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La torre Desvern també coneguda com torre Desbac se 
situa a les afores del nucli urbà de Celrà, a l’actual barri del 
Pedró -antic veïnat de Reixac- al capdamunt d’un petit turó 
que s’alça a l’est del nucli antic de Celrà. Des d’aquesta 
elevació es domina un extens panorama sobre la plana del 
Ter, a tramuntana, i de la vall de Palagret, per llevant. 

Ja l’any 2003 es va realitzar un primer estudi arquitectònic 
de la torre (J. Sagrera) i una excavació arqueològica 
(F. Codina) paral·lelament a la realització d’un estudi 
arquitectònic destinat a plantejar les possibilitats de 
recuperació de l’edifici i el seu aprofitament com espai 
públic. L’any 2011 l’ajuntament de Celrà i el Laboratori 
d’Arqueologia i Prehistòria de l’Institut de Recerca 
Històrica de la Universitat de Girona varen iniciar un 
projecte d’excavacions programades per aprofundir en el 
coneixement del conjunt i el seu entorn1.

CONTEXT HISTÒRIC

L’origen de l’edifici s’emmarca en el context de la 
construcció, en un moment incert del segle XII, d’una 
casa forta. Els murs conservats permeten resseguir-

ne sense gaire dificultat les traces i el funcionament 
general. El nucli principal se centra en una torre de planta 
rectangular articulada en dos nivells. La porta d’entrada 
es troba oberta a la façana de ponent. Dóna accés a la 
planta baixa on, malgrat la compartimentació actual, 
encara es palesa l’estructuració original en una única 
estança coberta amb volta de canó apuntat que s’estén 
tant com ho permeten els murs perimetrals. Una filada 
d’espitlleres baixes disposades a tot volt juntament amb 
el considerable gruix de les parets manifesten un marcat 
caràcter defensiu. Des d’aquest punt es pujava per una 
escala interior avui desapareguda que dreçava cap al pis 
superior. Aquí es descobreix la zona residencial. Era una 
sala de proporcions similars a la inferior. En els extrems 
s’hi obrien sengles finestres trifores de les que només es 
conserva la que obre a la façana de tramuntana i, a tot 
voltant, una nova filada d’espitlleres. La coberta és, en 
aquest pis superior, de volta de canó. No queda massa 
clar com seria la coberta original. Si bé el sistema de 
volta de canó induiria a pensar en una coberta a doble 
vessant també és cert que moltes de les torres (turris) 
conservades a Catalunya presentaven una coberta a un 
sol vessant.

LA TORRE DESVERN (CELRÀ, GIRONÈS)

Lluís PALAHÍ, Josep Maria NOLLA *

Figura 1. Ubicació del jaciment.
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Els murs perimetrals van bastits amb carreus carejats 
disposats en filades a trencajunts que embolcallen 
l’estructura interna de morter i pedruscall. Des de 
l’exterior, s’aprecia la utilització de dos tipus de pedra 
en el parament extern. Una sorrenca d’un to ocre i una 
calcària grisa semblant a la de Girona. La seva distribució 
en franges alternatives expressa una voluntat estètica dels 
constructors per magnificar i decorar la senzilla nuesa dels 
murs, a l’estil de construccions que seguien l’estil llombard. 

A ponent de la torre, s’estenia un pati quadrat, clos per 
uns murs perimetrals de factura semblant als de la torre, 
fins i tot en l’ornamentació cromàtica de franges grises i 
ocres i l’existència d’una filada d’espitlleres. La inspecció 
exhaustiva d’aquest espai no ha detectat cap element 
que permeti albirar cap dependència interna en la seva 
estructuració original. Això no implica que aquest sector 
de l’edificació no fos compartimentat. Tot sovint aquests 
espais disposaven de sales o espais dedicats al bestiar 
o a tasques artesanals. Aquestes cambres podrien haver 
desaparegut durant les reformes posteriors o, simplement, 
ser construïdes tot emprant materials peribles (fusta, 
principalment). 

La torre Desvern reprodueix i testimonia un tipus 
de construcció poc conegut. Afortunadament a les 
nostres comarques se’n conserven altres exemples de 
característiques comparables que gairebé sempre ens han 
arribat en forma de masos rurals. Alguns més desfigurats, 
com el mas Sitjar de Salt, i d’altres gairebé intactes, com la 
casa forta dels cavallers del Port de Sant Iscle de Coll Tort. 

La documentació medieval també els recull. Se’ls esmenta 
amb diferents mots com ara «sala» o stallium. El terme 
stallium significa estable i per reducció servia per definir 
una casa amb estable per cavalls i  mules, un element 
que només era a l’abast de les famílies benestants. Ara 
bé, també s’empraven altres terminologies com vil·la, cort, 
estació, domus o, simplement, casa forta. Normalment 
fan referència a establiments de caire rural però també 
semiurbans i, fins i tot, plenament urbans car a ciutats com 
Girona també n’hi havia. La sala fa referència a l’estança 
on resideix el propietari, en un temps on una única cambra 
servia de dormitori, de menjador... Les latrines, la cuina i 
altres equipaments, en cas d’existir, es trobaven separats 
físicament de la casa. Actualment es tendeix a denominar 
aquesta mena d’edificis com «cases fortes». El seu origen 
es remunta al segle XI i cal relacionar-les directament amb 
l’establiment del sistema feudal, quan els representants 
dels grans senyors, cavaller i batlles, anomenats milites, 
establien petites senyories abandonant els castells on 
convivien amb els seus senyors, creant d’aquesta manera 
un nou estament, la petita noblesa. Tot i això, podria ser 
que algunes fossin anteriors (segle X).

Aquestes cases fortes, presenten tot un seguit de trets 
comuns. El nucli central era constituït per una torre 
quadrada o rectangular, dotada de més d’un pis d’alçada, 
amb cobertes inclinades, generalment a un sol vessant. 
Les sales  nobles sempre es disposaven al primer pis 
i tot sovint, també, la porta d’accés es trobava elevada i 
no a ran de terra. Els murs perimetrals oscil·laven entre 
els setanta centímetres i el metre deu i sovint s’anaven 
aprimant a mesura que es guanyava en alçat, creant 
uns graons interns, ja que els sòls dels diferents pisos 
s’assentaven directament damunt dels murs. Les portes 
solen ser estretes (entre vuitanta centímetres i poc més 
d’un metre d’amplada) i cobertes amb arcada de mig punt.

Aquesta mena de construccions acabà configurant una 
xarxa defensiva complementària a la dels castells. Però 
les cases fortes eren més que un simple element defensiu. 
Habitualment constituïen el centre d’una petita explotació 
agrícola, rarament de més de deu hectàrees. Amb el temps, 
aquestes construccions evolucionen. Algunes acabaren 
donant origen a autèntics castells, mentre que d’altres 
s’anaren transformant en cases fortificades més grans i 
d’estructura més complexa, les anomenades domus.

Al segle XIV, amb la crisi de la baixa edat  mitjana i la 
desaparició de moltes famílies nobles, moltes de les 
velles cases fortes acabaren en mans eclesiàstiques que 
les reconvertiren en masos cedits en emfiteusi a famílies 
pageses.

Un altre grup de cases similar, però amb un origen diferent, 
són els masos amb torre. Aquests apareixen generalment 
a partir del segle XIII, en llocs planers i eren propietat 
de burgesos de ciutat que els utilitzaven com a segona 
residència.

L’arquitectura de la torre Desvern s’assimila perfectament 
al que es coneix com casa forta i la reforma de l’edifici 
podria inserir-se dins aquest procés iniciat al segle XIV per 
part dels burgesos de crear o transformar edificis al camp 
com a segona residència.

Efectivament, la segona fase constructiva important 
detectada a la torre Desvern fa referència a la transformació 
de la vella força en un mas amb torre. El gran pati obert 
a ponent  es reconvertí en un palau residencial. Els 
escuts obrats en finestres i obertures d’aquesta obra 
nova documenten les armes dels Vern i la dels Foixà-
Boixadors. Els Vern, ciutadans de Girona, van adquirir la 
finca a finals del segle XIV, i precisament Lluís des Vern 
i la seva esposa Elionor de Foixà-Boixadors, van obtenir 
llicència per bastir-hi una capella el 1505. Aquesta és una 
dada importantíssima perquè rebla el clau sobre el moment 
en què es va produir la reforma, tot i que val a dir que a 
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dia d’avui no s’ha pogut identificar l’espai que ocuparia la 
capella. La datació es veu reforçada per la concordança 
cronològica de les motllures i ornaments que traspuen 
les formes pròpies d’un gòtic florit, ja molt madur, situable 
obligadament en un context de segle XV molt avançat o de 
principis del XVI. 

Finalment, en el segle XVIII, es van anar incorporant 
afegits i refaccions que van modificar la distribució interna, 
les cobertes i algunes finestres i obertures com la de la 
porta principal de la façana nord. En el segle XIX es va 
esfondrar, probablement de manera fortuïta, l’extrem de 
migdia de la torre. 

Tota l’ala sud de l’edifici actual és hereva de la reconstrucció 
d’aquella façana amb afegits que es perllonguen en el 
temps fins al segle XX.

EXCAVACIONS ANTERIORS

Al llarg de l’any 2003 es varen realitzar dues campanyes 
d’excavació a l’entorn i interior de la torre Desvern. Aquells 
treballs, dirigits per l’arqueòleg Ferran Codina es varen 
centrar en tres zones diferenciades: 

-Zona 1 o espai situat a llevant de la torre: els treballs es 
varen centrar a la zona situada a l’entorn de l’angle nord-est 
de la torre i varen posar al descobert diverses estructures 
que dibuixaven essencialment una petita estança, amb 

la porta situada a migdia. En aquells treballs es va poder 
apreciar com l’estratigrafia presentava un fort pendent 
oest-est, i com les esmentades estructures  s’havien anat 
esllavissant a la banda nord.

-Zona 2: realització d’un sondeig a l’interior de la torre, 
concretament al seu angle nord-oest. Aquest sondeig va 
posar al descobert part de la fonamentació de la torre, 
posant de manifest la gran potència d’aquesta estructura, 
almenys pel que fa a la seva banda nord.

-Zona 3: situada a la banda de migdia de la torre. En 
aquest sector la torre es va esllavissar fa segles i s’hi 
varen realitzar diferents reformes que varen acabar creant 
successivament dues façanes. En aquest espai es varen 
recuperar diferents estructures, que es varen considerar 
associades a la torre (concretament al seu tancament 
meridional) i altres d’anteriors.

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS ACTUALS

Zona 1

Se situa a tocar la façana oriental de la torre. Els treballs 
(realitzats l’any 2012) es varen concentrar en l’espai central 

Figura 2. Planta general del jaciment amb indicació de les 
campanyes realitzades.

Figura 3. Planta general de la zona 1.
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i sud, ja que l’extrem nord ja havia estat prospectat a la 
campanya de l’any 2003. Tot i que durant les excavacions 
es varen distingir tot un seguit d’àmbits o espais, aquests, 
en realitat, es poden reduir a dos, un situat a tocar la torre i 
un exterior,separat ambdós per un llarg mur nord-sud.

Les excavacions realitzades han posat al descobert una 
gran estructura unitària. Tot i que durant l’excavació es va 
subdividir en diferents trams, l’estructura estava formada 
per un mur nord-sud, que presenta a la seva part central 
un esperó en direcció est, de planta triangular. L’estructura 
se situa paral·lela a la torre romànica a 1’5 m de distància 
en  la zona més propera. Els diversos trams de mur que 
conformen aquesta estructura presenten un parament 
idèntic. Obrat amb pedres lligades amb morter blanc 
(escàs), presenten una cara exterior formada per blocs de 
dimensions mitjanes i grans, carejades exteriorment i amb 
tendència a formar filades. Interiorment l’acabat és molt 
més irregular, especialment pel que fa alts trams rectilinis 
de l’estructura, mentre que presenta un acabat més polit 
en el sector de planta triangular. La seva amplada se situa 
entre 70 i 75 cm.

Pel que fa a les dimensions de l’estructura, actualment es 
conserva afaitada a l’alçada de la porta que actualment 
dona accés a la torre i la seva fonamentació és escassa. 
De fet, la part conservada presenta una alçada màxima 
d’uns 75-80 cm a l’extrem de migdia. A mesura que 
s’avança en direcció nord  els murs apareixen en pitjor 
estat de conservació, fins que es perden completament. 
També s’aprecia un desnivell oest-est, de tal manera que 
la fonamentació és més profunda a llevant que a ponent. 

A la banda nord, on aquesta estructura es perd pel fet 
que l’actual nivell de circulació se situa per sota de la cota 
inferior del mur, i per possibles esllavissaments succeïts 
fa segles, és on trobem les restes de la cambra excavada 
l’any 2003, si bé a una cota inferior a la que ens ocupa.

A la banda sud de l’estructura s’hi va recolzar, en època 
moderna, un segon mur, de factura barroera.

Pel que fa a l’estratigrafia, cal assenyalar que aquesta ha 
estat molt pobre. A l’extrem de migdia (A5) s’han recuperat 
diferents nivells que configuren un important enderroc en 
el que hi destaca la gran abundància de fragments de 
teula àrab recuperats. A la resta dels espais situats entre 
l’estructura i la torre els nivells recuperats estan formats 
per estrats argilosos, força compactes i amb molt escassa 
presència de materials. Solament a l’exterior de l’estructura 
i en els nivells que entreguen contra aquests murs s’hi 
ha recuperat quantitats significatives de materials que 
permeten datar aquests nivells entre els segles XIII i XV.

Una anàlisi a part requereix l’estructura de la pròpia 
torre. L’excavació ha permès apreciar part de la seva 

fonamentació i hi destaquen alguns elements. Per una 
banda, s’aprecia com a la zona de migdia i central s’hi 
aprecia una banqueta de fonamentació, que es perd al 
terç septentrional, on les filades de carreuat aprofundeixen 
entre tres i quatre filades més. Aquesta es va construir tot 
emprant petites pedres irregulars, i hi destaca la presència 
de diversos petits trams de lloses allargassades situades 
diagonalment, un parament en opus spicatum que, com 
veurem a les conclusions, planteja diverses qüestions.

Zona 3

Els treballs de l’any 2013 s’han concentrat al sector sud-
oest de l’edifici. En aquest espai s’hi localitzaven algunes 
estructures molt modernes (algunes datades a mitjan segle 
XX). Concretament aquestes estructures eren un mur 
de contenció, molt barroer, construït tot aprofitant blocs 
de pedra del parament del vell edifici, lligats en sec de 
forma precària i que es trobava ja parcialment ensorrat, i 
dues fosses sèptiques connectades per una canonada de 
fibrociment.

Àmbit 10: dipòsit de planta quadrangular situat al sud de 
l’A14. Els murs perimetrals eren construïts en pedra lligada 
amb morter i conserva part del seu arrebossat interior de 
morter. Una canal de teules provinent de l’interior de l’edifici, 
alimentava aquest dipòsit. La seva profunditat supera els 
dos metres i mig i el fons es troba pavimentat amb un sòl 
de rajoles. Tres blocs de pedra inserits al parament del mur 
de ponent actuaven de graons per accedir al seu interior.

Al mur de migdia s’hi aprecia un encaix quadrangular a la 
zona central, marcant potser el sector des de on s’extreia 
l’aigua. En aquest espai s’hi situa una canalització de 
teules que travessa l’interior del mur. La seva obertura 
inferior no se situa a la part inferior del dipòsit sinó més de 
mig metre al damunt . La seva funció podria ser la d’actuar 
com a sobreeixidor, o crear un sistema de sifó per alimentar 
alguna altra estructura avui perduda.

El dipòsit es va trobar completament reblert per un potent 
nivell de runa, amb abundància de pedres abocades, 
atuells, ampolles i ferralla, que cal datar a mitjan  segle 
XX. Només a la part baixa de l’enderroc es detectava un 
cert canvi ja que hi abundaven els fragments de teula, 
provinents probablement del sostre del propi dipòsit.

Àmbit 11: espai de planta quadrangular adossat a l’angle 
sud-oest de l’edifici. No queda clar que es tracti d’un espai 
originalment cobert, ja que els murs (excepte el de llevant) 
es trobaven arranats a l’alçada del paviment. Aquest 
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Figura 4. Planta general de la zona 3.
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paviment estava format per pedres irregulars lligades amb 
terra. No es tracta d’autèntiques lloses, ja que moltes de 
les peces emprades eren blocs aprofitats procedents de 
l’ensorrament d’alguna estructura propera. L’estratigrafia 
que situa (amb totes els reserves necessàries motivades 
per l’escassetat de materials recuperats) al segle XVI el 
moment de construcció d’aquesta estructura. 

Àmbit 12: espai de límits indefinits situat a migdia del sector, 
al sud dels A11 i 14 i al voltant del dipòsit A10. Els nivells 
excavats en aquest espai corresponen a nivells d’enderroc 
i a rebliments d’època moderna i contemporània. Un 
parell de murets bastits amb pedres aprofitades d’altres 
estructures, lligades en sec, actuen com a murs de 
contenció que separen les petites terrasses que es 
van formant en direcció oest. Aquests murs, dels quals 
solament se’n conservava una filada i fins i tot aquesta de 
forma incompleta, són d’època contemporània, i, de fet, per 
sota d’un d’ells es varen recuperar abundants materials de 
mitjan segle XX.  

Àmbit 13: dipòsit quadrangular situat a migdia del dipòsit 
A10. Aquesta estructura se situa lleument esbiaixada 
respecte a l’alineació de les altres estructures del sector 
i a una cota més baixa, tot aprofitant el desnivell natural 
del terreny. Els murs perimetrals són de pedra lligada amb 
morter i presenta a la banda sud-est dos graons interiors 
de pedra. De característiques similars a l’A10 presenta, 
però, algunes diferències. Els murs no conserven (si mai 
n’havien disposat) cap traça d’arrebossat que ajudés a la 
seva impermeabilització. El fons, un paviment de rajoles 
que es conserva de forma parcial va ser col·locat amb 
anterioritat a la construcció de l’estructura del dipòsit, de 
tal manera que els murs perimetrals s’assenten al damunt 
d’aquest sòl. En un moment donat i per raons encara per 
aclarir, el mur sud-oest va ser doblat amb la construcció 
d’un nou parament que redueix les dimensions del dipòsit. 

El seu interior es va trobar farcit per tot un seguit de nivells, 
alguns d’ells molt compactes, amb pocs materials. Part del 
dipòsit es va excavar en el subsòl natural, tot aprofitant el 
pendent del terreny.

Àmbit 14: espai de límits poc definits situat al migdia de 
l’edifici, i a l’est de l’A11. L’estructura més interessant 
localitzada en aquest espai és un pou que va ser obliterat 
en el moment de construir l’estructura absidal que 
actualment tanca l’edifici en aquesta zona i el dipòsit A10. 
Una canalització que comunica l’interior de l’edifici amb 
l’esmentat dipòsit travessa la part superior del pou.

A la banda oriental d’aquest espai, es conserva un angle de 
mur (M62), anterior al gran contrafort (M7) que actualment 
delimita aquesta zona.  Desconeixem si aquesta estructura 
és un contrafort o delimita una petita estança que s’estendria 
en direcció est fora de la zona excavada fins al moment.

CONCLUSIONS

Amb l’estat actual dels treballs resulta complicat establir 
unes conclusions definitives per diverses raons, la principal 
de les quals és la pobresa estratigràfica.

Zona 1 

L’excavació de la zona 1 pràcticament no va proporcionar 
materials arqueològics que permetin datar les estructures 
localitzades, un fet que ja va succeir l’any 2003, quan F. 
Codina va excavar el sector nord d’aquest sector. Quan 
manca estratigrafia les datacions, encara que siguin 
relatives, s’han d’establir a partir de les relacions estructurals. 
El problema d’aquesta zona és que les diferents estructures 
localitzades apareixen deslligades. Així, el llarg mur nord-
sud excavat l’any 2012 corre paral·lel a la torre, però en 
cap moment ambdues estructures connecten i, per tant, 
no és possible establir la relació relativa entre ambdues, 
de tal manera que estructuralment no és possible avui per 
avui discernir si el mur exterior és anterior o posterior a la 
torre. Quelcom similar succeeix amb la cambra excavada 
l’any 2003, fins al punt que no connecta ni amb la torre ni 
amb el mur perimetral. En aquest punt es dóna a més una 
paradoxa. El mur de ponent de la cambra apareix alineat 
respecte al mur perimetral, però a una cota inferior (quan 
el mur perimetral apareix ja penjat) i sense una connexió 
clara entre ambdues.

La parcialitat de les troballes realitzades i l’escassetat 
de materials associats plantegen, en el present estadi 
de l’anàlisi, més preguntes que respostes. Analitzem en 
primer lloc les restes localitzades. Les excavacions han 
posat al descobert una estructura que se situa paral·lela a 
l’estructura de la torre i que, possiblement l’encerclava total 
o parcialment, ja que almenys per migdia es prolonga més 
enllà dels límits establerts per la torre.

Aquesta estructura presenta una peculiaritat important 
de difícil interpretació, l’element sobresortint de planta 
triangular. Aquesta mena d’elements són característics de 
les estructures defensives, sobretot d’època moderna, però 
la que ens ocupa presenta algunes peculiaritats. Per una 
banda, és molt petita (quatre metres d’amplada màxima) 
i, per l’altra, la fonamentació del conjunt de l’estructura 
és molt escassa, fet que contrastaria amb una possible 
finalitat defensiva. 
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L’altra gran problema que planteja aquesta estructura, a 
part de la seva funcionalitat, és la seva datació, com ja hem 
comentat. Els estrats que s’hi associen presenten una gran 
escassetat de materials i el fet que no hi hagi una relació 
directe entre aquesta estructura i la torre no permet establir 
una datació relativa atenent a les relacions estructurals.

Tampoc queda clara la seva relació amb les restes 
excavades l’any 2003. Aquelles estructures se situen a una 
cota inferior al de l’estructura que ens ocupa, però donats 
els esllavissaments produïts en aquest sector del jaciment 
no es pot descartar que en realitat siguin cronològicament 
posteriors, bastides quan el gran mur nord-sud ja s’havia 
esllavissat en aquest sector, creant-se un nou nivell de 
circulació.

Pel que fa a l’estructura de la torre, les excavacions 
han aportat algun indici prou interessant en el qual 
caldrà aprofundir. A la part baixa del mur, i clarament 
individualitzable respecte a la resta del parament, bastit 
amb carreus quadrangulars, regulars i formant filades, 
s’aprecia una banqueta de fonamentació bastida amb 
pedres petites i on s’hi detecten alguns petits trams 
d’opus spicatum. Aquesta mena de parament, construït tot 
emprant pedres allargassades disposades diagonalment 
és característic dels segles IX-XI, anterior, per tant, a la 
resta de l’edifici. A més, aquesta mena de parament no 
recorre la totalitat de la façana de la torre, essent absent a 
l’extrem septentrional. A primer cop d’ull podria plantejar-se 
l’existència d’alguna estructura anterior a la torre que va 
ser parcialment aprofitada com a fonament.

Un altra element sobre el que caldrà aprofundir, és la cota 
de fonamentació de la mateixa torre. Les excavacions de 
l’any 2003 varen demostrar com l’extrem septentrional  
presenta una fonamentació molt potent, però sembla que 
aquesta profunditat podria no ser extensible a la totalitat de 
l’estructura. Si les restes localitzades a l’extrem de migdia 

corresponen realment al tancament de la torre, aquesta 
presentava una fonamentació molt inferior en aquest sector. 
De fet, encara que aquells elements no corresponguin a la 
torre el que sí queda clar és que aquesta fonamentació era 
molt més escassa en aquest extrem, ja que en cas contrari 
l’excavació n’hauria posat al descobert les restes.

El propi parament de la fonamentació del mur nord ja 
denota un cert desnivell de sud a nord, apreciable en el fet 
que es van afegint noves filades de carreus a mesura que 
s’avança en direcció nord.

Tots els indicis recuperats apunten cap a una situació 
topogràfica peculiar que va condicionar la forma de les 
estructures construïdes. S’aprecia un important desnivell 
en direcció est i nord. Aquesta topografia provoca que les 
fonamentacions no siguin regulars, sinó que s’hi adapten. 

En el cas de la torre podríem plantejar a tall purament 
hipotètic avui per avui, una primera estructura, de menors 
dimensions, situada a l’espai central de la petita elevació, 
amb un parament d’opus spicatum. La construcció de 
la nova torre va ampliar la seva superfície i per evitar 
problemes de possibles esllavissaments la seva façana 
nord no es va construir a la part alta de l’elevació, sinó en 
una terrassa inferior, actuant al mateix temps de mur de 
contenció i proporcionant una major estabilitat a l’edifici. 
Aquesta peculiaritat explicaria l’important fonamentació 
emprada en aquest sector i que podríem fer extensiva 
a determinats espais del casal que es va creant al seu 
entorn, especialment a tramuntana i ponent, on sembla que 
el desnivell era més abrupte.

En aquest sentit també resulta interessant l’angle nord-
est de la torre, que exteriorment presenta, a una cota 
inferior al nivell de circulació actual, un gran bloc de forma 
circular que podria haver funcionat com a marxapeu per 
les rodes de carros. De ser així, es tractaria d’un element 
que originalment havia de ser visible, el que implicaria que 
la cota de circulació de la zona seria força més baixa a 
l’actual. 

En definitiva i completant el que ara per ara sabem, podríem 
plantejar la possibilitat que el desnivell original fos tant 
important a la banda nord que en realitat la porta original 
de la torre (situada a ponent) quedés en posició elevada. 
No es tractaria d’un primer pis, ja que el desnivell natural 
provocaria que mentre que l’extrem nord quedava elevat, el 
de migdia se situés a nivell de terra). De fet, el nivell al nord 
de la torre presenta encara avui dia un important desnivell. 
Les reformes posteriors, potser la reconversió en palau de 
finals del segle XIV, elevarien tot el sector. 

Aquesta hipòtesi, però, malauradament no resol el 
problema del llarg mur nord sud. Si atenem a la cota en què 

Figura 5. Vista general de la zona 1.
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el mur queda penjat pel seu extrem nord, hem de pensar 
que es va construir quan la cota de circulació de tota la 
zona ja era elevada i, per tant, en època moderna, en tot 
cas posteriorment al segle XIV.

Si analitzem els materials aportats per l’estratigrafia, tot 
i que escassos, no desmenteixen aquest plantejament. 
La majoria  s’han localitzat a l’exterior de l’estructura, als 
espais que hem denominat A3 i A6. Al primer d’aquests dos 
espais, situats a la zona nord, a tocar la cambra excavada 
l’any 2003, trobem dos nivells que han proporcionat alguns 
fragments de ceràmica amb decoració en verd i manganès, 
associat a algun fragment de ceràmica en blau català. 
Aquests materials ens porten a una datació de finals del 
segle XIII o ja entrat el XIV, en un dels estrats, i del XIV, 
o potser ja dins el s.XV (els materials són molt escassos 
per afinar més) en el cas del nivell superior. Aquests dos 
estrats es relacionen amb la gran estructura que corre 
paral·lela a la torre i, per tant, podríem situar en aquests 
moments la seva construcció, per tant, posterior a la torre, 
i també podríem situar en aquests moments l’elevació del 
terreny de tota la zona.

Zona 3

Si ens traslladem a la zona 3, excavada l’any 2013, el 
principal problema continua essent la manca de bones 
estratigrafies en molts dels espais que permetin establir 
una datació prou clara i acurada de les estructures 
localitzades. La majoria d’estrats identificats corresponen 
als nivells d’abandonament i obliteració del sector, amb 
abundant presència de materials del segle XX. Tot i això, 
l’excavació ha permès determinar algunes actuacions en 
aquets sector, gràcies sobretot a que les interrelacions 
entre les diferents estructures permet, almenys, establir 
seqüències evolutives relatives:

Pel que fa a la topografia, es pot apreciar clarament com el 
sector presenta un important desnivell tant en sentit nord-
sud com est-oest. Són diversos els elements que així ho 
indiquen.

El propi mur que tanca per migdia l’edifici presenta el seu 
nivell de fonamentació aproximadament a la mateixa cota 
que el paviment de l’A11, a diferència del mur occidental 
del mateix edifici que presenta la fonamentació a una 
cota força més baixa. Altres elements, com l’existència 
del pou denoten que aquest sector funcionava a una cota 
relativament elevada, mentre que les estructures que 
s’hi adossen posteriorment, com el dipòsit A10 varen ser 
construïdes aprofitant el desnivell natural, que a migdia era 
molt més baix.

A aquestes dades cal afegir-hi els obtinguts a la campanya 

de l’any 2012 que permeten establir amb certa seguretat 
que el nucli central de l’edifici ocupava el punt més alt 
d’una petita elevació, estenent-se per les vessants. Això va 
condicionar la forma i evolució de l’edifici. 

El que si es pot establir amb certa seguretat és que la 
topografia que veiem actualment s’adequa poc a l’existent 
en el moment de l’erecció de la torre. En aquest punt, cal 
insistir en què sembla que les aportacions més importants 
es varen realitzar al sector nord. Les excavacions de l’any 
2003 ja varen permetre apreciar com la construcció de 
la cambra annexa va requerir unes fonamentacions molt 
irregulars que s’adaptaven al pendent existent. A això cal 
afegir la potència estratigràfica recuperada al sondeig 
realitzat aquell mateix any a l’interior de la torre on es va 
apreciar com la banqueta de fonamentació del mur nord 
apareixia a més d’un metre i mig de profunditat, cosa que, 
cal dir-ho, aparentment no succeeix amb el mur oest (si 
més no al tram excavat al sondeig de 2003). Això implica 
que bona part del parament que actualment apareix cobert 
era visible en el moment de construir-se la torre.

Retornant als resultats dels treballs de l’any 2013 la majoria 
d’estructures conservades en aquest sector són difícils 
de datar. Un dels elements més antics sembla ser el pou 
localitzat a l’A14, obliterat precisament per la construcció 
de la resta d’estructures del sector. A la banda est es va 
localitzar un nivell relacionat no tant amb la construcció de 
l’estructura (no aprofundeix el suficient per ser una trinxera 
de fonamentació) sinó amb alguna reforma o reparació. 
Aquest estrat ha proporcionat materials de la segona meitat 
del segle XVI, però massa escassos per poder extrapolar-
los amb seguretat.

Un segon element que ha proporcionat alguns materials 
ha estat el dipòsit A13. Aquesta estructura apareix 
completament aïllada de la resta d’elements localitzats 
el que dificulta la possibilitat de  realitzar-ne una evolució 
relativa basant-se en les relacions estructurals. Tot i això, 
cal assenyalar les fortes similituds estructurals respecte al 
dipòsit A10, raó per la qual no es pot descartar que ambdós 
espais siguin coetanis. Tot i això, un dels nivells de farcit i 
obliteració de l’estructura ha proporcionat ceràmiques de 
reflexos metàl·lics. Això situaria el seu abandonament, o 
l’elevació del seu nivell de circulació al segle XVI, però, 
un cop més, els materials són massa escassos i poc 
significatius.

És per sota del paviment de l’A11 on s’haurien de localitzar 
els materials més fiables. Aquest paviment, de grans 
blocs de pedra, molts d’ells aprofitats de construccions 
anteriors, segella l’estratigrafia inferior i, per tant, hauria de 
proporcionar uns horitzons més fiables. De fet, dos dels 
estrats situats per sota del paviment han proporcionat 
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ceràmiques característiques dels segles XVI-XVII. Un cop 
més el que podem asseverar és que el segle XVI és un 
gran moment de modificacions arquitectòniques a l’edifici, 
dins el procés de transformació lligat al canvi de propietari i 
al concepte de l’edifici i en el seu llenguatge arquitectònic. 
Per tant, en aquest moment podem situar la construcció del 
gran espai A11.

Pel que fa a l’evolució posterior del sector, la manca de 
materials arqueològics, anteriors als segles XIX-XX, 
pertanyents a nivells d’abandonament o farcit de les velles 
estructures, provoca que, ara per ara, solament es pugui 
establir una evolució relativa basant-nos en les relacions 
estructurals dels diferents elements.

Estructuralment, tots els elements recuperats són posteriors 
a la construcció general de ‘edifici ja que molts d’ells es 
recolzen contra la seva estructura. L’element més antic és, 
probablement, el pou localitzat dins l’A14. Es tracta d’una 
estructura de planta circular, amb parets de rierencs lligats 
amb morter. L’estructura es fica parcialment per sota d’una 
estructura de planta absidal i és travessada de nord a 
sud per una canalització posterior. Aquests dos fets varen 
impedir aprofundir en l’excavació interior del pou.

Posteriorment o paral·lelament, es va construir l’A11. 
Aquest és l’únic espai que sembla ben datat, dins el segle 
XVI. Tot i això, aquesta imatge pot ser arqueològicament 
falsa, ja que els estrats localitzats amb aquesta datació 
poden correspondre més a un procés de terraplenament 
de la zona, i no tant a la construcció de les estructures. 
Tanmateix, creiem que aquesta tasca de terraplenament 
no tenia sentit si no s’associa a la construcció dels murs 
perimetrals de l’espai. Es tracta d’un àmbit quadrangular, 
construït aprofitant el desnivell oest-est existent en aquest 
sector, dotat d’un paviment de peces de pedra. Moltes 
de les lloses de la pavimentació són en realitat blocs de 
pedra calcària ben carejats, aprofitats de l’ensorrament o 
desmuntatge d’alguna estructura propera. No queda clar 
si aquest espai es va concebre com una estança o una 
mena de terrassa o plataforma destinada a comunicar 
l’interior de l’edifici amb aquest sector i el propi pou. De fet, 
actualment existeix al mur meridional de l’edifici una porta 
condemnada que podria haver funcionat amb aquest espai 
(l’existència d’elements moderns com un arbre i una fossa 
sèptica encara per desmuntar han impedit de moment 
apreciar de forma directe aquesta relació). 

Amb posterioritat a la construcció d’aquest espai, es varen 
afegir dos nous elements que varen suposar modificacions 
importants al sector. Per una banda, es va construir una 
estructura absidada, que actualment conté un forn (obert 
cap a l’interior de l’edifici) que malmet i oblitera el pou. 
Paral·lelament o anteriorment a la construcció d’aquesta 

estructura, trobem la construcció d’un dipòsit (A10). El 
seu mur de ponent  es prolonga en direcció nord lligant 
aquesta estructura a la pròpia façana de l’edifici, i és contra 
aquest mur que recolza al seu torn, la fonamentació de 
l’absis, fet que fa pensar que les dues estructures haurien 
de ser com a mínim, coetànies, o que el forn és posterior. 
Per construir el dipòsit es va malmetre part del mur que 
tancava originalment l’A11, marcant un cert  temps entre la 
construcció d’aquests espais. 

Cal assenyalar que la fonamentació de l’absis és 
travessada per una canalització de teules que comunica 
l’interior de l’edifici amb el dipòsit (A10). No en coneixem el 
punt d’origen ni la seva funcionalitat, que només es podrà 
resoldre amb una intervenció a la sala interior de l’edifici on 
aquesta canal s’originava.

Pel que fa al dipòsit, de planta quadrangular, anava enllosat 
interiorment amb rajoles quadrangulars de color vermell. Al 
mur occidental presenta tot un seguit de blocs, que inserits 
al parament sobresurten uns quaranta centímetres i que 
actuaven com a escala per permetre l’accés a l’interior. 
Els murs perimetrals presenten un arrebossat de morter, 
que es va trobar força degradat per la humitat acumulada. 
L’estructura anava originalment coberta, com ho demostra 
la gran quantitat de teules trobades a la part inferior del 
seu rebliment. Per altra banda, tot aprofitant el desnivell 
del terreny presentava una gran obertura a la banda de 
migdia, probablement per facilitar la recollida de líquids que 
emmagatzemava. En aquest mateix costat, una canalització 
vertical travessa l’interior del mur. La seva presència es 
presta a diferents interpretacions. Per una banda -i aquesta 
ens sembla la possibilitat més inversemblant-, podria 
actuar de sobreeixidor. Per l’altra, podria formar part d’un 
sistema de sifó que permetés crear una circulació del líquid 
que es portaria cap a una altra estructura (el dipòsit A13 
per exemple?). De ser així, res es conserva de la connexió 
entre ambdues estructures. La tercera possibilitat seria la 

Figura 6. Vista aèria de la zona 3 (foto A. Verdaguer).
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lectura inversa, és a dir, que la canalització recollís líquid 
d’una altra zona o estructura avui perduda i la portés cap a 
l’interior del dipòsit.

En aquest apartat ens hem referit constantment a “líquid” 
per referir-nos al producte emmagatzemat en el dipòsit. 
El més probable, ateses les seves dimensions i ubicació, 
és que es tractés d’aigua, potser les aigües pluvials, 
recollides i canalitzades cap aquest sector, però atès que 
la canalització localitzada sembla provenir de l’interior de 
l’edifici solament l’excavació d’aquell espai interior ens 
permetrà obtenir dades més clares del seu origen.

Una altra possibilitat és que no es tracti d’un dipòsit per 
líquids sinó de quelcom molt diferent, un femer. De ser 
així la canalització recolliria les deposicions dels animals 
que es trobarien en estables a l’interior de l’edifici (o fins 
i tot de les persones). La canalització vertical serviria, 
en aquest cas, com a xemeneia per dispersar els gasos 
acumulats. Estructures similars es varen localitzar en unes 
excavacions realitzades al carrer Alemanys de Girona. En 
aquell cas existien dos dipòsits, un situat a l’interior de 
l’edifici i un segon a l’exterior, fora muralles. En ambdós 
casos una canalització servia per conduir els líquids fecals 
cap aquests dipòsits. Certament, aquesta possibilitat 
és més remota que les altres plantejades, però només 
l’excavació de l’interior de l’edifici i la localització de l’origen 
de la canalització permetran establir amb seguretat la 
funcionalitat del dipòsit.

El darrer element localitzat és un segon dipòsit, col·locat 
en una posició més baixa, aparentment aïllat de la resta 
d’estructures. La seva aparença és similar a la del dipòsit 
A10, però hi ha alguns elements que fan pensar en una 
evolució diferent. El seu interior no presenta cap senyal 
d’arrebossat. A més, els murs perimetrals es varen 
construir directament al damunt del paviment de rajoles 
que constitueixen el fons del dipòsit i en alguns punts hi 
ha una separació de 4 o 5 cm entre ambdós elements. Cal 
assenyalar que tampoc durant l’excavació del seu interior 
es va recuperar cap element caigut corresponent a un 
possible cobriment interior del dipòsit. Aquests elements 
plantegen diverses possibilitats. La primera és que l’aljub 
no fos destinat a líquids. La segona és que no s’arribés 
a finalitzar la seva construcció o que es modifiqués el 
projecte quan ja era a mig fer. Dos elements juguen en 
favor d’aquesta hipòtesi. La primera és la construcció del 
mur que en dobla un dels perimetrals i que denota un 
canvi en el projecte original amb una reducció de l’espai. 
La segona és la compactació dels nivells de rebliment i 
l’escassetat de materials. A diferència del dipòsit A10, que 
un cop abandonat  va ser aprofitat com abocador i es va 
anar omplint lentament amb molt diversos materials, l’A13 

sembla haver estat reblert de forma ràpida, sense haver 
estat utilitzat com abocador. A més, els nivells recuperats al 
seu interior  apareixien molt compactats. Aquests elements 
fan pensar en una remodelació de l’espai. La compactació 
del terreny i la remodelació d’un dels murs perimetrals 
semblen indicar una refacció que molt probablement 
va suposar una elevació del nivell de circulació (la 
compactació seria necessària per evitar l’esfondrament 
parcial del nou paviment). En aquest sentit, podríem 
pensar en l’elevació del nivell del dipòsit, potser en relació 
a la mateixa construcció del dipòsit A10. Malauradament,  
resultarà difícil de comprovar per la desaparició dels nivells 
superiors del sector.  

A la zona més propera a la façana sud del casal es 
conservaven tot un seguit de murs de pedres disposades 
en sec, que no eren altra cosa que un tancat, construït 
en algun moment del segle XX. Aquestes parets, 
possiblement destinades a un clos per a animals (galliner?) 
cobrien parcialment la majoria d’estructures de la zona i, 
juntament amb la construcció de dues fosses sèptiques 
interconnectades són les responsables del fet que bona 
part de l’estratigrafia hagi proporcionat materials de la 
darrera centúria del segon mil·lenni.
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NOTES

1) Aquest estudi forma part del projecte I+D “Del oppidum a 
la ciuitas (III). La transformación de la ciuitas y la transición 
hacia nuevos modelos de estructuración territorial (HAR 
2013-40778-P).


