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El sector oriental de les muralles de Gerunda.
Noves aportacions a! seu coneixement (Campanya

d'excavacions de 1987 a la Tone Gironella)
J.M. NOLLA,X.ALBERCH,J. MERINOi D. VIvo

Els buits de coneixement que tenim sobre la histôria
més antiga de la ciutat de Girona son enormes; buits
que només podrern anar omplint, fins a cert punt, a
través de l'excavació arqueolôgica del subsôl, a partir
d'un programa precIs i de llarg abast. En efecte, les
multiples exploracions efectuades en el pas dels anys
han estat, quasi sempre, fruit d'un control d'obres d'a-
dequació de la ciutat vella o remodelatge d'algun sec-
tor, més que no pas excavacions programades amb ob-
jectius clars i intentant resoidre problernes concrets.
Un cop d'ull a la histôria de la investigació ens permet
descobrir només unes quantes excavacions que no fos-
sin motivades per una urgència o aprofitant una con-
juntura favorable; la tasca de Serra-Ràfols en relació a
la definició del circuit murat romà i el sector de Tone
Gironella, concretament, els sondeigs dirigits, primer
per Serra-Ràfols i després per Riuró i Oliva, a l'interior
de la Casema d'Alemanys i l'excavació de Miquel Oh-
va el 1973, també a Tone Gironella (1). Corn podem
veure, ben poca cosa i resultats molt minsos.

Estant aixI les coses, pensàrem que havia arribat el
moment de canviar d'actitud i aprofitar tota una sèrie
de condicions favorables per endegar un programa
d'excavacions permanents a Girona, efectuades en in-
drets adequats i que intentessin solucionar, fins allI on
fos possible, algunes de les questions plantejades i no
resoltes, i que servissin per suscitar-ne de noves, aple-
gant, a l'hora un conjunt de dades que ens fes possible
veure amb més claredat l'evolució histôrica de la ciutat
a època antiga. Aquest és l'unic camI, mancats corn es-
tern d'altres fonts. Per començar a tirar endavant
aquest programa, engrescant les institucions munici-
pals i ha ciutadania, fent-los evident la necessitat de res-
pectar i de recuperar el patrirnoni arqueolôgic ciutadà,
que és també un document historic i'rnic, vàrem pensar
que podia ser interessant i de gran rendabilitat, efec-
tuar excavacions a Ia Tone Gironella (fig. 1) per la
seva avantatjada situació, per una sèrie de problemes
plantejats que no havien estat resolts de manera satis-
factôria i perquè en ser un indret molt afectat per obres
continuades i excavacions arqueolOgiques, no suscita-
na cap dels problemes greus amb que topa, arreu, l'ar-
queohogia urbana. A partir d'aquI, caldria passar a ex-

plorar i excavar altres indrets segons un pla general
adaptat a les necessitats, a ha problemàtica histôrica i a
les possibihitats del moment.

LA TORRE GIRONELLA:
SITUACIO I TOPOGRAFIA

Aquesta poderosa fortificació, avui dia en ruInes, es
localitza al vertex de llevant de la romana Gerunda, en
eh punt més enlairat, uns 150 metres rnés enllà de l'ab-
sis de la catedral i a l'altra banda, en direcció a llevant,
de la Caserna d'Alemanys, una altra de les ruInes de
fort regust romantic d'aquesta part de la ciutat (fig. 1).

De sempre, aquest ha estat un dels punts més febles
de les defenses urbanes en permetre, de ser controlat,
tenir sotmesa la ciutat. De fet, tot el sector de la Giro-
nelha ye a ser una mena de terrassa elevada, ampla, que
més a lhevant, queda també dominada per altres pujols,
ehs darrers contraforts de les Gavarres. Domina també,
amplament, ha vall del riu Galhigants i per tot aixô
constitueix un punt estratègic d'incalculable valor que
cal controlar. Per totes aquestes raons, breurnent enun-
ciades i sobre les quals tomarem a parhar-ne més enda-
vant, s'entén fàcihment que, de sempre, aquest sector
hagi estat especialment defensat i dotat d'obres de for-
tificació ben poderoses. Recordem que Torre Girone-
lla fou un bahuard inexpugnable durant ha Guerra del
Frances i que l'exèrcit napoleonic intentà ocupar, sen-
se exit, moltes vegades, sabent perfectament be que Ia
seva captura comportania la rendició immediata de ha
ciutat. L'any 1814, en retirar-se, els francesos van vohar
a consciència, aquesta fortalesa en la previsió de què
en una possible nova confrontació no representés un
problema corn ho havia estat anys abans, el 1808 i
1809. Els avenços en el camp bèh.lic van deixar sense
utilitat aquesta mena de defenses i aixô exphica que
mai més fos reconstruIda i restés essent un camp de

1. Per fer-se una ràpida idea de les excavacions i sondeigs que
s'han efectuat a Girona, la data i els responsables, podeu con-
sultar: J.M. NOLLA, Girona romana. De lafirndació a lafi del
nión antic. Girona, 1987, p. 17.



Fig. 1.- Situació dels llocs afectats per Ia campanya d'excavacions de 1987, al sector de Torre Gironella (Girona). (1) Torre romana. (2) Arc d'u-
na porta, bastit amb carreus de pedra sorrenca, encastat enmig delparament medieval.

ruInes que ha esdevingut la imatge ideal d'una certa
Girona i ha atret, en diverses ocasions, l'interès d'artis-
tes de tota mena.

LA HISTORIA DE LA INVESTIGACIO
I LES HIPOTESIS PLANTEJADES

El primer en assenyalar l'existència de restes de
l'emmurallament romà en el sector de Torre Gironella
fou el Sr. Cazurro, el qual, l'any 1910, per encàrrec de
l'Institut d'Estudis Catalans, inicià un seguit de pros-
peccions que tingueren, corn a resultat, l'aplegament
d'una important documentació gràfica i el dibuix del
primer plànol general arnb la indicació del perImetre
murat de la Forca Vella, plànol que mai arribà a ser
publicat perô que fou ben conegut i fins i tot utilitzat
abundantment. Degué ser durant aquesta tasca que
Cazurro descobrI 0 Si més no valorà oportunament un
llenc de muralla monumental, d'opus quadratum feta
de grans blocs regulars de pedra sorrenca, que horn po-
dia contemplar, parcialment, a l'interior de les grans
sales cobertes amb una poderosa volta de mig punt que
corresponen a la fortificació medieval de la Gironella,
aleshores d'accés dificil. Aquest tram de muralla co-

rrespon al que avui sabem és la cara nord de la torre
romana, perô en aquell moment, horn considerà que
es tractava d'un fragment especialment ben conservat
de la muralla urbana de Gerunda, precisament del
llenç meridional, que tenia la seva continuació, ben vi-
sible i coneguda, en el sector de la placa de Sant Do-
mènec i a l'interior del pati de l'Estudi General, cone-
gut popularment corn l'edifici de <<Les Aligues>> (2).
Aquests descobriments i el plànol que cornpendiava
tot el treball de Cazurro, Si be mai publicats, si, en can-
vi, que degueren ser coneguts almenys per part dels
erudits ciutadans a més a més dels membres de l'Insti-
tut; prova clara n'és la referència que en fa Carles Ra-
hola en la seva valuosa monografia sobre la ciutat dels
quatre riuS que fou editada el 1929 (3).

El mes de gener de 1930, arribà a Girona l'erudit
germanic Adolf Fick, el qual visità les restes murades
de la Forçá Vella i n'alcà plantes i seccions de sectors
concrets (el pati de l'Escola Pia, per exemple), donant,
també, la seva versió sobre les fortificacions del nucli

2. J. de C. SERRA-R.AFOLS, Les mural/es ibèriques i romanes
de Girona a Anuari de l'Institut d'estudis Catalans,
MCMXXVII-MCMXXXI, p.69 i 73.

3. C. RAHOLA, La ciutat de Girona, Barcelona, 1929 (volum I),
p.65.



antic de Girona, fent referència concreta als sectors on
hi havia restes de tipus <<ciclopi>> i restes clarament ro-
manes. El treball, interesãiit perô molt irregular, rapid
i basat només en l'observació i gens en l'excavació, fou
publicat de seguida (4). En l'article es feia referència di-
recta a la Torre Gironella, hoc que visità i que ens des-
criu, no sense errades greus (5), i on assenyalà, per pri-
mera vegada, que Ia fonamentació de l'opus quadra-
turn de sorrenca és sobre blocs <<ciclopis>> menys pouts,
de pedra calcària del pals, i, també, la funció de tota
aquesta area, a època romana, corn a punt de guaita
aprofitant la situació i h'alçada que fan que es domini
tots els entorns de la ciutat (6).

Uns mesos després de la visita d'Adolf Fick, tingué
lloc el comencarnent d'un programa molt ambiciós
planejat i organitzat per la secció histôrico-arqueo-
lôgica de l'Institut d'Estudis Catalans i dirigit sobre el
terreny per J. de C. Serra-Ràfols, programa que al llarg
de dues campanyes aconsegul reunir una important
base documental que continua essent, encara avui, bà-
sica per conèixer Ia histôria més antiga de la ciutat, i,
especialment, tot allô relatiu al circuit emmurallat. Per
primera vegada, l'exploració i la recollida de dades
anava acompanyada d'excavacions puntuals encami-
nades a resoidre qUestions concretes. El resultat d'a-
questes prospeccions i sondejos fou, també, publicat de
seguida (7).

Un dels sectors que fou objecte d'excavacions fou
l'àrea de Torre Gironehla. En començar els treballs,
que tenien corn a objectiu veure amb claredat corn
funcionava el tram romà en aquella zona, només era
visible una part considerable, perô incompleta, del que

4. A. FICK, Die Rörnischen Stadtmauern von Gerona a Archäo-
logischerAnzeiger, 1930, columnes 266-275.

5. FICK, Die Rornischen..., citat, col. 272, on assenyala l'existèn-
cia a Torre Gironeila d'un llenc de muraila romana d'uns 20
m. de longitud (exageracio notable) per 5 d'alcada.

6. FICK, Die Römischen..., citat, col. 272-273, i fig. 6.
7. SERRA-RAFOLS, Les muralles ibèriques..., citat, p. 69-84.

Una versió en casteilà quasi idèntica d'aquest article la podeu
consultar a: J. de C. SERRA-RAFOLS, El recinto antiguo de
Gerona a Archivo Espahol de ArqueologIa, 47, 1942, p.
114-135.

8. SERRA-RAFOLS, Les muralles ibèriques..., citat, p. 73-74 i
figures 111 a 114, amb interessants cornentaris. Les figures 111
i 112, dues bones fotografies, ens mostren la cara nord de la to-
rre romana, el costat més occidental i el més oriental respecti-
varnent, tal corn queda després de la neteja i excavació. No hi
ha pràcticament canvis en relació a l'estat actual, només canvia
un rnur medieval o modern que es recoiza en el pararnent romà
de la torre que aleshores anava de dalt a baix i que en l'actuali-
tat en ser retirat deixa lliure les sis filades inferiors de Ia paret
vista de la fortificació romana (vegeu figura 8 d'aquest treball i
cornpareu).

9. Serra-Ràfols, en referir-se a Ia torre romana dónasovint les Se-
güents mesures: 7 m. de llargària per 8 d'amplada (SERRA-
RAFOLS, Les muralles ibèriques..., citat, p. 71; ID., El recin-
to..., citat, p. 118), si be, en els mateixos articles, tarnbé comen-
ta les dificultats que ha trobat per deduir les dimensions de Ia
torre i que sense excavacions més intenses, l'i.nic possible és fer
referéncies aproximades (SERRA-RAFOLS, Les muralles ibè-
riques..., citat, p. 74, especialrnent on comenta: . . . en seguir ex-
cavant en direcció S. per trobar un tercer angle que ens donés
les seves mides exteriors, trobàrem conservats tots els carreus
romans, perô caiguts cap afora. Tal vegada lesfilades més bat-
xes siguin encara a Iloc: ho creiem perquè a mida que enfon-
diem trobàvern que la sotragada de l'explosió havia causal me-
nys alteracions, corn és natural. De totes maneres, a 8 rn. de
l'angle N. W. deixd rem de descobrir carreus romans i conside-
rdrern que aquest lloc devia correspondre a l'angle S. W. El
quart angle, el S.E., protegit per una grossa muralla encara a
hoc, creiern que deu estar perfectament conservat, perô queda
en un punt on sols es pot arribar arnb una excavació 1/argo, per
a la qual no ten (em elements en aquell moment... Semblant-
ment a: SERRA-RAFOLS, El recinto..., citat, pàg. 122).

ara sabem que és ha cara nord de ha torre (8), perô Se-
rra-Ràfois, després d'una anàhisi acurada de hes restes
antigues, acabà per adonar-se'n de h'existència d'un
possible angle recte que dibuixaria, de ser cert, un can-
vi de direcció cap al sud del parament romà. En funció
d'aixô es feu h'excavació en aquella zona, sondejant i
netejant tota ha cara nord i excavant el sector de p0-
nent, acabant per descobrir una torre quadrangular hes
rnides de la qual, malgrat tot, no era possible donar
amb exactitud (9). Per dificultats diverses, h'excavació
no s'acabà del tot, no arribant, almenys pel que fa al
sector de ponent, a les parts més baixes de la fonarnen-
tació ni tampoc es netejà ni s'analitzà amb cura tot el
sector de migdia, en part i probabiement per ha gran
quantitat de runa que ahil hi havia, cosa que exphica
que no arribés a entendre rnai del tot, ha tècnica cons-
tructiva i ha irnportáncia de i'edifici (10). A partir del
resultat d'aquestes excavacions, Serra-Ràfohs apunta
un seguit de teories que han estat acceptades i incorpo-
rades als estudis que horn ha dedicat a ha Girona roma-
na(hl).

Anys després, concretament l'any 1941 i el 1942,
Serra-Ràfols retomà a Girona per completar i'estudi
del circuit murat antic que havia estat inacabat, cen-
trant-se en hhocs concrets i puntuahs que no havia estat
possible estudiar en detail el 1930 i 1931 o que ho ha-
vien estat insuficientrnent. La primera de hes campa-
nyes, tingué per objectiu l'interessant poterna del sec-
tor occidental de la ciutat que horn localitzava a can
Bosmonart (12), i ha segona se centrà en la Torre Giro-
nella, l'exphoració completa de la qual no havia estat
possible dotze anys abans (13). En aquesta ocasió s'ex-

10. En efecte, en cap dels dos articles de Serra-Ràfols, fins ara es-
rnentats, l'un, font directa de i'altre (vegeu nota 7), eniloc s'ana-
litza en detail o s'intenta explicar la tècnica constructiva de ia
torre de la qual nornés s'assenyala l'opus quadratum de pedra
sorrenca i la fonamentació de grans blocs, menys polits i més
grans, de pedra caicària nummulitica.

11. Segons aquest autor ia tone <no sembla pas que estigués enlla-
cada amb el rnur de la ciutat>> (SERRA-RAFOLS, Les mura-
l/es iberiques..., citat, p. 71). Més endavant, fins i tot després de
les noves exploracions efectuades l'any 1942, tampoc modificà
i'opinió i continua defensant la hipbtesi d'una torre romana
exempta, independent, allunyada uns quants metres del circuit
murat de la ciutat i que hauria estat també una mena de torre
de guaita (SERRA-RAFOLS, El recinto..., citat, p. 118 i 122).
La rnajoria d'autors que s'han interessat per la probiernàtica
que planteja el recinte murat d'època rornana, pel que fa refe-
rència al sector de Tone Gironella han acceptat corn a bona la
hipôtesi de Serra-Ràfois, corn per exemple Pla i Cargol, en totes
aquelles ocasions que s'hi ha referit: J. PLA CARGOL, La To-
rre Gironella a Ana/es del Inst ituto de Estudios Gerundenses, I,
1946, p. 108-110; ID. Gerona arqueoldgica y monumental, Ge-
rona/Madrid, 1946, p. 167.

12. J. de C. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en Gerona a Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1941, II (Ma-
drid), 1942, p. 42. En relació a aquesta suposada porta, hem de
dir que, havent-la pogut visitar i estudiar, gràcies a l'amabilitat
de la sra. Concepció Bosmonart, vidua de Foix, durant el mes
de desembre de 1987, dins d'un pla de treball que intenta docu-
mentar i profunditzar en l'estudi dels recintes emmurallats ro-
mans de Gerunda, ens en hem pogut adonar de qué no es tracta
d'una poterna romana sinó d'una gran claveguera o conducte
de drenatge, construit i formant part de les muralles baix-
imperials de la ciutat. Més endavant, quan fou bastida la torre
medieval, encara perfectament conservada i visible des del ca-
ner de la forca, si que s'aprofità aquell gran conducte per con-
vertir-lo en una de les portes d'accés a l'interior de Ia fortifica-
ció. En una propera publicació analitzarem i comentarem, en
detall, aquesta descoberta.

13. J. de C. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en has murallas ro-
manas de Gerona a Memorias de los Museos Arqueológicos
Provinciales, 1942,111 (Madrid), 1943, p. 87-88.



plorà tota la cara de ilevant de la torre romana que era
completament desconeguda, i que va permetre a Serra
d'adonar-se'n, fins a cert punt, de la tècnica construc-
tiva de la fortificació, i també s'endegà un ampli pia de
prospeccions seguida d'excavacions puntuals que van
facilitar la descoberta de l'arc o porta feta de grans
blocs i dovelles de pedra sorrenca, encastada enmig
d'un paredat de petits carreus calcaris probablement
medieval. Fou una descoberta sorprenent, dificil de va-
lorar i d'explicar i sobre la qua! tornarem més enda-
vant, en referir-nos a l'excavació d'aquest sector.
Aquest arc o porta es locaiitzava a tramuntana de les
fortificacions, damunt mateix de la vail del riu Galli-
gants només a uns vuit o deu metres d'una senzilla ca-
pella dedicada a la Mare de Déu, bastida per iniciativa
popular en la dècada dels setanta (14) (fig. 1). Aquestes
excavacions no van fer variar les hipôtesis construIdes
per Serra-Ràfols sobre la torre romana de Ia Gironella
i el sector oriental del perImetre emmurallat (15).

El penñltim episodi d'aquesta histôria, té de prota-
gonista Miquel Oliva, cap, aleshores, del Servei Tècnic
d'Investigacions Arqueolôgiques de la Diputació que
durant els mesos de febrer i marc de l'any 1973, obrI
un seguit de cales entorn de la torre romana i a I'inte-
rior de les grans sales cobertes sense cap resultat (16).
Donava la sensació de què era impossible aconseguir
resultats satisfactoris en noves excavacions, en trobar-
se tota l'àrea molt afectada per construccions, fets be-
llics i intervencions indiscriminades (17), perô diverses
visites al sector ens van fer adonar de què calia reexca-
var, de bell nou, l'àrea, veure clarament les fonamenta-
cions i documentar amb precisió la tone romana i els
seus encontorns. Després d'aixô, podrIem confirmar o
rebatre les teories existents i plantejar, si s'esqueia, no-
yes questions.

La campanya d'excavacions de 1987

Va tenir lloc entre el 21 de setembre i el 2 d'octubre i
va gaudir d'una subvenció del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya (Direcció General
del Patrimoni ArtIstic, Servei d'Arqueologia) i l'ajuda
del Centre d'Arqueologia de la Diputació de Girona i
de l'Ajuntament de la ciutat. (18).

Inicialment, fou necessari netejar tot el sector a l'en-
torn de la tone per preparar-lo adequadament, d'her-

14. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en las murallas..., citat, p.
87-88; NOLLA, Girona romana..., citat, p. 72-73.

15. J. de C. SERRA-RAFOLS, Els orIgens de les fortificacions a
Els caste/is catalans, Barcelona, 1967, vol. I, p. 47-48 on lie-
gim: A/punt més alt del recinte, a l'EdatMitjana s'aixecd una
gran torre circular, la Torre Gironeila, Ia qual tenia un prece-
dent romà, encara que no exactament al mateix hoc, sinó en un
punt més prôxim a Ia ciutat, en forma d'una torre quadrada,
que amida més de 8 metres de costat (no ha estat encara total -
ment all/ada del conjunt de construccions medievais que la ro-
degen). En i'estat actual de 'l'estudi, sembla que estava alliada
del recinte, formant una mena de defensa avancada, tal vegada
davant d'una porta antecessora de Ia medieval, anomenada de
Ia Reina Joana, que en Ia seva versiO actual data de 1467, Se-
gons din la inscripció que la corona. La part coneguda de Ia Gi-
roneila romana està construlda amb magnijIcs carreus de pe-
dra arenosa, de mig metre d'alt per llargaries de més d'l metre;
Ia part baixa conservada sembla massissa, sense que siguipos-
sible afirmar-ho i, com hem dit, podria ser una construcció d'u-
na època més antiga. Es el darrer text on Serra-Ràfols fa refe-
rència a les muralles romanes de Girona.

16. Aquesta excavació que roman inèdita fou estudiada per un de
nosaltres en una tesi doctoral dedicada a Gerunda. Vàrem p0-

barn, brossa i deixalles. Caldrà, abans de cap altra cosa,
descriure breument la situació de la torre romana i del
suposat arc o porta per poder comprendre millor l'or-
dre de les intervencions, sovint condicionades per la
topografia i les condicions de l'indret (fig. 1). La tone
romana es troba molt a la vora, una quinzena de me-
tres, de les muralles de la ciutat, just en el sector cone-
gut amb el nom de Caserna d'Alemanys on s'obre, ac-
tualment paredada, la porta de la Reina Joana, que per
la part de dins de la ciutat presenta un escut d'armes
sensacional, avui mateix en un procés de degradació
irreversible i que caldria consolidar o, almenys, copiar.
Més cap a! sud i limitant per aquesta banda la Caserna,
hi ha l'anomenada torre del <<Telègraf Optic>> o del
<<Llamp>> en el punt d'unió de les muralles medievals
de l'eixarnple urbà, que van en direcció a migdia, i la
muralla interior de la Força Vella que s'adapta i apro-
fita el circuit romà, en direcció a ponent. Per la banda
de llevant de la Tone del <<Telègraf Optic>>, surt un al-
tre tram de muralla que forma part de les fortificacions
modemes de la Tone Gironella. La tone romana,
quadrangular, d'uns 9 metres de costat i d'una alcada
conservada considerable, entre 7 i 8 metres, i que fou
aprofitada corn a punt de recolzament de les construc-
cions posteriors, s'orienta amb una cara a cada un dels
punts cardinals, presentant la de ponent, és a dir Ia que
donaria a la ciutat, una porta de llinda recta, trapezoi-
dal, Ileugerament més oberta a prop de la llinda que
tocant el llindar, que en un moment donat fou tapada
amb pedra i morter de calç. Es una porta adequada,
perô en cap cas monumental, amb una funció especifi-
ca que complia a la perfecció. Aquesta és la cara de la
tone romana més coneguda i més monumental en ser
visible quasi del tot i de temps encà i és la que oferia,
inicialment, més interes per efectuar-hi un sondeig a la
seva base car era precisament en els angles nord i sud
del costat de ponent d'aquesta fortificació on s'havien
de cercar, si existien, les evidencies d'una probable
unió amb la resta del perImetre emmurallat de la ciu-
tat. Per aquest costat la tone presentava l'inici de la fo-
namentació, amb Ia banqueta ben clara, que coincidia
amb el llindar de l'nica porta, corn ja hem dit, pare-
dada en algun moment de la histôria de l'edifici. D'alli
amunt, l'exterior de la tone era de blocs paral.lelo-
grams allargats i de mides estàndart, sovint encoixi-
nats, de pedra sorrenca, amb una alcada considerable,

der consultar, gràcies a l'amabilitat de la directora del Centre
d'Investigacions Arqueolbgiques de la Diputació de Girona,
Aurora MartIn, tota la documentació i el material recuperat.
En general era tot tan pobre, que era impossible arribar a saber
quins sondejos s'obriren ni quins problemes s'intentaven solu-
cionar (podeu consultar: J.M. NOLLA. La ciudad romana de
Gerunda, Tesi doctoral, Universitat Autônoma de Barcelona,
1977, p. 760-763).

17. Nosaltres mateixos, en la tesi que acabem d'esmentar (nota 16),
érem més aviat pessimistes quant a les possibilitats d'efectuar
excavacions, amb resultats concrets, a tota l'hrea de Gironella
(NOLLA, La ciudad..., citat, p. 83: La complejidad de la zona
no permita abbergar demasiadas esperanzas de conseguir re-
subtados espectacubares en futuras campahas de excavaciones.
Tan solo parece posible individualizar Ia torre romana y pro-

Jiindizar en elestudio desde elpunto de vista técnico investigan-
do en su interior).

18. Han participat en aquesta campanya d'excavació, J.M. Nolla,
titular del permis, Jordi Merino, Xavier Alberch, Jordi Tura,
Lluis Esteva Casellas, Xavier Rocas, Josep Burch, David Vivó,
Francesc Aicart, Antbnia MartIn, M. Carmen Carrascal, Mont
Pujolriu i Eudald Vilas.



Fig. 2.- Planta generalde l'excavació de la torre romana de Ia Gironella indicant la situació de les diverses seccions.
Sector 1 (Facana oest de la torre): (22) Fonaments de la mural/a romana de Gerunda, en elpunt d'unió amb el sOcol inferior de la torre. (14) i
(12) Roca calcOria (sOl geologic). (9) Mur tardO, de pedra seca que s 'adossa ala paret occidental de la torre romana. (10) Mur tardà, parallel a Ia
facana oest de la torre romana que dehmita elpati enllosat (26) t lafont (24), als qua/s s 'hi arriba per una escala de cinc graons (25). (13) Trinxe-
ra defonamentacia, oberta a la roca, de Ia torre romana. (19) Facana deponent de la torre romana. (8) Mur, possiblement medieval, de petit ca-
rreuat depedra calcària.
Sector 2 (Facana nord de la torre): (7) PreparaciO d'un paviment tardà. (5) Fossat obert durant l'excavació de 1973 dirtgida per Miquel Oliva. (4)
SOl depedra i morter de calc, molt sOlid. (5) ConducciO d'aigua. (15) Cara septentrional de la torre romana. (12) Roca calcària.
Sector 3 (Facana est de la torre): (18) Cara de Ilevant de Ia torre romana. (28) Mur tarclO adossat a lafacana oriental de la torre.
Sector 4: (23) Cara meridional de Ia torre romana.
(Cada un d'aquests nOmeros correspon a una Unitat EstratigrOjica,).



en els. punts més ben conservats, de 9 filades. Més sor-
prenent era constatar, i una anàlisi detallada, possible
després d'una neteja acurada del monument, ho feia
evident, que més amunt i més enllà del forrat exterior
d'opus quadratum de carreus de sorrenca, la torre con-
tinuava existint amb un opus caementicium de pe-
druscall calcari i morter, molt solid. Formava l'ànima
interior de la torre, placada i embellida exteriorment
pels blocs uniformes de pedra de Domeny. L'obra de
caementicium s'alca ben be uns 7 m. per damunt de la
banqueta de fonamentació del baluard i és visible allI
on el saqueig dels carreus de sorrenca l'ha deixat nua.
Una mica més enllà de la porta closa, en direcció a
l'angle sud-oest de la tone, el saqueig o qualsevol altra
incidència destructiva ha malmès l'edifici considera-
blement, havent-se produit un esvoranc notable i es-
sent, en molt, el sector més castigat de la tone. En di-
recció a l'altre costat, cap al nord de la porta, la fortifi-
cació servI de recoizament a construccions posteriors,
que s'hi adossen i, si be l'emmascararen, també la pro-
tegiren. Per Sota de Ia banqueta de fonamentació, im-
mediatament a Sota la porta closa que era 1'nic hoc on
s'observava clarament abans d'iniciar l'excavació, era
'possible veure-hi la utilització de pedra calcària de Gi-
rona (calcâria nummulItica), a base de grans blocs molt
ben tallats en les juntures perO gens acabats en Ia cara
exterior que semblaven adoptar una distribucid dife-
rent de la del opus quadratum si be no es podia dir, en-
cara, amb seguretat, abans d'excavar i veure-ho en de-
tall.

La cara de migdia és la més malmesa, afectada pel
gran esvoranc de l'angle sud-oest i pd fet de què, el
mur més tardà que tanca per aquest sector la Tone Gi-
ronella, fa servir aquesta cara de ha fortificació romana
de fonamentació. Per aquesta banda, després d'una
acurada neteja només era possible veure, en algun lhoc,
la cara superior i lateral dels blocs de sorrenca, l'opus
quadratum que constituIa h'acabat exterior del monu-
ment.

La cara nord es localitza, ja, a l'interior de les grans
voltes de canó que s'hi recolzen, i es troba, potser per
aquest fet, en un estat de conservació admirable.
Aquest sector presentava ahs peus mateix de ha torre
unes rases irregulars i restes d'estructures, molt brutes i
d'interpretació poc segura, producte de les anteriors
campanyes d'excavació (molt probablement ha campa-
nya de Miquel Oliva). Per damunt de ha banqueta de
fonamentació l'opus quadratum presentava de 6 a 11
fihades, més cap a llevant i menys cap a ponent. Per
sota ha fonamentació de pedra calcària a base de blocs
enormes, menys pohits i perfectament units en sec els
uns amb els ahtres. Contra l'anghe nord-oest, perô afec-
tant només ha tone romana per ponent, s'hi adossaven
unes parets posteriors i si fa no fa a! bell mig de ha cara
nord s'hi recoiza una paret i n'anenca una volta que va
en direcció a tramuntana. Tot aquest sector és encara
visible amb ilum natural, que arriba a través d'una
porta moderna que forma part de hes parets adossades a
ha cara oest de ha tone.

La cara est es troba a dins de les grans voltes, proba-
blement medievals, que penetren cap a h'interior de la
fortahesa mihitar en direcció a hhevant. Es, potser, la me-
nys coneguda pel fet de ser necessari h'üs de l'enlhume-
nat per poder-la observar amb cert detall. La part més
prôxima a l'angle nord-est presenta uns murs adossats i
ha resta queda hhiure, només amb una gran volta de mig

punt que s'hi recolza, venint des de lhevant, deixant,
perO, un amplIssim espai totalment net. Aquest sector
és el que ha estat més espohiat de carreus de sorrenca;
queden només aquells que han estat protegits per les
parets i les voltes adossades, completament penjats.
També resten perfectament conservats i marcant eh li-
mit de la fortificació, els blocs de la fonamentació, just
a nivell de banqueta. Si be ha desaparegut quasi del tot
h'opus quadratum ha quedat pràcticament intacte eh
formigó intern on s'observa sovint l'empremta dehs
blocs i, fins i tot, alguns caneus col.locats de llarg per
unir sôhidament l'opus quadratum, ha cara externa i
l'opus caementicium, h'ànima de !'edifici. La part bai-
xa presenta un esbornac irregular molt fondo, practicat
al formigó que un cop netejat ens ha permès entendre
milhor ha tècnica constructiva de ha fortificació i hes di-
ferents fases. Buidats antics i un mur poderós d'època
incerta que avancava paral.lel a ha fonamentació de Ia
tone en el sector més proper al sud, feien impossible i
del tot inütil excavar el sector. Finalment, en relació a
aquesta area, direm que per la banda exterior, a Ia part
de dalt de ha tone a ha qual s'hi accedeix per unes esca-
hes situades contra ha muralla nord de la Gironella i
gràcies a l'enorme esbornac del costat sud-oest de ha to-
rre romana, era possible adonar-se'n de l'existència
d'uns caneus de sonenca, quasi be els de l'angle sud-
est, in situ i ben conservats i a una alçada considerable
sobre el nivehh de la banqueta de fonamentació, ben be
uns 6 o 7 m., i que corresponien a ha paret vista de la
cara de hlevant de ha fortificació romana del sector de
Gironella.

Després d'una neteja acurada i d'una anàhisi en pro-
funditat dels elements visibles ja podlem extreure'n al-
gunes conclusions entre les quals ha més interessant era
la de prendre consciéncia de què ens trobàvem amb
una torre romana sencera, conservada en una altura
considerable, uns 8 o 9 m. més o menys, que serà pos-
sible excavar des de dalt aillant-la de les construccions
posteriors i estudiar-ne ha distribució interior si no fou
malmesa en èpoques més recents. S'ha conservat pel
fet de què, grãcies a ha seva solidesa, ha servit de recol-
zament i de fonamentació d'estructures posteriors que
h'han emmascarat perO que h'han protegit. En alguns
sectors h'espohi ha afectat el parament exterior d'opus
quadratum, pel fet de què els blocs de sorrenca podien
ser reutihitzats cOmodament, restant perO l'ànima in-
terna d'opus caementicium que no permetia una nova
utihització, cOmoda, dehs seus components. Un esvo-
ranc de certa importància al quah ens hem referit en
varies ocasions, afecta tot eh costat sud-oest de h'edifici,
just on el saqueig de caneus de sorrenca ha estat més
espectacuhar potser en no haver-hi hagut construccions
adossades que el protegissin i potser, també, per haver
estat més afectat pels fets d'armes que han tingut
aquest sector de protagonista i tal vegada per ha des-
trucció d'aquestes fortificacions efectuades per l'exèrcit
napoleOnic en retirar-se l'any 1814.

Era, també, eh moment oportü de veure on cahia
sondejar de cara a intentar resoidre les questions plan-
tejades, ha més important de hes quals era, indubtable-
ment, saber si el bahuard era exempt o si formava part
del perimetre emmurahhat de la ciutat i si hi havia una
o varies fases constructives. Per hes circumstàncies con-
cretes de ha histOria del jaciment, només era possible
actuar amb certa comoditat contra les cares nord i oest,
essent impossible del tot, fer-ho contra ha sud, tapada



completament per construccions més modernes ados-
sades, i gens rendible contra la cara est, buidada d'an-
tic, amb construccions que s'hi recoizaven a nivell de
fonamentació i sense espai per moure's amb la qua!
cosa no era possible esperar resultats aprofitables. A!lI,
doncs, concentràrem els nostres.esforços (fig. 2), obrint
dues cales paral.leles a les parets de tramuntana i de
ponent de la torre romana, d'una amplada de 2 m. i 11
de ilargada en el primer cas i de 2'25 m. per 10 en el
segon, si fa no fa, la l!argària de la fortificació i una
mica més per poder observar els angles que havien de
solucionar algunes de les questions plantejades.

Observant amb atenció aquest monument i Ia topo-
grafia dels encontorns, també s'arribava a treure'n al-
gunes conclusions eventuals que l'excavació acabaria
per provar o rebutjar, perô que inicialment semblaven
forca fonamentades; en efecte, ni la cara nord ni la cara
est presentaven rastres, ni a nivell de paret vista ni a ni-
v1l de fonamentació, d'haver estat en contacte amb al-
gun mur a l'època de la seva construcció, sinó que
semblava molt clar que l'opus quadratum era visible i
perfectament net. I alguna cosa semblant succeia amb
la cara de migdia, en bona part tapada i emmascarada
per obres posteriors, perô que dóna directament da-
munt d'una fondalada natural, uns 8 o 10 m. per sota
del nivell de la banqueta de fonamentació de la torre
romana, una fondalada que s'extén cap a l'est i cap al
sud, i que acaba de donar a l'indret de Torre Gironella
un valor estratègic especial, en quedar molt ben defen-
sat, pel sud, per aquesta mena d'esperó rocós que es
projecta en direcció a llevant i que té un cert paral.le-

Fig 3.- Secció A/B. Cara occidental de la torre (vegeu situació a planta general (fig. 2.)). (1) Estrat superficial. Farcit de terra modern. (26) Pati
enllosat. (24) Font. (10) Mur que delimita lafont. (12) Roca calcària (sOl geolOgic). (13) Trinxera defona,nentació. (19) Mur d'opus quadratum
de la torre romana. (16) Anima interior d'opus caementicium de la torre romana.



lisme, amb el penya-segat que s'obre en direcció al
nord, cap a la vail del riu Galligants. En aquest cas,
perô, la davallada cap al riu comença uns quants me-
tres més enllà deixant un espai no massa gran perô su-
ficient. Per aquesa banda tampoc no semblava possi-
ble cercar-hi el possible punt d'unió entre la tone i les
muralles de la ciutat. AixI doncs, només podia trobar-
se la unió de la tone amb la muralla de la ciutat, si és
que mai havia existit, justament en els angles nord-oest
i sud-oest de la tone, el primer amb estructures moder-
nes adossades i, per tant, emmascarant-lo i el segon,
cobert per runa i terra. A primer cop d'ull, perô, sem-
blava talment, que les indicacions de Sena-Ràfols eren
prou versemblants tot i l'il.lôgic que resultava; una to-
ne de dimensions raonables perô no una autèntica for-
tificació, separada de les muralles de la ciutat que, per
fer-ho menys raonable encara, no es trobaven més en-
ha d'una desena de metres de distància. Per acabar-ho
d'adobar, la tone presentava una porta senzilla, oberta
a la cara de ponent, que constituIa tot un problema de-
fensar amb comoditat i que no era gens senzill d'expli-
car en el cas de què la tone, tal corn s'havia dit, fos un
element exterior, independent de les muralles de la
ciutat.

El sondeig als peus de la cara nord de la tone roma-
na no oferia, d'entrada, massa possibilitats. En efecte,
aquest indret presentava evidències ben dares d'anti-
gues excavacions, si be les escombraries abocades i els
anys transconeguts (19) feien dificil fer-se'n una idea
aproximada del que hi havia. Maigrat tot, era clar que
calia obrir de nou el sector, netejar-lo amb cura i exca-
var-ne els sectors intocats. La rasa, de dos metres d'am-
plada, tenia una llargària superior a la de la facana de
tramuntana de ha tone, en total uns 11 m. fins al ilin-
dar de la porta tardana que comunica l'exterior del re-
cinte amb les grans naus cobertes amb volta de canó
que penetren, en direcció a lievant, a l'interior de la
fortificació medieval i rnoderna de la Gironella.

En acabar els sondeigs en aquest sector, podern dir
que pràcticament no aconseguIrem identificar ni exca-
var cap estrat, de fet només, localitzar la trinxera de fo-
namentació de la tone rornana, oberta al <<cervell de
gab>, la descomposició de la roca calcària d'aquesta
area i profunditzar en el coneixement d'una canalitza-
ció d'aigua, ben conservada i coneguda des de les da-
neres excavacions, si be inèdita i mai ben explicada.

L'element més interessant de tot aquest sector, Ia
construcció del qual alterà i destrul els estrats antics
que es relacionaven amb la fortificació romana, és una
canalització d'aigua, molt ben feta que be des de lie-
vant en direcció a ponent i que es conserva, en més o
menys bon estat pràcticament en tot el seu reconegut
(IJ.E. 3) (fig. 2 i fig. 7). L'inici visible d'aquesta conduc-
ció d'aigua se situa en un col.lector o pou que hi ha
contra el mur de tanca més oriental de la gran sala co-
berta amb volta de canó que hi ha més al nord, depen-
dència que en té una altra de ben semblant, juxtaposa-
da, més cap al sud. Des d'allI, la canahització que no se-
gueix una Ilnia recta perô que se situa a prop de la pa-
ret de migdia de l'estanca i que, cal suposar, es trobava
per sota del nivell de pavimentació, ye a raure fins a
prop de l'angle nord-est de la tone romana, sector que

hem netejat i hem excavat. La conducció que tampoc
segueix una ilnia recta en aquest indret acaba final-
ment per adossar-se als fonarnents calcaris de la cons-
trucció romana i entre 5 '80 i 6 m. de l'angle nord-est,
gira i penetra per sota dels fonaments de la fortificació
bastits damunt de la descomposició no massa dura de
la roca viva, continuant més enllà. Aquest fet i la des-
trucció dels murets que delimitaven la claveguera en
moment incert, han ocasionat que un dels blocs de Ia
filada inferior de la fonarnentació de ha tone romana
hagi cedit, desplacant-se del seu iloc originari. Només
va ser possible netejar una part del conducte per sota
dels fonaments romans perô l'excavació oberta davant
de Ia facana oeSt de la torre va fer possible que loca-
iitzéssim la font on vessava aquesta conducció. La tèc-
nica constructiva és interessant: a la part inferior dos
petits murets paral.lels de pedruscall molt menut i
morter de calc que fan de solera i de punt d'unió dels
grans rajols plans de 30 per 30 cms. que constitueixen
el so! del caneló i que quedaven delimitats, a banda i
banda, per dos murets de pedra i morter, molt sOlids i
molt ben fets, d'uns 50 cm. d'alcada i coberts per unes
grans hoses de pedra calcària que protegien l'aigua i
permetien passar-hi pel damunt sense noses, a l'hora
que facilitaven un accés rapid en cas de necessitat.
Aquesta construcció, que en un moment donat es re-
coiza i s'adossa a la fonamentació romana, és d'època
incerta si be tots els indicis ens fan suposar una crono-
logia alta, segles XVI o XVII. En parlar de la font on
abocava l'aigua del caneló, tornarem a tractar aquesta
qüestió.

Més enllà del conducte, la neteja va posar a! desco-
bert uns solidIssims paviments tardans de pedra i mor-
ter de calc (U.E. 4 i 7) (fig. 2), i la fonarnentació esglao-
nada de la paret U.E. 8, d'aparell rnenut de pedra cal-
caria, probablement medieval que s'adossa des de l'a-
resta de l'angle nord-oest de la tone romana i que tapa
hen be dos metres de la seva facana occidental.

L'altre gran sondeig afecta ha cara oest de ha tone ro-
mana, en total, una gran rasa de 10 m. de liargaria i
una amplada de 1 '25 m. Ilevat del sector més al nord
on per necessitat s'arnpliâ a 2'75 m. al hlarg dels pri-
mers 3'20 m. (fig. 2). Tot aquest sector també havia es-
tat objecte de remodehacions diverses i cal dir que tot el
sector era cobert per un estrat molt recent de tena i es-
combraries (U.E. 1) (fig. 3) arnb ceramica vidriada mo-
derna, porcellana, ampohles de cervesa i de refrescs,
objectes de nylon, sabates juntament amb ceràmica
grisa d'època medieval i algun fragment de terrissa ro-
mana (fig. 14, 1 a 3) és a dir, un farcit molt modem,
que cal datar a finals dels cinquanta o en la dècada Se-
güent. En efecte, en la bibhiografia i en fotografies anti-
gues dehs arxius de l'Ajuntament i de la Diputació de
Girona (20), varern localitzar irnatges del sector a! des-
cobert abans del farcit U.E. 1 que, en part, pot procedir
del buidat de les sales interiors del recinte. Podem re-
sumir l'excavació assenyalant que la roca viva calcària,
sortia aneu entre 1 '30 i 1 '60 m. per sota del nivell zero
que coincideix amb el llindar de la porta de la tone ro-
rnana i que en aquest sector, era tan irregular corn en la
cara nord perO, potser, rnés sOlida. Fou possible detec-
tar tarnbé una trinxera (EJ.E. 13) oberta a ha roca (fig.

19. Pensem que les evidències corresponen a la campanya d'exca-
vacions que dirigi Miquel Oliva i Prats, l'hivern de 1973.

20. J. PLA CARGOL, Plazas fuertes y castillos en tierras gerun-
denses, Girona/Madrid, 1953, P. 57.



Fig. 4.- Alcat C/D. Sector occidental, davant de la torre romana (vegeu situació a planta general (fig. 2). (24) Font. (26) Pati enllosat. (25) Escales
d'accés alpati i a Ia font. (10) Mur de tanca.

3), mai massa ample perô més evident cap al sector
nord i inexistent més al sud, que era, més que res, un
encaix per col.locar la filada inferior dels fonaments de
la tone. Aquesta trinxera s'omplI amb U.E. 11, un es-
trat de color vermellós estèril que podria correspondre
a la descomposició de la roca extreta en practicar la fo-
namentació de la tone. Aquesta rasa i l'estrat que la
cobria no havien estat mai excavats (U.E. 13 i 11, res-
pectivament). Paral.lel a la trinxera i a la fonamentació
de la torre romana, a 60 cms., yam localitzar un mur
d'uns 40/44 cms. de gruix, de pedra i morter de calc,
poc solid i molt castigat (U.E. 10) (fig.2 i fig. 3) i més a
migdia, un altre de perpendicular a aquest i que s'ados-
sava a la fonamentació rornana (LJ.E. 9) (fig.2 i fig. 6),
més ample, d'uns 80 crns., perO de pedruscall unit en
sec i conservant, només, una filada, construccions, to-
tes dues (UE. 9 i 10), tardanes. El mur 10 es relaciona-
va amb unes escales senceres de pedra calcària num -
mulItica (IJ.E. 25) que iniciaven una davallada fins
arribar a una mena de placa a 2'20 rn. del nivell 0, en-
ilosada i contra la paret ((J.E. 10), gairebé davant de
l'angle nord-oest de la tone romana, una magnIfica
font amb dos brolladors bessons en forma de quart
d'esfera esculpits en un gran bloc de pedra calcària i,
davant, la gran pica, del mateix material i lleugera-
ment mutilada (fig. 2, fig. i fig. 4). En efecte, aquesta
font s'ha de relacionar amb Ia canalització que hem
descrit anteriorment.

Més enllà del mur U.E. 9, començava el sector més
rnalmès de la fortificació romana, el gran esbornac
ocasionat molt probablement pels fets bèl.lics que han
afectat aquesta area de la ciutat (fig. 2 i fig. 6). AquI les
destruccions i el saqueig de grans blocs de pedra han

deixat l'angle molt rnalrnès i, de fet, invisible a partir
de la paret vista, conservant-se'n, nornés, la fonamen-
tació, en part desapareguda i amb els blocs moguts i in-
clinats (fig. 2, fig. 6 i fig. 10). Tot aquest sector devia
haver estat visible any enrera car estava cobert per
U.E. 1, l'estrat de farcit modern que ja hem esmentat.
Malgrat tot, ningfl s'adonà que just en l'angle sud-oest
de la torre rornana i a nivell de fonamentació es troba
perfectament conservat, el basarnent de la cara interna
de la muralla de la ciutat rornana (JJ.E. 22), de blocs
poligonals de pedra calcària nummuiltica, idéntics als
de la base de la tone romana, amb la qual, per altra
banda, encaixen i s'imbriquen perfectament be (fig. 2,
fig. i fig. 6). Potser aixô mateix, ajuda a explicar la de-
gradació i ruIna de tota aquesta zona, en no existir,
corn en els altres angles de la tone una aresta neta amb
els blocs perfectarnent encaixats, en imbricar-se torre i
muralla. Sigui corn sigui, les evidències son prou dares
corn per poder donar per segur, i aixI resoidre un veil
probiema, que la tone rornana de la Gironella consti-
tuIa el baluard rnés avancat, cap a l'orient, de les de-
fenses ciutadanes.

L'excavació d'aquest sector comportà també la nete-
ja i adequació de l'esvoranc sud-occidental per poder
identificar i reàonèixer millor la cara meridional de la
tone, on un dels blocs, el més occidental dels conser-
vats, s'ha desplacat i es troba perillosament inclinat, a
punt de caure (21).

21. A l'interior de la U.E. 1, vãrem recuperar uns quants blocs rec-
tangulars i ben escairats de pedra sorrenca, caiguts amb poste-
rioritat al saqueig del iloc que ocupaven en la cara sud o oest de
la tone romana.



Fig. 5.- Alcat E/F. Punt d'unió de Ia muralla romana de la ciutat amb Ia torre. (1) Estrat superficial. Farcit de terra modern. (19) Torre romana,
cara occidental. (22) Muralla romana.

La darrera intervenció en aquesta area, tingué corn a
objectiu la cara oriental de Ia tone romana, netejar-ne
els blocs per poder dibuixar la planta i buidar d'escom-
braries l'indret per poder-lo entendre rnillor. Aquesta
zona, corn ja s'ha dit, presenta un saqueig quasi absolut
dels grans blocs de pedra sorrenca per darnunt de la
banqueta de fonarnentació bastida arnb carreus gegan-
tins de pedra calcària nurnrnulItica. De fet, nornés
s'han conservat aquells que foren protegits pels rnurs
posteriors que s'hi adossen o alguns que penetren pro-
fundarnent dins de l'ànirna de caernenticium de l'inte-
nor de la torre. A rnés a més, en aquest lloc hi havia un
gran esbornac, corn una mena de cova estreta i profun-
da que penetrava ben be quatre rnetres a l'interior del
formigó romà. Aquest forat artificial i relativament
rnodern i la rnanca del carreuat d'opus quadratum de
la cara exterior de la torre, feien possible observar-ne la
tècnica constructiva i entendre rnillor el rnonument.
En efecte, a l'interior de la tone, a nivell de fonamen-
tació, hi havia un gran farcit de tena de color mano-
nós, poc dura (U.E. 17) (fig. 9), que s'alcava ben be fins
a l'altura de la primera filada de blocs de sonenca rec-
tangulars i que acabava en una mena de sôl pla de calc
([I.E. 27), perfectament nivellat i ja, al damunt, el pe-
druscall i l'argamassa de I'opus caernenticium ([I.E.
16). Per l'interès enorme de l'estrat 17 n'iniciàrern la

22. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en las murallas.... citat. p.
88. Vegeu, també, l'apartat corresponent en aquest mateix tre-
ball.

23. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en las murallas..., citat, p.
88; PLA CARGOL, La Torre Gironella..., citat, p. 108-1 10;
ID., Gerona arqueológica..., citat, p. 22; NOLLA, La ciudad...,
citat, p. 84-8 5.

seva excavació si be fou necessari deixar-la aviat per
culpa de les dificultats i la manca d'espai, perô els re-
sultats foren encoratjadors en ser l'ünic estrat pur, amb
una certa abundància de rnaterial on predorninen, di-
rIern que son exclusius, els d'època baix-republicana
(àmfora de boca plana, ceràmica d'engalba blanca, pa-
rets fines, etc.) (fig. 14,4 i 5), estrat que caldrà explorar
en extensió més endavant perô que permet, juntament
arnb les altres dades proporcionades per l'excavació,
avançar algunes hipôtesis sobre la torre i les seves di-
verses fases constructives.

L'excavació tingué, finalrnent, un altre objectiu se-
cundari: documentar i intentar explicar què era i corn
calia interpretar el magnIfic arc de grans blocs de pedra
sonenca que, descobert prer Sena-Ràfols el 1942 (22),
es localitza encastat en la paret nord de la Tone Giro-
nella, uns 38 rn. rnés enllà de la tone rornana (fig. 1),
enrnig d'un parament de pedruscall menut calcari i
morter de calç, clarament medieval (fig. 12). S'ha dit si
podria ser una porta rornana, in situ o transportada
(23) o un dels arcs, l'ñnic conservat, d'un suposat
aqüeducte romá que proporcionaria aigua a la part
alta de Gerunda i que seria el precedent d'un de més
tardà perfectament docurnentat i ben visible encara
(24). El sondeig consistI en una gran rasa de 5'60 m. de
llarg per 1 '40 m. d'amplada als peus de l'arc amb la in-

24. NOLLA, Girona romana..., citat. p. 72-73. En efecte, una ob-
servació detallada de la suposada porta permetia veure corn,
damunt dels dos brancals, semblava que les dovelles assenyala-
yen el naixernent de dos arcs nous, a banda i banda. Aixô era
un fet curios i podia fer pensar en una pot-ta de varies arcades
(tres?) o en un probable aqueducte que hauria estat el precedent
d'un més modem que proporcionà aigua a la terre i al sector de



Fig 6.- Cara occidental de Ia torre romana. A/cat. Lesfilades inferiors, amb on resseguit mes gruixut corresponen a lafonamentacio de pedra
calcària nurnmulltica. Damunt, Ia paret d'opus quadratum, amb la porta segellada en on moment incert. Elpuntillat més gruixut assenyala
l'estructura interior d'opus caementicium, i el mesfi, les construccions més tardanes. Els paraments de carreuat petit assenyalen murs tardans
adossats a l'edflci romà.

enció d'observar-ne ía lbnamcntació i veure'n les rela-
cions amb el parament de l'entorn (fig. 11 i fig. 13). Cal
dir que tot el sector havia estat excavat d'antic (25) fins
a la roca que aparegué de seguida. El més interessant, i
que resol la qüestió per sempre, és veure corn els blocs
inferiors dels brancals de l'arc reposen directament so-
bre el mateix parament de pedruscall i argamassa que
constitueix el mur que hi ha a l'entorn i damunt de
l'arc (U.E. 104 i U.E. 105) (fig. 12 i fig. 13), amb la qual
cosa es prova que un i altre son sincrônics. L'arc fou
una porta en el moment de construir-se, tal corn provà
l'excavació als peus del brancal i a l'interior de la por-
talada, closa arnb pedruscall i morter, quan aquella fou
suprirnida. Era possible veure, a la part de dins del
brancal de ilevant (U.E. 102), un mur perpendicular
bastit amb blocs gegantins i rectangulars de pedra so-
rrenca, defensant l'accés a l'interior de la Gironella,
per la que degué ser, durant üna època, l'entrada prin-
cipal o una de les més importants del recinte (fig. 11,
fig. 12 i fig. 13). Es ben segur que horn utilitzà, per
construir-la, els blocs de l'antiga fortificació romana
que es trobaven ben a la vora i que eren prou diferents
per marcar la diferència enrnig del pedruscall menut i
calcari i fer més monumental l'ingrés a la fortalesa. Per
la forma dels blocs, és molt possible que correspon -

lievant de La ciutat i que es troba en un bon estat de conserva-
ció. La captació d'aigua a no gaire distbncia i la inclinació natu-
ral del so! perrneten plantejar, corn a hipOtesi, l'existència en
aquest sector, d'una mena d'aqOeducte que hagués funcionat a
1'Antiguitat.

guessin a una antiga porta romana que hi hauria pogut
haver en aquesta area. Aixô perô, no és sinó una hipô-
tesi ben dificil de confirmar.

La torre romana de la Gironella.
Tècnica constructiva, fases i histôria

A partir de les dades que ha proporcionat l'excava-
ció d'aquesta zona, que ens permeten conèixer amb
forca detail les peculiaritats constructives d'aquesta
fortificació, la descriurem tal corn és en l'actuaiitat.
Més endavant, aplegant tota la documentació que p05-
5dIm, en bona part aportada pels sondeigs recents que
han fet possible solucionar algunes velles questions
plantejades des dels inicis histôrics de l'estudi del perl-
metre emmurallat de Gerunda, observarem la proble-
màtica des de noves perspectives i, evidentment, posa-
rem darnunt la taula nous dubtes que, ara per ara, no
és possible explicar correctament.

La tone és de planta rectangular i no quadrangular
corn s'ha anat repetint una i altra vegada, amb les cares
nord/sud i est/oest idèntiques, de 7'80 i 10'60 m., res-
pectivament (fig. 2 i fig. 15). En l'actualitat i després
d'una anàlisi acurada de les restes es poden distingir

25. SERRA-RAFOLS, Excavaciones en las mural/as..., citat, p.
87-88; PLA CARGOL, Gerona arqueologica..., citat, p.21-22.



Fig. 7.- Secció G/H. Cara nord de la torre romana (vegeu situació a
planta general (fig. 2)). (15) Mur de tramuntana de Ia torre. (3) Con-
ducció d'aigua. (12) Sôl geologic.

tres parts amb tota claredat: una fonamentació, forma-
da per varies filades superposades de grans blocs irre-
gulars, perô ben encaixats, de pedra calcària nummulI-
tica, la roca de base de tot aquest sector, que acaba en
una plataforma, perfectament allisada, que marca, cia-
rament, el nivell de pavimentació, d'aimenys, el darrer
perlode d'utilització de la tone i, per tant, separa la pa-
ret vista dels fonaments; la part superior externa de la
tone romana, d'opus quadratum, amb grans caneus
rectangulars de pedra sorrenca, que constitueixen la fa-
cana exterior de la fortificació i que es conserva en una

alcada notable, onze filades, a la cara nord, i més enca-
ra, en la part conservada de la cara oriental i, final-
ment, el nucli interior de la tone, d'opus caementi-
cium, que s'alca molt per damunt d'allI on han desa-
paregut els blocs de pedra sorrenca. Examinem en de-
tall cada una d'aquestes parts.

La fonamentació o base de la torre, pot estudiar-se
detalladament, després dels treballs d'excavació i nete-
ja, en la cara oriental, septentrional i occidental de l'e-
difici. La cara meridional queda totalment amagada
per construccions més modernes perô cal suposar que
és idèntica.

En la de ponent (fig. 6), aquesta solera està formada
per tres filades superposades de grans carreus de <<pe-
dra de Girona>, ben tallats i escairats, més llargs que
amples, poligonals, amb tendència a la regularitat, i
que presenten, de vegades, encaixos i adequacions,
magnIfics, que recorden el parament exterior de Ia mu-
ralla sudde Ia ciutat baix-republicana d'Empüries (26).
Aquests grans caneus s'uneixen en sec i, sovint om-
plen forats i espais, entre bloc i bloc, amb pedruscall
menut tal corn passa amb la muralla baix-republicana
de Gerunda (27), i formeñ sempre filades el més recte
possible. En relació a aixô, cal dir que per nivellar la fi-
lada superior d'aquest sôcol, s'utilitzaren, hàbilment,
unes fines hoses que ajuden a mantenir la linia recta
del monument. Els blocs de fonamentació, situats a
l'angle sud-oest, encaixen perfectament b, de fet s'im-
briquen, amb uns altres blocs, idèntics en tècnica i ma-
tèria primera, que formen part de la cara interna de la
rnuralla de la ciutat. Entre aquests blocs els més grans
arniden entre l'lO i 1'20 m. i els més alts, entre 50 i 60
cms. i 25 per 30 cms. els més petits.

La solera de la cara septentrional és ben be igual (fig.
8), amb una triple filada de blocs, al sector situat més
cap a l'oest i, només, amb dues filades en l'extrem
oriental, a causa de la inclinació de la roca viva, més
alta a l'est que a l'oest. Aqul també es cerca la lInia rec-
ta fent servir, de vegades, petits blocs plans per aconse-
guir-ho. Els caneus, notablement grans, molt rnés
llargs que alts, i, en la filada més alta, extraordinària-
ment allargassats, solen acostar-se a la forma rectangu-
lar, perô en general son poligonals. Tal corn s'ha mdi-
cat anteriorment, un dels blocs de la fonamentació s'ha
desplacat i ha caigut per culpa de la construcció, perfo-
rant la roca, de la canal tardana d'aigua que va minar
el recolzament natural de la torre. Els carreus més
grans amiden l'SO per 0'60 m., o l'60 per 0'24 m.,
l'26 per 0'32 m., l'24 per 0'40 m. i d'altres, 0'64 per
0'40 m., 0'74 per 0'54 m., 0'78 per 0'08 m., i mides in-
termèdies.

La fonamentació de la cara de ilevant de la torre no
ha estat excavada en proftinditat perô, en canvi, aqul
és on podem observar detalladament corn funciona,
cara endins, aquest basament, en haver desaparegut els
caneus que se situaven a! seu damunt i en haver estat
oberta una mena de cova en el seu interior, en direcció
al cor de la fortificació, és a dir, cap a occident (fig. 9).

26. La millor aproximació a: J. RUIZ DE ARBULO, Emporion-
Emporiae (218 a.C.-100 d.c.), Tesi Doctoral, Universitat de
Barcelona, 1986, p. 302-309.

27. SERRA-RAFOLS, Els origens..., citat, p. 46-50; NOLLA, La
ciudad..., citat, p. 90-114, ID., Noves aportacions a l'esiudi dels
orIgens de Gerunda, a Annals de l'Institut d'Estudis Gironins,
XXV-1, 1979-1980, p. 107-118; ID., Girona romana ....citat,
p. 32-33.



Fig. 8.- Cara septentrional de Ia torre romana. A/cat. (15) Mur d'opus quadratum depedra sorrenca. Lesfilades inferiors, assenyalades amb un
resseguit mes fort, indiquen lafonamentacio bastida amb blocs depedra calcària nummulItica. (3) Conducció d'aigua adossada a lafonamen-
tació de Ia torre. (12) Sôl geologic. (8) Mur tardà. Les estructures amb rat/lw diagonal o puntillatfi, indiquen murs tardans que es recoizen o se
situen damunt de Ia torre romana.

En l'angle nord-est de la torre és possible contemplar
només dues filades en els fonaments —de fet és la conti-
nuació de la cara nord— i és ben possible que, almenys
en bona part de tota aquesta cara, el basament no pro-
funditzi més. Caldrà, si sembla interessant, excavar a
peus de fonamentació per comprovar-ho aill on sigui
possible car a 4' 14 m. de l'angle nord-est, un ample
mur adossat a aquesta fonamentació de 1 '40 m. i tardà,
impedeix qualsevol intervenció.

Els grans blocs de pedra nummulItica, el gruix dels
quals, ara, és possible esbrinar, penetren cap a l'inte-
nor (fig. 2), perô és segur que no hi ha una filada doble
ni sembla tampoc, perô aixô només ho podria confir-
mar una exploració més àmplia, una segona paret més
a l'interior, amb un farcit de terra intermedi. Les mides
dels blocs, rectangulars o poligonals, son variables amb
dimensions que se situen entre l'12 m., 1'54 m., 1'48
per 1'02 m. d'ample, l'5 m. per 0'68 m. o 0'60 per 1
m. Aixô, quant a la fonamentació.

Per damunt d'aquest basament, perfectament nive-
llat, de dues o tres filades de grans blocs de <<pedra de

28. Anomenades a l'Alta Edat mitjana Parietes Rujini (J. BOTET i
SISO, ProvIncia de Girona, a Geografia General de Catalunya,
dirigida per F. CARRERAS CANIDI, Barcelona, 1909, p. 221;
RAHOLA, La ciutat..., citat, p. 66-67; J. MARQUES CASA-
NOVAS, El Paseo Arqueológico de Gerona, a Anales del Insti-
two de Estudios Gerundenses, XVI, 1963, p. 132-133; NO-
LLA, La ciudad..., citat., p. 90 i 1024-1026.

29. Les Oniques restes monumentals anteriors a l'inici del Principat

Girona>, rectangulars o poligonals, perô ben units en
sec, s'alca la paret vista de la torre romana a base d'un
parament d'opus quadraturn magnific i molt ben con-
servat. Les cares nord i oest son les més abastables,
perô també en resten elements visibles de la cara sud,
molt tapada per haver-s'hi construit, davant i damunt,
murs més moderns, i de la cara est, tot i que, en aquest
cas, els carreus conservats son pocs i es troben protegits
i emmascarats per les construccions afegides amb p05-
terioritat.

Cornencem la descripció per la cara de ponent, la
més coneguda i la que presenta un tret diferencial prou
evident: la porta d'accés a l'interior de la torre (fig. 6).
Consisteix en un parament de filades rectes, i corn es
veurà, de mides constants, fet a base de grans blocs,
rectangulars de pedra sorrenca del pals, en aquest cas,
procedent de les pedreres de Dorneny (28), a l'altra
banda del riu Ter, a una distància relativarnent curta
de Gerunda. Es la pedra més utilitzada en aquesta ciu-
tat durant l'època romana, sobretot des del principat
d'August (29). Aquest carreus no son tots iguals amb

son les muralles baix-republicanes. Altres restes d'època roma-
na conservades fan servir o pedres de qualitat importades, molt
rares, o la pedra sorrenca de Domeny. Sobre les troballes no es-
tructurals doneu un cop d'ull a: M. OLIVA, Restos romanos
delMuseo. Sección lapidaria (Instalaciones de 1948), a Memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1946-1949,
IX-X, 1950, p. 74-88; NOLLA, Girona romana..., citat, p.
56-57.



llargàries que van, perô, entre el 1 '20 i els 0'98 m. amb
una alcada, segons les fliades, entre 0'40 i 0'50 m. A
cada una de les diferents filades, de tant en tant, enmig
dels grans blocs rectangulars se'n col.ioquen uns aitres
de quasi quadrats —0'46 per 0'46, 0'54 per 0'54 o 0'54
per 0'50 rn— que trenquen el ritme uniforme deis blocs
exteriors, perô que tenen una funció constructiva con-
creta que, més endavant, assenyalarem. Interessant és
assenyalar, també, quc la major part dels carreus pre-
senta un suau i delicat encoixinat, de vegades mairnés
per l'acció de la intempèrie.

Pel que fa a la porta, cal dir que, en un moment con-
cret de la histôria de i'edifici, fou segeliada i tapada
amb pedruscail i morter de caic, quan aiguns dels seus
elements, la llinda concretament, havia desaparegut,
probablement aprofitada en un altre iloc (fig. 6).
Aquesta porta que és lleugerarnent més ampla a prop
de la ilinda que del llindar, hauria tingut una alcada
d'uns 2' 10 m. i una amplada 1 '40 m. La disposició i
l'acabat dels carreus que conformen els brancals no
permeten dubtar sobre la sincronia de tone i porta i,
per altra banda, aquest és l'ünic accés possible a l'inte-
nor de la fortificació, construit, corn ha de ser, a l'inte-
nor del recinte emmurailat. El ilindar de la porta, que
ha desaparegut, se situava immediatarnent damunt del
sôcol de pedra nummulItica, assenyalant ci niveli del
sôi de l'interior de la ciutat en aquesta zona. Es troba
més ben conservat ci costat de l'angle nord-oest de la
torre que del sud-oest, amb 9 filades corn a rnàxim,
4'60 rn. des del niveli 0, és a dir, per damunt de la fo-
namentació, i una com a minim.

La cara nord es troba encara més intacta, amb una

alcada, a la part central, d'onze filades, és a dir 5'80 m.
per darnunt del nivell 0 (fig. 8). En els ilocs més ma!-
mesos conserva 6 filades —3 rn.— i 9 en !a major part
d'aquesta cara. Interessa assenyalar que els blocs co-
rresponents a les quatre filades inferiors de l'angle
nord-est, han desaparegut a causa del saqueig conti-
nuat.

Els carreus, rectangulars i de mides convencionais,
son idèntics ais descnits anteriorment i presenten, tam-
be, ci peculiar encoixinat, molt suau i forca ben con-
servat. Amiden entre 0'88 i 114 m. amb la major part
entom deis l'OS m. i un d'excepcionai de 0'78 m., i al-
tures entre 0'46 i 0'60 rn., amb una majoria entorn dels
0'54 m. Tal corn succeia a ia cara de ponent de tant en
tant alternen amb els grans blocs rectangulars aiguns
de quadrats o quadrangulars de 0'46 per 0'46, 0'46 per
0'50, 0'48 per 0'50, 0'62 per 0'62, etc. (fig. 8).

PcI que fa a la cara de llevant i de migdia, al!I on po-
den exarninar-se, els carreus son idèntics, amb rnides
molt aproximades (l'lO m. de ilargada i entre 0'50 i
0'54 m. d'alcada, a la part coneguda de la cara sud) (fig.
10).

Finalment queda per parlar de l'ànima interior de la
tone, d'opus caementicium a base de pedruscall i mor-
ter de calc, de gran solidesa i que s'eleva, notabiement,
per damunt de l'opus quadratum a una altura de ben
be 7 m. al sector de ponent de la tone (fig. 6) i,potser
més, a llevant. El que es interessant observar és ado-
nar-se'n com, en ci formigó interior, han quedat asse-
nyalats els blocs de sorrenca arrancats en el saqueig del
monument —visible a les cares est i oest, sobretot— o
veure com, per donar solidesa i unitat al conjunt, de

Fig. 9.- Cara oriental de Ia torre romana. Secció I/J (vegeu situació a planta general (fig. 2)). Estructura interior de Ia torre: (17) Farcit de terra
amb material ceramic. (27) e Terra de Paletas, de morter de calc, (16) Anima interior d'opus caementzcium. (18) Opus quadratum, mur exterior
de Ia torre. En ratllat parallel, lafonamentació de la torre. (28) Estructura tardana adossada ala torre.



Fig. JO.- Cara meridional de Ia torre romana. Alcat. (23) Part visible delforrat exterior de grans carreus de sorrenca, de lafacana sud de la torre.

tant en tant, alguns dels carreus de sorrenca, aquells
petits quadrangulars o quadrats enmig de les filades
uniformes, rectangulars, penetren a l'interior del cae-
menticiurn, iligant una part amb l'altra.

La torre romana de la Gironella, que, ja s'ha vist,
constituIa l'element defensiu més avancat de Gerunda
en direcció a l'orient, tat corn la podern veure, corres-
pon a! circuit rnurat del Baix Imperi (fig. 2 i fig. 15), a
les rnuralles bastides en els darrers anys del segle III, tat
corn s'ha pogut determinar gràcies a les excavacions
del sector oest de la porta sud de la ciutat (30). No te-
nim cap evidència directa d'aquesta datació a Torre
Gironella, perô la tècnica constructiva i la tipologia del
rnonurnent son tan sernblants al sector de <<Casa Pas-
tors>> que no hi ha cap mena de dubtes. Per altra ban-
da, nornés hi hague dues muralles a la ciutat al llarg de
gairebé els seus prirners mil anys d'histôria: les baix-
republicanes i dels del Baix Irnperi que continuaran
funcionant, arnb reparacions i petits afegits, fins ben
entrada l'Alta Edat Mitjana,

L'excavació de 1987 ha servit, perô, per aportar da-
des noves que, si rnés no, serveixen per plantejar qües-
tions inèdites algunes de les quals no podern resoidre
arnb Seguretat. En efecte, una de les més interessants es
la possibilitat de l'existència de la torre, ja, durant la
Baixa Repüblica, és a dir, a època fundacional. De ser
aixI, la torre baix-irnperial hauria estat la continuació
d'una torre preexistent adequada a les noves necessi-
tats que rnarcava l'evolució de les tècniques de setge.
Hi ha, en relació a aquest fet, dues dades, una segura i
l'altra, que caldrà confirrnar rnés endavant. La prirnera
fa referència a la unió, a nivell de fonaments, de la to-

rre amb la rnuralla, una unió perfectarnent imbncada
que encaixa uns blocs amb uns altres (fig. 2 i fig. 5). En
aquest cas, blocs poligonals, més o menys regulars, de
<<pedra de Girona>> que, pel que sabern, és la rnatèria
prirnera del circuit rnurat rnés antic i que trobem
arreu, utilitzats de fonamentació al llarg dcl recorregut
de les fortificacions baix-imperials (31). A rnés a rnés,
uns quants rnetres rnés enllà de torre Gironella, se situa
l'Edifici de <<Les Aligues>> on es conserva el rnillor
llenç de rnuralla republicana conegut fins ara, que puja
en direcció a la Gironella i que, de cop i volta, desapa-
reix tapat per les estructures rnés modernes de la torre
del <<Telégraf Optic>>. A l'altra costat d'aquesta torre,
en direcció a la Gironella, a nivell de fonarnentació, es
poden veure, de bell nou, els blocs de calcària, ara
marcant Ia cara de la muralla, just en Ia direcció de
l'angle sud-oest de la torre romana on nosaltres hern
descobert la cara interior. La segona, es relaciona arnb
el farcit de terra (LJ.E. 17), detectat i explorat en la cara
oriental de la torre, a nivell dels blocs de fonarnentació,
irnrnediatament per sota del nucli intern de caementi-
cium (fig. 9) i que ha donat un material ceràrnic pur i,
ara per ara, exclusivarnent baix-republicà, molt sem-
blant al descobert en els farcits inferiors de <<Casa Pas-
tors>> (32) (fig. 14,4 i 5). Una excavació en extensió,
30. NOLLA, La ciudad.., citat p. 121-373; J.M. NOLLA, i F.J.

NIETO, Acerca de la cronologia de Ia muralla romana de Ge-
runda: la Terra Sigillata Clara de Casa Pastors, a Faventia,
1/2, 1979, p. 263-283.

31. NOLLA, La ciudad..., citat. p. 90-1 14: ID., Girona romana...,
citat. p. 74-7 5.

32. NOLLA, La ciudad..., citat, p. 374-565; ID., Noves aportacions
a lestudi..., citat, p. 107-118.



Fig. 11.- Excavació als peus de l'arc/porta de grans blocs de pedra sorrenca (vegeu situació afigura 1). (102) Brancal oriental de l'arc/porta.
(103) Brancal occidental. (104) Fonamentació del brancal oriental. (105) Fonamentació del brancal occidental. (106) Estrat argilós, damunt de
Ia roca viva. (107) Mur adossat a l'arc que penetra en direcció sud. (110) Sôl geolOgic (donem totes les cotes dejondOria en relació al nivell 0 ge-
neral).

d'aquest estrat confirmarà o no, aquesta impressió. Fi-
nalment, una evidència indirecta perô bàsica; Ia tone
es la manera més sensata, fàcil i segura, de protegir
l'indret més feble del circuit murat de la ciutat, una to-
rre que formés part de les muralles de la ciutat car una
tone aillada, tal corn s'havia suposat durant molt de
temps, no semblava la manera més adient de protegir
aquest indret.

La torre fou construIda en el punt més alt de la Gi-
ronella, només un centenar de metres més enllà, el te-
neny es torna a enlairar, tornant-se dominant. Aquest
espai era cobert i protegit pels dispars de les balistae i
altres màquines de guena disposades a l'interior de l'e-
difici. A època medieval, potser per necessitat o per al-
guna causa inexplicable, ara corn ara, la tone avançarà
cap a l'orient esdevenint un autèntic castell indepen-
dent. Aquest punt triat corn a vertex est de la ciutat,
gaudia d'avantatges topogràfiques: ser el punt més alt
de tota la ciutat, amb un domini absolut sobre el tern-
tori i un control total sobre les distintes vies d'accés a
Gerunda, per tant, una funció, gens menyspreable, de
torre de guaita, i una protecció, natural a banda i ban-
da, nord i sud, per uns desnivells, rnés o menys pro-
nunciats, perô que revalonitzaven l'indret de cara a for-
tificar-lo. Tal com ha provat l'excavació, la roca viva,
amb una duresa desigual, fou retallada i adaptada per
rebre els blocs de fonarnentació, dues o tres filades se-
gons fos, rnés alt o no, el sôl geologic. En diferents
punts s'han descobert restes de la rasa de fonarnentació
que permetia un treball més cômode i adequat. La to-
rre es iliga, alrnenys l'angle sud-oest, arnb la muralla de
la ciutat, encaixant perfectarnent, a nivell de fona-
ments que és on ho hem pogut constatar, els uns arnb
els altres. Una filada, pel que sernbla, de blocs notables
dibuixa el perIrnetre rectangular de la tone, i l'interior
farcit amb un reornpliment de terra i pedruscall. No
sabern corn era per darnunt la torre, durant aquests

anys, perô cal suposar que a base de carreus poligonals,
forca ben tallats en tota la seva alçada.

De corn estava la muralla fundacional quan a les dar-
reries del segle III es basti la rnés moderna, no en tenim
cap dada. Nornés sabern que, quasi sernpre, es detecta
per sota de la baix-irnperial, utilitzada, sembla, de fo-
namentació. El fet de què la muralla antiga faci servir
pedra calcària i la més tardana, pedra sonenca, i que
no hi hagi reutilitzacions i aprofitaments o aquests Si-
gum escassos, fa suposar que l'emmurallament baix-
republicà estava prou rnalmès o desrnuntat per fer ne-
cessari una obra quasi nova. A Torre Gironella només
s'aprofiten les filades inferiors que esdevenen els fona-
ments de l'edifici més modern. D'allI en amunt, una
construcció nova, enormement més poderosa, sôlida,
dissenyada i construIda segons les necessitats més im-
mediates i adaptada a les noves tècniques poliorcéti-
ques. Darnunt del mur perimetral de blocs calcanis i
del farcit interior de terra (IJ.E. 17), un sôl de paleta de
calç (LJ.E. 27), nivella el reomplirnent i al damunt s'hi
construeix un dau quasi rnassIs de formigó (U.E. 16)
(fig. 9), solidIssim, que per la part de fora presenta un
recobrirnent de carreus ben escairats de pedra sorrenca
(opus quadratum), alguns dels quals, posats de través,
aconsegueixen unir més Intirnament l'ànirna interior
de la torre i la facana exterior (fig. 2). Una observació
acurada del formigó rornà allI on han desaparegut els
blocs de pedra, indica, clarament, que el rnur exterior
de quadraturn servia d'encofratge del caementicium i
que, per tant, la torre i la seva poderosa ànima interior,
foren bastides filada a filada, tal corn passa, tarnbé, en
altres llocs. En efecte, aquesta mateixa rnanera de tre-
ballar l'hem detectat en altres indrets del circuit em-
rnurallat tardo-romà, concretarnent a l'interior de la
tone de defensa interna que protegia el portan septen-
tnional de Gerunda, a Sobreportes, bastant ben conser-



Fig. 12.- Alcat de l'arc/porta. (102) Brancal est. (103) Brancal oest. (104) Fonarnentació del brancal est. (105) Fonarnentació del brancal oest (II-
xeu-vos corn, en un cas i en l'altre lafonarnentaczoforrna part de l'estructura de l'entorn, delpararnent de l'entorn). (108) Estrat de terra ipedres
que cobria interiorrnent la part inferior de l'arc/porta. (109) Reble que va cloure l'arc/porta.

vat. Alil, concretarnent, aprofitant corn a fonamenta-
ció l'antiga muralla de <<pedra de Girona>>, i pel da-
munt dels estrats arqueolôgics antics que s'han de rela-
cionar amb la fundació de la ciutat, horn bastI la tone
exteriorrnent d'opus quadraturn arnb pedra de Dorne-
ny, ben iligada amb una poderosa ànirna interior d'o-
pus caernenticium, construida arnb un encofratge in-
tern de fusta i rnolt probablement amb els blocs so-
rrencs a l'exterior, massissa car, aquI, l'espai interior, si
be no S'ornplI completarnent de formigó, Si que ho fóu
per un farcit de terra d'escornbreres i finairnent segellat
per un pavirnent d'opus signinum que fou trobat, in-
tacte, en cornençar l'excavació d'aquest indret. Aixô
significa que l'accés a la torre es faria des de l'altra, la
fortificació bessona, situada més cap al nord, rnés
avancada, davant de la porta de la ciutat (33). Tanma-
teix, perô, es tracta de la rnateixa tècnica constructiva,
de la rnateixa manera de fer que en la torre de la Giro-
nella.

Cal suposar que la tone rornana d'aquest Sector tin-
dna, adequada a les necessitats dels nous ternps, la rna-
teixa funció o rnolt sernblant a la de la torre republica-
na (acceptada la seva existència, si rnés no, hipotètica-
ment): tone talaia i defenSa poderosa, d'un sector eSpe-
cialrnent delicat. No és possible saber la seva altura
cornpleta (avui Se'n conserva una alcada entre 7 i 8 rn.

per darnunt de la banqueta de fonarnentació), fl Si hi
havia diversos pisos SuperpoSats per Ia col.locació de
ballistae i altres rnàquines de guena (34). Cal Suposar-
la, tanrnateix, d'una alcada notable per poder complir
a la perfecció els seus objectius. Sigui corn Sigui, l'estat
excel.lent en que eS troba, rnalgrat els saqueigs de blocs
de pedra, fa pensar en un llarg funcionament i a uns
bonS resultatS, en aquest aSpecte tan bons corn en ge-
neral els de tot el recinte baix-irnperial de la ciutat. La
docurnentació escrita que coneixem Sobre la Torre Gi-
ronella tarnpoc ajuda rnassa a deterrninar l'evolució
histônca d'aquest sector concret, tan irnportant, de leS
defenses ciutadanes. La prirnera dada hiStôrica cone-
guda s'ha de datar rnolt a finals del segle X, concreta-
ment l'any 994, i fa referència a l'indret corn a punt de
referéncia i afrontarnent en relació a altres construc-
cions. Uns quants anys rnés tard, el 1056, horn asSe-
nyala l'existència de la torre rnedieval, de la qual, rna-
lauradarnent, no se'n conserven descripcions preciSes i
de detaIl, si be se n'intueix, a partir de textos diferents,
que eS tracta d'una tone de planta circular i d'uns 25
rn., aproxirnadarnent, de diàrnetre, i d'altura notable
—aquesta es sernpre la peculiaritat distintiva de Ia forti-

33. NOLLA, La ciudad..., citat, p. 121-129.
34. Es probable que l'excavació a l'interior de la torre romana ajudi

a resoidre aquestes questions.



Fig. 13.- Secció M7N (vegeu situació general a fig. 11). brancal
oriental de l'arc/porta. (102) brancal de blocs de pedra sorrenca.
(104) Fonamentació del brancal est. (110) Sbl geologic.

ficació gironina— que se situaria uns 10 rn. cap a lie-
vant deis limits de la fortificació rornana (35).

Molt interessant, pci que fa a la histôria de la fortifi-
cació, resulta la informació que proporciona el testa-
ment de Guillem Ramon, datat ci 1133 (36) en el qua!
ilega al seu flu !a castlania de Geronella. D'aleshores
encà, aquest farà servir corn a cognom propi e! norn de
!'indret Geronella/Gironella, fundador del !!inatge de!s
Gironeila i encarregat de !a defensa d'aquesta fortaiesa
urbana. Aquest document confirma, a diferència del
que succeeix en aitres hoes, que no fóu ci norn familiar
ci que servi per nornenar l'indret ans a! contrari, ci to-

35. Bernard Desciot a la CrOnica diu: E damunt, sobra tot, en lo
pus alt loch de la ciutat a man dreta del pa/au del bisba, ha una
torra qui és molt bella efors e alta, de gros mur de pedra e de
cals, e ha nom la Torra Geronella; e aqul es la major forca de Ia
ciutat. (Bernat DESCLOT, CrOnica, cap. CLIII, 25). Roig i Jal-
p1 Ia descriu, cal suposar que fent servir reflexions d'autors coe-
tanis i l'observació de la fortalesa de Ia seva època: Grande y Ia
mOs gruessa de todo el Reyno, se infiere claramente que ocupa-
va todo lo que sehala aquOl antiquIssimo pie que tiene desde Ia
on/la hasta Ia Torre, diez passos de distdncia airededor... Y lo
que se dice, que aquel pie se hizo para que fuesse mds fierte,
porque dentro avia cinco bóvedas de piedra y argamassa criyo
peso fie la causa de su ruina, no tienefimdamento, aunque hu-
viesse sido mds alta, como era, orbicular, o redonda, como es
agora, y aquel peso no podia empecer tanto sus paredes, siendo
como eran, muy gruessas, comofacilmente se echa de ver. (J. G.
ROIG i JALPI, Resumen Historial de las grandezas y antigOe-
dades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas ecle-
siOsticas y seculares asI de nuestro tiempo como de los pasados,
Barcelona, 1678, p. 174-175).

36. Arxiu de Ia Catedral, nümero de registre A.C.G. Perg. 221,
Carpeta 5.

37. Arxiu de Ia Catedral, Armari de la Canongia, Plec nOmero 13.
38. Tot fa pensar que seria en aquests anys quan les reformes afec-

pônirn batejà la famIlia que tenia ci domini de ia forta-
lesa.

Des de quant degué fer-se servir aquest topônirn Ge-
rundella, evidentrnent, ia Girona petita, que senyaia
més be que cap aitra cosa, i'entitat clara i la personaii-
tat i independència d'aquest sector concret de les de-
fenses urbanes i que potser ens està indicant i'existèn-
cia d'una acropolis urbana, en funcionament, si rnés
no, des dci Baix Imperi? Es ben dificil poder contestar,
ara corn ara, aquesta qüestió perO tot fa pensar que p0-
dna correspondre a l'Antiguitat Tardana o molt a
principis de i'Aita Edat Mitjana. Sigui corn sigui, ci
norn de Gerundenila aparegué per referir-se, a ies forti-
ficacions romanes baix-irnperiais i, concretarnent, a la
torre rornana.

En una època concreta tot fa pensar que coexistei-
xen a la Gironella dues torres, funcionant sirnultània-
rnent. En efecte, dades de 1190 parlen de la ... turrem
maiorem de Gerundella o, i'any 1194 de ia ...turrem
superiorem de Gerundella, amb ha qua! cosa tot fa pen-
sar que s'estan referint a ha torre nova que defineixen
corn a més gran comparant-ia amb ia rornana i situada
més arnunt, en rciació a la ciutat i, per tant, arnb ia
més antiga. I si els autors d'aqueiis docurnents insistei-
xen en definir una torre més gran o més amunt és en
cornparació a una aitra més petita i locaiitzada rnés
avail.

Ja en pie segle XIII, ci 1249, es parla dcl Caste!! de
Gironella, en concret, en ci testarnent de Ramon de
Gerunde!la, (37) pci qual sabem quc es fundà la cape-
ha de Sant Salvador a l'intcrior d'aquest caste!!, és a
dir, una construcció important en un indret quc s'ha
convertit en una fortiflcació complexa i monurnental
que, a partir d'ara, s'anornenarà castehl (38). Es quasi
segur que seria en aquests anys quan la tone rornana
quedaria tapada i scria utilitzada, sobretot, corn a punt
de recoizarnent, cnormernent sOlid, d'una quantitat
notable d'cstructures de tota mena, moltes de les quais
continuen recoizant-s'hi avui mateix.

Aquesta fortalesa, que jugâ un paper destacat en Ia
defensa de Ia ciutat durant el.setge de les forces de Fe-
lip 1'Ardit, l'any 1286 (39), s'enderroca sobtadamcnt
els prirners anys del scgle XV (40). L'any 1410, cisju-
rats de la ciutat en sol.hicitar-ne la seva reconstrucció,
irnprcscindiblc per la seguretat de Girona, declaren:

tarien, substancialment, la Tone Gironella fins a convertir-la
en una fortalesa autônorna (el <<Caste!!>> dels documents), tal
corn serà, des ara, fins a la seva destrucció. Potser és en aquests
rnornents que caidria datar la porta, d'arc monurnental I basti-
da arnb una pedra ben diferent que contrasta, tant pel color
corn per les dimensions dels blocs, enmig d'un carreuat menut,
que obra a la cara nord de la fortificació i que feu servir blocs i
dovelles de pedra sorrenca de les muralles baix-imperials i
potser, fins i tot, una molt probable porta rornana, segons sern-
bla exigir el resultat de la darrera campanya d'excavacions, que
hi hauria en aquest sector. Nosaltres opinem que aquesta porta-
lada fou la més important del Caste!! de Gironella durant un
llarg perIode de ternps, fins que, reformes internes, i, potser, ne-
cessitats rnilitars, obligaren a fer-la desaparèixer closa per un
mur de pedra i calc.

39. J. MARQUES, Girona ye/la, Girona, 1979, p. 34-4 1-.
40. Sobre la data concreta i la causa que propicià l'enderroc de la

torre, hi han diversitat d'opinions. Uns, consideren que Ia causa
fou un terratrèrnol que tingué lloc el dia 2 de maig de 1396,
perb rnolta més acceptacib té, entre els investigadors, la data
del 2 de rnaig de 1404, adduInt causes variades que van des
d'un petit rnovirnent sIsmic a una llarga ternporada de pluges
que va rnalrnetre !a fonarnentació del baluard.



Fig. 14.- Selecció de material ceramic recuperat en l'excavaciO; 1, a 5, sector torre romana i 6 i 7, sector arc/porta. (1) TGIRI. Bol de ceràmica,
d'argila dura, de color ataronjat, a Ia paret exterior i un vitr/icat verd cobrint la paret interior i el liavi i uns regalims, a l'exterior, molt moderna.
(2) TGIRJ. Plata de diametre notable (26 cm.) d'argila redulda grollera, molt moderna. (3) TGIRI. Fragment de base d'un bol, probablement
delaforma Dragendorjf37, dela T.S. Sud-gal.lica. (4) TGIR]7. Base dun recipient d'argila beig, dura, compacta, unforme i ben depurada,
amb presència de petits puntets blancs, i parets, exterior i interior, bastant polides, amb marques visibles del tornejat. Ceràmica comuna oxida-
da antiga. (5) TGIR1 7. 011a de parets obertes a l'exterior, sense coll. Argila rugosa, amb desengreixant de punts blancs, de color ataronjat i pa-
rets, exterior i interior, de color gris, quasi negre, de tacte rugós. Ceràmica redulda grollera antiga. (6) Bol de base plana, d'argila ataronjada,
amb un vitrificat marronOs cobrint paret interna i part de l'externa. Modern. (7) Recipient de parets obertes de ceràmica reduida grollera. Mo-
dern.



Fig 15.- Planta de Ia torre rornana amb la unió, en l'angle sud/oest,
amb Ia muralla meridional rornana de la ciutat. Corn tancaria Ia
rnuralla septentrional es, ara per ara, una qOestió insoluble.

Erat altior, fortior et puichior totius regni. Talis erat, et
taliter fabricata, quod in hac terra nec tota Hispania
similis repereri non poterat. L'any 1412, la torre circu-
lar enderrocada era reconstruIda, si be amb un diàme-
tre menor d'igual solidesa. Més o menys retocada i mi-
ilorada continua complint a la perfecció l'objectiu per
al qual havia estat bastida fins al 1814 que fou volada,
des de dins, per l'exèrcit napoleonic en retirada. No
fóu necessari cap nova reconstrucció, la guerra seguia
altres direccions que feien inütils aquesta mena de de-
fenses.

Finalment en relació a la torre i a! tracat definitiu de
Ia muralla de la ciutat, queda un punt concret que cal
aclarir i sobre el qual l'excavació ens ha fornit algunes
dades. Ens referim a la unió de la tone i la muralla en-
torn de l'angle nord-oest. Sobre aixô cal dir que enlioc
hi ha evidències, ni a la cara oriental ni a la septentrio-
nal de la torre romana, ni a nivell de paret vista ni de
fonamentació, del contacte i unió de les muralles i la

tone. Només era possible que aquest contacte, que per
altra banda es obligat que existeixi, car el recinte em-
murallat s'havia de cloure, es localitzés contra el costat
nord de la cara occidental de la tone romana, just en
aquell punt on una poderosa paret medieval de petit
caneu (L.J.E. 8) (fig. 2, fig. 6 i fig. 8) impossibilita l'ob-
servació directa. Tanmateix, perO, la paret medieval
s'adossa, juxtaposant-se a la facana occidental de la to-
rre romana i és possible guaitar, amb una llanterna, i
adonar-se'n de què no hi ha cap indici, i aixO és encara
més fàcilment constatable a nivell de fonamentació de
la fortalesa romana, que permeti suposar que les mura-
lles de Ia ciutat cloIen el recinte per aquesta banda (fig.
15). Quina és, doncs, la solució urbanIstica a aquest
problema? No ho sabem pas, ara corn ara, i caldrà ex-
cavar extensarnent tota l'àrea per intentar resoldre l'a-
fer correctament, i encara, amb la possibilitat de no
trobar restes in situ cosa que dificultaria la interpreta-
ció del sector. En efecte, no oblidem que davant de la
façana oest de la tone romana, en un moment indeter-
minat, s'efectuarà un rebaix de tenes que afecten el sOl
geolOgic per crear una mena de pati enilosat amb una
font, proveIda per un aqueducte, que hem pogut ex-
plorar detingudament. Caldrà, per tant, moure molta
tena en direcció, sobretot, a la <Casema d'Alemanys>>
per poder trobar indicis concrets. Una solució teôrica,
Vünica, de moment, que pot ser defensada amb alguns
arguments, del tot insuficients per acceptar-la sense
més ni més, fa pensar amb una porta d'entrada situada
en aquest indret, semblant a l'entrada de <<Porta Rufi-
na>> (41), amb la torre quasi exempta, sobresortint, i
amb el camI d'accés en forma de baioneta. En aquest
cas, aquesta hipotètica porta (42), s'ha de cercar més a
ponent de la tone romana, entre aquesta i les muralles
tardanes que delimiten la <<Caserna d'Alemanys>>. Hi
ha, perô, un element gens senzill d'explicar: la petita
porta d'accés a l'interior de Ia tone romana, actual-
ment closa, i que no tenim cap dubte en considerar-la
original. Quedaria en tena de ningü, Ia qual cosa no
deixa de ser estranya. Deixem, de moment, plantejades
aquestes questions que, només, l'excavació d'aquesta
area, podrà resoldre.

41. SERRA-RAFOLS, Les rnuralles ibèriques..., citat, p. 76 i 78,
fig. 117; J.M. NOLLA, Serra Rafols i el coneixement cientijic
de l'antica Gerunda, a Revista de Girona, 84, 1978, p. 257-263;
ID., Excavacions arqueoldgiques a Girona: sondatges i troba-
llesa Ia placa de Sant Domènec, a Revista de Girona, 85, 1978,
p. 367-373.

42. Es logic pensar en l'existència d'una porta car, un hoc estratègic
tan important i que, en teoria, (i la realitat histOrica aixi ho con-
firma), havia de ser un dels punts febles i, per tant, més atacats
de les fortificacions urbanes, fa necessari que hi hagi la possibi-
litat cOmoda de poder sortir de l'interior de les defenses per ata-

car l'enernic i destruir-li les mOquines de guerra i les obres de
setge. Aquesta és una constant i, sovint, d'una sortida eficac en
depenia la salvaguarda d'una ciutat assetjada.
Per altra banda, ha curiosa planta que ofereix, ara mateix, el sec-
tor romà de Ia Gironella (flg. 15), potser s'exphiqui corn a es-
tructura defensiva semi-autOnorna, una auténtica acrOpolis for-
tificada de la ciutat que justificaria l'apariciO del mot Gerunde-
lla, la <petita Girona>, amb una entitat (potser unes murahles?)
prOpia. L'excavació del sector d'Alemanys, probablernent, re-
soldrà el problerna.
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