
M A W E L  RIU / JORDI BOLOS 

ESQUEMES DESCRIPTIUS I NOTES DE-TREBAL L 
PERA L'ESTUDI L)E LES FORTIFlCACIONS 1 

CASTELLS MEDIEVALS. 

Com virem fer als volums precedents d'aquesta serie d'annexos dedicats a 
I'arqueologia medieval catalana, també hem cregut convenient de presentar aquí 
algunes consideracions metodolbgiques prkvies, per tal de facilitar als estudiosos de! 
tema la realització de llurs treballs i aconseguir una cena uniformitat en les 
recerques. 

Fa anys que, en alguns paisos -a Anglaterra o a Franca, p.er exemple, des de la 
darreria del segle passat; a Italia, més recennnent-, s'han realitzat estudis metodo- 
Ibgics sobre fortificacions i casteils que cal considerar modelics. Michel de Boüard, 
en la seva obra Manual de Arqueología Medieval, dedica nombroses pagines a les 
fortificacions medievals de terra, de fusta i de pedra, ' on mostra les característiques 
dels recintes, de les motes, deis murs idelsvalls o fossats, amb unaatencióparticular 
a les estructures i a la situació i evolució de les torres mestres, dites també .de 
I'homenatge* -tot i que no sempre restessin vinculades a aquest ritual del 
feudalisme-, en relació amb el conjunt del castell. 1 les notes d'aquesta obra 
inclouen la bibliografia més adient per tal de poder aprofundir en l'estudi de tots 
aquests i d'altres elements defensius. D'altra banda, si bé nosaltr~s podem afegir 
algunes anotacions en relació amb la Península Iberica, seguim pensant que, en 
relació amb I 'hb i t  dels antics regnes hispinics, encara no s'ha trebailat exhaustiva: 
ment cap castell com perquk hom es pugui sentir mig satisfet. 

A Anglaterra, Alernanya i Franca la preocupació pels castells ja ve de Iluny. Cal 
recordar que el *Centre d'Archéoiogie Médiévaie. d'Estrasburg, que dkigeix 

1. Teide/ Base. -Barcelona, 1977, pigs. 85-147. 
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Charles-Laurent Salch, ha dedicat molts esforqos a la castellologia. Així, per 
exemple, I'estudi arquitectbnic dels castells alsacians dels segles xrI al XIV redactat 
per Jean Winh,' o bé els estudis monografics dels castells de Rathsamhausen- 
Ottrott' i de Spesbourg,' escrits pel propi Charles-Laurent Salch, amb una molt 
acurada planimetria de Jean Paul Frey. 1 no podem deixar d'esmentar que Salch 
també és autor d'un útil Didonnaire des Cháteaux de l'Alrace Médiévale (Estras- 
burg, 1976). Tanmateix, ara potser aUb sobre el qual és rnés convenient de cridar 
I'atenció és la completa planimetria que sol acompanyar aquests estudis 
monogrifics. 

Entre molts d'altres exemples que hom podria esmentar, pel que pertoca a 
Franga, ens limitarem a assenyalar el volum de Michel de Boüard: Le cháteau de 
Caen,l com a model d'analisi historica i arqueolbgica d'un casteU i dels seus 
diversos elements, des del segle XI f i s  al segle xx. Pel que fa a Italia, cridem 
I'atenció sobre robra de Riccardo Francovich i Sauro Gelichi: Archeologia e Sto& 
di un monumento MedKeo: glircavinel ccassero. senese delia Fortezza di Gmssero,' 
obra d'un equip molt ben mrdinat ,  en la qual hom revisa la histbriad'aquest edifici 
i traca una interpretació detallada de la seva excavació i deis materials que propor- 
ciona: cerh ica ,  vidre, metalis i altres ~petites troballesn. Pel que fa a Anglaterra i 
Escocia, sols recordarem I'estudi arqueolbgic que féu, molts anys enrere, el mar- 
ques Curzon de Kedleston del seu casteU, del qual en publica una acutada 
memoria,' o bé I'esnidi circumsraneiat de la restauració del castell escoces de 
Kinkel, que féu Gerald La&' bo i advertint que hi ha monografies excel.lents com 
la de Barry Cunliffe i Julian Munby: Excavations at Portcherter Castle. val N :  
Medieval, The Inner Bailey (Thames and Hudson Ltd. Londres, 1985,316 pigs.), 

amb una planimetria molt completa. 
En relació amb Catalunya volem esmentar, com a exemple de treball sobre un 

tal1 estratigrafic, el de Jordi Barris, Francesc Burjachs, Andreu Bover, Josep M. 
Llorens i Josep Manuel Rueda: Estudi de l'ertratigrafia medieval del Cartel1 de 
Mo~tsor iu ;~  aquest anicle inclou referhncies al material c e r h i c  i a les restes ossies 

2. J .  WIRTH: Les chireaux-jonr Alrnienidu XII  'ni< X I V  '1i6cle. -Vol .  1: XII  'elpremiere rnotiié 
d u  X I I I  'ri6cle. - Cenrre d'Archéologie Médiévalede Srrarbourg, 1975. - I Z O  pbgs., arnb il~lustracionr. 

3. CH. L. SALCH: Le chitenu de Rarhramhauren-Ornort. - Centre d'Archémlogic MédiéAle de 
Strarbourg, 1974. - 72 pigr. 

4. C H .  L. SALCH: LechireaxdeSperbourg. - Id., 1977. - 84 pigs. 
5. CenrredeRecherches ArchéologiquesMédiévaies. -Caen, 1979. - 152 pigs., amb il-lustracions. 
6 .  De Donato Editore. - Bari, 1980. - 212 pigs, amb ii~lustracions. 
7. Boduim Ca~r le .  Surrex. - Londres, 1926. - 164 pigr..  amb il~lurrracions. 
8. Kjnkel. The Reconrir~nion o j o  Scortrrh Cartle. - Larimer New Dimenrions Limited. - Londres. 

1974. - 180 pigs. ,  amb il.lusrracions. 
9. .Estudi General. [~evista del Col-legi Univrrsirari de Girona] (Girona), vol. 1, núm. 1 (198 1). 

pigs.  69-80, arnb il~lusrracionr. 



d'animals domkstics (cabra, porc i bou) que foren trobades durant I'excavació. Un 
altre exemple d'estudi dels materials &un castell el trobem en el llibre de L. Monreai 
i J. Barrachina: El cartel1 de Llinars del Vallk. Un casal nobk a la Catalunya del 
segle xv,'\ue conté un detingut examen de les cerhiques, vidies, metdls, mone- 
des i utillatge de pedra i d'os i, també una bona orientació bibliografica. Pel que 
afecta els estudis sobre torres, podem fer esment del treball de J0.m-Alben Adell i 
Eduard Riu: Lu torre de í'alta edat mitjfina de Riber (Garraj)" o bé de i'axticle 
sobre La towe rodona de pedra del veimt del Furteret, muninpi de Súria, 
Bager.l2 Aixb no obstant, com que amb aquestes ratlles no tenirh pas el pro@sit de 
fer una revisió bibliografica, no insistirem més amb d'aitres exemples. 

Fa anys que a la resta d'Espanya hom treballa també sobre aspectes concretr de 
les fonificacions. La tasca de la .Asociación Española de Amigos de los Castillos*, 
vulgaritzada en la seva revista .Castillos de España*, ha estat remarcable per a fer 
coneixer, arreu de i'estat, la importancia dels castells i la necessitat de preservar-ne 
llurs restes. 

Voldríem també, en I'aspecte de la metodologia de prospecció i estudi, cridar 
l'atenció sobre la tasca que han fet .Pieme Guichard i André Bazzana d País 
Valencii," des de Castelló fins a Alacant, i, més recentment, la que ha dut a teme 
Rafael Azuar a I'irea alacantina'% bé Ramon Bohigas a Cantibria. l5 

Des del punt de vista rnetodolbgic, hom pot recordar també els treballs de P.J. 
Banks i J. Zozaya referits a la fortalesa de Gormaz, provincia de Soriat6 o bé a les 
fortificacions de I'Espanya islimica en general," que poden servir d'exemple.Tam- 
poc no oblidem {'interés que tenen els inventaris puntuals i tipolbgics d'un tipus 

10. Pubiicacionr de I'Abadia de Monrserrat. 1983. - 336 pigs., amb 153 il.lurtracions i 49 fig. 
1 l .  JOAN-ALBERT ADELL-EDUARD Riu: Ln Towe de I'nlta ednr mitjana de Rtbes ( G a w d .  - 

~Quaderns d'estudis medievals* (Barcelona), vol. l .  núm. 2 (1980). D ~ E S .  87-93. 

" , , u 

wanée Médtévale. - Table ronde tenue a Lyon les 4 et 5 mai 1982. - Lyon, 1983, erpecialmcnr pagr. 
R7-91 .. 

14. Vegeu per exemple R. AZUAR: Panoramade Lzarqueologúi medievaldeior Vnllcs Altoy Medio 
del Vinnlopó (Alicante). - ~Lucennim* (Andes de la Universidad de Alicante), 11 (1983). pigs. 349-383. 
amb il~iustracions i bibliografia. 1 del mar& R. ANAR: Excav~rión en el rennto fonificado úrdbe 
denominado rCartillo delRio.. Campaña 1979 (Arpe-Alicante). - -Noticiario Arqueológico Hispánico* 
(Madrid), núm. 15 (1983). pags. 297-340. 

15. R.  BOH~GAS: LOS   estos arqveoldgimr altomedieunles en Canrabria. - Resumen de Tesis. - 
Valladolid, 1982. - Especialment pigs. 67-83. 

16. P.  J .  B A N K ~  / J .  ZOZAYA: Excavationr in the l=ltpbal fortrerr of Gormaz (So&J, 1979-1981: a 
Summary. - xPaperr in Iberian Archaeologyr (BAR lnternational Series, 193). Oxford. 1983, pigr. 
674-703, amb il~lustr~cions. 

17. J .  ZOZAYA: IsLarnic f o f l i f i ~ a t t m  in SP<IUI: some a p e a r .  - ePapers in lberian Archacoiogyv 
(BAR InternationalSeries, 193), Oxford, 1983, pagr. 636-673. 
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determinat de monuments. com és el cas del treball sobre les almenares, realirzar per ~~~~~ 

Luis de Mora Figueroa.'" 
Rafael Azuar Ruiz, a Castellologia medievalalicantina: Area meridiona1,lY pro- 

posa dos models de fitxes, molt esquemitics, un per a torres i l'alrre per a muralles. 

La fitxa per a una torre incIou els aspectes següents: 
1. Ernplaqament 
2. Planta 
3. Aparell: - Obra de carreus (silletia) 

- Masonería, paredat (mamposteria) 
- Maons 
- Tapia 

4. Elements defensius: - Merlets 
- Matacans 
- Espitlleres 

S. Ingrés: - Tipus 
- Aparell 
- Elements defensius 

6. Altres elements: - Socols 
- Bandes 
- Volada (salidizo) 

La fitxa de la muralla conté els aspectes següents: 
1 .  Estructura del conjunt. 
2. Elements - Conines, Ilensos - Planta 

- Aparell 
- Elements defensius 
- Altres elements 

- Torres, bestorres (cubos) - Planta 
. - Aparell 
- Elements defensius 

- Ingressos - Tipus 
- Aparell 
- Elements defensius 

R. Azuar ha utilitzat, amb encen, ambdós models en els seus treballs. Nosaltres 
preferim de presentar, ara, un esquema descriptiu, breument comentar, que desen- 

18. L. DE LA MORA FIGUEROA: Toms de k r a  de & mru & Hi<eIv<z. - Diputación Provancial 
de Huelva. instituto de Estudios Onubmses =Padre Marchenar. - Huelvr, 1981. - 115 pigs., amb 
plantes, alsacs, fotografies i donirnena. 

19. InStituw de Estudios Alicantinos (&e 1, núm. 60). - Alacant, 1981. - 249 pigs., amb 
il~lustra~ions. 



volupa el que trasirern en preparar la redacció de I'obra col~lectiva ecatalunya 
Rominicax, en curs d'edició. 

Erquemaper a la descripció &un castell o &una consrrucció militar 

1. Inroduccio' historica 
Breu notícia histbrica sobre el castell i el seu teme; cal aprofitar la bibliografia 
existent i la documentació inhdita, així corn possibles plans, dibuixos, gravats, 
e tq  
Cal tenir present: 
1. Els seus antecedents: romans, isP&ics, carolingis, etc. 
2. La possibilitat que hi hagi existit previament una mota o una t u h .  
3. L'evolució del Uoc i les successives construccions. 
4. Les fortificacions del t eme  del castell -si es trana &un castell temenat-, 
com: torres, fortaleses, guirdies i guardioles. 1 llur evolució al llarg de la 
historia. 
5. Les rnotivacions del seu origen, els constnictors, senyories sucessivesde les 
quals ha estat part, veguers, castlans i guarnició. 
6. Els llinatges propietaris i possessors que hagin tingut la potestat i el dornini 
útil o possessió del castell al llarg de la historia. 
7. Evolució fins als nostres dies, no limitada a I'Edat Mitjana. 
8. Estat acmd. Propietaris, conseniació. 
9. Fonts i bibliografia utilitzades. 

11. Excavacions arqueolOgiques que s'hi han realitzat i resultats obtinguts 
1. Relació detallada de les diverses intervencions, responsables, dates, zones 
afectades, troballes. 
2. Situació i localització acmals deis materials aconseguits. 
3 Treballs en curs i projectes. 

111. Restauracions successives 
1 .  Relació detallada de les diverses inteniencions, responsables, dates, zones 
afectades, modificacions. 
2. S'ban efectuat treballs d'arqueologia coordinats amb els de restauració? De 
quin ripus i amb quincs garanties. 
3 Valorasió tgcnica i historica de les esmentades inremencions 

IV. Situació 
Descripció ambiental, assenyalant les'rutes d'acces, antigues i ~ C N ~ S ,  i les 
característiques del paisatge. 
1. Localització: al cim d'una muntanya, en una carena, en un vessant, al fons 
d'una vall, en una plana. 



2. Emplacament: al cim d'una mota, d cim d'una penya, damunt d'un mró, a 
peu pla, etc. 
3.  Camp visual. Graus de visibilitat: ¿-e podem veure als voltants (fins a uns 
centenars de metres), en una irea menys immediata (uns quants quilbmetres) i a 
una distancia molt més allunyada (unes desenes de quilbmetres)? 
4. Situació dins el t e m e  del castell -propi o di&. Límits d'aquest teme. 
Cal tenir present les possibles divisions del teme: aparició d'un nou castell, de 
cavalleries, de quadres, etc. 
5. Relació amb altres constmccions militars o senyorials. 
6. Relació amb cases, pobles, vies de comunicació, ponts, zones de conreu, de 
bosc, etc. 

V .  La constrxmó 
Cal examinar amb detall rots els elemenu. 
1. Tipus d'edifici (vegeu llista adjunta). 
2 .  Esment panicularitzat dels diversos compnents que l'integren (vegeu llista 
adjunta). 
3.  Etapes constmctives. Transfomacions i ampliacions. Indiqueu superficies, 
mides i alcades respectives. 

VI. La torre mesha, principal o de l'homenatge 
1. Situació 
2. Planta (rodona, quadrada, rectangular, poligonal, ...) i nombre de pisos. 
Mides. 
3. Aparell constructiu (amb carreus, ma~oneria, maons, tapia; caracteristi- 
aues i mides). Tipus de moner. Acabats i arrebossats, interns i exteriors. , . 
4. Situació i caracteristiques de la porta. 
5. Altres elements (vegeu llista adjunta). 
6. Distribució interior i cobena. 

VII. Plaga opati d'armes 
1. Situació. 
2. Característiques i mides. 
3. Distribució dels edificis al seu volranr. 
4. Elements que conté: cisterna, pou, sitges, valls interiors, etc. Cal assenyalar 
si són excavats a la penya o contmits i cal una descripció detallada de les 
pmfunditats, sistemes constructius, volres, acabats, capacitat, etc. 

VIII. Els murs 
l .  Situació 
2 .  Característiques dels diversos elements. Mides en ~ lanta ,  gmixos i air;ats. 



3.  Aparell constmctiu (amb mides). Tipus de moner. Acabats i arrebossats. 
4. Característiques de llurs elements: camí de ronda, espitlleres, merlets, 
matacans, etc. 

IX. Torres dángle, torres defdnc, bestorres, baluards, etc. (vegeu punt VI) 

X. Portes d'accés 
1. Situació. 
2. Característiques. Mides. 
3. Elements que hi són relacionats: rastel], matacans, pont Ilevadís, etc. 

XI. Edificis residenciuls i compiementaris 
1. Situació dins del conjunt. 
2. Descripció per plantes de les sales, cambres, cellers, cuines, habitacions de 
la guardia i del sewei, estables, etc. Cal explicar la distribució interior. Mides. 
3. La presó. Característiques i mides del sol, de les parets i de la cobena. 
4. Dipbsits i magatzems. 

XII. La capella del castell 
t .  Situació en relació amb el castell (a I'interior o a I'exterior del clos). 
2. Descripció. Mides. 

XIII. Elements exteriors: valls, contravalls, barbacanes o avantmuralles, torres 
albarranes, etc. 

1. Situació. 
2. Descripció. Mides. 

XIV. Bibliografm 
Es tracta d'una bibliografia específica, en la qual es descriuen i detallen les 
diverses estances i edificis del castell objecte d'estudi. 

Cal tenir present que aquest esquema tan sols pretén d'ésser orientatiu, per tal 
d'evitar que hom pugui oblidar, en fer la descripció d'un castell un xic complicat, 
aspectes essencials o importants. Potser també calgui recordar que un castell o bé 
una fortalesa no constitueixen elements aillats en el paisatge i que exerciren una 
funció. És interessant, doncs, de veure llur inserció en aquesr paisatge, la relació 
d'uns castells amb els altres de l'entorn, Lesdistancies que els separen, laubicació, les 
extensions dels termes, i les relacions de cada castell amb les fonificacions menors 
del seu mateix terme, tant si són torres de protecció pública o privada, com si són 
guaites de vigilancia destinades a avisar dels perills els pobladors del districte. 



Tipus de fortifica&ns 
Els tipus principals de fortificacions són els següents, co!.locats per ordre 
alfabetic: 

ALCASSABA (cs: alcazaba). Recinte fortificar a I'interior d'una població 
emmurallada. 

ALBACAR (cs: albacar). Recinte murat utilitzat com a refugi.. 
CASA FORTA (cs: casa fuerte). Habitatge fortificat. 
CASTELL (cs: castillo, fr: chúteau fort). 

CASTELL ROQUER. 
ROCA. Pot ésser sinonim de castell. 

CIUTAT FORTIFICADA (cs: ciudad fortificada, fr: cité forte). 
MOTA (fr: motte). Construcció bastida sobre un ~ r ó  natural o artificial. 
PALAU FORTIFICAT (fr: chiteau, al: Schloss). 

ALCASSER (cs: alcázar). 
CASTELL-PALAU. 

TORRE (Ilatí: tur&, cs: torre, fr: tour). 
ESPIELL. Torre de guaita. 
GUARDIA (cs: torre vigrá, fr: tourde vigie). Torre de vigilancia, generalment 
en relació amb un castell o arnb un indret de poblament. 
GUARDIOLA. Gubdia petita. 
MIRALLA. Torre de guaita. 
TALAIA (cs: atalaya). Torre de guaita. 
TORRE DE GUAITA (cs: almenara, fr: tour de garde). 
TORROELLA. Torreta. 

Cal tenir present que, en general, una alcassaba és més imponant que un castell. 
Així mateix, normalment, dins del terme d'aquest castell hom ha de poder distingir 
les guirdies de vigilancia pública, distribuides als llocs més estrategics, de les torres 
erigides a les possessions privades (moltes vegades pel mateix propietari del predi); 
aquestes torres, en principi, havien de tenir una importancia menor. Aixo no 
obstant, cal preveure sempre les possibles modificacions i no oblidar que, amb el 
temps, una torre por haver-se convertit en castell termenat, desglossant pan del 
terme o districte primitiu, i que pot haver adquirit, fins i tot, més importancia que el 
castell originari del qual depengué. 

Vegem ara quins solen ésser els components d'una fonificació. Per tal de 
facilitar-ne la comprensió, hem inclos una il,lustració d'una fonalesa imaginaria 
(fig. l), en la qual hem situat, al lloc corresponent, els noms del vocabulari que, 
ordenar alfabeticament, exposem a continuació. 



Components principals d'una fonificació: 

BARBACANA (cs: barbacana, fr: barbacane). Obra de fortificació situada davant 
de les muralles. 
ANTEMURAL (cs: antemural, fr: chemiíe). 
AVANTMURALLA. 

GLACIS. Terreny lleugerament inclinat situat davant d'una fortificació. 
LLICA (cs: liza, fr: lice). Terreny clos, sovint per una palissada, que podia servir 

per a realitzar els torneigs. 
M U R  (cs: m~<ro, fr: mur). 

CORTINA (cs: cortina, fr: courtine). Mura!la que uneix eis costats de dos 
baluards consecutius. 
LLENC. Pany de muralla. 
PANY (cs:paño, fr:pan). Porció de paret més o menys extensa i Ilisa. 

MURALLA (cs: muralla, fr: rempart). 
PALISSADA (cs: empalizada, fr:palürade). 

ESTACADA. 
PLACA D'ARMES (cs:patio de a m s ,  fr: basse cour). 
RECINTE (cs: recinto, fr: enceinte). Hi  pot haver un recinte sobirh i an.recinte 

J U S S ~ .  
CLOS. Terreny tancat dins d'uns murs o bé aquests murs. 

TORRE (cs: torre, fr: tour). 
BALUARD. Fortificació de forma pentagonal situada entre dos panys de 
muralla. 
BASTIO (cs: bastzón, fr: bastzon). 
BESTORRE. Torre de planta semicircular o quadrangular amb un dels costats 
oberts. 
TORRE ALBARRANA (cs: torre albarrana). Torre situada fora dels murs 
d'un Iloc fortificat. 
TORRE D'ACCÉS. 
TORRE D E  L'HOMENATGE. Torre mestra. 
TORRE DE FLANC (cs: torre franqueante, fr: tour defianc). 
TORRE MESTRA (cs: torre del homenaje, fr: donlon). 

VALL (m.) (cs: foso, fr: fosse?. 
FOSSAT. 
CONTRAVALL. Val1 secundar1 cavat més enlli del val1 principal. 

Altres elements complementaris: 

AMPIT. Paret de protecció que arriba a I 'a l~kia del pit; sovint aplicat a la part baixa 
del marc de ia finestra. 





BARANA (cs: baranda, fr: grade-fou). 
BERMA (cs: b e n a ,  fr: beme). Repla fn entre ei talús i e1 vaii. 
CADAFAL (cs: cadalso, fr: hourd). 
CAMBRA (cs: habitación, fr: chambre). 
CAMf DE RONDA (cs: camino de ronda, fr: chemin de ronde). 
CAPELLA (cs: capilla, fr: chapelle). 
CELLER (cs: bodega, fr: cave). 
CISTERNA (cs: algibe, fr: citeme). 

ALJUB. 
ESPERO (cs: espolón, fr: esperan). 
ESPITLLERA (fr: meurhiere). Obertura llarga i estreta feta en un mur (o porta) 

per tal de poder observar o disparar. 
ARQUERA (cs: arquera, fr: archere). 
BALLESTERA (cs: ballestera). 
SAGETERA (cs: saetera). 

ESTABLES (cs: establos, fr: étables). 
ESTANCA (cs: aposiento, fr: logement). 
FINESTRA (cs: ventana, h.: ftnety). 
MATACA (cs: matacan, fr: machrcoulis). Obra sonint que corona una muralla, 

torre o porta i que té el s01 espitllerat o obert, per tal de poder observar o 
hostilitzar les persones que s'estan al peu de I'edifici. 
LLADRONERA (cs: ladronera, fr: bretéche). Cos sortint situat darnunt de les 
pones de les fortificacions, des d'on hom pot deixar caure objectes a plom 
damunt deis atacants. 

MENSULA (cs: ménsula, fr: mrbeau). 
MERLET (cs: almena, fr: merlon). 
PERMODOL (cs: modillón, fr: console). 
PARAPET (cs: parapeto, fr : parapet). 
P O N T  LLEVAD~S (cs: puente levadizo, fr: pont-levie). 
PORTA (cs: puerta, fr: porte). 
POTERNA (cs:poten?a, fr:poreme). Porta pptita que dóna al vali. 
POU (cs: pozo, fr:puit). 
PRESO (cs:pruión, fr:prison). 

.. CALAB6S (cs: calabozo, fr: cachot). 
TAVEGA (cs: mazmorra, fr: oubliette). Presó subterrinia. 

RASTELL (cs: rastrillo, fr: herse). Reixa mbbil que protegeix una porta. 
SALA (cs: sala, fr: ralle)., 
SITJA (cs: silo, fr: silo). 
TALOS (cs: talud, fr: talus). 

ESCARPA (cs: escarpa, fr: escarpe). Talús de la pan baixa d'una muralla o d'un 
terraplk. 
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TORRETA (cs: tonenlla, fr: tourelle) 
GARITA (cs: garita, fr: guérite). 
GUAITA. 
MIRALLA (cs: atalaya, fr: échauguene). 
T O R R I C ~ .  

TRONERA (cs: tronera, fr: embrarure). Obertura practicada a la paret, per on 
hom pot disparar els canons. 
CANONERA. 

El vocabulari catala per als estudis de poliorcetica i fortificacions no és ficil de 
trohar sistematitzat, tot i ésser nombrosa la bibliografia que hom ha dedicat ais  
castells -i de la qual podeu veure un exemple en el recull que més endavant ha fet 
Victor Gómez-. Els reculls i glossaris especialitzats de Leonardo Villena:' per 
exemple, inclouen els termes en alemany, angles, castelli, frances i italia, pero solen 
oblidar la nostra Ilengua. Tot i aixo, són indispensables, corn també n'es el glossari 
de Bonaventura Rassegoda i Musté, dedicat als termes d'ús corrent en la 
construcciól' Tot i ésser també un recull de noms relacionats amb aquest rnateix 
aspecte, és, així mateix, molt útil el Diccbnaride Part idelr oficü de la construcció de 
Miquel Fullana? 

Com ja es despren del que hem dit al llarg de les darreres pagines, sempre és 
convenient, per als esmdis arqueologics, de tenir una informació prsvia a través de 
les fonts escrites, les v a l s ,  sortosament,per al període que a nosaltres ens interesa, 
ja existeixen i molt sovint són més explícites d'alló que una lectura apresada por fer 
suposar. H o  ha assenyalat Pierre Bonnassie, amb encert, no fa pas gaire tempslJ 

Hem dit abans, (no  voldríem repetir-nos, que cal una cena uniformitat en la 
receica, podríem afegir que ahuidarn o metejar* castells -cosa acmalment rnassa 
de moda- no condueix a res profitós, i tamhé que abans de restaurar és indispensa- 

20. Vegcu, a mis dei Gloiario de tPminoi c~rteilológicor medievoles en lenguas romances (,sCaari- 
110s de España., 71, 1971. pigs. 77-92), el Glosario. Fichero múltiple de arquirenura Militar Medieval. 
(Instituto internacional de Castillos. - Ed. Weidiich. - Frankfurt, 1975. - 200 ~ a g s . ,  214 figs.) i GIorario 
de fort$IcaciÓn abaluartada, en &co lenguas (*Castillos de España*, núm. especial, 1977). 

2 1. B. B ~ s s t c o n ~  MtizE: Nuwo Glorari-Diccionario poliglota de h Arquirenura. - Editores 
récnicor asociados, s.*. (Universidad PolizécnicadeBarcelona, pubiicr. núm. 7). -Barcelona, 1976. -366 
pags. 

22. Mi~u~i.F~~l.~~h:D~~CiDna~idePartidelsofinideLzConrtrxr~ó.-EdirorialMoll.-Ciutatde 
Mallorca, 1974. 

23. P. BoNN~ssir:  Lci derniptionr de fortercirei danr le Livre des Mirades de Sninte Foy de 
Conquer. - aMélanges d'Archéologie et d'Hirtoire Médiévales en I'honneur du Doyen Michel de 
Boüardn (Mérnoirer er Docurnenrs publiés par 12. Sociéré de I'Loie des Chaiter). - Parir, 1982, pigr. 
17-26. 
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castillos feudales de Gianna Bonnis Cuaz:' o bé el llibret de David Macaulay, 
Nacimiento de un castillo medieval:9 que ens mostra mijan~ant una serie de dibui- 
xos ben docurnentars com és possible que es construís un castell el segle XIiI. 
Caldria no deixar de banda aquests esforcos. 

28. G .  B O N ~  CUAZ: En tiempordelor cizrnUorfi~(dn/e~. - Edic. Avance(Enciclopedis Monográfica 
Avance, 2). Barcelona, 1975. - 80 phgs., amb il.iusrracionr i rentos. 

29. D.  MACAULAY: NaOmiento &un carrillo medieval. - EditorialTimun Mar. - Barcelona, 1981. 
80 pigs., amb dibuixos. 


