
tífera durant els darrers anys i s’han exca-
vat una sèrie d’exemples que avui 
permeten començar a interpretar aquests 
sistemes de defensa o de control territori-
al d’època visigoda, també en aquest sec-
tor nord-oriental de la Tarraconensis. 

Un dels casos més representatius se-
ria el jaciment del Castellum Fractum 
(Sant Julià de Ramis), referit així per la 
documentació del segle ix (Abadal, 1926-
1950: 123) i objecte d’un projecte acurat 
d’excavacions arqueològiques sistemàti-
ques. El jaciment està format per una for-
tificació, documentada arqueològica-
ment des del segle iv, en la que es detecten 
dues fases constructives i es data el seu 
abandonament, per cronologia relativa, 
entre el segles viii i ix. Les excavacions 
han mostrat una edifici de planta més o 
menys quadrada, voltat per una muralla 
amb quatre torres a les cantonades, tot 
bastit amb carreus ben escairats, lligats 
amb morter de calç i dividit en diversos 
àmbits (Burch et al., 2006) (figura 2). A 
aquesta fortificació s’associa un petit vi-
latge del qual s’han documentat fins ara 
sis àmbits bastits amb un sòcol de pedres, 
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aixecats amb terra i coberts amb material 
peribles (Burch et al., 2018), a més de 
l’església dels Sant Metges, on les inter-
vencions arqueològiques més antigues ja 
van documentar un edifici de forma rec-
tangular que va servir de fonamentació a 
la posterior església romànica, documen-
tada vers la fi del segle x (Abadal, 1926-
1950: 243). També s’associa a aquest pri-
mer edifici una necròpolis amb tombes 
en caixa de lloses i una tomba de banyera 
(Montalban, 1996), de la qual recent-
ment s’han pogut excavar diverses sepul-
tures més (Burch et al., 2018).

A prop de l’actual població de Roses 
es creà una altra fortificació, Puig Rom. 
Tot i que no ha estat excavada en exten-
sió, les dades extretes d’algunes actuaci-
ons arqueològiques puntuals ja havien 
posat de relleu la importància d’aquest 
jaciment ubicat en alçada. Les excavaci-
ons antigues havien incidit en la part més 
meridional del jaciment que està formada 
per una muralla de 2 m d’amplada, dues 

Figura 2. Planta del castellum Fractum (Burch 
et al., 2006).

Figura 3. Planta de Puig Rom (Roses) (Palol, 2004).
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torres de planta quadrada que flanquegen 
l’única porta coneguda i una vintena 
d’habitatges que s’adossen al mur, bastits 
amb pedres lligades amb fang i pavimen-
tats amb lloses de pissarra i diverses sitges 
(figura 3). Segons l’autor de l’excavació, 
es tractaria d’un castrum visigòtic i es va 
datar l’abandonament del jaciment entre 
els anys 711 i 715, per la troballa d’un tri-
ents del rei Àkhila (Palol, 1996 i 2004). 
Amb resultats preliminars, actualment es 
condueix un nou projecte de recerca al ja-
ciment, tot reexcavant sectors antics i al-
tres de nous, o realitzant datacions radio-
carbòniques que ofereixin noves dades 
(Subias et al., 2018). 

Un altre cas es localitza a Maçanet de 
la Selva, al turó de Sant Jordi, on se situa 
el castell medieval de Torcafelló. En 
aquest lloc s’han documentat les restes 
d’una ocupació d’època romana altimpe-
rial i es coneixen diverses troballes de mo-
nedes dels segles iv i v, així com diversos 
fragments de ceràmica DSP, àmfores i 
ceràmica comuna que es poden datar en-
tre els segles iv i vi o més enllà. Són mate-
rials que semblen correspondre a una cer-
ta ocupació o freqüentació del lloc durant 
l’antiguitat tardana, tot i que, en aquest 
cas, ha quedat totalment destruïda per la 
construcció del castell medieval (Folch et 
al., 2007). 

Un altre jaciment que podem citar es 
localitza a Torroella de Montgrí. Malgrat 
que no ha estat objecte d’intervencions 
arqueològiques, ens sembla interessant 
esmentar aquest exemple, anomenat Mas 
Sec. Aquí, al lloc anomenat Muntanya 
Gran, temps enrere unes prospeccions ar-
queològiques van localitzar una possible 
fortificació de planta pentagonal bastida 
amb murs d’1,30 m d’amplada, amb pe-
dres lligades amb fang que formarien part 
de la muralla i amb una torre de planta 

quadrada al seu angle sud-est. En aquest 
lloc s’hi van recollir fragments de terrissa 
tardo-romana que s’ha situat, de forma 
general, entre els segles iii i vi, representa-
da per ceràmica comuna, àmfora, dolia i 
fragments de molins manuals de roca vol-
cànica (Piñero et al., 1985). Així doncs i 
segons aquestes dades, potser es tractaria 
d’una altra possible fortificació de l’anti-
guitat tardana que només l’arqueologia 
podria confirmar.

En relació a les torres isolades, a San-
ta Maria de Panissars, lloc documentat al 
segle ix com Panoniores (Abadal, 1926-
1950: 34), ens trobem amb un jaciment 
múltiple, d’una cronologia àmplia, que 
abasta des de l’Alt Imperi fins a l’alta edat 
mitjana. Les restes d’època romana estan 
formades per un tram de la Via Augusta, 
els trofeus de Pompeu i, relacionat amb 
una cronologia de l’Antiguitat Tardana, 
una torre quadrada que mesura 12x11,50 
m bastida amb grans carreus lligats amb 
morter de calç, ben disposats en fileres, 
datada entre els segles iv-v (Nolla, Rodà i 
Castellví, 1994; Nolla i Rodà, 1991-
1992), tot i que no es descarta que tingui 
una cronologia més llarga.

Finalment, un altre dels jaciments 
més coneguts és el cas de Caulers Vell 
(Caldes de Malavella). Malgrat que la me-
todologia d’excavació és molt antiga, l’au-
tor de la intervenció va identificar diverses 
fases cronològiques, que abasten des de 
l’Antiguitat Tardana a l’Edat Mitjana 
(Riu, 1975). En relació al tema que trac-
tem aquí, en les excavacions es va docu-
mentar una torre que mesura 4x4 m, que 
aleshores es va datar en els segles iv-v, as-
sociada a restes romanes com alguns murs, 
tegulae, dolia, ceràmica comuna i alguns 
fragments de TSAD. Interpretacions més 
recents proposen un origen pel jaciment a 
l’entorn dels segles vii-viii, tot identifi-
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cant-lo com un castellum per la seva situa-
ció relativament elevada, per la presència 
de la torre i per la troballa de materials ar-
queològics que es poden datar en aquest 
moment (Canal et al., 2006: 214). 

3. Torres d’època islàmica

En el darrers temps la recerca sobre els 
primers anys de la conquesta i ocupació 
islàmica de la península Ibèrica i del sud 
de França s’ha convertit també en un ob-
jecte d’estudi prioritari. Les intervencions 
arqueològiques en nombrosos jaciments 
dels segles viii-ix actualment han permès 
començar a caracteritzar amb molta més 
precisió aquest període, tant les recollides 
en una sèrie d’estudis fins l’any 2011 
(AADD, 2011), com altres publicades 
més recentment, referides al nord penin-
sular (Gutiérrez, 2013), a Calatayud 
(Sáenz; Martín-Bueno, 2013), a Tauste 
(Gutiérrez, Laliena i Pina, 2015), al sud 
de França (Rébé, Raynaud i Sénac, 2014; 
Gleize et al., 2016) i a Girona (Fuertes, 
2018). Evidentment, a Catalunya també 
s’ha tractat aquesta problemàtica i actual-
ment comptem amb noves propostes his-
toriogràfiques que ens han permès enten-
dre millor la conquesta islàmica o com 
s’organitza el territori en aquest moment 
(Martí, 2008; Martí, 2011; Roig, 2011; 
Ballestín i Pastor, 2013). 

Concretament, en l’àmbit de les for-
tificacions fa uns anys que els estudis ar-
queològics i de toponímia sobre els deri-
vats del terme farus, sinònim llatí de la 
manāra àrab, han identificat unes grans 
torres circulars amb funcions de punts 
emissors de senyals visuals que ocuparien 
enclavaments estratègics de vigilància i 
que es disposen a prop de la xarxa viària 
principal (Martí, 2008). Aquests edificis 

presenten unes característiques construc-
tives ja observades en altres zones de la 
península Ibèrica, on es destaca en aques-
tes edificacions l’ús de tècniques cons-
tructives manllevades de la tradició roma-
na amb la utilització de l’encoixinat com 
una tècnica per treballar les pedres, una 
pràctica destacada des dels primers mo-
ments de la dominació islàmica en zones 
com Síria i també ben documentades a la 
Vall de l’Ebre (Sénac, 2000). La presència 
no suposa, però, una major antiguitat de 
les fundacions, sinó que aquestes tècni-
ques serien, de fet, característiques en un 
bon nombre de fortificacions andalusines 
primerenques (Zozaya, 2002). 

En aquesta zona del nord-est de Ca-
talunya, disposem de cinc topònims Faro 
documentats durant els segles ix-xi, com 
són el de Beuda, la vila de Far d’Empor-
dà, un a Sant Feliu de Pallerols, un altre a 
Llagostera i un a Platja d’Aro (Sobrequés, 
Riera i Rovira, 2003: doc. 377 i 486; 
Martí, 1997: doc 9; AADD, 1990: 359; 
Feliu i Salrach dirs., 1998: doc. 267). Al-
tres tres «fars», però, no es documentarien 
tan d’hora, com són el Puig del Far de 
Santa Coloma de Farners, el Santuari del 
Far de Susqueda i la torre de la Mora o 
del Far, a Sant Feliu de Buixalleu (Checa, 
Folch i Gibert, 2008).

De tots aquests casos només tres 
exemples han estat objecte d’intervenci-
ons arqueològiques. El primer cas cone-
gut arqueològicament va ser el jaciment 
de la Torre de la Mora o del Far (Arbúci-
es), que fou objecte d’una intervenció 
l’any 1999. Els resultats van mostrar una 
torre bastida amb grans blocs ciclopis es-
cairats lleugerament en les cares vistes, 
amb encoixinat, de mida variable, però 
que arriben als 80-90 cm, lligats amb 
morter de calç. Presenta un diàmetre ex-
terior de 8 m i un diàmetre interior de 
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5,70 m i l’amplada màxima, pel que fa al 
mur és d’1,30 m. Les dades cronològiques 
que es desprenien del material ceràmic do-
cumentat ara han estat contrastades amb 
una datació radiocarbònica calibrada que 
situa un nivell d’incendi entre els segles 
viii i x (Rueda i Tura, 2008).

Un segon cas, la Torre de Falgars 
(Beuda) recentment també ha estat ob-
jecte d’excavacions arqueològiques. Aquí 
s’han realitzat dues campanyes d’excava-
ció que han exhaurit el jaciment, tot do-
cumentant una gran torre circular de 8,5 
m de diàmetre exterior, bastida amb 
grans carreus encoixinats lligats amb 
morter de calç, amb dues ocupacions dis-
tintes: una d’època romana republicana 
(segles iii-i aC) i una altra altmedieval 
(segles x-xiii), localitzades respectiva-
ment a l’interior de la torre i en una edifi-
cació annexa de planta quadrada. La da-
tació d’aquesta fortificació s’ha situat al 
segle ii aC a partir d’una anàlisi de termo-
luminiscència del morter, alhora que 
l’ocupació de l’estructura adossada s’atri-
bueix als segles x-xi (Frigola i Pratsesaba, 
2012; Pratdesaba et al., 2017), tot i que 
no es pot descartar que fos ocupada du-
rant època islàmica, atès que proliferen 
els materials altmedievals i que forma 
part d’un sistema més extens que sense 
aquest cas no funcionaria (Checa, Folch i 
Gibert, 2008). 

Finalment, el darrer exemple excavat 
correspon a la Torre del Far de Santa Co-
loma de Farners, que es localitza a una al-
çada de 526 m sobre el nivell del mar, on 
es descobriren les restes d’una gran torre 
circular de 9,80 m de diàmetre exterior i 
5,80 m de diàmetre interior (figura 4). El 
mur d’aquest edifici té 2 m d’ample i està 
construït tot combinant grans blocs de 
pedra granítica i pedres més petites, ben 
desbastats per les cares vistes i amb restes 

d’encoixinat, lligats amb morter de calç. 
S’ha pogut datar vers l’Alta Edat Mitjana 
i, concretament, al segle viii amb una 
anàlisi termolumínica, sense cap ocupa-
ció precedent ni posterior (Folch et al., 
2010: 134-135).

4.  Fortificacions i assentaments  
en alçada d’època carolíngia

De les fortificacions d’època carolíngia a 
la ruralia hom coneix ben poc. Es tracta 
d’un tema que ha interessat a la historio-
grafia catalana des d’antic, en relació 
principalment al jaciment del Castellot 
de Viver, que serví per encetar aquesta 

Figura 4. Planta de la Torre del Far (Folch i 
Gibert, 2005).
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problemàtica a nivell arqueològic (Riu, 
1962). Al cas anterior cal afegir les exca-
vacions que es vénen realitzant al jaci-
ment de l’Esquerda (Roda de Ter) des de 
fa més de trenta anys i que també han es-
tat precursores d’aquesta temàtica 
(Ollich, 1990). Amb precedents d’època 
ibèrica, aquest jaciment ve referit per les 
fonts carolíngies vers l’any 826 com Roda 
ciuitate, alhora que formaria part d’un 
grup selecte d’oppida deserta, com Cardo-
na i Casserres, que els carolingis haurien 
ocupat al conquerir aquest sector de Ca-
talunya (Ollich, 1999). Temps enrere, 
aquesta ocupació al jaciment de l’Esquer-
da s’havia identificat amb la probable 
existència de torres de fusta, tot relacio-
nant diversos encaixos i retalls a la roca, al 
costat d’alguns forats de pal. Tot plegat, 
s’interpretava com les restes dels suports 
d’uns tipus de torres primitives, datades 
en època carolíngia, les quals presenten 
paral·lels amb altres possibles exemples 
d’aquest tipus localitzats a les comarques 
del Lluçanès i al Berguedà. Es tracta 
d’una temàtica que ha continuat generant 
estudis i sembla que aquest lloc, l’Esquer-
da, seria el centre d’una xarxa de fortifica-
cions situada sobre el Ter (Ollich i Roca-
figuera, 2004), on finalment s’ha pogut 
excavar la muralla, tot situant l’origen en 
època visigoda i comprovant que es reuti-
litza en època carolíngia (Ollich i Rocafi-
guera, 2015; Ollich et al., 2017).

Al nord-est de Catalunya, els primers 
indicis de noves fortificacions d’aquest 
període s’han documentat en emplaça-
ments d’especial interès estratègic com 
són els centres territorials. Aquesta opció 
es documenta, per exemple, en la cons-
trucció d’un castrum a la villa de Perala-
da, descoberta per les excavacions que 
mostren una fortificació de planta rectan-
gular bastida amb murs de 2 m de gruix 

(Llinàs et al., 1999), un fet que observem, 
també, en les noves muralles bastides a 
Girona i a Besalú (Canal et al., 2006; Sa-
grera, 2006). 

Al nostre àmbit d’estudi les dades ar-
queològiques sobre les fortificacions i as-
sentaments en alçada en contextos rurals 
d’època carolíngia són molt escasses i real-
ment poc provades, on només coneixem 
alguns exemples que veurem tot seguit i 
que podríem incloure en aquest grup.

Un primer exemple documentat al 
segle ix és el castellum Uelloso (Abadal, 
1926-1950: 121-123), que una recent in-
terpretació relaciona amb l’emplaçament 
d’Ullastret i posa de relleu la importància 
d’aquest jaciment com un castellum caro-
lingi. I això amb un ampli estudi docu-
mental i amb un altre de les restes arqueo-
lògiques que es van documentar durant 
les excavacions que s’hi van realitzar entre 
els anys 1955 i 1973-1974 en aquest co-
negut poblat ibèric. Així, tot i que es trac-
ta d’una excavació antiga realitzada amb 
una metodologia poc precisa, les inter-
vencions mostren un recinte més o menys 
quadrat amb tres torres circulars i un ma-
terial arqueològic, sobretot ceràmiques 
reduïdes i espatulades, que permeten als 
autors d’aquest estudi datar el castell vers 
finals del segle viii, abans que els carolin-
gis prenguessin Girona (Canal et al., 
2005b). Es tracta d’una interpretació 
que, segons la nostra opinió, cal acabar de 
contrastar, si tenim en compte que els re-
sultats provenen d’excavacions antigues 
realitzades sense cap metodologia. A més 
cal tenir present que, tant els materials ar-
queològics que s’hi van trobar — ceràmi-
ques espatulades que es poden datar entre 
els segles ix i xi— com la morfologia de la 
fortificació, ens remeten a un castell que 
només s’hauria pogut construir a partir 
dels segles x-xi, en un context històric 
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que caldria situar durant la primera època 
comtal. Així, pensem que cal interpretar 
la menció del segle ix en relació a la ciutat 
ibèrica, que rebria la denominació de cas-
tellum velloso cum castellare (Abadal, 
1926-1950: 123), on possiblement cal-
dria identificar un assentament d’aquest 
moment, tot i que fins ara les dades no 
són concloents. 

Un altre dels casos més representatius 
seria el jaciment del Castellum Fractum 
(Sant Julià de Ramis), ben documentat 
en el segle ix (Abadal, 1926-1950: 123) i 
que ja hem tractat parcialment en l’apar-
tat referit a les fortificacions de l’època 
visigoda. Tot i que les excavacions han 
determinat bé aquesta primera ocupació, 
en relació a cronologies dels segles viii-ix 
no s’han identificat i caracteritzat amb 
claredat les restes, encara que s’han docu-
mentat algunes estructures representades 
per murs de pedres lligades amb fang que 
reaprofiten espais de la fortificació, tot 
datant el seu abandonament per cronolo-
gia relativa entre els anys 700-720 i 834 
(Burch et al., 2006). Es tractaria d’un al-
tre cas, com el d’Ullastret, que possible-
ment calgui relacionar amb una petita 
ocupació del lloc vers l’Alta Edat Mitja-
na, en aquest cas sobre les restes de la for-
tificació tardoantiga, tot i que sembla que 
no implicaria, en cap cas, la construcció 
d’un nou castell.

Així, si tenim present les dades ar-
queològiques obtingudes d’alguns 
d’aquests exemples i que només apareixen 
dos casos localitzats a la ruralia documen-
tats al segle ix, pensem que cal interpretar 
aquestes mencions no tant com fortifica-
cions creades en aquest moment sinó en 
relació a poblats ibèrics que rebrien la de-
nominació de castellum o castellare i, com 
ja ha estat observat temps enrere, en rela-
ció a llocs on es pot construir un castell 

(Martí, 2004). Es tracta d’un fenomen 
que trobem documentat a d’altres bandes 
de Catalunya, com per exemple quan els 
carolingis manen ocupar diversos oppida 
deserta i els castra de Cardona i Casserres 
al final del segle viii (Abadal, 1986). Per 
tant, ens sembla que aquestes mencions 
no implicarien, necessàriament, la cons-
trucció ex novo d’un castell, tot i que no 
cal descartar que s’aprofitessin parts de les 
muralles dels recintes ibèrics o d’època vi-
sigoda per crear diversos assentaments 
durant els segles viii i ix, com succeeix en 
altres casos catalans coneguts arqueològi-
cament i que només l’arqueologia podria 
verificar al nostre àmbit d’estudi.

5.  Fortificacions i torres de primera 
època comtal

Entre aquesta temàtica de la historiografia 
europea destaquen les propostes de Pierre 
Toubert sobre el cas italià, qui a inicis del 
anys setanta havia posat de relleu el con-
cepte castrum i el que s’amagava darrera, 
tot desvetllant un procés que aquest autor 
definia com incastellamento (Toubert, 
1973). Ell mateix durant més de trenta 
anys ha continuat generant estudis sobre 
el tema, que resumeix en un article on sin-
tetitza els avenços aconseguits en l’estudi 
d’aquesta innovació institucional. Així, 
l’incastellamento respondria a una iniciati-
va senyorial en el segle x i arribaria a tot 
l’arc mediterrani occidental. Es tracta 
d’una forma original d’ocupació del sòl 
que es manifesta amb la creació d’un nou 
hàbitat concentrat, format per la residen-
cia senyorial o rocca castri, la capella cas-
tral, els hàbitats camperols i la creació de 
nous espais agraris (Toubert, 2004). 

A Catalunya consten alguns castells 
documentats d’ençà del segle ix, sobretot 
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en la zona de Pallars i Ribagorça o, pos-
teriorment, amb l’avenç de la frontera 
des de Cerdanya i l’Urgell en el context 
de la conquesta que impulsa Guifré el Pi-
lós sobre els districtes d’Osona i el Ber-
guedà (Martí, 1995). Un d’aquests 
exemples documentats al segle ix se situa 
a la comarca de la Garrotxa, tot i que no 
s’ha identificat amb certesa el seu empla-
çament i no es disposa de dades arqueo-
lògiques. Concretament a la Vall d’en 
Bas sabem que el castrum Gorni era un 
dels límits septentrionals de la villa de 
Sant Esteve i de la Vall de Joanetes l’any 
898 (Abadal, 1926-1950: 368-370). Es 
tracta d’un cas que pensem que cal vin-
cular, en relació a la seva ubicació geo-
gràfica, amb el grup de castells docu-
mentats a Osona a partir de finals del 
segle ix, en el moment de la conquesta 
comtal d’aquesta zona (Gibert, 2011: 
417), i que representaria la primera men-
ció d’una d’aquestes fortificacions al 
nostre àmbit d’estudi.

No serà, però, fins l’èxit de l’expansió 
comtal protagonitzada pels comtes de 
Barcelona més enllà dels rius Llobregat i 
Cardener, una conquesta que es completa 
durant el segle x, quan s’implantarà a les 
comarques de ponent dels comtats de 
Barcelona i Manresa una xarxa castral ori-
ginal formada per desenes de castells ter-
menats (Martí, 1992; Batet, 1996; Gi-
bert, 2018b: 109-163). Es tracta d’unes 
fortificacions tingudes per l’aristocràcia i 
per les institucions properes al poder 
comtal on apareixen les primeres tinences 
feudals i castlanies. Els personatges que 
els gestionen, anomenats castlans a la do-
cumentació del segle xi, són els represen-
tants dels titulars alodials o feudals que els 
detenen per dret de conquesta o transac-
ció i pertanyen, en tot cas, a les mateixes 
famílies que es consideren plenament 

feudals. Des de la segona meitat del se-
gle x serà aquest model d’organització 
militar finançat amb l’obtenció de rendes 
eclesiàstiques el que s’instauri progressi-
vament a totes les fronteres comtals 
(Martí, 2004).

Al nord-est de Catalunya també co-
mencen a proliferar els castells a la docu-
mentació dels segles x-xi, referits amb el 
mot castrum i que ara reflecteixen l’apari-
ció d’una nova institució. Així, el terme 
castrum es documenta per primera vegada 
al segle x quan s’esmenta el kastro Tolone 
(Castell Toló, Peralada), tot i que en 
aquest cas es tracta d’un castell que custo-
dia una vil·la comtal i al qual s’associa el 
concepte de suburbio, una assignació ter-
ritorial que comprendria el territori més 
pròxim al castell i que seria més reduïda 
que el territorium Petralatense pròpia-
ment dit (Sobrequés, Riera i Rovira, 
2003: doc. 107). A aquest primer exem-
ple hom pot afegir altres casos localitzats 
en l’àmbit rural, com el castro Argemundo 
(castell d’Argimon, Riudarenes), el cas-
trum Miralias (castell de Miralles, Port de 
la Selva) i el castro Verdaria (castell de 
Verdera, Palau Saverdera), entre d’altres 
(Sobrequés, Riera i Rovira, 2003: docs. 
195, 230 i 266). Aquests primers exem-
ples documentats del nord-est de Catalu-
nya, però, no proven encara que disposin 
d’un terme o jurisdicció pròpia, com suc-
ceeix en altres bandes de Catalunya (Ba-
tet, 1996). És finalment a partir del se-
gle  xi quan proliferen les mencions 
documentals de castells i hom pot citar, 
entre d’altres, el castro de Laured, amb el 
seu terme i la seva església, en mans de la 
família vescomtal de Girona i que hom 
dota amb les dècimes i primícies (castell 
de Sant Joan, Lloret de Mar; Martí, 1997: 
doc. 234 i 367). També el castrum de Ma-
lavela el posseeixen altres col·laboradors 
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principals del comte de Girona, com són 
Enees Miró i Amat Eldric (castell de Ma-
lavella, Caldes de Malavella; Feliu i Sal-
rach dirs., 1998: doc 504). Sobre els lí-
mits empordanesos del comtat de Girona 
també cal referir el castro sancti Saturnini 
de Salzeto, on un document coetani des-
criu la seva forma (castell de Sant Sadurní 
de l’Heura; et de ipsa turri et de omni forti-
tudine que est in circuitu eiusdem castri; 
Martí, 1997: doc. 446). Tot sembla indi-
car que és a partir del segle xi quan proli-
feren els termes castrals i que aleshores 
entren en competència amb els termes 
parroquials, que s’havien començat a ins-
taurar d’ençà del darrer quart del segle ix i 
durant els segles x i xi, tot adjudicant a les 
esglésies parroquials les dècimes i les pri-
mícies als seus àmbits locals. En qualsevol 
cas i a partir dels nombrosos exemples 
que coneixem bé arqueològicament, al 
nord-est de Catalunya un castrum dels se-
gles x-xi es mostra físicament com una 
petita fortificació formada per una torre 
de planta circular, algun àmbit destinat a 
habitatge i un petit recinte emmurallat, 
sovint dotada d’església i d’un terme rural 
assignat d’on percebria rendes i serveis 
(Folch, Llinàs i Merino, 2007).

Encara en curs, la recerca arqueològi-
ca al castell de Montsoriu (Arbúcies) ha 
permès distingir que la fortificació dels 
segles xi-xii, documentada aleshores, for-
mava un petit clos emmurallat (Coll, 
1994). Es tracta d’un castell que s’adapta 
a la topografia del turó de forma trapezoï-
dal, on el punt fort del conjunt l’ocupa la 
torre mestra de planta circular, als peus 
de la qual es localitza una petita cisterna 
que recull l’aigua de pluja. Al sector est de 
la torre també es localitzà el basament 
d’una estructura que corresponia a l’absis 
d’una petita capella castral. La solució 
constructiva utilitzada, perfil en arc ultra-

passat o en forma de ferradura, permet als 
autors de l’excavació situar-la cronològi-
cament vers finals del segle x o inicis del 
xi. El conjunt arquitectònic es comple-
mentava amb una sèrie d’estances situa-
des al sector oest, comprovades per la pre-
sència de forats de pal (Font, Tura i 
Rueda, 2000 i 2001). 

Documentat al segle xi, els resultats 
de les excavacions realitzades al castell de 
Sant Joan (Lloret de Mar) també han per-
mès conèixer la seva evolució arquitectò-
nica al llarg del temps. Aquí, entre els se-
gles xi i xiii se’ns dibuixa un castell amb 
poques construccions internes, dominat 
per una torre circular, un àmbit i un petit 
espai al voltant, que se situa a una major 
alçada sobre l’extrem de ponent de la for-
talesa, protegit per desnivells, talussos i 
un petit fossat o desguàs. A llevant s’este-
nia una àmplia zona oberta, envoltada 
per la muralla i ocupada tan sols per les 
estructures d’una gran sala i per un seguit 
de sitges excavades al subsòl natural, que 
servien amb tota versemblança per em-
magatzemar el producte del cobrament 
de delmes i taxes corresponents al castell 
(Llinàs et al., 2004). 

Excavat pràcticament en la seva tota-
litat, la recerca arqueològica desenvolupa-
da al castell de Torcafelló (Maçanet de la 
Selva) també ha permès estudiar la seva 
evolució durant l’Edat Mitjana. Al se-
gle xi el castell estaria format per la torre 
circular i dos murs que ens conformarien 
un recinte de planta més o menys qua-
drangular, amb la torre al centre. En un 
moment avançat del segle xi s’envoltaria 
la torre d’un recinte més petit, del qual es 
coneixen dos murs (Folch et al., 2007) 
(figura 5).

Encara en procés d’excavació, al cas-
tell de Sant Iscle (Vidreres) les restes con-
servades permeten veure un gran baluard 
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defensiu de forma quadrangular, amb de-
pendències a l’interior i envoltat per un 
vall, protegit en algun punt per murs. A 
partir de les intervencions arqueològiques 
s’identifiquen diverses fases constructives 
i la més antiga es pot datar vers els segles 
xi-xii. En aquest primer moment corres-
pondrien les restes d’una gran torre circu-
lar situada a l’extrem sud-oest del con-
junt, revestida per una obra posterior. 
Juntament amb aquesta torre, a la qual 
s’adossen, hi ha les restes de murs de la 
muralla de tancament del primitiu cas-
tell, també revestits per una obra posteri-
or, així com l’església (Llinàs, 2016).

Al castell de Malavella (Caldes de 
Malavella) la recerca arqueològica ha do-
cumentat les restes d’una primera fortifi-
cació dels segles x-xi, integrada dins d’un 

petit recinte emmurallat que presenta una 
planta aproximada en forma de L. D’uns 
100 m² de superfície, aquí es conserven les 
restes d’una torre circular, part de la mu-
ralla est i oest del recinte, així com un àm-
bit on es desenvoluparien activitats do-
mèstiques. Aquest castell tindria una 
església de la qual només s’ha pogut docu-
mentar una estructura de forma quadrada 
de pedres lligades amb morter de calç i 
que hom relaciona amb les restes de l’absis 
d’una construcció preromànica, així com 
s’identifiquen tres sitges que se situarien a 
l’interior de la nau (Folch, Llinàs i Meri-
no, 2007; Folch, 2012: 321-373).

El darrer exemple que considerem és 
la Torre de la Pola (Tossa de Mar). Tot i 
que no es pot datar amb precisió el mo-
ment de la construcció del conjunt, l’any 

Figura 5. Planta del castell de Torcafelló (Maçanet de la Selva) (Folch, Llinàs i Merino, 2007).
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966 ja devien existir construccions al puig 
de Pola, atès que les menciona explícita-
ment un text (et ipsum puium sive rocam 
quem vocant Paula cum suprapositis suis; 
Sobrequés, Riera i Rovira, 2003: doc. 
376). D’aquest moment, l’excavació ha 
permès documentar les restes d’una torre 
circular construïda sobre l’enderroc d’un 
edifici anterior, d’època iberoromana, 
així com un mur de llargària considerable 
orientat de nord-est a sud-oest, possible-
ment corresponent a la delimitació d’un 
espai adjunt a l’estructura defensiva es-
mentada (Pascual, 2007).

6. Conclusions

Si considerem que l’arqueologia és una de 
les fonts més importants per a l’estudi de 
l’Alta Edat Mitjana, concretament, en re-
lació a l’estudi de les fortificacions i dels 
assentaments en alçada ha resultat fona-
mental. L’escassa presència de mencions 
que s’hi refereixin a la documentació dis-
ponible, sobretot a l’època visigoda, islà-
mica i carolíngia, o les poques intervenci-
ons arqueològiques que s’havien realitzat 
en aquests tipus de jaciments, fins fa rela-
tivament poc temps, ens havia ocultat 
una realitat molt important per entendre 
aquest període. 

Com acabem de veure i en coinci-
dència amb tot l’occident europeu, d’en-
çà del segle v i fins el segle ix es documen-
ten al nord-est de Catalunya nous 
assentaments fortificats, que ocupen po-
sicions en alçada i que responen a realitats 
heterogènies: en alguns casos s’identifi-
quen amb clausurae, fortificacions que 
clouen vies i camins rellevants, però tam-
bé castra de guarnicions militars vincula-
des a l’estat i castella o turris que hom pot 
relacionar amb aristocràcies i elits locals. 

En l’àmbit rural, sembla que a partir 
d’aquest moment una de les principals 
inversions edilícies correspongui a les for-
tificacions, bé siguin castells de vigilància 
viària, poblats en alçada o torres, un feno-
men que s’exposa a l’apartat dedicat a 
l’època visigoda i que també es desprèn 
de la pràctica arqueològica menada al 
nostre sector, on la representen els casos 
de castellum Fractum (Sant Julià de Ra-
mis), Puig Rom (Roses), Caulers (Caldes 
de Malavella) i Panissars (la Jonquera), 
entre altres. Els dos primers exemples es-
tan caracteritzats per la presència d’un re-
cinte emmurallat amb torres quadrades i 
per una distribució interna en àmbits des-
tinats a espais d’habitació, alhora que els 
dos darrers casos presenten torres isolades 
de planta quadrada. En qualsevol cas, no-
més disposem d’aquests exemples que 
permeten començar a veure les seves ca-
racterístiques, tot i que són pocs els casos 
excavats. 

En relació als seus emplaçaments, en 
la majoria dels casos es tracta d’ocupaci-
ons sobre assentaments d’època ibero-
romana i que sovint s’esmenten a la do-
cumentació primerenca dels segles ix-xi, 
referits com castellare, puio o guardia. És 
un fet que també s’observa en altres ca-
sos del nord-est que conserven aquest 
topònim i que fan referència a poblats 
ibèrics, com Sant Sebastià de la Guarda 
(Palafrugell), Mas Castellar (Pontòs), 
Puig Castellet (Lloret de Mar), Platja 
Castell (Palamós) i el Puig del Castell 
(Cassà de la Selva), entre d’altres, tot i 
que aquests llocs no presenten ocupaci-
ons altmedievals. Es tracta, en tot cas, 
d’un model d’assentament integrat per 
castella, castra, turris, puios i guardiae 
que també s’ha començat a estudiar de 
forma extensa a la península Ibèrica i 
que ens mostra un fenomen de gran es-
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pectre, tot afectant altres països com Ità-
lia i França.

Fins fa relativament poc temps res no 
sabíem d’aquests assentaments, moltes ve-
gades coincidents en la seva ubicació amb 
assentaments prehistòrics o protohistò-
rics, el que ha portat a confusions inter-
pretatives o, senzillament, a la no identifi-
cació dels estrats i estructures altmedievals. 
Es tracta d’un àmbit d’estudi per explotar 
i que ha de permetre aprofundir en la 
comprensió d’aquest entramat d’aristo-
cràcies o elits de caire local, protagonistes 
principals com són durant tot el període 
que abasta l’Alta Edat Mitjana. 

Entre aquests elements fortificats i 
també pràcticament sense mencions do-
cumentals, l’arqueologia ha resultat fona-
mental per posar al descobert tota una 
novetat historiogràfica per a l’època islà-
mica, com la que els fars representen, tor-
res de senyals monumentals que, al nostre 
àmbit d’estudi, conformen un sistema de 
comunicacions de llarg abast que arriba-
ria fins als Pirineus. D’aquests cal desta-
car el casos excavats de la torre del Far 
(Santa Coloma de Farners), la torre de la 
Mora (Sant Feliu de Buixalleu) i la torre 
de Falgars (Beuda). Es tracta d’exemples 
que formen part de tot un sistema que al 
nord-est de Catalunya disposaria fins a 
set casos més, tots ells en connexió visual. 
Bastides amb grans blocs de mida varia-
ble, lleugerament escairats en les cares vis-
tes, units amb morter de calç i amb pe-
dres de mida inferior, totes aquestes 
torres circulars presenten un diàmetre ex-
terior de 8,5-9,5 m i un diàmetre interior 
d’uns 5-6 m. 

També durant el segle viii se seguei-
xen documentant tot un seguit de cas-
tells o assentaments ubicats en alçada que 
l’arqueologia ha començat a posar al des-
cobert. Així doncs, a partir de les dades 

que hem reunit i comparant-les amb al-
tres zones, pensem que es tractaria de 
llocs localitzats en alçada, en molts casos 
reocupant poblats ibèrics, tot i que de ve-
gades també són de nova creació. 
D’acord amb el registre arqueològic, 
morfològicament presenten recintes em-
murallats que sovint reaprofiten ele-
ments anteriors, amb cases i necròpolis 
que combinen construccions en pedra 
amb altres de fusta i fang. Aquest feno-
men, que actualment capta l’atenció dels 
investigadors, ens porta a pensar que ara 
al nord-est de Catalunya caldria relacio-
nar algunes mencions documentals de 
castella i castellares amb aquest tipus 
d’ocupacions, tot i que això no implica 
necessàriament la construcció ex novo 
d’un castell. No cal preveure, per tant, 
que siguin edificis monumentals similars 
als dels segles x-xi, sinó que, més aviat, 
aquestes ocupacions es caracteritzarien 
per edificacions que combinen la pedra 
amb altres materials peribles i que són 
una constant en aquest moment en tota 
mena d’assentaments.

Serà durant els segles x-xi, d’ençà de 
la primera època comtal, quan els castra 
ens mostraran una nova realitat poblacio-
nal i edilícia, ben reflectida als textos. 
Aquí i malgrat la llarga tradició d’estudis 
arqueològics, fins fa relativament poc 
temps res no sabíem de la seva morfologia 
durant els primers moments del feno-
men, atès que la seva ocupació permanent 
fins a la Baixa Edat Mitjana i durant 
l’Època Moderna ha malmès les estructu-
res inicials en la majoria de casos. Actual-
ment, els exemples que hem vist al nord-
est de Catalunya ens mostren que un 
castrum dels segles x-xi és una petita forti-
ficació formada per una torre de planta 
circular, algun àmbit destinat a habitatge 
i un petit recinte emmurallat, sovint do-
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tat d’església i necròpolis. Es tracta d’un 
fenomen simultani i ben observat en al-
tres zones peninsulars o en països euro-

peus, on també es testimonia aquest pro-
cés de creació de nous castells feudals que 
cal datar vers els segles x-xi. 
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