
ELS CASTELLS MEDIEVAIS CATALANS 

Quan ens acoste un castell, a les restes més o menys ben con- % . . .  
servades &una fortificacio medieval, 1 intentem d'analitzar-ne les carac- 
terístiques, hem de tenir present que tenia en primer lloc un objectiu militar: 
facilitar la defensa dels qui eren dins. També tenia, peró, la finalitat de fer de 
residencia dels seus senyors. Així mateix, tenia sovint un paper en l'admi- 
nistració i el control d'un territori. Les fortificacions eren, doncs, el reflex 
d'un poder, tant militar com social, jurisdiccional o dominical. 

El castell era, en primer lloc, una fortificació pensada per a complir 
unes Funcions militars. El castell evolucioni al llarg de I'edat mitjana en fun- 
ció d'unes transformacions de la tecnica militar. A Catalunya, l'existencia 
&una frontera amb el món musulmi va fer que les construccions, eil un cen 
moment, fossin molt més avancades que en  molts indrets de la resta 
&Europa. Al nostre país trobem, molt mes aviar que en altres pa7sos de I'Occi- 
dent europeu, les torres de pedra de planta circular, els castells de planta 
quadrangular amb torres als angles, les muralles amb torres de flanqueig, 
etcetera.' Algunes d'aquestes innovacions no es difongueren per la Gi1.lia o 
Anglaterra fins als segles XII o XII, de vegades corn a conseqüéncia d'iina 

1. Aquestes diferiincirs dcgueren ésser, &una banda, fiuit de lii nrcessivat cieacla pel let 
d'havei-se d'enfronur a un  enrrnic poderás i, de I'iilua, fmii d'unes influencies de la rradiciá 
oriental i cl2ssica més fortes. 



influénciz que provenia directament de I'Orient Mitja, de la Tena Santa, acon- 
seguida arran de les Croades. Aquesta importancia de la funció militar ha fet 
que molts dels estudis dels castells s'liagin decantat cap a l'anilisi dels as- 
pectes purament defensitis de les construccions, sovint, cal no oblidar-ho, 
fonamentals si volein analitzar I'evoliició de les formes dels castells.2 

I'erd el castell era també, un microespai, un lloc on viure, formar per 
torres, patis, sales, cambies, cuines, cellers, presons, caniins de ronda i amb 
els objectes de la vida quotidiana de la gent que hi liabitava.3 Passein doncs 
de ia poliorcetica i de I'analisi de les fortificacions a I'estudi de I'espai quo- 
tidii, a la historia de la vida quotidiana. Aquesta analisi del castell com a 
residencia es por fer a partir de les fonts documentals, com poden ésser els 
inventaris dels béns que hi havia en el seu interior, o bé a partir dels treballs 
arque~lbgics.~ A Anglaterra s'ha publicar un llibre, fet per Jolin R. Kenyon, 
dedicat a estudiar el castell angles d'una forma exclusiva a partir dels resul- 
tats de les excavacions que s'han fet durant aquests darrers anys.5 Evident- 
ment, a la Gran Bretanya s'han fet moltes més excavacions arqneolagiques 
que al nostre país.6 

El castell és un elenient més del paisatge medieval. Com ja hein dit 
alguna altra vegada, una possible definició de paisatge és tot alla que podem 
veure al nostre entorn des d'un lloc deterrnir~at.~ Si ens poguéssim traslladar 
a I'edat rnitjana i a un indret qualsevol del nostre país, segilrament dins el 
nostre camp visual trobaríem un o, fins i tot, diversos castells o fortificacions. 

L'exist?ncia d'un castell tenia un pes en I'organització d'un territori. En 
molts pobles de Catalunya albirem el castell al cim del turó, I'església al seu 

2. Vegeu, per exernpie: AvunZ Ciiknwiir, Ch¿itearuFons, itnagesdcpif!rre desg.uerres 
m@diemles. París 1983: R.  ALLEN BIIOWN, ?he Archilect~re of Castles, Londres 1984. 

3 M.W. THOMFSON, 7heRisegflhe Castle, Camhridge 1991. Vegeia tamb6: *Le clilteau 
rnkiiévüi, ioneresse habitée (Xe-XVle s.). Archéulagie el lhisroire: pcrspectivrs 'le I? iecheiche 
en Rhone-Alpes., DMnúm. 32, París 1992. 

4. Pel que ia a Pús dels docunienrs: TERESA-MAIIIA VINYOLES et al., ,,Ús de Pespai en els 
casrrlls i torres dels segles XIV i XV., CateIB, gwailer. torres ifonalaes de la Cataiz~nyu medie- 
val, Uarceiond 1986-1987, pags. 217-295. 

5. JOHN R. KrnYoN, MedievalFo>l$calior~~, Leicesier 1990. 
6. Nozi~és entre els anys 1956 i 1980 a Anglaterni es varen exczivar unes 70 ionificicions 

del tipus mota o dng-mriu HELEN CLAKKL, 7beAnhaeology ojMedieualEngland, Lonclres 1984, 
mapa de la p2g. 118. Pel que fa a Catalrinya, podem esmentar les excavecions feres durant 
aqrsests darrers anys als casiells del Par o Llinars, Cdstelló Sobir8 de Saor Miquel de la Vall, 
Tirndell, Odcna, Caliifell, Ardevol, Maraplana, Miravet. Mecliona. Son, VaiCncia d'Aneo, I>iiigl>b, 
etcetesa. 

7. Janni BoiOs, "Hlstdtia i paisatge: un esrar de la qüestió~, Fimstrel&s, núiii. 4, p3p. 49-63. 



costat i els habitatges a sota, a la falda del pujol. Així mateix, el castell també 
tingué importancia a l'hora d'establir límits sobre aquest territori; una altra 
forma,, dones, d'actuar sobre el paisatge. En aquest sentit, només cal parlar 
dels castells ternlenats, els Iímits dels quals de vegades coincidien amb els de 
les parróquies i han arribat fins a nosaltres, per exemple, en forma de par- 
tions municipals. 

Cal tenir present que, com assenyala Pounds, el paper administratiu i 
polític del castell, moltes vegades, al llarg de molts períodes, va ésser molt 
més important que la seva funció puralnent militar.8 De fet, només fou a 
les zones frontereres on el castell tingué una importancia militar més nota- 
ble, tot i que la seva funció administrativa pogués ésser també destacable. 

El castell va evolucionar inolt al llarg de I'edat mitjana. En pan fou per 
motius militars, per les necessitats d'adaptar-se a les noves tecniques d'atac. 
En part, pero, les diferencies que hi ha en els castells al llarg dels segles deri- 
ven de llur hinció residencial. El castell era més o menys important i majes- 
tuós d'acord amb la riquesa de qiti el feia. Aixó ho veiem clarament quan 
estudiem els castells del segle X1 i comparem, per exemple, alguns dels fets 
fer pel ric i poderós cabdill Arnau Mir de Tost amb la resta d'edificis mili- 
tars.9 També, a més, és evident que cal relacionar la riquesa de la fonificació 
amb la riquesa de la societat, en cadascuna de les epoques. 

Aquest conjunt de factors ens pot fer entendre les característiques 
dels diferents castells conservats. Amb tot, pel que fa a Catalunya, per 
desgracia, molts dels grans castells medievals han estat destniits, comencant, 
per exemple, pel de Montcada, o molt malmesos, com en el cas del de Cas- 
tellví de Rosanes. Aquesta realitat tan negativa resta, pero, en part compen- 
sada pel fet que, en haver estat Catalunya, entre els segles IX i XII, zona de 
frontera entre el món cristia i el musulma, s'hi construiren al llarg d'aquests 
segles nombrases fortificacions, moltes de les quals han arribat més o menys 
malmeses fins a I'actualitat. No són els grans castells dels darrers segles 
medievals que hom troba a Anglaterra, a Alemanya, al regne de Franca o a 
Castella; són castells petit.5, pero fets, molts cops, en una epoca en la qual en 
alguns dels paisos suara esrnentats encara només es feien motes de terra i 
torres de fusta. 

8. NJ.G. Pou~os, TbeMedieual Castle in England and Wales. A social andpolirical Hlr- 
coy, Cambriclge 1990. 

9 .  Vegeu FRANCESC Fi*, Arquileciura i repoblació en la Calalunya dels segles WII-N, 
Lleida 1993. Vegeu rambé els diversos csfildis apareguts en els volurns dedica= al Pallais i a la 
Noguerii de ?obra Calalutzya rorndnica. 



La meva participació en el comité de redacció i de coordinació de 
I'obra Catalunya Romanica, pel que fa a I'arquitectura civil i militar i 
i'arqueologia, in'ha fet adonar de les dificultats que pot comportar I'analisi de 
molts dels castells (o de les restes de fortificacions) consewats. En bona 
part, les ratlles que vénen a continuació són fruit d'aquesta e~periencia. '~ 

2. Elements d'un castell 

a. Edficis. Torre, sales i muralles 

En molts dels castells, especialmeiit en els d'época romanica, I'ele- 
ment fonamental era la torre mestia." Així 110 veiein, per exeinple, al castell 
de Sünt Pere de Ribes (GarraO, del segle X, a1 castell d'Atsamora (Pallars 
Jussa), de I'inici del segle X, o al castell de la Manresana dels Prats de Rei 
(Anoia), del segle XI. Tot i aquest paper fonainentai de la torre, si la forti- 
ficació era un castell, aquesta torre ilavia d'ésser acompanyada d'un recinte. 
Moltes vegades, amb tot, aquest clos exterioi ha restar inolt nial1n2s, fet que 
Fd que sembli que gdirebé nonlés hi havia La torre. 

Les torres solien tenir un o inés pisos, fets amb trespols de fusta o 
hé amb cúpules o voltes de pedra. La forma de la planta de la torre, aspecte 
que tractarem més endavant, normalment respon a una epoca o bé a les 
necessitats del constructor. Hi solien haver, sohretot, torres de planta qua- 
drangular i de planta circular; en alguns moments es feren també torres de 
planta rectangular amb els angles arrodonits. Tarddnament se'n feren de 
poligonals. 

La finalitat de la torre era fer de guaita per a controlar i pera fer sen- 
yals i ésser, en cas d'atac, el darrer refugi dels qui s'estaven al castell. Tainbé, 
en especial al món feudal, tenia una funció simbdlica de representació del 
poder amb relació ais superiors o tainbé als inferiors. 

Sobretot en els castells pritnerencs, com per exemple al de Mur 
(Pallars Jussa), a part de la torre hi solia haver un recinte dins el qual hi 

10. Calalunya romanica és una obra en 26 voiurns p~ihiicada per Enciclopedia C;ita- 

lana. A pan de ia impoit2ncia Idgica qrie hi tcnen els esiudis dcdicats a i'arquitectiira religiosa, 
~escuitur;i, la pintura i la miniatura i ,  a u i i  mareix, els estudis iiisrdrics, els trehalis sobre cas- 
ieiis tami>é hi ocupen un lloc norabie. la put>licici0 dels diferenLq voiunis molr sovinr iiu repre- 
ientat un esfor~ pera inventariar i pera estlidia~.edificis poc coneguts o fins i tor inedia fins ara. 

11. Convé coneixer rstudis fonamentais sobre les caracterísiiques deis wsrells caraians, 
com Lmis M ~ N H E A L  i MAII?I DE R I Q U ~ H .  EL. casteils medicuals de Catalunya, 1, Barcelona 1955; 
PEHE Cnint.4 I ROCA (director), Els custells catalmzs, 1, Barcelona 1967 (reeditar I'any 1990). 



podia haver una sala més o menys espaiosa, una cisternu o aljub i altres 
dependencies. Com hem dit, en aqiiest tipus de fonificacions moltes vegades 
resta ben poca cosa d'aquest recinte exterior, a part d'algunes filades de  
pedres dalguna de les seves parets. Al castell d'Ardevol, durant les excava- 
cions que es feren, es descobrí una petita sala annexa a la torre, descone- 
guda anteriorment.12 

Sovint hi havia més d'un recinte de muralles. Duna banda, el recinte 
sobira al voltant de la torre, de la forca o de la sala. D'altra banda, també hi 
podia haver, al costat d'aquest clos sobid, irn recinte jussa. En qualsevol 
d'aquests recintes hom podia edificar diverses towes díangle o deflanquezg, 
situades en  un angle del mur o bé constniides separant dos trams de mur o 
cortznes. Sovint aquestes torres de flanqueig o angulars tenien la forma de  
bestorre o de mitja torre; podien ésser de planta semicircular o bé quadran- 
guiar. Al Castelió Sobiri de Sant Miquel de la Vall, a Castellví de  Rosanes o 
a Font-rubí, veiem bones mostres, ci'époq~ies diverses, de recintes superiors 
d'un castell.'3 Al mateix castell de Castellví de Rosanes o als castells de 
Montsoriu, Ponts, Miravet, Claramunt, etcetera, també trobem un segon 
recinte jussa. 

En alguns castells, en principi ja més tardans, eis murs i les sales de la 
fonificació s'organitzaven al voltant &un pati siwat sovint en una posició 
central. Ja en  parlarem en esnlentar els castells quadrangulars amb pati al 
mig; n'és un bon exeinple el castell inacabat de Montgrí (Uaix Empordi), 
del segle XlII. 

A ¡  inateix, en moltes fonificacions hi liavia un val1 o fossat al voltant 
de l'edifici o més sovint al costat menys protegit. El castell de Tor (Pallars 
Sobira) era protegit, a I'extrem de la carena del turó menys defensada pel 
relleu, per un val1 ample i profund, lallat a la roca. A la val1 del castell de Lli- 
nars o del Far (Valles Oriental) es descobri, quan fou excavar, una gran 
quantitat de ma~erial cerainic i metil.lic d'epoca medieval.14 En castells resi- 
dencial~ més tardans, el val1 buidat a la terra podia envoltar tot el perímetre 

12. /R. G~NZÁLEZ i J. MANWLR~N, ~1.a toric d'ArdevoI (Pinós del Solsones),,, Aciuaclonsen 
elpatnmoni edrJical medieval i modem isegles XalXWIll, Dipuiació de Barcelona, Barcelona 
1991, p a g ~  287.~90. 

13. J Uoihs i M. P A G ~ S ,  "El casiell i La harnnia de Castellvi de Rosanes (U;iin Liobre- 
gag)., Casiells, guaita i funaleses de la Calalunya medieval, Annrx 3 #Acta Mediuewalia, Bar- 
celona 1987, pags. 113-151; M. Rlu,  "Sanr Miquel de la Vall. Covet de la Conca"; Les erciruu- 
clom arqumldgiques a Catolür~ya en el.< dafm>i anys, Baiceion~ 1982, pags. 412-416 

14. LLuíS MONKFAL i J ~ i i M e  BAIIII~\CIIINA, El ca~tdl de Llinars de! Vall6S cn5d noble a la 
Cutalimnya del segle XV Montseriat 1983. 



de la fonificació, tal com s'esdevé, per exemple, al castell de Cellers (Parets, 
Valles Oriental). És, sobretot, per a superar aquest tipus de val], que es cons- 
tmia elpont llevad& o de balanca. 

Aquests són els eiements príncipals de molffi castells, els quais es varen 
poder organitzar, pero, de forma diferent al llarg del teinps i segons les canc- 
terístiques del terreny. A aquests elements encara en podríem afegir aitres, 
menys usuals en els petits castells de I'edat mitjana, pero utilitzats als grans 
castells i en algunes poblacions emmurallades, coin poden ésser els portals 
més o menys complexos amb rastells, les barbacanils o constmccions situa- 
des davant d'una porta principal més enlli del vall, o les torres albarranes, 
bastides a una cera distancia del clos principal de la foititlcació.'5 

b. Els murs 

L'aparell constmctiu, la forma com són col.locades les pedres de! mur, 
és un dels aspectes que ens por pernietre de coneier la data en que fou feta 
una fortificació. Cal tenir present, pero, que si no hi ha cap altre element 
de referencia -planta, porta, espitllera- pot ésser molt dificil, només per 
exemple ainb un petit pany de mur, d'assegurar cap datació amb seguretat. 

A i'hora d'analitzar L'aparell constructiu d'un castell, iin dels primers 
elements que cal veure és la forma com estan col.locats els carreus o pedres. 
En general, les pedres que formen els murs de les fortificacions de l'alta 
edat mitjana solen estar col.locades en filades més o menys ben arrenglera- 
des. A més, normalment, les parets dels castells -fom les de les esglésies 
rominiques- soien posseir dues cares de carreus treballüts, i'exterior i !a 
interior, amb un farciment intem de reble, aixo és, de pedres de mides diver- 
ses sense treballar i de morter. Un altre aspecte que cal tenir present és que 
norinalment els carreus són units arnb morterde calc. Més rarament trobem 
inoner de guix (per exemple, en algunes fortificacions de la Noguera) o bé 
només fang fsovint al Palhrs Sobiri). 

A grans uets, poclem parlar de l'evolució següent en el tipus d'aparell 
constmctiu. Abdns de I'any 1000 els murs solien ésser fets ainb pedres peti- 
tes molt poc treballades i arrenglerades en filades (en els caires dels murs hi 
pot haver carreus inés ben treballars; per exemple a Ardevol, Solsones). Molt 

15. Vegeu, pel que fa a qüestions de vocahulal.i, M. RIU i J. BOLOS. .Obsewacioiis meto- 
doldgiques, csquemes descriprius i noies de tieball pera restudi de les fortificacions i casrells 
medie vals^, Chslells, guuites. Ioms ijiorlukses d.e la Cutulrrnyu medieval, Uaicelow~ 1986-1987, 
p.?gs. 11-24. 



sovint les pedres, en general no gaire grans, són col.locades verticalment i 
formen una especie d'opw spzcatum (Castellví de Rosanes, Baix Llobregat). 
En algunes construccions d'aquesta epoca també podem trobar petits 
carreus, més quadrats. En alguns casos també, els castells són fets amb 
carreus grans i ben escairats (Font-rubí, Penedes). Molt sovint les parets, 
fetes amb unes pedres poc treballades, eren recohertes amb un arrebossat de 
calc (ho veiem clarament a Vallferosa, Segarra). 

Quan arribern al segle XI tendeix a predominar un tipus de carreu 
inés rectangular, que coincideix amb el carreuat de les esglésies del primer 
romanic. Aií ho veiem, per exemple, en castells tan notables com el de Mur 
o el de Llora, ambdós al Pallars Jussa, fets en i'epoca d'Arnau Mir de Tost. 

Al segle XLI, trobem carreus ja més ben escairats i ueballats, una mica 
inés grans (per exemple, en el castell de la Manresana, Anoia), En alguns 
casos, les pedres són perfectament encaixades i col.locades a trencajunt, 
semblantment al que veiem en les esglésies del segon romanic (Cabanes, 
Alt Emporda). 

En castells del segle XiII és usiial un carreuat mitjanament gran, rec- 
tangular, menys allargat i amb la cara externa no gaire polida. 

En els darrers segles medievals, d'enga del segle XII,  ja s'esdevé una 
diversificació d'aparells. Molt sovint predomina un aparell molt irregular; les 
pedres són unides per un bon morter; els miirs són fets per a anar reco- 
berts amb arrebossat. De vegades trobem, així inateix, uns petits carreus 
quadrats, com per exemple al castell de Cornella (Baix Llobregat). D'altres 
vegades es feien els murs amb una especie d'opus spicatum, fet pero amb 
unes lloses més grans que les pedres que hom feia servir normalment al 
segle X. Així mateix, en un moment ja tarda, també és possible un aparell fet 
amb grans iarreus ben escairats i molt treballats. Encara en algun edifici 
podem trobar una constnicció feta amb un aparell encoixinat.l6 

En algunes epoques també es féu servir el sistema de la tapia; les 
parets de tapia són fetes amb terra que ha estat col.locada i assecada dins 
d'un motlle fonnat per diverses posrs o tapieres.'7 S'utilitza la tapia en forti- 
ficacions inusulmanes (Forga de l'Estany, la Noguera, o bé torre de Santa 

16. Aqucst sistema, usual a repoca romans i també en I'epoca musulmana, s'usa nova- 
menten foiriRcacions airmanyes al segle Xil. A Franca s'enxpra aquest aparcU duiant el segle Xi1I 
i a I'inici del segle X7V. Ciinre~~in, op. cit., p:i@ 74-75. Al Llcnguadoc es va difondre al final del 
segle Xill en els castells fets pels fnncesos davant ia frontera catalana: R. QUEHEN, Le castnim - 
Le chateau et Iú tour dans les Hauies-Coibieres", Le chdceau et la tour, Flaian 1985, pag. 19. 

17. Amh rclació a aspectes ttcnics o lerminol6gics, és molt útil MIQUEL FULIANA, Dic- 
cionan de 1.4t-l i deis OfrcLc de la Conrtrucció, Ciuiar de Mallorca 1984. 



Quitbria, Baix Cinca) i també en castells cristians dels darrers segles rnedie- 
vals (Gelida, Alt Penedés). 

Els murs o les torres que tenen un t a l b  a la part inferior, generalnient 
ja són tardans. A partir del segle XII, peró, i d'una forma més generalitzada 
&en@ del segle XIII, es va estendre i'ús dels tahisos en moltes fortificacions, 
a n ~ b  la finalitat de fer rnés gruixuda la paret i de dificultar la possibilitat de 
fer caves, mines, per sota de les constniccions, o d'enderrocar-les fent servir 
l'ariet.18 

c. Lesportes, les finestres, les espitlleres i els matacans 

Un clels aspectes que pot ésser motiu de conf~isions per a aquel1 que 
encara no coneix gaire els castells medievals és la situació d'algunes portes. 
Les portes de les torres solien ésser a uns quants metres del terra exterior, 
molt sovint al nivel1 del pis principal de l'edifici. Moltes vegades sota d'aques- 
res pones veiein dos o tres forats destinats a suportar les bigues d'una plata- 
forma de fusta, de la qual devia penjar una corda o una escala que pernietia 
d'accedir-hi. Les portes dels recintes de les fortificacions o dels castells amb 
pati interior solien ésser a peu pla. Normalment, totes aquestes pones eren 
acabades amb un are de mig punt, fet arnb dovelles de niides diverses. A 
banda i banda, als muntants del portal, sovint podern veure els,foratspera la 
barra o les pollegueres, on entraven els pius que feien d'eix de rotació del 
batent. Nombs en els grans pottals de castells irnportants i tardans (per exern- 
ple al de Palafolls, Maresme) o de viles trobem els rasrells o reixes mbbils. 

En la rnajor part dels castells hi ha espitlleres o sageteres. En trobein 
sobretot en les torres i en els recintes dels segles X1 i XII i també en els 
grans castells tardans. De vegades, peró, en els més antics hi havia noinés 
forats destinats a la il-luminació o ventilació d'alg~in espai, com por ésser 
una escala (així a Vallferosa, Segarra) o bé petites finestretes (Castellví de 
Rosanes, Raix Llobregat). Al llarg de L'edat rnitjana Iii ha una cem evolució 
en les formes de les espitlleres: les priineres eren rnés petites; amb el lenips 
foren més estretes i llargues i tingueren els costats laterals rnés esbiaiuats. El 
canvi niés clar, el trobem, pero, quan es desenvolupen les espitllerespera 
ames  de foc, amb un forat rodó a I'extrem inferior; fou en especial al segle 
XV. Llur existéncia ens por permetre de datar la construcció (si no són fniit 
d'una transformació posterior). 

En alg~ins fastells hi ha matucans, petites construccions suponades 





Als darrers segles medievals es difonen les lladroneres, els matacans, 
que hern esrnentat més amunt i, tarnbé, les corseres o matacans segiiits, 
fetes d'obra a tot el cim de la torre.21 Sembla que aquest sistema de cons- 
tmcció volada i feta d'obra fou portat d'orienr. Les priineres lladroneres o 
gdleries sobre ares les trohem al Llenguadoc, a la primera meitat del segie 
XI,22 pero es varen difondre sobretot al segle XII. A Catalunya n'hern tro- 
bat, per exemple, al poble fortificat de Castellnou (Pallars Jusd). Les cone- 
res o matacans seguits, situades al cim d'una torre, no es difonen fins al 
segle X V ;  la galeria volada era suportada, com en el cas dels matacans, per 
uns permódols o carte1,les. 

a. L'oppidum de l'alta edat mitjana 

Els primers estudis sobre aquest tipus de fortificació foren fets a la 
GaI.lia i a ~ l e m a n y a . ~ ~  L'oppidum solia ésser situat al cim d'un tiiró. S'apro- 
fitava el mateix relleu, eis mateixos cingles, com a defensa natural; de fet, no 
calien gaires foitificacions artificials. Aquest indret solia servir de refugi de la 
població d'una contrada; fins i tot, segons la bibliografia alemanya, podia 
ésser el centre &una senyoria i de I'administració i l'organització eclesiastica 
d'un t e r r i t ~ r i . ~ ~  En trobern en  I'epoca dels primers regnes gerinanics i en 
I'epoca carolíngia. En certa indnera, i'albacar, en el món n~usiilma, va poder 
tenir una funeió de refugi semblant. A Catalunya podem trobar diversos 
exemples d'aquesr tipus d'oppidum o castellum. Un dels més evidents és el 
de Toló, a la Conca d'All2, dainunt d'Isona (Pallars Jussi). Un altre possible 
exemple el trobem a Tarabau (Baronia de Rialb, la Nogueral. En ambdós 
casos, la fonificació degué ésser reaprofitada en I'epoca feudal; a iiiés, a 
I'interior hi ha restes &una església romanica. 

En una etapa primerenca, entre ets segles VI11 i IX, se~nbla que també 
hi hayié algiins eastells de fusta (dels quals només resten els forats cavats a 
la roca) o de tapia; encara en sabem, pero, molt poca cosa. De possibles 

21. LEOVI\RDO VILLENA, .Sobre las defensas ueliicales en España: ripología y trrniinologia 
comparadas., Cusrmm. 3, Madrid 1988, pags. 107-112. 

22.  c i i i ~ ~ ~ i a i ~ ,  Op. C»., p. 101, 
23. Vegeu G~ailr i .  FouHNleil, Le cbúreuu dam la France médiéuale. Essai derocioiogie 

monumenrule, París 1978. 
24. GUNTEH P. FEIIHING, 7heArcbueo lo~  ofMedieua1 Gemaay. A n  Intmducrion, Lon- 

dres-Nora York 1991, pigs 95-97. 



1 TOIÓ (Pa l l a r s  Jussa) 1 
l. L'oppidum. 61 c;,siell de Toló (I>allars J~usi)  éés siiuat al cim d'un tiiró. Un  gran iecinrc iie 
iiiunlles devia resseguir rls límiu nat~rrais encinglerats del puig. Menlre el casreli feudal, del 
qual pijcricament no n'lia iesiiit res, 11;i d'és.wr del se@e Xi, In fortiiicació :irnplia ('@tduniij,at 
ésser molt més anliga. 

testimonis de construccions de fusta, se n'han trobat, sobreror, eii el Baix 
Bergueda (Viver) i en el Valles. La torre de peclra conservaáa sobre l'ano- 
menat Castellot de Viver (Bergueda) ha d'ésser, així mateix, &un moment 
forca rec~la t .~5  

També són &una epoca primerenca castells com el de Brufaganyes 

25. J. Woibs, ,,Casieil de Viver., Cataiuny Koni2nica, vol. XiI, Barcelona 1985, pags. 
504-510. Estudi fet en pan ii partic de les dades obtingucles dumnt i'excavació que hi féu Albect 
del Castillo fa més cle 30 vnys. 



(Alt Empordi), de planta rectangular. Aquest tipus de fortificació el podem 
relacionar inés aviat amb consiruccions fetes en un moment proper al de la 
conquesta ~ a r o l í n g i a . ~ ~  

b. El castell amb torre 

Aquest tipus de castell és forra original einb relació a alid que tro- 
bem a la mateixa epoca en bona part de la resta &Europa. A Catalunya, el 
castell fronterer era, generalment, un castell fornlat per una torre i iin recinte 
on hi havia una sala. Un bon exemple de castell fronterer el trobem en el 
castell de Mur (Pallars Jussa), del segle X. En aqrlest cas, a més d'una torre 
mestra inolt ben conservada, trobein un clos amb uns murs inolt alts i en  
bon estat, amb una planta de forma ovalada, dins de la qual hi havia la sala. 
Mentre la pona de la torre és a uns ser metres de terra, la porra del clos era 
situada qiiasi arran de sol, orientada cap al sud-oest. 

Catalunya, del segle IX al segle XI, era dividida d'est a oest per una 
frontera que feia de partió entre les marques dels cointats cristians i la marca 
is-limica. Aquesta realitat provoca que cs construissin, sobretot al llarg dels 
segles X i XI, centenars de fortificacions a prop de la franja de frontera. Per 
la banda cristiana, la majos part dels castells eren semblants al de Mur suara 
descrit. 

La majoria de les torres deis castells eren cilindriqries, tot i que , de 
vegades, n'hi havia algunes de vegades primerenques ainb una planta rec- 
tangular (Ardevol i Peracamps, Solsones; Montmell i Santa Oliva, Baix 
Penedes; Llugars, Baixa Ribagorp) o triangular (Santa Perpetua de Gaia, 
Conca de Barbera). Algunes torres tenien els angles arrodonits, fet que ens 
ha fet pensar en una etapa de ttiinsidó de les fornies quadrangulars a les for- 
mes circulars (Font-rubí, Alt Penedes). Ja, pero, al segle X, sembla que es 
difongueren a Catalunya les torres circulars. Una mostra d'aquestes primeres 
torres de planta circular la trobem en els castells de Fals, Coaner (Bages), 
Vallferosa (Segarra), Ribes (Carrafl, Terrassa (Va1lt.s Occidental), etcetera. 
Finalmeni, cal esmentar les torres cilíndriques fetes cap a I'any 1000 o bé ja 
eri epoca plenament rosninica, coln poden ésser les d'Alsamora (Pallars 
Jussa), Cirbeta (Baka Rihagorga), Sant Oisine (Nogueia), Bokadors, la Man- 
resana (Anoia), etcetera. 

Ens podem plantejar per qué a les fronteres catalanes, des de la Riba- 

26. JOAN B~r)l*, "CasteII de Bnrfaganyes., Calalu??ya Ronidnica, vol. IX, Barcelona 1990, 
vags. 789-791 



C a n  P a s c o l  (Al!  Penedes )  

Mur ( P a l l a r s  J u s S a )  

2. El castell amb torre. El casrell de Can Pascol (Alt Penedes) i el rastel1 de Mur  (Paliars Jussa). 
El primer cal datar-lo al segle X, el srgon 6s del srgle H. La roiie del cvsreil de Can Pascol és 
de olanra oblono i rewesenta una ewDa d'intioducció de les fonnes arrodonides en les perets .. . 
de les torres deis casrells. El castell de Mur és tina de les fonificacions catalanes més intcressanU 
i ben conservades. la torre rnestn, tal com c'esdevenia normalnienr, era acompanyah d'una 
sala o dos. 



gorsa fins a la comarca del Garraf, es difongué aquest tipus de fortificació 
que es compon &una torre circiilar i &un recinte. Podetn parlar, pei que fa 
a la forma de les torres, de tradicions diverses (roinanes o carolíngies) i 
d'infiuencies diverses (isl2miques). Tanniateix, sembla que la difusió d'aquest 
tipus de torres s'esdevingué precisament a Catalunya en la zona fronterera i 
sembla també, segons els darrers estudis realitzats, que aquest tipiis de torres 
es difongueren a ambdós costats de la frontera. Aií dones, tal coi11 va assen- 
yalar F. Fité fa uns anys, és molt possihle que la causa I'haguem de cercar 
per aquesta banda en el contacte entre el món isl2mic i el cri~tia.~'  

Un procés curiós i usual a la zona fronterera era el recobriment &una 
torre anterior, més petita i menys adeqiiada, amb una de més gran i feta 
d'acord amb les noves necessitats del moment. Fins fa uns qiiants anys, hom 
coneixia sobretot els exemples dels castells cl'Ard~vol i de Vallfex-osa, on 
unes torres cilíndriques en  recobriren una de planta rectangular i una de 
planta circular, respectivament. Darrerament, s'lian trobat alires exemples: 
Ponts, Orenga, Forsa d'Estany (Noguera), Lloberola (Segarra), Santa Perpe- 
tua de  Gaiii (Conca de  Barhera), etcetera. En alguns casos, sembla qiie 
aquest recobriment va coincidir amb el pas del món islirnic al món cri~tM.~" 

Aquesta estructura típica de castell forinat per una torre circular i un 
clos, rattibé la trobem en cens edificis allunyats de la frontera, fets cap al 
segle Xi o XiI a Ciitalunya, com poden ésser el de Farners, Beuda, Llers, 
Cruilles, etcetera. De fet, I'existencia d'una lorre i una sala era un element 
molt característic de les fonificacions fetes dunint la primera fe~dalització.~9 

c. El castell concentrat 

Diferenciar el casiell de frontera del castell feudal és impossible per 
un doble motiu: &una bdiida, perque, com hem dit, hi ha castells feiidais 

27. R ~ A U C ~ C  FWB, "Les torres rodones de guaiia en ia Caiaiunya occidenuil (segles X-XI). 
Una hipatesl sobre els seiis origens", VCoizg& de CEHA, Barcelona 1984, pigs. 119-12'); F. 
FrrB, ..Les rorre de giiaiüt en la G,tsiimya de Ponent. Estudi preliminar de l;i zona del Mont- 
sec.., Sclrnunu dilrqrrmiogia Medieual, Lleid;i 1986, pags 25-98. 

28. Amb relaciú a aqiiesis edificis i a la iiiajor pan deis casrells esmentats en aquesi 
anide, vcgeu els estiidis publicats en eis diversos voiuins de Curaiunyu Romdnicn. 

29. Tanmatek, nientre qrie inicialment en els pa'isos més seprentrionals #Europa era <le 
iitsi>i, en els inediterranis era de pedis. Aixi niareix, en un primer moment nientre que a Gira- 
li~nya Ics iarres deis castells feuduls podien ésser cilindriqi~es, a la propcra Occitania solien 
tcnir una planta qii;idrangulai. RrNB Q u i i i i ~ .  .,Le castrum -Le chateau e1 la tour dans les H i u -  

les-Corbieres,,, Le ch¿¿reuu el la Tour Flarai, 1985, pags 14-15. 



allunyats de la frontera amb unes característiques molt sernblants a les dels 
castells de la marca; d'altra banda, perqué els castells de frontera del segle X 
eren, a la vegada, castells d'un senyor feudal. 

Tanrnateix, ara volein parlar, sobi-etot, del castell que es desenvolupa 
cap al segle XI, una fortificació inolt rnés tancada en ella mateixa. Per una 
part, no és tan escampada, i per I'altra, no hi té tanta importancia la torre, 
potser perqué tot I'edifici esdevé una torre, un donjon com I'anornenen els 
francesos, o un keep, com s'anomena en  anglés. A partir d'aquest moment, 
les semblantes entre els castells catalans i els d'altres paisos europeus ja són 
molt grans. Al nord de Franca, poclem fer esment de la fortificació prime- 
renca amb aquestes característiques de Moiithazon (inici del segle X )  i dels 
castells de Loches, de Cliambois, d'HotrcIan, de Grand Pressigny, e t~e tera .3~ 
A Anglaterra, poden1 esmentar la torre-castell cle White Tower, feta cap a 
I'any 1000, les de Norwich, Norfolk, Rochester o la de planta circular de 
Re~tormel.3~ També podríem esrnentar nornbrosos exemples de lorces o 
castells sernblants a Castella, sobretot amb relació als darrers segles inedie- 
~ a l s . 3 ~  

A Catalunya, en aquesta epoca, la planta de l'edifici tendeix a ésser 
més quadrada o allargada, tot i no ésser tan gran com la dels grans don- 
jons francesos. A I'interior hi ha una o diverses sales i cainbres. En certa 
manera, I'aspecte residencial hi té més imponancia. Podern fer esinent de 
molts exernples; uii precedent d'aquest tipus de fortificació el trobern en el 
castell del segle X de la Tossa de  Montbui (Anoia); un bon exernple, pel 
que fa al segle Xi, és el castell-palau de Llora (Pallars Jussa). Cap al segle 
XiI o al segle XIII esdevenen inés normals: el castell de Montmany (Valles 
Oriental) té una planta gairebé quadrada, el castell de Riner (Solsones) és de 
planta rectangular, el castell ternpler de Gardeny (Segria) inclou una gran 
sala al seu interior, etcetera. Així mateix, un exernple clar de castell-palau 
d'epoca rorninica el trobem a la Bisbal (Baix Emporda). El Iímit entre 
aquests castells i les cases fones del tipus forra que esmentai-em més encia- 
vant de vegades és molt poc clar. 

A Franp, durant els segles X71 i XII, es difonen els donjons amb for- 
mes circulars (Chateaudun) i ovalades (St-Sauveur-en-Puisaye), poligonals, 

30. A. C i i k r e i . n l ~ :  op. cit.. p j g s  18-27; ANont CHÁTELAIN, Donjons rovnans derpays 
d'Oues1, París 1973. 

31. R. Ai.LEN RHO\w, Op. Cit., p3.g~. 20-53. 
32. Vegeii, per exeniple: I ~ o c i ~ c i o  Cnit»ii>inh;os, ArquiteciuraJortiJ?cada en lapouincia 

de Burgos, Burgos 1987. 
33. CHAiELAiN, Op. cit., p3.g~. 24-27. 



Montmany &=4 
(Val les  Oriental) 

l 1 
3. El casteil concentrar. El casteil o casa fona de Blancafon (Berguedi) i el castell de Mont- 
many Waiies Oriental). En principi, podeii, datar aquest tipus de fonificació cap al segle XI. A 
Blancafon tota la "for~a,, o donjon fa de torre: era acompanyada &un recinte i d'iina capella. Al 
castell de Montmany i'espai edificat ré una planra qi8adcingrilar i concentrada; representa un 
preceden{ immediat dels castells amb piiti central i quatre torres als quatre angies. 



etcetera.33 Amb relació a Anglaterra, ja hem esmentat el castell cilíndric de 
Restorrnel (Comualla), fet a la darreria del segle XI. A Catalunya, la torre cir- 
cular ja feia molts anys que existia; de fet, pero, gairebé cal esperar qiie es 
basteixin castells -fronterers- com el de Montanyana o el de Viacainp (Baixa 
Ribagorp) per a poder valorar-ne l'aspecte residencial. De castell ovalat, 
podem esmentar, per exemple, el de Lladorre (Pallars Sobira), que podein 
datar cap al segle XT1.i4 Pel que fa a torres poligonals, podeni fer esment 
de les dels castells de Claramunt, Orpí, Odena (Anoia), etcetera; en general, 
els hem de datar, tanmateix, en un moment tarda de I'edat mitjana. 

Alguns d'aquests castells feudals podien ésser molt petits i tenir una 
planta f o r ~ a  irregular. El Castellet (Baronia de Rialb, Noguera) és una mosti-a 
de petit castell, amb una planta trapezial. El castell dAspreinont (Nogiiera), 
en cena manera tarnbé en pot ésser un exemple, amb una planta en forma 
de buc de nau. En podnem trobar forca altres exemples, tot i que, per desgri- 
cia, molts han estat inalmesos per I'acció dels anys i sobretot dels homes. 
Sovint, situats al cim duna penya abrupta, només resten com a record de 
llur existencia alguns fragments de paret en el perímetre de la roca. 

d. El castell amb un pati central 

Cap al segle XIlI sorgeix el castell de planta basicament quadrada 
que s'anicula al voltant d'un pati. En cadasciin dels quatre extrems, hi sol 
haver una torre. Aquest tipus de castell es desenvolupa per tot Europa. De 
fet, estava més dissenyat per a ésser una gran casa fona, les canlbres de la 
qual vivien el senyor i els seus convidats que no pas per a resistir exercits. 
En la Franp septentrional poden1 fer esment del castell de Dourdan, anlb les 
torres d'angle circulars, Coudray-les-Belles-Fontaines, etcetera; en I'Occitania 
ocupada pels francesos:, Clarniont-d'Erau, Najac, Puegverd o el tarda de 
Rocatallada, a la Gironda.35 A Anglaterra, tenim diversos exeiiiples notables 
de castells quadrangulars: el castell de Bolton-in-Wenleydale, el castell de 
Bodiam, envoltat d'aigua, el gran castell de Flint, aiiib les torres circulars, o 
I'impressionant castell de Conway, amb dos re~intes.3~ En els Paisos Baixos, 
podem esmentar els de Medemblik, Muiden, anib torres circukirs als an- 

34. JOKDL BOLOS i JOAK-JOSEF BOSQUETA, .Castell de Lladoric., Culaic~nyu Romdnica, vol. 
XT, Barcelona 1993, piss. 359-260. 

35. CKAIEUIN, op. cit., pjgs  30.35 J. GAKDEI.LES, -La syrnboliqiie de la rorii dsns l'zichi- 
tectiire castrale du Sud-Ouest jusqu'au W e  siecle~, Le chclteau el la iou>; Fiaran 1985. pag. 42. 

36. R. ALLEN BHOWN. "p. cit., p a g ~  71-91. 



gles.3' A Castella, hoin pot mencionar, per exemple, els d'Olrnillos de Sasa- 
món, Sotopalacios, Vinus, Lezana, tots noinés a I'acnial província de Bur-g0s.3~ 

A Catalunya, en  certa manera coin a precedent, podem fer esment 
de I'in~portant palau romanic de Vic, de planta quadrada, amb un pati cen- 
tral, pero sense les torres d'angle. Tarnbé n'és un precedent el castell 
d'Aguiló (Conca de Barberi), clarainent romanic, segurament del segle Xi, i 
d'altres fonaleses, com la que s'establí que s'havia de constr~rir a Tirrega 
i'any 1'058.39 

Així mateix, podem referir-nos a un exemple molt impressionant, ja 
d'epoca g6tica: el castell de Montgrí (Baix Empordi). Tarnbé en podern tro- 
bar d'altres, fets cap als segles XiII o XIV: Bellcaire (Bak Empordi), Cas- 
tellvell de Solsona (Solsones), potser Orcati (Pallais Jussa), Ravós de Terri 
(Pla de i'Estany), amb les torres circulars als angles, Falgons (Pla de I'Estany), 
que té les quatre torres quaclrades als qiiatre angles, Bninyola (la Selva). Un 
altre exernple, ja tarda, és el castell de Palau-sacosta fet, segons la data que 
consta a la porta principal, l'any 1495, amb una torre quadrada en un angle 
i una de circular a 1 '0posat .~~ I.'extens castell de Navata (Alt Emporda) tenia 
una planta semhlant. En d'altres casos s'aprofitaren antigues estructures, 
pero se seguí bisicament aquesta organització de I'espai; així a Cartella 
(Girones), Celri (Girones), Montclús (Valles Oriental), etcetera. Alguns altres 
castells d'aquesta epoca tenen també aquesta forma qiradrangular organit- 
zada al voltant d'un pati central, tot i no tenir les torres d'angle: Santa Pau 
(Garrotxa), Cornelli (Baix Llobregat), etcetera. 

Pel que fa als castells dels darrers segles medievals, cal tenir presenr 
que algunes vegades es féu tota la fonificació de bell nou, ja en epoca gotica. 
Aleshores, de bon principi es va planificar tot i'edifici con1 una unitat i es va 
poder fer una planta inoit regular i simétrica (així en el cas de Montgrí o en 
el de Bellver, a Mallorca). Tanmateix, altres vegades, simplenient s'aiilpliaren 
les construccions que ja s'havien fet en epoca rominica o pre-romanica. Aixo 
féu que s'anessin afeginr nous cossos, noves sales, nous recintes, que res- 
pectaren bona pan del que hi havia anteriorment. Per aquesta causa, alguns 
castells tenen una planta moli més desordenada. Així, per exernple, el nucli 

37. C. FloEi<. "La maison fonc aiin I'ays-Bas~, La maisorr forre auMoyerz Üge, París 1986, 
p 6 g s  113-136. 

38. l. CnoiRniros, op. cit., ]i2@. 203, 231, 274 i 333. 
39. J. Bords, ,,Casa Fona de Bel lpu ig ,  Calalunya Komdnica, vol. IV, Barcelona 1990. 

p a g ~  368.369. 
40. FFRWN DEI. CnMl>O 1 JoR~A,  Caclells medicuals. 57 Trilaies del Gimizts i del Pla de 

l'C\iany, Figucies 1991, p. 86, 



Montgrí (Baix Empordd) 

4. El casrell anib pari central. El castell de Montgli (liaix Enipord3) i la casa fona de Bellpuig 
(Girroua). Aquesr ripus de c:isrcli, anih paii al mig i normaliiient amb unid torre ii cada angie, 
es u;, difondre al segie Xlli .  'Iiobem ;tqilrsra planta tant en casteils com en cases fones. 
Uinipressionant castell de Moiitgri resta inacabat (noiiiés es constn<iren les qiiarre parets peri- 
ii,criztls). (Dihuixos: JBM). 



del notable castell de Montsoriu (la Selva) és una torre feta abans de I'any 
1000, a la qual s'afegiren moltes altres const~uccions molt posteriors.*' 

Ja en epoca moderna es va difondre el castell residencial que trobem 
sobretot en paisos on la noblesa continua tenint un pes poiític i econbmic 
notable. Aquest tipus de castell-palau practicament és inexistent a casa nos- 
tra. La gran diferencia amb els castells feudals és que ja tenen tnoltes més 
obertures, no solarnent unes petites finestretes o unes espitlleres, sinó uns 
grans finestrals. 

e. La casa fosa 
A partir del segle XI pren importancia la cavalleria. Mentre el nombre 

de representants del comte (veguers o uicani), al segle X, no era gaire ele- 
vat, el nonibre de cavallers, als segles XI o XII, arriba a ésser molt gran. 
Sobre el desenvolupament d'aquesta baixa noblesa cal assenyalar I'aparició 
d'un nou tipus de fortificació. Era una construcció normalinent de planta 
quadrada o rectangular, feta amb carreus ueballats i arrenglerats. Ja en altres 
llocs hem estableit la tipologia següent de cases f o r t e ~ . ~ ~  

Un primer tipus sena el de la cusafoea-torre un segon tipus, el de la 
cusa forta-sala, en el tercer tipus s'inclourien les sales o forces acompanyades 
d'lina torre (sala amb torre); un quart tipus podna éser  el de la casa foea-cm- 
tell oforca, que en inolts aspectes pot ésser assimilada als castells feudals. 

Uns bons exemples de casa fona-torre els trobern a la Torre d'Olive- 
lles (Noguera), la Torre de la Villa (Solsones), la torre de Sa Masó (Garroma), 
la torre de Brió (Pla de I'Estany), la de Vilafreser (Pla de I'Estany), etcetera. 
En alguns casos, aquesta torre podia arribar a tenir al seu voltant un recinte 
emmurallat, tal corn s'esdevé a la Torre de 1'Esparra (la Selva). 

Un exernple de casa forta-sala el tenim a la Sala (Bages), a Juvinya 
(Sant Joan les Foiits, la Garrotua), tot i que en aquest cas en un inoment 
potser anterior s'hi havia bastit una torre, a la Torre de la Vall del Bac, a 
Corsavell, etc. 

Una mostra de forca o sala amb torre pot ésser la de Roca-salva (la 
Selva) o la torre de la Farres (PLa de I'Estany). La primera torre és circular, 
I'altra quadrangular. També hem de situar dins d'aquest tercer tipus la forti- 

41. J. BOLOS, "El castrll de Monrsoriii", Caraiunya Rominica, vol. V, Barcelo":, 1991, 
pags. 263-266. 

42. 1. BOLOS. .Larauilectura civil i militar i I'araueoloaia., Caralunw Romdnica, vol. " 

Iv. Barcelona 1990, pag. 105-106; J.Boi.Os, 4,'Arquitccrura civil i niiiirar i I'arqlieologi:t", Cata- 
ltinya Rorndnica, vol. V, Barcelona 1991, p2g 243. 





Així mateix, conekem nombrosos exemples de castells islamics, com per 
exemple el d'Aibesa, el de Montgüi, potser el de Ponts o els de Lloren$ de 
Montgai, Castelló de Farfanya o &Os de Balaguer. Mentre alguns són fets 
amb carreus ben escairats, d'altres són fets amb maconeria (pedres sense 
treballar, o quasi sense treballar, unides amb molt morter). Al seu costat 
s'han conseruai edificis com la torre de la Ripita o recinres fortificats com el 
de la Costa de Sant Joan o el de la Macana, tots ells fets amb grans carreus 
ben escairats i situats a la comarca de la Noguera. 

J. Giralt considera que a pan dels castells (busun) hi havia algun as- 
sakhra o recinte forrificat i algun al-burdj o torre circular amb Lin clos 
~ n u r a t . ~ j  Com a exeinple de closos fortificats, esmenta les fortificacions d'en 
Txelis i de Sant Salvador, del segle XI, totes dues amb la muralla de maco- 
neria que s'adapta al relleu. Com a exemple d'al-burdjmenciona la Torreta 
propera a Vilanova de la Sal de planta circular. Potser, dins d'aquest segon 
tipus podríem situar també la torre dels Masos de Milla, f o r p  ben conser- 
vada, feta en dues etapes; segurament la més baixa, tal com ha proposat F. 
Fité, fou constniida abans de la conquesta cristiana." En parlar de les torres 
musuln~anes, hem de fer novamenc esment de la Forra d'Estüny (Noguera), 
feta amb tapia en un moment primerenc, i la torre de Santa Quiteria (Baix 
Cinca), també de tapia pero més tardana. 

4. El castell i el seu entorn 

a .  CasEell i església 

Moltes vegades, al cim del turó on s'alca el castell hi ha també una 
església; sovint a prop seu hi ha un poble. De fet hi ha, pero, diverses pos- 
sibles relacions entre la fortificaciíi i I'edifici religiós. Una primera possibili- 
tat és que l'església fos la parroquia del poble que s'estenia pel vessant del 
turó; aleshores I'església solia ésser a I'extrem del lloc de poblament o al 
seu interior. En podríem esmentar molts exemples. Una segona possibilitat 

45. Segons definició de V. DA~.L~BRE-BENELHA~>~, .,Le "chateau" en 31-Andalus: un piobleli>e 
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1983, pags. 63-67. Vegeu: Josriz Ginnii i BALAGUER~, ~Fortificacions andalusines a la Marca Supc- 
rioi- d'Al-Andalus: apioximació S I'esntili de la zona nord del districte de Ueide~, LaMarcbe 
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46. Vcgeu nota 27. 



és que I'església fos la capella del castell. En aquest segon cas, la capella 
podia ésser molt a prop del castell, fins i tot dins del recinte castra1 o idhuc 
a I'interior de la torre o edifici principal. L'església del castell de Llordi 
(Pallars Jussa) era fora del recinte principal, tot i ésser-hi molt a prop. El 
castell de Castelló de Meia (Kog~iera) té, excepcionalment, la capella inclosa 
dins els murs del clos emm~rallat .*~ En canvi, l'església del castell de Via- 
camp (Baixa Ribagorp) era situada dins del inateix edifici, en un pis alt; 
aixd és, pero, molt rar. A Castelló Sobiri de Sant Miquel de la Val1 hi ha, 
d'una banda, segurament la capella del castell dedicada a sant Gervas i, de 
I'altra, a la part baixa del poble, dins del clos de les nluralles pobletanes, 
I'església del vilatge dedicada a santa Maria. 

b. Castell ipoble 

Poden esdevenir-se divesses possibles reiacions entre el castell i el 
poble. En podem esmentar algunes. Som conscienrs, amb tot, que en alguns 
pobles hi ha hagut canvis de l'edat mitjana ensi. Una possibilitat és que, en 
un serrdt o carena, el castell sigui en un extrem i i'església a I'altre i entremig 
hi hagi els hahitatges del poble. Aquest tipus de poble I'hauríem pogut tro- 
bar en zones frontereres, des del Pallars fins al Penedes. Podem esinentar, 
per exemple, el castell de Comiols (Noguera) o bé, potser, el castell de 
Gelida (Alt Penedes). En el primer cas, el poblament ha perdurar fins a 
I'actualitat, en el segon, gairebé no n'ha restar cap testimoni. També podríem 
esmentar altres exemples: Alberola Vella, Salinoves, Oroners (al llarg d'una 
balma), tots ells a La comarca de la Noguera. 

Un sistema d'organització molt més normal és que el castell fos situat 
al cim d'un turó o d'una carena, mentre I'església i el poble eren situats al 
seu peu, Un tant per cent molt alt de pobles de la zona de frontera a Cata- 
lunya, al tersitori on predomina un habitar agrupar, tenen aquesta organit- 
zació de l'espai. 

c .  L'encastellament 

L'encastellament ha estar estudiat sobretot a la Italia central i també a 
~ c c i t a n i a . ~ ~  Bhsicament, sembla que on hi hagué un procés d'encastellament 
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s'esdevingueren dos fets: primerainent, el trasllat d'una població al cim d'un 
turó per a recloure-la darrere unes muralles, norinalment al costat del cas- 
te11 feudal, i, en segon Iloc, una pressió o planificació senyorial que en  bona 
part motiva aquesta concentració del poblament. Aixó va coinportar, a niés, 
uns canvis en el territori que depenia del cashum o poble .,encastellat.. 

A Catalunya podem parlar de tres moments en  els quals s'esdevin- 
gué un possible procés d'encastellament. Una primera circumstancia favo- 
rable a aquest procés podia derivar de la mateixa existencia de la frontera. 
En molts Ilocs, a les marques dels diversos cointats, la població s'instal.la al 
costat dels castells sovint reclosa rere unes muralles. De fet, el resultar és el 
mateix que el provocat per l'encastelkament occiti o italii pero potser les 
causes no són exactament les mateixes. D'exemples d'aquest tipus d'encas- 
tellament en podem trobar en moltes comdrques frontereres: Castelló Sobid 
de Sant Miquel de la Val1 (Pallars Jusd) en pot ésser una molt bona mostra. 
Els pobles de Comiols, d'Alberola Vella, de Montclús, de la Torreta de Secar- 
dit, d'oliana, d'Aguilar, etcetera, poden ésser testimonis d'aquest niateix pro- 
cés a la comarca de la Noguera i a la zona meridional de la de I'Alt Urgell. 
També es degué esdevenir un cert encastellament a Vilademager, Miralles, la 
Tossa de  Montbui, ~ d e n a ,  Gelida, Castellví de Rosanes, a les comaiques 
d'Anoia, Alt Penedés, Baix Llobregat, e t c e t e ~ a . ~ ~  Aquest fou, pero, un 
encastellament fruit d'unes circuinsr2ncies molt determinades. Moltes vega- 
des, més tard o més d'hora (poc després, als segles XI o XIl o bé als segles 
IW o XV), s'esdevingué I'ahandonament de inolts dels pobles primerencs 
',encastellats., i la úispersió de la població en un l~abitat dispers (masos) o 
semidispers (vilars, poblets). 

Un altre tipus d'encastellament, molt sembiant al que s'esdevenia al 
Laci italia, és el que trobem a les rodalies de Lleidd on la població que vivia 
en petits poblets (les ,,torres,,), herencia d'antics centres de població de tra- 
dició musulmana, fou obligada, alguns anys després de la conquesta cristiana 
per la pressió senyorial, a traslladar-se for~osarrient a un poble nou, clos 
rere unes m ~ r a l l e s . ~ ~  En aquest cas no es perseguia la seguretat dels pobla- 
dors ans, més aviat, el motiu d'aquest trasllat era Pinteres, per pait dels sen- 
yors, de controlar la població. 

49. Vrgeu, pri  eren~ple: J. Rot.6s i M. P A G ~ S ,  -El casteli i le baronia de Cascellvi de 
Kasanes (Baix Llobregut)~, a Caslell.~, guailes ifo~aleses de la Cirtalunya rnedteual, annex 3 
d'AdaMediaeialu2, Barcelona 1987, pags. 113-151 
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Finalment, hom pot veure un tercer tipus d'encastellan~ent, ja tarda, en  
el procés de creació de moltes de les viles noves de la Cataludya Vella, h i t  
cle la concessió de cartes de franquesa. Fou un procés semblant al de i'incas- 
tellamento per exetnple la creació de  Bellver de Cerdanya, de Puigcerda, 
de Santa Pau, de la Pobla de Lillet, etcetera, on moltes vegades la població 
f o ~ i  obligada a insta1,iar-se en  un poble emrnurallat i a abandonar els petits 
poblets que ocupava abans.jl El cas de Puigcerda és f o r ~ a  evident: en la 
cawa de poblament feva cap a l'any 1178 s'estableix que els habitants del 
poble d'lx s'hi havien d'instal.kar (villam de Hix mutare feci in loco nominato 
Monte Cerduno) i, segons un document del 1181, els seus pobladors havien 
de cloure la vila de Puigcerda rere unes muralles i fortificar-la Ccluudatis et 
ut,forciam ibi fuciutis).jz Els resultats d'aquest encastellament foren, perd, 
f o r ~ a  limitats. 

La major pan deis castells més imporrants tenien un teme. Els castells 
de la plana de  Vic ja són castells termenats, almenys des del final del segle 
M. Els castells de les noves terres de frontera també eren castells termenats. 
Aií a Bages, I'Anoia, el Penedes i la Segarra, la Noguem, el Pallars Jussa, 
etcetera.53 Quant als termes castrals, cal assenyalar dos aspectes. Un és que 
en general en  una etapa inicial eren f o r ~ a  grans (així, per exemple, els de la 
Plana de  Vic) i que amb el temps cada cop foren més reduits (així, per 
exemple, els de la Segarra).j4 A aquest procés cal sumar-hi un altre, el de la 
reducció progi-essiva de la mida dels termes pl-imerencs, fruit d'una frag- 
mentació provocada per l'aparició de noves fortificacions. Els termes cas- 
trals del Penedés amb el temps es reduiren i així inateix, per exemple, els 
del Pallars Jussa. 

51. J. BOLOS i M. PAGI.~, "L'hab'itat concentra1 a lledat rnitjma. Apoitació a I'estudi de 
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4. Concluswns 

h n b  aquest article hem intentat de cridar I'atenció Msicaiiient sobre 
rres aspectes: 
- En primer lloc, sobre el fet que el castell forma part del paisatge. ES un 

element més de l'organització del territori que hi havia a l'epoca iiiedie- 
val. Coin acabem de veure, sovint hem de relacionar el castell anib un 
poble, amb una església, amb un terme, etcétera. 

- En segon Iloc, sobre les característiques més iniportants de les fortifica- 
cions catalanes de I'edat mitjana, trets caracterísrics que ens han de per- 
nietre d'entendre-les, de classificar-les i de datar-les. Convé saber, per 
exemple, que les portes de les torres solien ésser a uns metres del tei-ra 
o que els rnatacans i Ics corseres foren inuodiiits en un molilent ja tarda. 

- En tercer lloc, sobre la relativa originalitat dels castells catalans de I'alta 
edat mitjana i tainbé sobre les estretes relacions que hom descobreix 
entre les característiqlies dels castells catalans de la baixa edat mitjana i 
les característiques de les fonificacions que hi havia a la resta de I'Europa 
Occidental en aquesta epoca més tardana. 

D'una banda, cal tenir present el fet diferencial dels castells catalans, 
sobretot dels alto-medievals. Als segles X i Xí, I'existéncia d'una frontera féu 
que trobem quasi abans que enlloc cens tipus de constniccions, com poden 
ésser les torres de planta rodona, els castells quadrangulars amb pati central 
o les bestorres de flanqueig. Aixo no obstant, no podeiii oblidar que, en 
general, I'evolució dels castells catalans cal entendre-la amb relació al que 
s'esdevenia en la resta &Europa. Sobretoc en els darrers segles medievals 
(XI-XV), les característiq~ies basiques dels castells senyorials que es cons- 
uuien a Catalunya eren molt semblants, per exempie, a les dels castells fran- 
cesas o anglesos. 


