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Figura 1. Vista aèria de la muntanya de Sant Julià de Ramis,
amb el castellum en primer pla.
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1. La descripció de l’indret

La ubicació especial de la muntanya de Sant Julià de Ramis ha condicionat gran part
de la seva història. Situada pràcticament com a element de divisió entre les planes
de l’Empordà i de Girona en una zona des d’on es controla l’únic punt de comuni-
cació entre ambdues, és un emplaçament que la converteix en un lloc ideal per vigi-
lar el territori. Qui domini aquesta muntanya controla el Congost i, per tant, l’eix de
comunicació nord-sud que el travessa. Aquest fet no solament succeïa a l’època an-
tiga, durant la qual passava per aquí el denominat camí d’Hèracles, que els romans
transformarien en la ViaAugusta, sinó que es dóna encara avui atès que pel Congost
hi circulen l’autopista A-7, la Carretera Nacional II, la via del ferrocarril i, pròxi-
mament, el tren de gran velocitat.

Amés, les característiques especials del terreny, que fan de la muntanya de Sant
Julià una elevació amb una terrassa superior allargassada però força planera, la con-
vertien en el lloc ideal per construir-hi un gran assentament des del qual es contro-
lessin les terres dels entorns. Això va motivar la construcció de l’oppidum. Aquest
fet, indirectament, va provocar que la muntanya fos l’indret idoni perquè els romans
hi establissin un punt de control durant els primers segles de la seva ocupació a tra-
vés d’un pacte amb els qui detenien el govern. Un cop més, la muntanya va esdeve-
nir un indret estratègic durant les guerres sertorianes, un enclavament que els exèr-
cits de Pompeu no podien ultrapassar sense neutralitzar-lo. Fins i tot un cop
abandonat l’oppidum i substituït per una nova ciutat, Gerunda, que controlaria la via
d’una manera molt més directa, a la muntanya de Sant Julià hi va seguir havent dos
elements molt importants en el procés d’aculturació emprès per Roma: per una ban-
da, una torre de guaita a l’extrem occidental i, per l’altra, un gran temple al costat
contrari, que devia ser visible de molts quilòmetres lluny a través de la plana em-
pordanesa, com també devia ser un important element de propaganda.

Totes aquestes circumstàncies es continuaven donant a l’època baiximperial,
durant la qual, d’acord amb un extens programa destinat a defensar les principals
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vies de comunicació de les províncies, s’edificà una caserna que tenia com a objec-
tius primordials controlar, un cop més, el Congost i servir de defensa avançada o de
reforç a la ciutat de Gerunda. Ningú no es podia arriscar a atacar-la deixant a l’es-
quena una fortificació que no solament podia suposar un perill greu per a la rere-
guarda, sinó que, ocupant el Congost, podia tallar qualsevol retirada o arribada de
reforços als invasors.

A la muntanya de Sant Julià de Ramis hi havia dos indrets que a cop d’ull sem-
blaven òptims per bastir-hi una caserna i una torre de guaita.Ambdós estaven situats
a l’extrem occidental de la muntanya i estaven separats per una petita vall. Actual-
ment, el més occidental és ocupat per un castell construït a l’època moderna.Aques-
ta construcció, parcialment excavada a la roca, ha alterat poderosament el sector i, a
més, ha fet desaparèixer totes les restes anteriors que hi pogués haver a l’indret. De
tota manera, les dimensions de les obres que es van haver de fer per construir aquest
castell fan pensar que la terrassa no oferia, inicialment, l’espai suficient per bastir-
hi una gran caserna. Encara que fos així, però, l’altre indret tenia molts avantatges.
Per una banda, es tractava d’un lloc protegit d’una manera natural per tres costats.
Així, pel nord i pel migdia la muntanya presentava un gran pendent, mentre que a
ponent hi havia la vall esmentada suara. Per l’altra, tot i aquest entorn abrupte, la te-
rrassa superior oferia una superfície planera, estreta però molt llarga, que hi perme-
tia construir diversos edificis. A més, com a elements definitius s’havien de consi-
derar les restes que hi havia: un turó artificial on probablement ja hi havia hagut una
torre de guaita durant les darreres dècades de la república i les restes del recinte em-
murallat de l’oppidum ibèric, que encara es conservaven parcialment intactes i que
facilitaven força les mesures defensives.

2. Els precedents. El poblat ibèric

Les restes del poblat ibèric d’aquesta zona són escasses i disperses. La construcció de
la caserna baiximperial, que va fonamentar tots els murs en la roca del subsòl, va
malmetre en gran manera totes les construccions anteriors. No obstant això, podem
dividir les restes en dos apartats: els habitatges del barri occidental i el recinte de les
muralles, les quals estan en més bon estat que els habitatges, atès que, d’aquests, és
pràcticament impossible esbrinar-ne les dimensions.Als problemes per saber-ne l’es-
tructura s’hi afegeixen els relacionats amb la datació per tal com les construccions
posteriors no solament van malmetre els edificis més antics, sinó que també afecta-
ren l’estratigrafia.A l’extrem del carrer estava situada una de les portes principals del
poblat, com veurem, closa i traslladada als darrers temps de la construcció.

L’urbanisme d’aquest sector s’articulava al voltant d’un carrer en direcció est-
oest que travessava la zona d’hàbitat, de la qual resten alguns murs dispersos, així
com els retalls a la roca d’algunes cases.

En les excavacions també es van descobrir part de les muralles que tancaven el
poblat ibèric per la banda occidental. L’aspecte que tenen actualment i que, en al-
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guns aspectes, no difereix gaire del que oferiren als constructors de la caserna bai-
ximperial és el resultat de diverses fases constructives entre les quals cal destacar la
darrera. Al principi del segle i aC, les defenses d’aquest sector es van transformar
radicalment. Es van cloure l’antiga porta i el camí que hi portava, situats al mig de
la terrassa en direcció oest-est, i es va construir una muralla doble al sector. Al da-
vant d’aquesta estructura es va crear un turonet artificial que actuava com a coixí
defensiu. Per fer-lo, es va aprofitar la roca mateixa del subsòl (pissarra esquistosa),
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es va fer desaparèixer completament l’antic camí i es va obrir un vall a la banda de
llevant. També es va modificar el tram de migdia de la muralla bastint un poderós
mur de 2,5 m d’amplada amb contraforts interns situats cada 3 m. L’extrem nord
també va ser transformat eliminant part de la muralla doble que hi va haver fins lla-
vors i que va ser substituïda per un mur molt més gruixut però únic; a més, es va
obrir, segurament, una porteta a l’extrem de tramuntana, gairebé a tocar el barranc.
La funció d’aquest mur nou era clarament defensiva, perquè, per accedir-hi, calia
passar per un espai estret, encaixonat entre la muralla i el penya-segat esmentat. Cal
relacionar totes aquestes reformes, dutes a terme immediatament abans de l’aban-
donament del poblat, amb el conflicte militar que va enfrontar Sertori i el general
Gneu Pompeu, i que conclogué amb la victòria del segon, la qual comportà, entre al-
tres conseqüències, la fundació de la ciutat de Gerunda, que des d’aleshores va exer-
cir, d’una manera directa, el control del camí en direcció nord-sud, la Via Augusta
romana, atès que aquesta via la travessava pel mig.

Com veurem, una part important d’aquestes darreres defenses republicanes,
moltes de les quals ja estaven arrasades o força ensorrades, fou aprofitada com a lí-
mit occidental de la caserna baiximperial, especialment el turó artificial, autèntic
punt fonamental de l’indret, on es va bastir una torre de guaita.

2. El «castellum»

Apartir del principi del segle i aC, el sector romangué abandonat durant més de qua-
tre segles. Hi havia un element que, si bé no s’ha conservat, podria ser considerat
l’embrió de la gran caserna. S’aprofità el turó artificial per bastir-hi una torre de
guaita des de la qual es tenia una vista excepcional sobretot de l’Empordà, en un
sector que era invisible des de la ciutat de Gerunda. D’aquesta torre, potser de fus-
ta, no n’hem conservat restes, però un conjunt important de materials ceràmics in-
dica clarament una presència humana considerable i permanent, però, tanmateix, es-
poràdica un cop esdevingut l’abandonament general del lloc.

Sigui com vulgui, en un moment del baix imperi, que s’ha de situar clarament en
les reformes engegades al principi del segle iv i destinades a una defensa més bona
de les províncies i, sobretot, dels camins, es va bastir a l’indret un castellum estruc-
turat entorn d’una torre de guaita. El lloc era ideal no solament perquè es tenia un
control absolut dels voltants i un domini del camí en direcció nord-sud que portava
a Gerunda, sinó perquè el terreny oferia grans avantatges.

Per una banda, el turó artificial proporcionava una plataforma ideal per bastir-hi
al damunt la torre de guaita. Per l’altra, la terrassa ocupada anteriorment per l’oppi-
dum ibèric proporcionava un espai planer idoni per construir-hi els edificis nous; per

194 J. Burch, J. M. Nolla, Ll. Palahí, J. Sagrera, M. Sureda, D. Vivó

2. Cal valorar aquest punt amb cautela, per tal com l’ampliació de les excavacions cap a l’est podria con-
firmar la presència de més edificis en aquesta direcció i el fet que l’espai ocupat pel castellum fos més gran
que la visió que en tenim actualmen.



El «castellanum» de Sant Julià de Ramis. Darreres novetats 195

Figura 3. Castellum de Sant Julià de Ramis. 1ª fase.



acabar-ho de completar, les antigues muralles, si bé parcialment ensorrades i neces-
sitades de reparacions, oferien una línia de defensa pràcticament construïda i que es
podia aprofitar fàcilment. A aquests fets cal afegir-hi les característiques del terreny,
que proporcionava una defensa natural per tres bandes, atès que l’extensió cap a lle-
vant de la terrassa era l’únic espai relativament obert i accessible.2

De fet, aquests elements previs condicionaren, almenys parcialment, les cons-
truccions noves, perquè, com es pot apreciar, les cambres de la banda nord de l’edi-
fici nou s’adapten al perímetre delimitat per l’antiga muralla, en un intent d’aprofi-
tar al màxim la plataforma que aquesta delimitava.

Un element important, almenys inicialment, d’aquest autèntic castellum és la to-
rre de guaita bastida a la part superior del turó artificial. Només se’n conserven al-
guns murs que en delimitaven el basament, construïts, com tots els murs d’aquest
període, amb pedres lligades amb morter i alçats amb l’ajuda d’un encofrat. Aquests
murs dibuixen un basament irregular, quasi trapezoïdal, que en realitat no fa res més
que adaptar-se a la forma del turó. La funció era crear una plataforma superior pla-
nera i sòlida per poder alçar la vertadera torre, avui perduda.

Per aprofitar l’antic turó artificial, va caldre refer parcialment la muralla, que en
part apareixia ensorrada. Aquest fet és corroborat per la descoberta de trams petits
de mur amb morter i, sobretot, per la construcció d’un mur que actuava com a ele-
ment de contenció del farciment del turó artificial, bastit immediatament al damunt
de l’antiga muralla.

El sector nord de la muralla també devia estar molt arrasat, perquè alguns basa-
ments de les noves defenses (concretament, dues estructures fetes de pedra lligada
amb morter) es van bastir a una cota molt baixa; per tant, al segle iv gairebé no hi
havia muralla en aquell sector.

El sector ocupat antigament pel barri occidental del poblat va ser terraplenat
del tot. La zona central va ser rebaixada fins a la roca, de manera que es va crear
una superfície planera per fonamentar-hi els murs de l’edifici i col·locar-hi els pa-
viments de morter, mentre que a tramuntana i migjorn, on la roca iniciava el pen-
dent natural de la muntanya, es van fer grans farciments de terra emprant el mate-
rial que s’havia retirat del sector central. Així, l’edifici, que a la part central està
disposat sòlidament sobre la roca del subsòl, penja al damunt del desnivell pel
nord i, sobretot, pel sud. Amb vista a la fonamentació sobre la roca, es van haver
de construir uns fonaments de fins a 4 m de potència amb contraforts poderosos a
la banda de migdia.

L’edifici que va ocupar aquesta plataforma es va construir amb pedres locals lli-
gades amb morter i emprant la tècnica de l’encofrat per bastir els murs. En uns
quants s’aprecien algunes filades i restes incipients de construcció en opus spica-
tum. Per reforçar alguns angles i construir pilastres i llindars, es van fer servir ca-
rreus de gres del temple republicà, ja abandonat de feia temps i que estava situat a
l’espai ocupat actualment per l’església dels Sants Metges.

L’ús d’aquest material als punts que acabem d’esmentar va obeir a una necessi-
tat constructiva. Els angles de qualsevol fonamentació sempre són la part més feble
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i necessiten, pel que fa a les pilastres, blocs quadrats i relativament grans. Això no
es podia aconseguir amb la pedra local, atès que la pissarra no es pot tallar en blocs
perquè s’exfolia. En el període de la construcció de l’edifici aquest problema es va
resoldre amb l’aprofitament de blocs del temple. Uns quants segles més tard, quan
es reformà l’edifici, es va haver de recórrer al travertí per aconseguir aquests blocs,
a causa d’unes raons que ens escapen.Aquest travertí provenia de la zona de les Go-
ges, uns quants centenars de metres al sud-oest del sector que ocupa la muntanya de
Sant Julià.

L’edifici, de forma quasi simètrica segons un eix est-oest, s’estructurava a partir
d’una gran nau central (àmbit 13) de més de 8 m d’amplada i gairebé 30 m de lon-
gitud. Estava envoltada de pilastres construïdes a base de blocs de gres i travessada,
pel mig, per una fila de pilars de característiques similars destinats a sostenir l’em-
bigat del sostre. Les pilastres no segueixen una alineació perfecta, però això no és
un error, sinó un efecte buscat d’una manera voluntària, perquè les bigues transver-
sals devien recolzar sobre la fila de bigues centrals i devien repartir el pes d’una ma-
nera més esglaonada que no si haguessin travessat de banda a banda. Aquesta es-
tructura denota clarament que la nau anava coberta amb un sostre de doble vessant.

Els murs estaven disposats sobre la roca del subsòl, on es van obrir rases de fo-
namentació tant per als murs com per a les pilastres i que feien entre 20 cm i més
d’1 m de profunditat. Als llocs on ja hi havia una rasa de fonamentació més antiga
pertanyent a les antigues defenses de l’oppidum, com ara l’angle nord occidental de
la cambra, tant el mur nou com les pilastres de gres s’aprofundien fins al final de
l’antiga rasa per recolzar contra la roca.

Les cambres situades a tramuntana i migdia d’aquesta gran nau es distribueixen
amb simetria, de tal manera que a les quatre cambres localitzades al nord n’hi co-
rresponen quatre més a la banda de migjorn.

La cambra 6, situada a la banda nord-oest del conjunt, mesura 6 m × 8 m; cons-
truïda totalment sobre la roca natural, conservava un paviment de morter, caracte-
rística que es repeteix a totes les estances.Al costat de migdia hi havia una gran por-
ta amb un llindar de blocs de gres, avui quasi desaparegut, que en una fase posterior
va ser reformada reduint-se’n l’obertura, que a l’origen devia fer prop de 2 m.

Al nord hi ha una cambra (àmbit 17) de dimensions molt més petites (4 m × 3
m) que aprofitava l’espai que hi havia entre el descrit anteriorment i l’antiga mura-
lla ibèrica. Aquesta cambra ja estava mig construïda al punt on el turó inicia la bai-
xada cap al nord; per tant, la meitat de tramuntana de la cambra es va construir al da-
munt d’un farcit de terraplenament. En aparença, aquesta cambra no es comunicava
directament amb l’àmbit 6, mentre que al costat nord es conservaven les restes d’u-
na porta d’aproximadament 1 m d’obertura el llindar de la qual devia ser de blocs de
gres, dels quals actualment només en resta l’empremta.

Entre els àmbits 6 i 17 i la muralla ibèrica hi ha un espai de forma similar a dos
triangles units per un vèrtex que, tot i no formar part de cap estança, va ser terraple-
nat parcialment i pavimentat amb un sòl de calç. Diem «parcialment» perquè a la
part més propera a la muralla no es va enretirar la totalitat dels enderrocs, de tal ma-
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nera que els paviments de morter que es van construir a l’indret no recolzaven con-
tra la muralla, sinó contra aquests enderrocs.

A llevant dels àmbits 6 i 17 està situat l’àmbit 4, una gran estança de 10,5 m ×
6,5 m que en una fase posterior va ser subdividida, però que en aquesta primera eta-
pa constituïa una unitat. En aquest cas, a causa de l’eixamplament natural de la te-
rrassa superior en aquest sector, només va caldre farcir el terreny per anivellar-lo a
l’extrem de tramuntana. No es conserva cap marca de porta a la banda de migdia,
però aquesta segurament era a tramuntana, on la superfície de la part central del mur
presenta una zona molt polida, allà on devia ser el llindar de la porta. Devia tenir,
aproximadament, 1,5 m d’amplada.

L’àmbit 1 es localitza a llevant del 4 i ofereix un estat força fragmentari perquè
gran part dels murs perimetrals han desaparegut. Tot i això, encara se’n distingeix el
perímetre, que defineix una cambra de quasi 9 m × 6 m. L’estat d’arrasament dels
murs impedeix precisar on era la porta d’accés.

Amigdia trobem quatre cambres idèntiques a les situades al costat de tramunta-
na. Aquest fet és força remarcable perquè es van haver de construir grans farcits de
terraplenament, grans murs de contenció i contraforts poderosos per mantenir
aquesta simetria no solament en la distribució, sinó també en les dimensions;
aquesta opció s’explica pel fet que aquestes estances eren força més enllà del punt
on la roca del subsòl comença a davallar. A més, en aquest costat es va haver d’a-
frontar un altre problema. Alguna capa de roca del sector era formada per vetes de
roca més tova que la dels entorns, que s’esmicolava per l’erosió i provocava enso-
rraments, amb els quals s’arrossegaven les capes superiors i tot allò que hi hagués
al damunt. Aquest problema ja l’havien tingut els habitants del poblat ibèric, que
van haver de reformar, en diverses ocasions, la muralla del sector a causa de les es-
llavissades freqüents. La solució final va ser construir un gran mur de 2,5 m d’am-
plada amb contraforts abundants a la cara interna. Tot i això, actualment la muralla
presenta senyals d’haver-se ensorrat per efecte d’aquesta erosió. També per aques-
ta raó els constructors del castellum van col·locar a la banda sud contraforts pode-
rosos per ajudar a sostenir l’estructura. Tanmateix, a hores d’ara, els murs de la
banda de migdia apareixen parcialment desplomats i afectats per aquests ensorra-
ments.

La simetria entre ambdós sectors arriba al punt que també es repeteix a migdia
fins i tot l’espai situat a l’extrem nord-oest entre les estances i la muralla i que es
mantenia pavimentat com a zona oberta, però. Així entre els àmbits 16 i 24 i la mu-
ralla sud-oest de l’oppidum ibèric es va localitzar un espai que, malgrat no anar co-
bert, sí que es va pavimentar amb un sòl de morter de gran qualitat i gruix, tal com
passa a la banda nord.

L’àmbit 16, de quasi 6 m × 7,20 m, és la cambra simètrica de l’àmbit 6. A tra-
muntana s’hi obria una gran porta amb llindar de blocs de gres que, com succeeix a
l’àmbit 6, en una fase posterior va ser reduïda d’obertura.

Com a l’àmbit 6, darrere de l’àmbit 16 hi ha una estança petita i quadrangular.
Així, l’àmbit 24, de gairebé 4 m × 2,5 m, devia fer de torre, oberta al barranc de mig-

198 J. Burch, J. M. Nolla, Ll. Palahí, J. Sagrera, M. Sureda, D. Vivó



El «castellanum» de Sant Julià de Ramis. Darreres novetats 199
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dia. No sabem on era la porta d’accés a aquesta cambra, que, forçosament, feia co-
municar la cambra amb els àmbits situats a tramuntana o llevant, si tenim en comp-
te que la cambra penja sobre el barranc pels altres dos costats. En aquesta habitació
no es van recuperar restes de cap nivell de circulació i el nivell d’abandonament
arribava fins a la roca del subsòl. Nosaltres considerem que aquest fet és degut a la
funció de la cambra, una torre, que segurament al principi era buida i pavimentada
de fusta. En un moment posterior, es va farcir la part inferior de la torre i s’hi va po-
sar un paviment de morter.

A llevant d’aquestes dues cambres trobem l’àmbit 20, que amb unes dimensions
de més de 10 m × 6 m constitueix el simètric de l’àmbit 4. A les cambres de la ban-
da de migdia no es podia col·locar la porta a la part contrària de la gran nau central,
per tal com a migdia només hi ha el barranc; per això, en aquesta estança, localitzem
la porta a l’angle nord-oriental, de la qual es conserva una part del llindar de gres.
És possible que també hi hagués una porta similar a migdia de l’àmbit 4, però el mur
està tan arrasat que és impossible confirmar-ho.

La darrera habitació de la banda de migdia és l’àmbit 22, que és el simètric de
l’àmbit 1. Té una superfície de 8 m per 6 m; la porta d’accés devia estar situada a
tramuntana, on el mur està molt malmès, per la qual cosa no en podem descriure
amb precisió la ubicació ni les dimensions.

Totes les cambres del costat de migdia de l’edifici mostren una característica co-
muna: els contraforts poderosos que s’estenen com a autèntiques arrels que aferren
l’edifici al sòl.Així, els murs nord-sud dels àmbits 20 i 22 van cap a migdia, més en-
llà del límit de les cambres, per actuar com a contraforts. El fet de construir-los pro-
bablement va ser motivat per la fragilitat del subsòl d’aquest costat del turó. Aques-
ta situació, a la qual ja hem fet referència en parlar de l’oppidum ibèric, és
corroborada pels contraforts i, indirectament, per la seva ineficàcia. Probablement
van complir la seva funció mentre l’edifici es feia servir –no cal oblidar, com veu-
rem, que en una etapa posterior s’hi va afegir un segon pis–, però un cop abandonat,
es van ensorrar, precisament, la façana de migdia i, sobretot, els angles de les cam-
bres.

Tot això dibuixa un gran edifici definit per un cos central, la gran nau o àmbit
13, amb un sostre més alt que el de les cambres laterals, cosa que devia facilitar la
il·luminació d’aquesta gran sala per mitjà de finestres situades a la part alta. A cada
costat d’aquesta gran nau, hi havia un seguit de cambres més baixes amb funcions
diverses, des de torres de defensa i de guaita fins a barracons, magatzems, cuines i
menjadors.

A llevant d’aquest primer edifici, n’hi ha un altre que vam poder excavar molt
parcialment i la funció del qual no queda gens clara. Les restes recuperades delimi-
ten una zona quadrangular amb un quadrat interior. L’espai entre l’un i l’altre, simi-
lar a un passadís, es trobà pavimentat amb morter. A tramuntana, les restes han des-
aparegut, tallades per la construcció del camí modern, que en aquest sector va
rebaixar fins i tot una part del sòl geològic. A migdia, en canvi, només es conserva
el gir del mur interior del quadrat, perquè l’exterior devia estar situat en una zona
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actualment desapareguda per l’erosió. Aquest edifici, que a migdia també té un con-
trafort exterior, presenta una orientació diferent de la del que acabem de descriure.
Aquesta peculiaritat s’explica fàcilment perquè el que va fer la segona construcció
fou adaptar-se al gir que la terrassa superior del turó fa cap al nord-est. Encara que
amb la part descoberta és complicat intentar esbrinar la funció d’aquesta cambra, sí
que hi ha alguns indicis que ens poden aportar dades sobre l’estructura.

Per començar, és molt curiós observar que el mur que limita el quadrat interior
pel costat de migdia se sosté sobre la roca del subsòl, mentre que el paral·lel a
aquest, que devia tancar l’estructura exterior, no s’hi aguanta. Aquesta paradoxa pot
demostrar que en realitat l’edifici pròpiament dit era al quadrat central, mentre que
l’anell exterior, pavimentat amb un sòl de morter, era un passadís o ambulacre que
envoltava l’edifici amb uns murs que no estaven destinats a suportar un gran pes i,
potser, amb un pòrtic senzill.

El sector nord-oest de la caserna devia tenir un nivell de circulació més elevat
que el que es conserva actualment. Hi ha diversos elements que ho denoten. Per una
banda, els llindars de les portes dels dos àmbits que s’obren en aquesta direcció (àm-
bits 4 i 17) estan força enlairats en relació amb el sòl actual, que és el mateix que hi
havia a l’època republicana. Per l’altra, la situació de la porta d’accés al recinte tam-
bé aporta dades. Sembla que era a l’extrem nord-occidental de les muralles, en un
indret molt proper on hi havia l’antiga muralla republicana. La construcció de dos
basaments de pedra i morter al damunt de les restes de la muralla devia correspon-
dre als brancals de la porta nova. La situació d’aquests dos elements indica que la
muralla estava completament arrasada en aquest punt i que la porta nova era lleuge-
rament més cap a l’interior de la terrassa que no la republicana, al damunt d’un tram
que antigament era muralla; per tant, s’hi passava pel damunt en entrar. Altrament,
les restes d’enderrocs de la caserna localitzades en aquest punt eren a una cota qua-
si 0,50 m més alta que l’antic nivell republicà de circulació.

3. Les reformes

En un moment determinat, després de la desaparició de l’Imperi romà d’Occident i
com a conseqüència de l’enfonsament del regne visigot de Tolosa i la intervenció
ostrogoda que serví per conservar la Septimània, es van fer un conjunt de reformes
a la caserna que en van canviar radicalment la fesomia. La més important fou la
construcció d’un pis superior al damunt de les cambres situades a tramuntana i mig-
jorn de la gran nau central de l’antic edifici principal. Per fer-ho, es van col·locar tot
un seguit de pilastres al voltant i al mig de les diverses estances. Aquestes pilastres,
la construcció de les quals va comportar que es rebentessin els antics paviments de
morter i la construcció d’uns altres de nous, es van bastir amb blocs de travertí i no
de gres. Aquest és un tret important perquè en la majoria de reformes d’aquell perí-
ode es va recórrer al travertí per construir pilars o refermar angles, de manera que es
va canviar el costum d’usar blocs de gres del vell temple republicà.
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Entre els enderrocs que formaven els nivells d’abandonament de l’edifici, vam
recuperar una gran quantitat de fragments del paviment del pis superior construït en
aquesta reforma. Es tracta, en tots els casos, d’un paviment sòlid d’opus signinum,
molt fi i polit, i amb una preparació que arriba a 30 cm de gruix. Amb aquestes di-
mensions i aquest pes, no és estrany que s’haguessin de construir tantes pilastres a
l’interior de cada cambra (normalment, tres a cada mur i una de central).

La construcció d’aquest pis a les cambres laterals també va comportar una re-
forma a la nau central. Amb l’elevació dels murs perimetrals, a la nau central ja no
hi podia entrar claror a través de finestres, però tampoc no va ser necessari perquè
es va desmuntar el sostre d’aquesta nau, i el que anteriorment era un gran espai co-
bert va esdevenir un gran pati central.

A ponent d’aquest gran espai s’hi bastí un mur de nord a sud que el comparti-
mentava i del qual només se’n conserva el retall a la roca; va tenir, com a conse-
qüència, la modificació de les portes dels àmbits 6 i 16, les dimensions de les quals
es van reduir a la meitat. No sabem quines eren les diverses funcions dels dos sec-
tors separats per aquest mur, però sí que és segur que al costat de ponent el nivell de
circulació era format per una gran quantitat de palets petits de riera, mentre que al
de llevant se seguien emprant paviments de morter.

A l’est i a l’exterior de l’edifici s’hi construïren dues torres adossades a l’es-
tructura original. Aquestes dues torres (àmbits 25 i 32), de 2 m × 4 m, flanquejaven
la porta d’accés al recinte, que era sobre l’eix de l’antiga nau. La torre de migdia,
disposada parcialment sobre el barranc, presentava dos grans contraforts com a re-
forç, la base dels quals era de carreus de travertí.

En aquella etapa, tal com posa de manifest la seqüència estratigràfica, l’edifici
quadrangular situat més cap a l’est fou desafectat i arrasat, perquè la seva ubicació,
davant mateix de les dues noves torres i la porta, hauria dificultat entrar i sortir de
l’edifici principal.

4. La funció

El primer que cal saber per entendre la raó de la construcció d’aquesta caserna, la
seva ubicació i fins i tot la seva distribució és la situació política per la qual traves-
sava l’Imperi romà al principi del segle iv. Després d’un període d’una gran inesta-
bilitat política i social al llarg del segle iii, es van donar molts canvis en tots els àm-
bits. Roma ja no era una potència expansiva, sinó una societat que lluitava per la
supervivència i les fronteres ja no eren un punt a partir del qual es pogués estendre
ni uns límits ferms i segurs que asseguraven la tranquil·litat de les províncies.
Aquesta nova posició defensiva també havia de tenir unes conseqüències directes en
la formació i distribució de l’exèrcit, així com en l’adopció de noves tàctiques mili-
tars. Les invasions i lluites esdevingudes al llarg del segle iii i la pressió constant
exercida contra les fronteres de l’Imperi havien demostrat que les tàctiques anti-
gues, basades essencialment en una forta defensa en línia establerta a les fronteres,
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ja no eren pràctiques. El seu gran problema, bàsicament, era que, un cop travessada
aquesta primera i quasi única línia de defensa, un exèrcit o, fins i tot, un grup de gue-
rrers relativament reduït es podia moure amb gran llibertat per l’interior de les pro-
víncies.

Hi va haver, doncs, dues conseqüències fonamentals: l’establiment d’una nova
defensa amb profunditat, per la qual els punts fortificats ja no es concentraven sola-
ment a la frontera, sinó que es distribuïen al llarg del territori amb vista, especial-
ment, al control i la defensa de les vies principals de comunicació, elements vitals
per al funcionament de l’Imperi tant administrativament com econòmicament i mi-
litarment, i la creació de cossos mòbils d’exèrcit que patrullaven pel territori i que
es podien traslladar amb rapidesa als punts on esclatés un conflicte.

En aquest programa defensiu, el control de la Via Augusta era un element es-
sencial per mantenir la seguretat de la província de la Tarraconensis. Era un dels
punts principals de penetració en qualsevol intent d’invasió d’Hispània; per tant, el
tram entre els Pirineus i Tarraco constituïa un element bàsic des del punt de vista de-
fensiu. En aquest tram, la ciutat de Gerunda era la primera ciutat hispana des de la
qual es controlava aquest camí i amb la qual es trobaria qualsevol invasor després
de travessar els Pirineus i la plana empordanesa, impossible de defensar. La impor-
tància de Gerunda a l’època baiximperial potser derivava més d’aquesta funció es-
tratègica que de la seva rellevància o pes com a civitas.

Per tant, d’acord amb el nou projecte defensiu, s’havia de fortificar aquest tram.
Cal situar en aquesta perspectiva la construcció de les dues fortificacions de les Clu-
ses, a la zona pirinenca, des d’on es vigilava el pas de la frontera entre la Gàl·lia i
Hispània, la remodelació de les muralles de Gerunda a l’època diocleciana i, final-
ment, la construcció del castellum de Sant Julià de Ramis.

Les funcions del castellum eren diverses i la seva situació era òptima per com-
plir-les. Per una banda, s’hi controlava el pas de la ViaAugusta pel Congost que co-
munica l’Empordà amb el pla de Girona. Per l’altra, el domini que exercia sobre la
plana de l’Empordà permetia preveure qualsevol atac. A més, la seva situació, a
poca distància de Gerunda, feia impossible atacar-la sense haver conquerit o neu-
tralitzat abans el castellum. Cal tenir present que les forces que afrontava Roma a
l’occident de l’Imperi eren tropes molt aptes per fer ràpids cops de mà però poc pre-
parades i motivades per dur a terme setges llargs. Això es complicava moltíssim si,
a més, es deixava a l’esquena una fortalesa des d’on es podien enviar tropes per ata-
car els assetjadors o per tallar la via, cosa que evitava l’arribada de reforços o fins i
tot podia tallar una via de retirada en cas de derrota.

La distribució dels edificis sembla obeir a una altra funció. Molt probablement,
la guarnició aquarterada habitualment al castellum era reduïda i estava destinada es-
sencialment a tasques de patrulla i, sobretot, de vigilància des de la talaia annexa a
la fortificació. Els espais disponibles feien possible, però, albergar una quantitat ele-
vada de tropes en moments esporàdics o de perill. Podien ser tant tropes de viatge,
que devien utilitzar el castellum com a lloc de repòs i aprovisionament, com refor-
ços acantonats específicament a l’indret en situacions de perill. De fet, tot i que en
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les excavacions solament s’ha descobert, de moment, un edifici sencer i part d’un
segon, és molt probable que el castellum ocupés molta superfície de la terrassa su-
perior de la muntanya. Diversos elements semblen indicar-ho: el fet que hi hagi res-
tes de murs de pedra lligada amb morter a punts relativament allunyats del sector
excavat que podrien correspondre a altres edificis o instal·lacions relacionats amb la
caserna i el fet que en les excavacions fetes fins ara no s’hagin descobert restes d’al-
guns elements essencials que hi devia haver en una fortalesa com aquesta, els més
importants dels quals, probablement, són la cisterna o reserva d’aigua i l’abocador.
A més, en acollir tropes de pas, es devia aprofitar tota la terrassa per allotjar no so-
lament els soldats sinó també els cavalls i la impedimenta.

L’època de la reforma també es pot relacionar amb canvis històrics importants.
L’enfonsament de l’Imperi romà d’Occident i la substitució a Hispània de l’elit do-
minant per la visigoda van comportar canvis no solament en les estratègies militars
sinó també en les prioritats. Cal situar en aquest context les reformes del castellum.
A cop d’ull, la construcció d’un pis superior a l’edifici i la conversió de l’anterior
sala central en un pati semblen indicar un augment de la capacitat per acollir tropes.
Això podria ser enganyós, però; cal tenir present que l’edifici situat a llevant fou
abandonat i arrasat. Altrament, la construcció de la porta a l’est, flanquejada per to-
rres, i la conversió de la gran sala en un pati central fan pensar en una disminució de
l’espai. Llavors el castellum constituïa un element fortificat, tancat en si mateix i
protegit per torres, que en cas de perill esdevenia un nucli fortificat. La construcció
del nou pati central, clos, sembla definir un autèntic pati d’armes, un element que
avança, en certa manera, l’organització dels castells medievals. La divisió d’aquest
espai en dos sectors –l’occidental pavimentat amb palets petits de riera– pot fer pen-
sar en una zona destinada als cavalls de la tropa. Hi ha, però, prou indicis per conti-
nuar suposant un ús complementari de la resta de la gran plataforma, potser diferent
del que abans s’havia seguit però amb un valor segur.

Atenent les dades estratigràfiques que ho abonen, relacionem aquest segon perí-
ode de la història del castellum amb l’anomenat intermedi ostrogot, durant el qual,
de resultes de la derrota de Vouillé (507) i la mort del monarca Alaric II, semblava
que tot el regne se n’anava en orris. La intervenció ràpida i decidida de Teodoric, rei
d’Itàlia i dels ostrogots, l’home, aleshores, més poderós d’Occident, en benefici dels
interessos del seu nét Amalaric no solament consolidà la Septimània, sinó que afa-
vorí una extensió més decidida dels gots per Hispània amb vista a controlar-la. La
necessitat de mantenir els lligams amb el territori al nord de les Alberes i el propò-
sit d’assegurar una defensa i un control eficaços de les vies expliquen les reformes
i les millores fetes a Sant Julià, que, se’ns fan paleses en la narració detallada dels
fets de 673-674 en què va tenir lloc la revolta de Pau contra Vamba.

El final de l’ús de la fortificació s’ha de situar en els primers anys del segle viii
i relacionar directament amb l’enfonsament del regne visigot, l’arribada dels mu-
sulmans i el conflicte posterior amb les tropes carolíngies. Quan aquestes van arri-
bar a Girona i el territori va quedar englobat en la mal anomenada Marca Hispàni-
ca, el castellum de Sant Julià de Ramis va perdre tota la importància estratègica.
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Llavors l’enemic ja no venia del nord, sinó, en tot cas, del sud, de manera que ja no
calia controlar el Congost ni l’accés a la plana de Girona. L’única dada d’aquesta
època ens la proporciona un document de l’any 834 que parla del Castellum frac-
tum, la qual cosa demostra que en aquella època l’obra d’origen romà ja restava
abandonada i en un estat semiruïnós. Uns quants segles més tard, probablement al
segle x, quan la situació canvià es bastí un altre castell situat just a la muntanya de
davant de Sant Julià de Ramis i destinat a protegir la plana de Girona i la ciutat: el
castell de Montagut.
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