
ELS 50 PRIMERS VOLUMS DELS ANNALS DE t:IEG 

temps de la seva l'any 1 ¡'Institut 

d'Estudis a I'empara de la nova situadó política, tenia 

el com altres centres de recerca creats i adscrits sota un 
mateix de fomentar el local. La creació de en 

la postguerra, responia a unes necessitats reals del moment de 
divulgar els estudis historics, com més allunyats de la realitat del moment 
millor, sense entrar a debatre temes que duguessin ímplícits una 
forta ideologica i social. Acabada la Guerra Civil, foren 

molts centres, ateneus í patronats que durant la 
van vetllar per la conservació i del patrimoni local. 

En el cas hom havia de centrar els esfon;:os i les activitats en 

la recerca historicoarqueologica sobre Girona dutat i la seva rodalia. Les 

activitats de ¡'Institut, amb algun estancament puntual, han estat també 
la docencia en el sentit de fer xerrades divulgadores, sortides cllltllrals, la 

i dictamens sobre efemerides i de 
congressos de tematica diversa, les publicacions de treballs 

que en aquests darrers anys també ha ampliat el camp de la 
recerca, en el sentit d'admetre i coHaboracions no necessariament 

centrad es en el restringit ambit que ha renovellat eJs seu s 
tematics i metodologics, disposa en I'actllalitat d'un local cedít per 

de equipat amb infraestructura propia, que 

una biblioteca especialitzada d'uns 10.000 volllms de Ilibres i 

d'historia local, adquirits per compra, donació i intercanvi. 
Pel que fa als Al1nals, després de més de 60 anys d'existencia i de vida 

activa de enguany arribem al número amb més d'un volum doble 

o una xifra rodona que marca una fita i ens a mirar endavant en 
un moment en les en un sentit són qüestionades, en 
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que les noves tecnologies imposen uns nous patrons culturals encara difícils 
d'avaluar. 

Haver arribat a publicar aquests 50 volums, de divers gruix i factura , 

després de molts voluntarismes, esfon;os i equilibris pressupostaris, ha 

de ser un motiu de satisfacció per a la junta, per a tots els socis i amics i 

coHaboradors que puntualment ens han anat donant suport, que han adquirit 

les nostres publicacions i monografies especialitzades, que han participat 

en els coHoquis i homenatges. Esperem no alentir aquest ritme, prosseguir 

la labor científica encomanada, engrescar-nos amb noves idees seductores, 

plans de treball que ens proposi la societat a la qual servim d'una manera 

altruista i desinteressada. Estem obligats a mirar amb confianc;:a l'avenir, en 

un moment que eJs mitjans en cultura han augmentat arreu, que els arxius 

s'han professionalitzat i que , des de diversos fronts, sempre minoritaris pero 

actius, es treballa per enaltir la investigació científica de la nostra cultura. 

!.AJUNTA DE L'lNsTITUT D'EsTUDIS GIRONINS 

Girona, maig de 2009 
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INTRODUCClÓ 

Després de més de 35 anys d'investigació sobre el Paleolític inferior a 

es fa necessaria la definició i el reconeixement d'una tradició de 

que han creat escola, Abans del 1 aquest 

mentre que ja feia decades que 

havia estar ampliament a i en diverses regions d'Europa. 

Aquest fet ens motiva constituir una entitat des de la 

la recerca: I'AssocÍació Arqueologica de Girona, 

una decada ja havíem descobert desenes de 

jaciments a l'aire !lime a les valis del Ter i la Selva, amb una indústria lítica 

que demostrava I'ocupació humana a les nostres terres per part deis humans 

del Paleolític inferior 1). que les evidencies eren 

nombroses i evidents, les autoritats i instítucions oficials en continuaren 

negant la seva existencia. Pero els grans descobriments de la ve'lna 

del amb la popular Caune de l'Arago, ¡les condícions 

que presentava 

ens incitaren a intensificar els esfon;os per demostrar a la nostra soetetat 

I'existencia i la del Paleolítíc inferior catala & 1989). 

Són bona mostra trebal! inicial de valorització 

al deis anys 70 i 80 la realitzacíó de nombroses 

publicacions, l'actuació en excavacions j prospeccions arqueologiques ¡ la 
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intensa divulgació mediatica i social deIs resultats obtinguts per I'Associació 

Arqueologica. Fruit d'aquest intens treball, varem anar teixint una amplia i 

solida xarxa de relacions amb les més importants i prestigioses institucions 

internacionals i personalitats reconegudes, que avui dia continuen sent 
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Fig. 1. Mapa de localització deis jaciments arqueologics del Paleolític inferior catalano
rossellonesos (1 = Caune de I'Arago; 2 = Mas Ferréol; 3 = Plane d'en Bourgat; 4 = Butte du 
FOllr-Llabenére; 5 = Costa Roja; 6 = Mas d'en Galí; 7 = PlIig d'en Roca; 8 = Domeny Industrial i 

La Jueria; 9 = Can Garriga i Pedra Dreta; 10 = Can Rubau; 11 = Palau-Sacosta; 12 = Montfulla; 

13 = Montaspre; 14 = Torrentde les Bruixes; 15 = Sobre Pedret; 16 = complex del Riubrugent
Llémena; 17 = Tut de Fustanyá; 18 = complex de la conca lacustre de Banyoles ¡Sords, Ravós 
de Terri, Mas La Torre, Santa Llogaia de Terri , el Terme i Mas Espigal; 19 = Mollet; 20 = Cau del 

Duc de Torroella de Montgrí; 21 = Cau del Duc d'Ullá; 22, 23 i 24 = Puig d'Esclats, Casa Nova 

d'en Feliu, Can Burgés i jaciments de la Selva; 25 = Vinyets; 26 = la Cansaladeta; 27 = Clot del 
Ballester; 28 = Nerets; 29 = Farfanya; 30 = Mar~a; 31 = Pinar, 32 = Can Gombis, 33 = Can 
Albareda , 34 = la Boella i 35 = Vallparadís). 
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un fonamental desenvolupament de la catalana. 

Actualment, que el llegar del Paleolític inferior de 

Catalunya ha assolit el reconeixement internacional, continua fent-se 

necessaria la seva revalorització entre la nostra pero també entre la 

seva academia i institucions oficials. Aquest va ser i continua essent 

el caval! de batalla deis investigadors que de I'escola de 

Girona de 

LA GENESl DE L:ESCOLA: HISTORIOGRAFIA DE LA RECERCA DEL 

PALEOLíTIC INFERIOR 

de I'escola de Girona de es fonamenta en la 

historiográfica de la recerca del Paleolític inferior cata la. Els 
nn'n;prc antecedents que tenim a sobre la del 

paleolític la devem a Vicen<; Roma, descobridor el 1886 de la popular 

mandíbula neandertaliana de a la població banyolenca de Mata, 
que Pere Alsius dona a coneixer (AAW, 1993). Arre 1 d'aquest descobriment, la 

de !'home primitiu a podia retrocedir-se fins al Paleolític 

mitja. que durant varíes decades aquestva ser I'únic argument que ho 

demostrar (Canal & Carbonell, 1 D'uns anys abans és la notícia 

de l'historiador gironí Botet i Sisó sobre les troballes al Puig de les Animes, a 

Caldes de Malavella. on el de el Dr. el 

1876 una serie 
que el Dr. 

dentaries d'equids i cervids (Boter ¡Sisó, 1913-1918). 

En aqllests moments, per estrangers, 

i amb un cert retard respecte a altres europells, es va a 

les comarques de Girona I'interes per la Prehistoria. Durant els anys 20, la 

generació 

cated ratic Bosch una intensa tasca 
Durant aqllells anys, a les nostres comarques, el mateix Botet 

¡Sisó havia esmentat en la Geografía de Cata/unya 3-1918) les 

de la localitat 

i Sant Martí hauria recollit 

segurament del Paleolític superior o bé d'epoques holocenes. 
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Fins a la Guerra Civil, el testimoniatge del Paleolític inferior i mitja a 

Catalunya es redu'la tan 5015 a l'Abric Romaní -excavat del 1909 al 1911 per 

Amador Romaní i Norbert Font i Sagué, del 1956 al 1962 per Eduard Ripoll i 

Henry de Lumley, i des del 1983 per nosaltres- i a la mencionada mandíbula 

de Banyoles (Bartolí et al., 1995). LAbric Agut, també a Capellades, s'atribu'l'a 

equívocament al Paleolític mitja, a causa de la presencia d'un utillatge lític 

d'aspecte arcaic, tot i que les darreres datacions radiometriques que hem 

dut a terme I'han situat finalment al principi de I'Holoce. Per tant, en aquells 

moments, encara no s'havia reconegut l'existencia de les epoques més 

antigues. Eren una excepció les excavacions que Pere Alsius inicia el 1871 

al jaciment magdalenia de la Bora Gran d'en Carreras, i també les que el Dr. 

Corominas emprengué a partir del 1944 a la Cova del Reclau Viver, també 

a Serinya, on descobrí les cultures del Paleolític superior aurinyaciana, 

gravetiana i solutriana. 

Pel que fa al Paleolític inferiol~ les indústries arcaiques de codols 

tallats descobertes en les excavacions del Dr. Lluís Pericot al Cau del Duc 

de Torroella de Montgrí i d'Ulla continuaven adscrivint-se erroniament a la 

cultura mesolítica holocena de I'Asturia (Canal & Carbonel/, 1989). De la 

mateixa manera, al jaciment de I'estació de Cal Coix, a Ma<;anet de la Selva, 

descobert a mitjan anys 50 per Francesc Rimó, li fou atribu'l'da de nou una 

cronologia postpaleolítica (Riuró, 1953). Les excavacions i prospeccions 

efectuades en aquests jaciments en la decada deis 80, pero, han permes 
distingir-hi un registre Iític corresponent al Paleolític inferior al Cau del Duc 

i a la cultura aurinyaciana, i del Paleolític mitja i inferior a Cal Coix. 

Com a conseqüencia de la celebració del IV Congrés de I'INQUA a 

Barcelona I'any 1957, el Dr. Eduard Ripoll, de la Universitat de Barcelona, va 

reprendre les excavacions a l'Abric Romaní amb la coHaboració, primer de 

I'investigador frances George Laplace i, posteriorment, del professor Henry 

de Lumley. Aquests treballs culminaren amb la publicació de la primera 

síntesi sobre el Paleolític mitja de Catalunya, obra deis mateixos Ripoll i 

Lumley I'any 1965. En aquest context, el Dr. Miquel Oliva, cap del Servei 

d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació de Girona, féu entrega a 

un de nosaltres U.c.) el juny del 1972 d'un treball de gran transcendencia, 

la tesi doctoral que el professor Henry de Lumley acabava de finalitzar un 

any abans, i que tractava sobre el Paleolític inferior i mitja del sud-est de 

Fran<;a (fig. 2) . Fins aquells moments, la important informació recol/ida en 
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Fig. 2. Membres de !'Associació Arqueológica de Girona en una visita a la (aune de l'Arago, en 
els inicis de la recerca, amb el professor Henry de Lumley I'agost del 1979 (fotografia: Barco). 

la monografia que Mary Leakey acabava de publicar el 1971 de la Gorja 

d'Olduvai (Olduvai Gorge: Excavations in Beds I and 11, 1960-1963), continuava 

sent I'única guia en la nostra recerca . 

Lobra del professor frances Le Paleolithique Inférieur et Moyen du Midi 

Méditerranéen dans son cadre géologique inspira i orienta e1s treballs que 

l'Associació Arqueologica de Girona emprengué uns anys Illés tard a la 

vall mitjana del Ter i la Selva, i proporciona una primera aproximació 

a la problematica d'aquest període historie. En I'obra, es reconeixia 

i es confirmava I'antiguitat de les indústries del Montgrí i de la Cova de 

Mollet, i es feia una descripció tipológica de les indústries, c1assificant-les 

i comparant-Ies amb els registres lítics deis jaciments del Paleo1ític inferior 

frances . La informació continguda en un altre treball, Les industries archai'ques 

sur galet des terrasses quaternaires de la plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales, 

FranceJ, de I'investigador frances Jacques Collina-Girard, torna a imprimir 

la confian<;:a necessaria per continuar la nostra recerca. No obstant ai xo , 

probablelllent, I'aportació més gran que va fer Henry de Lumley al Paleolític 

13 



JOAN GARCIA, KENNETH MARTiNEZ, JOSEP CANAL I EUDALD CARBONELL 

catala i, especialment, de les comarques de Girona , fou el suport i impuls 

personal i institucional que dona a la intensa investigació de camp que 

anavem duent a terme en aquesta zona durant els anys 70 i principi deis 

80, assessorada també pel mateix Collina-Girard. Fou d'aquesta manera com 

iniciarem el 1973 les excavacions a la conca del Freser, especialment al Tut 

de Fustanya, i al Puig d'en Roca, a les terrasses antigues del Ter conservades 

en les proximitats de Girona (Carbonell et al., 1976). Aquest darrer jaciment 

acaba esdevenint el primer enclavament de tot Catalunya amb indústries 

reconegudes del Paleolític inferior. 

Un any més tard, Néstor Sanchiz, conservador del Museu d'Historia de 

Sant Feliu de Guíxols, descobria a la plana de la Selva, entre el riu Onyar i la 

riera de Santa Coloma, abundants objectes lítics sobre els turons argilosos. 

Del contacte que establí amb I'Associació Arqueologica, I'única a la província 

de Girona amb experiencia en aquells moments en materials del Paleolític 

inferior arran d'aquelles primeres recerques, en sorgí la confirmació 

cronologica d'aquests materials en aquest període, i s'establí I'acord de 

dur-hi a terme una coHaboració conjunta de prospeccions i recerques (Abad 

et al., 1983). Seguidament, donarem part de les descobertes a I'entitat 

arqueologica competent en l'ambit legal de la ciutat de Girona, el Servei 

d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació de Girona (Canal & Soler, 

1976; Mora, 1982). El gener del 1975, amb motiu de la visita del professor 

Henry de Lumley a I'Associació Arqueologica, es constata definitivament 

la importancia deis materials de la Selva i el Puig d'en Roca, i ens anima 

a continuar-hi i a intensificar-hi les recerques (fig. 3). rintens treball de 

prospecció que hi efectuarem a partir del 1977 i durant la decada posterior, 

acabaria convertint aquesta regió en la més rica en jaciments paleolítics de 

Catalunya (Abad et al., 1985). 

A partir d'aquest interes i esfon;: creixents en la recerca sobre aquestes 

epoques antigues, el mes de novembre del 1972, un de nosaltres U.c.), 
juntament amb altres coHaboradors i alllics, visitarem el Cau del Duc de 

Torroella de Montgrí a fi de comprovar la controvertida cronologia del 

jaciment. La recollida de materials va fer que el professor LluÍs Pericot, el 

febrer del 1975, visités el local de l'Associació Arqueologica de Girona per 

revisarles restes recuperades. A Una excursió al "CaL! del Duc" de Torroella 

de Montgrí (Baix Emporda) (Canal, 1983), explicavem com el professor LluÍs 

Pericot es Illostra reticent a admetre l'atribució al Paleolític inferior d'aquestes 
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Fig. 3. Visita d'Henry de Lumley al local de l'Associació Arqueologica de Girona, després d'haver 
examinat els materials del Paleolític inferior del Ter i la Selva (fotogra fía: LI. Esteve). 

indústries, que classifica en un primer moment com a mesolítiques. La 
naturalesa deis materials que s'havien descobert, tallats amb roques diffcils 

de reconeixer com ara el quars , en dificultaven la seva confirmació. 

Pero aquest escepticisme generalitzat a admetre aquest període a 

Catalunya, era propi de la situació en que s'havien trobat altres pa'isos al 

principi del segle XX . És el cas de les experiencies succe',des al Rift Valley 

africa, on el professor K. Oakley, en el seu Ilibre Cronología del hombre fósil 

afirmava: "En 1912, el profesor Hans Reck dirigió una expedición para explorar 
la cañada de Olduvai, donde recogió muchos huesos de animales fósiles. Cuando el 

doctor Leackey propuso una nueva visita a Olduvai, después de la primera guerra 

mundial, el profesor Reck dijo que no había encontrado ni indicios de piedra en 

los estratos de Olduvai. El doctor Leakey descubrió docenas de ellos, tan pronto 

como se puso a examinar estos estratos, pero estos utensilios estaban fabricados en 

lava de grano fino: cuarzo; poca duda cabe de que Reck no halló ningún utensilio 
porque esperaba encontrarlos en sl1ex" (Oakley, recollit en: Carbonell, 1979: 31). 

Lobra de I'investigador frances Jacques Collina-Girard titulada Les industries 
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Fi g. 4. La Cova de l'Arbreda, dllrant el procés d'excavació arqueologica del juliol del 1975 
(fotografía: j . Canal). 

arehaiques sur galet des terrasses quaternaires de la plaine du Roussillon (Pyrénées

Orientales, Franee) ens torna a donar la confianc;:a necessaria per confiar en la 
recerca iniciada. 

En la comunicació presentada en el XIV Congreso Nacional de Arqueología, 

que va tenir l/oc a Vitoria el 1975, varem divulgar per primera vegada entre 

la comunitat científica espanyola les múltiples notícies de les troballes que 

havíem fet al nord-est de la Península I berica. Entre els jaciments citats, els de 

la vall mitjana del Ter tenien una menció especial, s'hi destacava el Puig d'en 

Roca, el Cau del Duc de Torroella de Montgrí, els jaciments de les valls del 

L/ierca i del Freser i també les coves de Mollet i l'Arbreda de Serinya (Canal, 

1975). En aquestes coves, l'Associació havia coHaborat decididament amb el 

Dr. Corominas des del 1972, jugant un paper fonamental en el salvament i 
confirmaci ó científic<l de 1" Cov a de I'Arbreda (Canal & CCldJuJlell , 1989) (fig. 

4). Poc temps després, el setembre del 1976, se celebra a Nic;:a el IX Congrés 

de Ciencies Prehistoriques i Protohistoriques, en el qual tingué l/oc la visita 

deis congressistes a les Coves de l'Arbreda i d'en Pall, a Serinya (fig. 5). 
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Fig. 5. Visita deis prehistoriadors del IX COllgrés de I'UISPP de Ni.;a a la Cova del Reclau Viver el 

novembre del 1976 (fotografia: Sans). 
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Aquest esdeveniment su posa que sorgís la iniciativa d'exposar a I'edifici 

de la Fontana d'Or de Girona i a la Biblioteca de Catalunya de Barcelona, una 

mostra de materials paleolítics, entre els quals hi havia els descoberts en els 

jaciments del Paleolític inferior (Canal & Soler, 1976; Carbonell, 1977; Soler, 

1976). Amb motiu de la inauguració d'aquestes exposicions va tenir lloc la 

publicació de I'obra El Paleolític a les comarques gironines (Canal & Soler, 1976). 

Era la primera obra en que s'estudiava de manera sistematica i rigorosa la 

totalitat deis jaciments paleolítics gironins, entre els quals tenien reservada 

una part important els conjunts aixelians de la val! mitjana del Ter i la Selva. 

Durant aquests primers anys de recerques prehistoriques , el Servei Tecnic 

d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació Provincial de Girona rebé 

un impuls decisiu en la valoració patrimonial de la Prehistoria gironina 

d'institucions locals com ara l'Associació Arqueologica de Girona, el Centre 

d'Estudis del Montgrí i Baix Ter, el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles i 

el Museu d'Historia de Sant Feliu de Guíxols. 

El reconeixement internacional del Paleolític inferior catala arriba amb 

dues exposicions, que suposaren el reconeixement de la comunitat científica 

deis jaciments arcaics del nord-est de Catalunya. La primera mostra, Les 

premiers habitants de l'Europe, tingué Iloc al Musée de /'Homme de París el 

1981/82 i se'n deriva l'edició d'una important síntesi que documentava la 

totalitat de les ocupacions humanes més antigues d'Europa, i que duia per 

nom Les premiers habitants de /'Europe (l.500.000-100.000) (Lumley et al ., 1981). 

La segona exposició se celebra al Museo Nazionale Prehistorico de Roma, 
sota el nom d'[ primi habitanti de /'Europa, i que suposava una continuació 

respecte als actes celebrats a París (AAW. , 1984). Amb el llibre Catalunya 

Paleolítica, publicat el 1989 per dos de nosaltres U.c. i E.C.), cloÍem l'intens 

moviment divulgatiu que havíem anat duent a terme des deis treballs del 

Puig d'en Roca al principi de la decada deis 70. Aquí es compilava el conjunt 

de les investigacions a Catalunya des deIs seus inicis, sintetitzant la totalitat 

deis treballs realitzats a les comarques de Girona des del 1972 i també de 
tots els altres territoris del nostre país. Cexposició que es va mostrar ala 

sala de la Fundació de la Caixa de Girona, en aquesta mateixa ciutat, durant 

la tardor del 2001 sota el títol Humans! Els primers pobladors de Catalunya, 
suposava el retorn de I'activitat divulgativa . 

La represa deis treballs, pero, va tenir un cert retrocés a les comarques 

de Girona fins a I'activació de dos projectes d'investigació sobre el Paleolític 
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inferior de la val! mitjana del Ter i la Selva, dirigits per dos de nosaltres U.G. i 

K.M.) des de rArea de Prehistoria de la Universitat Rovira iVirgili, amb el suport 

de la Generalitat de Catalunya: Evolucíó del poblament plistoce a la vall miljana del 
Ter i E/s paleopobladors del PlistoC!? mitja a la Selva. Tota aquesta llarga tradició 

investigadora i resultats generats, s'ha vist recollida, finalment, en la publicació 

el 2008 de I'obra E/ Po/eo/ític inferior a Coto/unya i al Rosselló per un de nosaltres 

O.G.), i que ha significat la culminació final de tots els esfon;:os que s'han fet. 

LESCOLA DE GIRONA DE PALEOLITISTES 

Envers el 1973, amb la troballa de les primeres indústries del Paleolític 

inferior del Puig d'en Roca, a la qual seguí un lIarg periple de noves 

descobertes, comen~a una !larga tradició d'investigadors gironins fielels 

a una manera ele pensar i treballar. De manera oposaela al que succe'l'a i 

succeeix a les universitats i institucions oficials catalanes, neix sota una 

concepció autodidacta i alternativa a les corrents oficials, una nova branca 

emparada en el suport legal i institucional de l'Associació Arqueológica de 

Girona. Aquest fet determinara la nostra manera de treballar, fer i pensar, en 

que es congregaran prehistoriadors que coneixeran una realitat diferent a 

l"'oficial". Més de tres decades després, la procedencia deis arqueólegs que 

compartim aquests principis s'ha ampliat i ha depassat els límits geografics 

originals, i s'ha fet extensiva sota la bandera d'un pensament comll. 

Els recursos i infraestructures, inexistents fora de I'ambit normalitzat, 

ens obligaren a emprendre un treball de camp d'excavacions i prospeccions 

arqueológiqlles, sota la base d'un treball alltosubvencionat i sota la constant 

d'una incomprensió i elesconfian~a deis erudits detentors de I'arqueologia 

catalana. Aquestes limitacions forjaren una arqueologia basada en principis 

romantics, en que persones amb forts valors comuns autoelidactes, de 

dedicació, compromís i iHusió, emprenguérem un ambiciós projecte amb la 

posada en valor del patrimoni paleolític gironí i cata la com a teló de fons. 

Aquesta filosofia ha demostrat ser transgeneracional, ja que una segona 

generació de joves arqueólegs que hem tornat a topar amb els mateixos 

obstacles, hem tornat afer nostres aquests principis, a la recerca de 

I'assolirnent i la consolidació eI'un prestigi nacional i internacional per la 

investigació catalana del Paleolític inferior i per la nostra propia. 

19 



JOAN GARClA, KENNETH MARTíNEZ,JOSEP CANAL I EUDALD CARBONELL 

Fig. 6. Diverses generacions d'arqueólegs de I'escola de Cirona de paleolitistes planifícant al 
local de I'MC I'estrateg ia de recerca (fotografí a: A. Aulines). 

Les escoles europees i espanyoles de prehistoriadors han estat definides 

identificades tradicionalment com a entroncad es amb una tradició 

metodologica comuna entre els investigadors que hi pertanyen, i sobre la 

qual pesa una realitat historiografica singular i diferencial que parteix del 

món de les universitats i que s'aglutina a I'entorn d'algunes autoritats en la 

materia , En el cas de "['escola" o la "tradició de Girona de paleolitistes", el 

fet és singular, ja que varem haver de dotar-nos d'un marc institucional propi 

que ens permetés articular i emparar les nostres actuacions , moment en el 

qual dos de nosaltres U,c. i E,C.) varem haver de crear entitats alternatives 

com ara I'MG o el eRPES del Museu d'Historia de Girona (fig , 6), La seva 

base metodologica definidora esta determinada al fet diferencial i singular 

deis seus jaciments: I'absencia habitual de restes faunístiques en el registre 

arqueologic. O'aquesta realitat procedim uns investigadors preocupats 

per la recerca de la tecnologia lítica del Paleolític inferior, oposada a la 

investigació de caracter "oficialista" catalana, centrada en la recerca de 

jaciments d'epoques posteriors amb una major resolució arqueologica i amb 
un suport institucional ben assentat. 
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Aquests condicionants parteix 

aquesta tradició, ha a fer de la premsa, la i la difusió social 

les principals armes per fer entendre al la importancia de dur a terme 

recerca de les institucions reeonegudes, 
realitat arqueologica en una neeessitat de bastir un metode 

d'analisi que avan<;ar en el eoneixement parcials, 

essent aquesta la i la raó de ser del sistema (Carbonell 

et al" 1983), La habitual d'indústria lítica deseontextualítzada 
als jaeiments a Girona, eonvertien 

utillatge en rúnica base empírica sobre la qual fonamentar els 

estudis, Se'ns feia l'existencia d'un metode de caraeter 

fonamentalment que deis imperants 

fins al moment en la majoria d'escoles de paleolitistes europeus. Per tant, 
de "¡'escola proeedim els actuals en la tecnologia 

lítica del Paleolític inferior i mitja de Catalunya, que convisquérem durant 

els anys 70 i 80 amb els universitaris d'altres períodes i 
de Les necessitats de la internacional ens 

han fet comprendre la de dominar una 
transdisci pi inar que fes de les limitacions de les quals 
una virtut fonamental. 

De la necessitat d'emparar-nos en un marc legal més fort i en una base 
academica i que I'esperit autodidacta original 
sota I'impuls de I'Associació de la presencia deIs 

paleolitistes en les diverses universitats i institllcions 

i europees, on adqllirírem una visió amplia i de la realitat 
arqueologica internacional. Adquirida dimensió, hem 
acabat concretant i materialitzant els diversos d'investigació i 

institucions com ara l'lnstitut de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), on els elements que inicialment ens mancaren. Així 

dones, hem acabar oficialitzant una manera de treballar, de 
ser i de pensar que, malgrat tot, ha acabat per diversificar-se cap a una 

investigació que ha acabat els inicials de la nostra 
escola. Nosaltres apostem per fer del patrimoní sobre el qual es 

fonamenten els de la nostra escola, un instrument que 

de la recerca catalana í deis seus 
jaciments, 
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Fig. 7. Vista general deljaciment de Vallpa radís en el transcurs de les excavacions arqueologiques 
del 2006 (fotografia : J. Garcia). 

Més de 35 anys després que descobríssim aquest període a Catalunya, 

disposem al país d'un deis jaciments arqueologics de major projecció 

internacional d'Europa, com és el jaciment terrassenc del Plistoce inferior de 

Vallparadís (fig. 7). Si la recerca moderna ha de desenvolupar-se en jaciments 

d'alta resolució científica, sobre Vallparadís ha de projectar-se una investigació 

que porti a I'arqueologia catalana, realitzada en jaciments catalans, a les més 

altes quotes de prestigio J, en conseqüencia , al reconeixement d'una escola 

d'investigadors, la naturalesa de la qual podem ja definir sota la perspectiva 
de gairebé quatre decades de treballs . 

LARQUEOLEG 1L'ARQUEOLOGIA ACTUAL A CATALUNYA 

Actualment, I'arqueologia del Paleolític inferior a Catalunya ha 

aconseguit consolidar-se institucionalment a les universitats i a altres centres 

de recerca. Dirigeix i participa activament en els projectes d'investigació 
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internacionals de majortranscendencia i publica amb assidu·itat en les revistes 

científiques de més impacte. No obstant aixo, convé recordar que la majoria 

deis protagonistes han estat afeccionats d'esperit vocacional i entusiasta, 

que han lIaurat la seva carrera al marge de les vies oficials, amb el suport 

d'autoritats reconegudes estrangeres. Larqueologia paleolítica oficial durant 

els anys de la dictadura , lIigada a les poques institucions existents en aquell 

moment, va fer poques aportacions metodologiques, interpretatives o, fins 

i tot, de treball de camp, sota la base de la influencia de les practiques i les 

escoles franceses. La necessitat vital deis nous paleolitistes de la transició i 

deis primers anys de la democracia per renovar I'arqueologia catalana veient 

I'immobilisme de I'arqueologia oficial, ens va impulsar a desenvolupar línies 

de recerca alternatives. 

Varem desplegar un gran esforc;: inteHectual i material per descobrir nous 

jaciments on treballar, ja que només es podia accedir als ja coneguts quan 

per diferents raons es consideraven exhaurits físicament o científicament. 

Segurament, aquest treball paraHel a la recerca oficial, autosubvencionat i 

amb poc suport de les institucions , podria explicar algunes característiques 
del Paleolític catala ¡deis paleolitistes que hí treballem avui día, com són: 

1) Exceptuant casos a·illats, entre els quals destacaría el jaciment 

arqueologíc més antic de Catalunya, Vallparadís, recentment descobert, o 

altres de la província de Tarragona, la majoria i els més importants jaciments 

catalans encara continuen sent els que es van descobrir al final del segle XIX 

i principi del segle XX. 

2) La manca de suport inicial i la necessitat de posar en valor rapidament 
els jaciments que s'anaven descobrint, explica I'intens esforc;: de divulgació 

social que varem haver de fer els nous paleolitistes des del comenc;:ament 

deis anys 70 per aconseguir-ho. Gracies a aquesta tasca, avui dia I'impacte 
mediatic de I'arqueologia catalana és un deis valors més solids de que 

disposem. 

3) En part, per la necessitat de diferenciar-se en I'inici de la recerca 
d'una arqueologia oficial obsoleta, varem desenvolupar una intensa tasca 

de desenvolupament teoric, metodologic i interpretatiu, que responia a la 

voluntat d'explicar historia i d'incidir en la societat per mitja de la ciencia. 

No obstant aixo, passades gairebé quatre decades, I'arqueologia actual 

23 



JOAN CARClA, KENNETH MARTiNEZ,JOSEP CANAL I EUDALD CARBONELL 

del Paleolític inferior catala esta arribant a la seva maduresa, Pero es fa 

necessaria la coHaboració i la integració definitives entre els diversos equips 

de recerca i les institucions de tot el país, que no limitin la seva feina al 

seu propi ambit científic i geografic d'actuació, La consolidació d'aquests 

principis han de fer forta I'arqueologia catalana, oberra a la coHaboració 

científica , Larqueologia ha ser holística i transdisciplinar, formada per 

especialistes que generin un coneixement científic integrador, Pero no ha 

de ser especialitzada per principi; l'arqueoleg no hauria de ser un tecnic 

format en un únic ambit d'estudi , ha de ser un professional capa~ de dirigir 

projectes, aglutinar esfor~os, i fer i explicar historia, De la mateixa manera, 

la recerca ha de ser vocacional i regida pels principis romantics de la 

meritocracia inteHectual. 

Indirectament,l'arqueologia actual, amb mitjans economics impensables 

no fa gaires anys, crea entre els nous arqueolegs procedents de les vies oficials 

universitaries la iHusió de creure que un treball de recerca es pot valorar 

economicament, i que la condició previa per investigar és disposar d'un 

sou, S'ha d'invertir en investigació, pero els incentius i criteris per dedicar

s'hi han ser inteHectuals i no economics, 19ualment, I'arqueologia basada 

en les excavacions d'urgencia , malauradament una de les poques sortides 

professionals per a la majoria d'arqueolegs del país, continua restant esfor~os 

a I'arqueologia d'investigació, Les excavacions d'urgencia responen a una 

necessitat concreta i tenen com a voluntat manifesta protegir el patrimoni i 

catalogar-lo, pero no investigar-lo, El gran repte de les dues "arqueologies" 

ha d'estar fonamentat en la integració i la interactuació científiques, pero 

els principis que les regeixen són antagonics, El repte de I'arqueologia 

d'avui és evitar que el que semblen aven~os i millores no acabin esdevenint 

simplement ampliacions quantitatives d'jnformació o canvis generacionals , 

Larqueologia de recerca ha de ser vocacional i la investigació, inconformista 

i crítica amb els paradigmes , Per tant, per definició, ha de ser rebel amb la 

burocratització, Són aquests principis, fonamentals per al desenvolupament 
i I'aven¡;: científic a Catalunya, els que varen fer necessaris en el seu moment 

la creació de I'escola de Girona, i són aquests mateixos els que continuen 

fent necessaria la seva existencia avui , 
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INTRODUCCIÓ 

En aquest treball pretenem iniciar J'estudi monografic de les portes, 

portals i portelles que van existir al recinte de la Fon;:a VeIla de Girona (sobre 

aquest tema consulteu NoBa, en premsa) que, recordem-ho, va fossilitzar les 

muralles de la ciutat antiga quan, a I'entorn del 1400, es van acabar les obres 

de la "Forc;:a Nova", les muralles que mana construir el rei Pere el Cerimoniós 

a partir de 1362 i que havien de protegir els burgs i barris que s'havien anat 

creant més enlla del recinte emmurallat i on habitaven, des de la segona 

meitat del segle XII, la major parts deis gironins (fig. 1). 

La major part de portes existien, ja, des de l'epoca fundacional; altres 
s'hi van anar afegint amb el pas deis segles, a partir de noves reformes de 

les obres defensives. Algunes sempre han romas en el mateix Iloc fins avui 

mateix (per exemple, Sobreportes) o fins que foren enderrocades (la porta 

meridional); altres, van canviar puntualment d'empla<;:ament a mesura que 

ho feien les cortines defensives (porta de la Canonica) (fig. 1). 

Pretenem aplegar el maxim de dad es possibles, arqueologiques i 

documentals, estudiar-ne la configuració i les característiques, i assenyalar

ne I'evolució alllarg del temps. 

En aquest primer treball estudiarem la porta sud del recinte antic que 

sabem que s'anomenava, des del segle X, Porta Onnaris i, més endavant, el 

Portal Major del Call (fig. 1). 
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Fig. 1- Planta actual ele la For~a Vella ele Girona. S'assenyala ellloc que ocupa la porta me ridiona l 
o ele I'Onyar. 
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LES DADES 

El mes de mar<; de I'any 1857 s'enderroca la torre de la presó i elements 

adjunts, a la placeta del Correu Vell , just a I'entrada del carrer de la FOf<;:a 

(fig. 1). No tenim constancia que existeixin gravats i iHustracions de tal com 

era el lIoc abans de ser destru"lt. Tanmateix , conservem dues descripcions 

deis treballs d'enderroc que proporcionen unes notícies interessants que 

ens ajuden a entendre que s'hi va trobar i com es va trobar i han fet possible, 

amb altres dades aplegades de procedencia diferent, proposar, tal com 

veurem, una restitució prou acurada del lIoc i I'evolució que va haver-hi 

al lIarg del temps fins a la desaparició final. Blanch i lila (1862, pago 351

353) recordava que la torre cilíndrica de la presó era obrada en un solid 

carreuat més aviat petit de calcaria nummulítica , identic al parament de les 

grans torres de planta circular de Sobreportes i que fou demolida juntament 

amb I'arc que feia de porta. Assenyala que aquesta torre n'inscrivia una 

altra , de planta quadrada , obrada interiorment amb bloc de calcaria local 

(nummulítica) i exteriorment recoberta amb carreus de sorrenca, amb molt 

material d'aprofitament. També es posaren al descobert restes de sepultures 

senzilles d'incineració amb nombrosos ungüentaris de vidre. 

Girbal (1876, pag o 26) escriu: "Se encontraron en el interior de dicho torreón, 

restos de una torre cuadrilátera compuesta de grandes piedra calizas y rodeada de 

otras areniscas, así COl110 otras labradas que también se hallaron después entre las 

tierras que rellenaban el paredón que había a la izquierda de la calle... pudiendo 

entenderse que en el tiempo de los romanos habría una puerta decorada con varias 

labores ." 

Més endavant, M. Oliva reunia aquesta informació afegint-hi dades 

interessants que procedien de la documentació del Museu Arqueologic 

Provincial i, entre altres coses , feia saber que una bona part de les peces 

descobertes no van ser considerades de prou valor i es van lIen<;ar, 

incorporant-Ies en els fonaments d'alguns edificis en construcciÓ. Se'n van 

salvar unes quantes , que foren adquirides pel museu (Oliva, 1950, pago 76

77, amb atenció especial a la nota núm. 7). 

Com veiem, bona part de les notícies són coincidents i d'altres, 

complementaries . Queda ciar I'existencia d'una torre quadrangular -de fet, 

ara sabem que quadrada- bastida interiorment amb blocs, grans segons 

Girbal, de calcaria, pero exteriorment, amb carreus de sorrenca amb molt 
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Fig. 2- Placeta del Correu Vell. Evidéncies conservades de les torres inscrites . J i 2) ca rreus 
exteriors i altres elements de la torre quadrada. 3) muralla 5) farcimenr intern de la torre 
circular 6) claveguera moderna. 
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material d'aprofitament entre el qual, blocs decorats amb relleus, basaments 

amb motllures i estries, fragments d'escultura exempta alguns deis quals, 

cal suposar que els més notables, es van recollir i acabaren ingressant al 
Museu Arqueologic i I'existencia d'una antiga necropolis romana en aquell 

Jloc (sobre la qual vegeu Nolla & Sureda, 1999, pago 36-39). 

Serra-Rafols, a partir d'aquesta informació i del seu profund coneixement 

directe de les muralles de Gerunda, escrivia: "A la placeta del Correu (Vell), 

a I'entrada del carrer de la For<;:a, hi havia una altra de les portes de Girona 

romana de la qual ara no queda res visible; tenia almenys una torre quadrada 

de defensa. Allí el riu obligava el mur a girar en angle gairebé recte i a 

orientar-se de S. a N ..." Recordava en una nota a peu de pagina que a 

I'entrada meridional del carrer de la For<;:a hi havia hagut una torre circular de 

blocs petis com les de Sobreportes al costat d'un arc que donava entrada al 

recinte i que, juntament amb un edifici annex, fou presó fins que s'enderroca 

el 1857 (Serra-Rafols, 1927-1931, pago 72, nota 2; Serra-Rafols, 1942, pago 

119, nota 1). Era conscient que la torre quadrada protegia I'accés sud de la 

ciutat i no quedava ciar, aleshores, si n'havia existit una altra de simetrica al 
costat de lIevant. 

Aquestes notícies purament literaries es van completar l'any 1952 quan, 

aprofitant obres de pavimentació i infraestructura que van exigir I'excavació 

d'aquell sector, Francesc Riuró dibuixa un croquis de la zona tot deixant-ne 

unes notes que permetien veure, en planta, les torres circumscrites (Oliva, 

1959, pago 387). Molt més endavant, aquest espai fou obert un altre cop i el 

Laboratori de Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Girona va poder 

al<;:ar una planta acurada i de detaJl (fig. 2). 

Recordem que el Jloc que ocupava la torre ha deixat una marca ben 

tangible a la trama urbana, un queixal aparentment inexplicable delimitat al 

nord i a ponent per uns edificis, just al punt de contacte deis Quatre Cantons 

i els carrers de Carreras Peralta i de la For<;:a (fig. 1 i 2). 

A aquestes dades, basiques, hi hem d'afegir la cartografia antiga de 

la ciutat de Girona, que fa possible observar les característiques del portal 

des del final del segle XVII i que ha estat determinat, conjuntament amb 

un seguit d'observacions efectuades dins deis edificis del costat oriental 

d'aquest sector, per entendre com funcionava i com va evolucionar al lIarg 

deis segles la que va ser la porta meridional de la ciutat de Gerunda (Castell 

et al.,1992). 
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Fig. 3- Planta de la porta. Fase 1. 
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LA PORTA ONNARIS O DE MIGDIA 

Fase 1 

Era un deIs dos grans portals de la dutat simetricalllent disposat en 

relació amb Sobreportes, tancant, l'un i I'altre, el sector ínfra muros de la via 

romana. 

La seva historia és similar a la de Sobre portes. En efecte, sabem 

que en I'epoca fundacional, el recinte d'obra poligonal de pedra calcaria 

numIllulítica, no posse"ia torres defensives. La porta s'adaptava perfectament 
a la disposició del tram occidental de la muralla, que en ilquest punt venia 

recte des del nord, disposant-se damunt mate ix d'unes elevacions que 

s'enlairaven sobre els arenys del riu Onyar (Onnar) . El mur meridional es 

disposava en paraHel pero perllongant-se uns 6 metres més enlla de la porta, 

i a partir d'aquest punt s'esbiaixava 45° en direcció sud-est en un recorregut 

que resseguia el fort desnivell que, en aquell sector, mostrava el subsol rocós 

que s'al<;ava amb for<;a creant un penya-segat natural que els fundadors de 
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la ciutat van aprofitar per reforc;:ar el valor militar de la nova entitat urbana. 

De cap manera aquella elevació podia quedar fora murs. No era militarment 

acceptable. Així dones, aquest tram de muralla es disposava en paral'lel a 

la via durant uns 6 metres i uns quants més, ja més separats, dominant-Ia 

des de dalt. D'aquesta manera, tots aquells que ataquessin la porta havien 

d'exposar el seu flanc dret als defensors, aquell que no és protegit per I'escut 

(fig.3). 

La porta propiament dita tenia una lIum de dotze peus romans, 

poc menys de 3,60 m i comunicava amb el carrer principal de la ciutat 

romana, I'actual carrer de la Forc;:a, que convencionalment anomenem, per 

entendre'ns , el Cardo Maximus de la ciutat , que finalitzava justament a la 

porta septentrional (Sobreportes) (Burch et aL, 2000, pago 14-19) (fig. 3). 

Malgrat la inexistencia de torres, que és un fet ben constatat de la 

poliorcetica tardorepublicana a Italia i a Hispania, tal com podem observar 

al recinte emmurallat de la ciutat regular d'Empúries, si fa no fa del mate ix 

moment, on no n'hi ha ni una (sobre aquestes muralla, Mar & Ruiz de Arbulo, 

1993, pago 201-206 i pago 212-216 i, especialment, Palmada, 2001, pago 11

57, amb nombrosos paraHels a Italia i una contextualització general del 

problema), a BCletulo, amb només una d'identificada (Guitart, 1976, pago 45

59), a Tarraco, on són escasses (Hauschild, 1983; Palmada, 2003, pago 7-87, 

amb la valoració de les arrels italiques i mediterranies) o a lesso (Guissona) 

(Garcés et aL , 1989, pago 108-124). aquest 1I0c d'entrada i, per tant, un deis 

punts febles de tota defensa urbana (recordem la paradoxa expressada pels 

experts , que recordaven sovint que la millor muralla era la que no tenia 

portes), era difícil d'atacar. En efecte, es disposava al lIarg del camÍ que hi 

accedia en rampa constant des d'un centenar de metres avall i obligava els 

hipotetics atacants a deixar al descobert durant un tram molt lIarg el costat 

dret, no protegit i exposat a tota mena de projectils Ilanc;:ats des de la muralla. 

Altrament, I'espai on podien maniobrar els assetjants era redu'lt , escas, entre 

porta, muralla i els forts desnivells, a occident, cap a I'areny del riu (fig . 3). 

Fase 11 

En un segon momento aquesta porta fou dotada d'una torre quadrada 

que en protegia el costat occidental, mentre que la muralla del sector oriental, 

que es disposava paraHela al camÍ d'entrada tot enfilant-se muntanya amunt 

33 



j.M. NOLLA I JOSE? CASAS 

Fig. 4- Planta de la 
pOlta. Fase 11. 

N 
... .. .. 
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i que funcionava de gran baluard , continuava fent innecessaria la construcció 

d'una altra torre (fig. 4). 
Era de forma quadrada i feia uns 6 m de costat i va ser obrada amb un 

nucli interior d'opus caementicium i material d'aprofitament, en bona part 

amb blocs, alguns decorats i peces arquitectoniques procedents, sobretot, 
de notables mausoleus en desús de la necropolis , que s'estenia més enlla 
de la porta cap a migdia , resseguint la via que, recordem-ho , s'adaptava 

a I'orografia del lIoe. És segur que la construcció d'aquest nou element 

defensiu afecta tombes antigues, tal com assenyalaren els diversos autors 
que ressenyaren I'enderroc de 1857 (Nolla & Sureda, 1999 , pago 36-39). 

Sempre hem suposat que aquesta reforma hauria de correspondre a la 

muralla tetrarquica basant-nos sobretot en el ciar paral'lel amb Sobreportes 
que fou refor<;ada contundentment (Nolla, 2007, pago 633-647). És el més 
possible, pero no pas segur. Ara sabem que en les grans obres defensives de 

I'epoca carolíngia es van fer servir decididament materials d'aprofitament 
d'epoca romana, tal com es posa de manifest en diferents lIocs del recinte . 
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Caldra, doncs, deixar oberta aquesta possibilitat. Si és tetrarquica, no sabem 

si va ser retocada per les intenses obres de I'epoca carolíngia (Canal et 

al., 2003, pago 107-253) que, ara sabem, van afectar fins i tot espais que, 

aparentment, havien romas inalterables des del 300, tal com han posat de 

manifest les reformes i monumentalitzacions de la porta nord (Sobreportes) 

identificad es recentment (Nolla et al., 2008, pago 30-31, fig. 17 i pago 196

205, fig. 166 i 167; Nolla, en premsa). 

Militarment parlant, aquestes reformes augmentaven les virtuts 

defensives d'aquesta porta en crear un passadís Ilarg i estret -6 m per 3,60 

m- dins del qual, I'hipotetic assaltant, era castigat impunement des de I'altura 

i on era impossible maniobrar amb eficacia. El fet de trobar-se en pendent 

ho feia tot més difícil. Reprodu'ia I'esquema de Sobreportes (i de tantíssimes 

altres ciutats) sense la necessitat, pero, d'una torre simetrica, ja que era 

possible aquesta solució per les peculiars característiques orografiques 

d'aquell sector de la ciutat (fig. 4). 

Aquesta porta ens és es mentada indirectament en un document de 

963 (Sobrequés et al., 2003, doc. núm . 354) i pocs anys després, el 979, 

(Sobrequés et al., 2003, doc. núm. 459) no només amb tota claredat, sinó 

amb el nom precís amb que era coneguda. En efecte, en assenyalar-se les 

afrontacions d'un edifici, se'ns recorda que al nord .. in uia qui discurrit ad 

d0177u177 .. uel a porta Onnare. El nom és ciar i raonable. Certament, més enlla de 

la porta meridional, el riu Onyar i el seu areny, molt proxims i resseguits per 

la via que ens queda definida pel recorregut deis actuals carrer de Carreras 

Peralta, pla<;a de I'Oli i carrer de Ciutadans, constitu'ia un punt de referencia 

important que hauria acabat donant nom a la porta. 

Era aquest el nom que dugué des de sempre? No ho podem saber de cap 

manera, pero el fet de portar-lo en el segle X fa pensar que, almenys des de 

I'epoca tardoantiga avan<;ada, aquesta era la manera de referir-s'hi, almenys 

popularment. Tot aixo és confirmat per una altra informació procedent del 

testament del cabiscol Joan, de 1078 en que s'escriu ..in ia177 dicto plano ante 

cillitate177 Gerundam et in ipso mlllino quod est ante porta177 ciuitatis quem vocant 

Onnar (Rius, 1928, apendix, doc. núm. XV, pag o 370). Més endavant, a partir 

del segle XIII, probablement, i segur del XIV, la porta de l'Onyar passa a ser 

anomenada del Call, en coincidir el comen<;ament del barrijueu amb I'antiga 

porta urbana. 

35 



J.M. NOLLA I JOSEP CASAS 

Fig. 5- Dibuix que reprodueix el fresc que féu pintar Ramon FoJe a la galilea de la coHegiata de 
Sant Vicen~ ele Cardona, avui al Museu Nacional el 'Art de Catalunya , on es narra el fet d'armes 
Illés sonat del setge ele Girona de 1285 (fase 11) . 

La representació iconografica 

Cal afegir, a aquestes dades textuals, una d'iconografica d'una importancia 

excepcional, ja que les representacions de la ciutat o d'alguns deis seu s sectors 

són escassíssimes (fig. 5). En efecte, es conserva al Museu Nacional d'Art de 

Catalunya una pintura mural que decorava la galilea de I'església de Sant Vicenc;: 

de Cardona i I'hauria manat fer Ramon Folc, el senyor de la contrada i cap de la 

defensa de Girona durant el setge de 1285, precisament per recordar el fet més 

insigne de la seva vida. La pintura ens recorda una acció b?Jlica que degué tenir 

lIoc en els primers moments del setge, un atac absurd i perillós d'uns cavallers 

francesos contra la porta meridional del recinte, dins d'un espai urba, en pujada 

i sota el domini de la torre i de la muralla , fet que feia perdre completament 

I'avantatge de la cavalleria i que, en canvi, esdevenia ideal per a un cop de ma 

d'una infanteria preparada i professional. ~acció, contada per Bernat Desdot 
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Fig. 6- Planta de la porta. 
Fase 111. 

(Crónica, CLVI) (Soldevila , 2008, pago 333-337) representa I'únic gest d'armes 

d'una certa consideració que servia perfectament per resumir el setge. El fresc 

s'ha de datar molt poc després deis fets i és segur que el pintor coneixia el 

lIoc o que Ramon FoJe I'assessora convenientment. La imatge, excepcional per 

a la historia de la ciutat, ens mostra la porta , de mig punt i dovellada amb la 

torre única a I'oest i el tram oriental de muralla on es disposen els ballester i, 

al davant, una munió de cases de I'eixample de l'Areny, tot fent de marc real 

a la sortida rapida deis defensors sobre els cavallers francesos (Canal et al., 
2005 , 88-89). Altrament, el reJat i la iHustració esdevenen una prova tangible 

de I'efectivitat defensiva de la porta Onnaris (fig. 5). 

Fase 111 

La decisió de Pere el Cerimoniós d'encerclar amb una muralla nova els 

burgs i barris de la ciutat que ocupaven una enorme superficie, i on habitaven 

la immensa majoria deis gironins, s'acompanya de la voluntat de refon;:ar les 
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defenses del nudi antic que acaba esdevenint la For~a Vella, un recinte interior 

molt potent, una autentica acropolis . A imatge i semblanc;:a de Sobreportes, 

la torre quadrada serví de nudi intern d'una nova torre circular, més gran, 

més alta i més solida que assegurava efica~ment la protecció d'aquell 1I0e. 

Les noves dimensions de la torre, obrada amb carreus més aviat petits de 

calcaria local i que ocupaven una part de I'antic camí. exigiren reconstruir 

i modificar la porta propiament dita, que fOl! avan~ada uns quants metres 

en relació amb I'anterior. Aquesta és, en darrera instancia, més o menys 

modificada, la que fou enderrocada el mes de mar~ de 1857 (fig. 6). 
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ResuITI 

La historiografia sobre I'arquitectura gotica meridional a Catalunya ha coincidit 
a destacar una preferencia regional pels espais únics, fet que va implicar tota una 
serie d'opcions tecniques característiques d'aquesta escola regional. En ocasions 
s'ha cercat I'origen d'aquesta tendencia en I'arquitectura deis segles anteriors, 
especialment en I'arquitectura Ilenguadociana del segle XII. Els dos ambits, catala 
i Ilenguadocia, pertangueren a la mateixa unitat política durant els primers segles 
del domini visigot i també durant el domini carolingi a Catalunya, quan I'arquebisbe 
de Narbona era el metropolita de les diocesis catalanes; i especialment, a partir 
del segle XIII, els dos indrets veieren néixer i créixer dues escoles concomitants de 
I'arquitectura gotica meridional. El proposit d'aquesta contribució és el de reflexionar 
sobre la presencia d'aquesta tria de la nau única en I'arquitectura medieval catalana 
abans i durant el gotic. 

Paraules c1au 

nau única, arquitectura gotica meridional. arquitectura medieval. 
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PERE FREIXAS I CAMPS , MARC SUREDA I.lUBANY 

LA NAU ÚNICA FlNS ATOMBANTS DE LANY 1000 

A la tria de la nau única lIigada a connotacions de monumentalitat se Ii 

ha cercat I'inici en I'arquitectura romana i de I'antiguitat tardana. Tot i que 
Paul citava la basílica de Martres-Tolosane, del segle IV, amb una amplada 

ja de 9 metres 1, convé no oblidar un monument de primera magnitud en 

aquest sentit , com és la gran basilica thermarum deis banys romans deis Banys 

d'Arles, una gran construcció de rajol i morter de prop de 15 m d'amplada , 

coberta amb una gegantina volta de canó iHuminada per finestres, amb els 

murs animats per absidiols poc profunds de conques decorades per petxines 

d'estuc. La gran cambra, del segle II dC, en té al costat una altra de més petita 

que conserva parcialment una coberta original de voltes d'aresta en rajol. 

Cal ponderar I'impacte d'aquestes construccions imponents i monumentals 

en els desenvolupaments que veurem tot seguit de I'arquitectura de la zona. 

Per contra, al sud deis Pirineus no són gaire abundants els exemples de 

monuments antics o d'esglésies tardoantigues de nau única, i encara es 

tracta d'edificis de monumentalitat moderada: tot just I'aula funeraria de 
Sant Cugat del Valles, de no abans de mitjan segle V, amb els seus prop de 4 

m d'amplada (conservada , notem-ho de passada, fins al segle XI), la tercera 

fase constructiva del conjunt de Santa Maria de Terrassa, de mal situar 

cronologicament, o I'església de Santa Maria de Martorell, potser d'una 

sola nau de prop de 8 m d'amplada, semblen constituir els únics i migrats 

exemples d'aquest tipus2
• Certament que els edificis més notables de I'epoca 

mostren plantes basilicals, pero també cal tenir en compte la quantitat de 

monuments d'aquestes cronologies que deuen haver desaparegut i de la 

planta deis quals no en podem tenir cap notícia. 

Els exemples es fan més abundants en arribar als segles carolingis, en 

que diversos casos permeten veure com aquest concepte de monumentalitat 

lIigat als espais únics, normalment coberts amb encavallada de fusta, es 

formula amb un emfasi especial. Entre els quals, enlla deis Pirineus caldria 

destacar I'antiga església de Saint-Trophime d'Arles (segle IX) o la nau de 

I PAUL, Viviane, «Le probléme de la nef unique», Cahiers de Fanjeaux 9. La naissance et I'essor du 

gothique l11éridional au XI/le siecle, 1974, p. 28·29. 

2 Del rol11Ó al rol11ánic. Historia, art i wltura de la Tarmconense l11editerránia entre els segles IV i X, 

Barcelona, 1999. p. 84·87. 
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Saint-Martin de Moissac (segle x, 7,80 m). I també cal anomenar un edifici 

singular, malauradament poc conegut: I'església catedral de Narbona en el 

seu estat del segle x. Les escasses notícies sobre el temple narbones en 
I'epoca que ens ocupa ens parlen d'un edifici reconstru'lt al principi del segle 

XII í remuntable a les darreríes del segle IX (890)3, amb una única nau (unicam 

navem habens). coberta amb encavallada i amb una amplada propera als 12 

m, és a dír, unes 6 canes narboneses del s. XIV (1 ,967 m), en tot cas, maí més 

de 20 metres. També cal destacar que amb tota probabilitat disposava d'un 

transsepte els bra¡;:os del qual sobresortien uns 4 metres enfora deIs murs 

de la nau, i que a I'angle format per la cap¡;:alera i el bra¡;: sud del transsepte 

s'hi trobava el campanar, que avui encara resta dempeus4
• En aquest cas 

de la capital de I'antiga Narbonensis, es podría sense dificultat pensar en la 

proximitat d'exemples d'antícs espais voltats d'epoca romana, com ara el 

nímfeu de Diana a Nímes, una relació que la historiografia destaca també i, 

sobretot, pel grup d'esglésies proven¡;:als d'indubtable referent classic que 

són de les darreries del segle XI i més enlla (Sant Jaume de Besiers, Sant 

Restítut de Drome, catedral d'Avinyó, etcetera). Certament, el coneixement 

d'aquest edifici narbones és prou precari, pero, tanmateix, pensem que val 

la pena tenir-Io en compte per tal com no es pot oblidar que la catedral 

carolíngia deis sants Just i Pastor de Narbona fou, en qualitat d'església 

episcopal de la ciutat, la catedral metropolitana amb jurisdicció sobre Vic i 

Girona fins a la plena restitució de I'arxidiocesi tarragonina (1154); un edifici 

que, segons tots els indicis, abans de la reforma del segle XII ja tenia un sol 

espai i que degué ésser també un ferm testimoni d'aquesta preferencia. 

A Catalunya podem enumerar algunes dades d'interes d'aquest període. 

S'ha d'admetre que, majoritariament, les poques esglésies conservades 

del període (i aixo vol dir del segle x) solen ser d'una sola nau i de petites 

J SIGAl , LOllis, "Conrriblltion á I'histoire de la cathédrale Saint-Just de Narbonne". Bul/etin de 

la Commissioll Archéologique de Norbonne, Narbona, 1921, p_ 122 i 112: PAUL, Vivialle , «The Beginnings oJ 

Gothic Architecture in Longuedoc», The Art Bul/etin vol. LXX, nO 1, New York, 1988, p. 105. 

4 SIGAL, Louis, "Contribution".», p. 116-11 7; proposta de restitució elemental a ESQUIEU, Yves, 

«Narbonne», PICARD, Jean-Charles, Les chanoines dans la vil/e. Recherches sur la topographie des quartiers 

cononíaux en France, París, 1994, p. 320_ 
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dimensionss, tot i que podem detectar-ne algunes que, dins de la modestia, 

mostren dimensions una mica més agosarades i, sovint, el desenvolupament 

d'un transsepte baix, testimoni d'un avene,: cap a una certa monumentalitat, 

En serien exemples Sant Vicene,: d'Obiols (4 m). la fase corresponent de Santa 

Magdalena d'Empúries (6,2 m), Santa Maria del Marquet o de Matadars 

(gairebé 4 m, tot i que segons tots els indicis la nau és posterior), Sant 

Miquel d'Olerdola (6 m, amb sistema de suports interns per a la volta afegida 

posteriorment, i en aquest cas sense transsepte)6, També es podria considerar 

la possibilitat que la primera església del monestir de Sant Benet de Bages, 

consagrada el 972, pogués tenir com a successora una planta de nau única 

que donés a un transsepte on s'obririen tres absis7 
, Tinguem en compte 

que aquest és també el context de I'apa ri ció de les primeres voltes d'obra 

(s'invoca ordinariament el testimoni de Sant Esteve de Banyoles el 957), 

tot i que tant en mol tes esglésies mitjanes com en diversos projectes de 

notable abast com ara Santa Cecília de Montserrat 0, assenyaladament, Sant 

Miquel de Cuixa o Santa Maria de Ripoll , que presenten disposicions amb 
coHaterals, es mantingué I'encavallada, qui sap si amb arcs diafragmat ics8 

, 

Tanmateix, caldria afegir a aquest panorama dos magnífics exemples 

d'esglésies ja fore,:a desenvolupades amb una sola nau, la implantació de 

les quals cal datar ja en aquesta segona meitat del segle dese i situar en 

contextos aliens al món de les tecniques constructives dites 1I0mbardes, 

que haurien de predominar en el segle següent: es tracta de Sant Genís de 

Fontanes (vers 981, uns 7,5 m) i Sant Andreu de Sureda (abans de 981, 8,5 

m). totes dues amb reformes posteriorsj9. El disseny d'aquestes esglésies 

ha estat invocat precisament com «una de les fórmules més freqi.ients de 

s PALOL I SALELLAS, Pere de: LORÉS I OTZET, Immaculada, "Larquitectura abans del románic" , Del 

romá al románic. Historia, art i cultura de la Tarraconense mediterrimia entre els segles IV i x, Barcelona, 1999, 

p. 47 7-412) 

• BARRAL I ALTET , Xavier, L'Art prerománic a Catalunya: S. IX·X, Barcelon a, 1981, p. 767·286. 

7 BOTO VARELA, Gerardo, "Topografía de los monasterios de la marca de Hispania (ca. 800·ca. 

1030)", GARCíA DE CORTÁZAR, José Ángel: TEJA, Ramón (coords), Monjes y monasterios hispanos e/1 al Alta 

Edad Media, Aguilar de Campoo, 2006, p. 183. 

8 SITGES I MOLlNS, Xavier, "Larc diafragma en el pre·románio" Ausa XV, Vic, 1973, p. 108. 

9 PONSICH, Pere, "Sant Genís de Fontanes. Arquitectura" , Ca talunya Románica vol. Xtv. Rosselló, 

Barce/ona, 1993, p. 377·374; BADJA I HOMs, joan, "Sont Andreu de Sureda. Arquitectura», Catalunya Románica 

vol. Xtv. .. , p. 343·349; estatde la qiiestió a BOTO, Cerardo, "Topografía .. .», p. 187·782. 
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I'arquitectura catalana en la segona meitat del segle x», encara que amb 

atenció particular a la cap~alera 10. En tot cas, des del Rosselló el tipus 

comen~a a donar senyals de vigor a través de dos edificis que segons tots els 

indicis estigueren primerament coberts amb encava liada de fusta i només 

més tard amb volta (elmateix segle onze en el cas de Sureda). 

EL SEGLE ONZE . NOMÉS LA PETITA ARQUITECTURA RURAL? 

En arribar al segle XI trobem nombrosos exemples d'esglésies catalanes 

d'una sola nau, que normalment han estat poc tractades com a tals per 

la historiografia i que sovint han estat interpretéldes, gairebé de manera 

uniforme, com a petits edificis rurals on I'adopció d'aquest tipus obeeix a lél 

poca disponibilitélt de recursos. 

En efecte, en el voIum segon de la monumental Arquitectura Romi1l1 ica a 

Cata/unya , el polític, historiador i arquitecte Josep Puig i Cadafalch i els seus 

col'legues constaten una categoria de classificélCió anomenada "esglésies 

d'una sola nall", que és majoritariament integrada per petites esglésies de 

parroqllies rurélls. En aquest sentit, Iél nélU única denota simplicitélt de disseny 

i de realitzélció, un fet que cal relacionélr amb la migréldesa de recursos i de 

dimensions deis nuclis rurals on es troben. 1, és cert, admetem-ho des d'ara, 

en medis modestos és normal i logic que hagués estat aquesta opció la 

preferida o, fins i tot, lél necessariament determinada . 

Tot i aixo, él ltres capítols de lél matei xa obra, en certa manera 

paradoxalment , glossen una bona serie d'esglésies d'una sola nau incloses 

sota altres epígrafs : totes les «esglésies de pl él n en forma de creu Ilatinél 

sense cimbori» (que són lél seu de Vic, Santa Mariél de Serrateix, Sant Pere 

d'Urgell, Santa Maria de Bélrbera, Santa Eulalia de Riuprimer i Sant Martí 

Sescorts); les de "plan de creu lIatina triabsidals élmb cimbori» (que són Santa 

Maria de Terrassa, Sant Pere d'Escales, Sant Pon~ de Corbera, Sélnt Jaume 

de Frontanya, Sant Tomas de Riudeperes , Santa Cecília de Voltrega i Santa 

10 CARBONELL I ESTELLER, Eduard, «Algunes reflexions sobre I'arqui tectura " Cat" lunya " I'entorn 

de I'any Mil», BARRAL. X"vier; IOGNA,PRAT, Dominique; MUNDÓ, Anscari; SALRACH,.Iosep M.; ZIMMERMANN, 

Michel (dirsl, Cata lunya i Frnn,a meridional a /'entorn de /'any 1000. Artes del co¡'¡oqui internacional Hug 

Capet J987, Barcelona, 7991, p. 390. 
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Eugenia de Berga), per no parlar de les de planta de creL! grega; i entre les de 

«santuari format de tres absis en creu» hi ha també Santa Maria de Cervelló 

i Sant Pere de Ponts 11, Són, de fet , esglésies de nau única, que magnifiquen 

la seva cap~alera amb un transsepte. 1 no són, la majoria, petits temples 

parroquials en medis rurals marginals i d'escassos recursos. Alguns, per 

contra, són edificis mitjans o grans, algllns de no pas poca importancia en la 

definició del que es presenta com el famós primer art romanic a Catalunya. 

En aquesta seriació voldríem encara remarcar i afegir, respectivament, 

dos exemples que, merces a les recerces més o menys actuals, bri llen amb 

lIum propia: les seus catedrals romaniques de Vic i de Girona . Gracies a 

les excavacions que després de la guerra dirigí el canonge Eduard junyent, 

juntament amb les troballes arxivístiques que ja havia posat a I'abast josep 

Gudiol, es definia una seu romanica de Vic dedicada per Oliba el 1038 que 

tenia com a característica més assenyalada la presencia d'lIna gran nau 

única de 12 m d'amplada; després d'una vaciHació inicial, junyent acaba per 

afirmar que la coberta d'obra devia ser contemporania del temple oliba 12 , fet 

que planteja dificultats tecniques als moderns calculs d'estructura. 

D'una manera similar, pero més modernament, les investigacions 

arqueologiques al subsol de I'actual catedral gotica de Girona 13 permeten 

restituir un temple de planta prou semblant a la seu vigatana que acabem de 

descriure, amb algunes diferencies especialment en el seu acabament occidental 

pero també amb la poderosa nau única d' 11 ,5 m d'amplada que domina el seu 

11 PU1G 1 CADAFALcH,josep; FALGU ERA 1 SIV1LLA, Antoni; GODAY 1CASALS, josep L:arquitectura romónica 

a Ca talunya, 1'012, Barcelona, 1918, p. 629-630. 

" BARRAL 1ALTET, Xavier, La ca tedral románica de Vic, Barcelona, 1979, p. 44-50; /'es tructura del transo 

septe románic fou ac/arida a AOELL I GISBERT. l oan Albert; I'UJADES I CAVALLERIA, josep, «No ves aportacions al 

coneixement de /'estructu ra arquitectónica de la catedral de Vic», dins Lambord vol. VIII , 1996, p. 139-148. 

1] FRE1XAS 1CAMPS, Pere; NOLLA 1 BRUFAu , josep M.; PALAH[ 1GR1MAL, Lluís; SAGRERA 1ARAD1LLA, j ordi; 

SUREDA I J U~ANY, Marc, La Catedral de Girona. Redescobrir la seu románica. Els resultots de la recerca del 

projecte I'rogress, Girona, 2000. Hipótesis anteriors compilodes i idees a /'entorn de la tipologia expressades a 

AOELI_I GISBERT, loan Albert, "Santa Maria de Girona. Arquitectura", Catalul1Yo Románica vol. V. Girones, Selva, 

1'10 de /'Estany, Barcelona, 199 1, p. / 13-1/5; AOELL I GI5BERT,joan Albert, "'':arquitectura gironina del segle XI: 

entre la innol'oció i lo tradició", Girono a l'Abost f\I-V-VI , Girona, 1996, p. 25-31. Els dorrers coneixements es 

troben a SUREDA IjUBANY, Morc, Els precedents de la catedra l de Santa Maria de Girona. De la plo¡:a religiosa 

del fórwn romó al conjunt cotedro/ici romónic (ss. I aC-Xf\I dC), tesi doctoral inedita, Universitat de Girona 

2008, accessible a http://www.tdx.cbuc.es/. 
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disseny en planta. ~església, com és sabut, fou dedicada el 1038, igual que la 

de Vic, i s'ha de relacionar amb cercles artÍstics i, sobretot, de promoció gairebé 

identics. ~addició de nombroses dades documentals permet refermar aquest 

extrem, així com afirmar que la nau estigué cobeIt.a amb volta de canó, una 

característica probablement relacionada amb el disseny original de I'edifici . 

I..:estudi d'aquest cas, com el de Vic , permet articular una serie d'interessants 

reflexions sobre la relació entre nau única i coberta d'obra en I'arquitectura 

romanica meridional '4 , així com vincular el disseny d'aquests grans exemples 

a les experiencies que, en el passat immediat, s'havien desenvolupat en els 

exemples rossellonesos citats de Fontanes i de Sureda. 

Al costat deis exemples catalans, no falten esglésies lIenguadocianes 

que s'hagin posat en relació amb aquesta tradició deis espais únics: es tracta 

de temples que poden arribar a tenir unes dimensions notables: Sant Joan 

el Vell de Perpinya , Saint-Plancard, la reconstrucció de Martres-Tolosane, 

I'amiga catedral de Lavaur, Saint-Pierre des Cuisines a Tolosa del Llenguadoc, 

el projecte inacabat de Caunes-Minervois, Larreule o Tasque, ja a Gascunya. 

En aquest ambit sí que s'ha reconegut la tendencia a la monumentalitat 
manifestada per aqllests diss e nys amb una única l1all d' amplades Ilotables. 

El segle XI i les decades immediatament anteriors, doncs , semblen ser 

el moment d'eclosió d'una preferencia per la nau única , també a Catalunya, 

que tot convivint amb I'erecció de temples basilicals notabilíssims, invita 

a tenir present la seva vigencia en grans projectes de I'arquitectura del 

"primer romanic" meridional i no només en petites esglésies per raons de 

precarietat economica o manca de recursos. 

DEL SEGLE DOTZE ALS CARÁCTERS DE 


CARQUITECTURA GÓTICA MERIDIONAL 


Certament que els estudis sobre la nau única al Llenguadoc romanic 

han focalitzat I'ús del tipus en la centúria següent. En efecte, en el segle XII, 

al Llenguadoc mateix i a les arees limítrofes es construeixen bon nombre 

14 SUREDA IJUBANY, Marc; FREIXAS I CAMPS, Pere , "Esglésies de nau única en el primer romilllic cata

lil. COl1til1u'l'rats i ruptures en I'arquitectura I10mbarda a CataIunya" , dins Artes del simposi internacional 

"Els comacini i I'orquitecturo Románica a Catalunya", Girana-Barcelona, 25-26 novembre 2005, en premsa. 
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de temples amb una sola nau, de dimensions notables i indistintament 

amb les dues solucions de coberta: la volta de canó (catedrals d'Agda i de 

Magalona, església abacial de Saint-Pons de Tomieres, Saint-Hilaire d'Aude) 

i I'embigat de fusta a dos vessants (Saint-Pierre des Cuisines i I'abacial de 

Caunes-Minervois), Més enlla, a la Proven<;a, no es pot oblidar I'abundancia 

d'esglésies d'aquesta cronologia que adopten la nau única, precisament del 

grup en que es recupera esplendidament el lexic decoratiu de I'antiguitat 

c1assica: és el cas de les catedrals de Saint-Paul-Trois-Chateaux, Avinyó, 

Cavaillon o Orange. Per refor<;ar la importancia de la nau única al L1enguadoc 

s'han remarcat també les amplades d'alguns temples catedralicis romanics, 

com ara Magalona (9,75 m) , Narbona (12 m) , Agde (12,60 m) , Béziers (13 ,88 

m) i Saint-Pons de Tomieres (14,17 m), alguns prou més enlla deis vuit 

metres prudencials que, teoricament, posen greus dificultats a la coberta 

d'obra. I a Catalunya no falten tampoc exemples d'aquesta mena, tot i que 

de dimensions una mica menors: Sant Benet de Bages (7,50 m), Sen-abona 

(5,50 m), Sant Joan de les Abadesses (4,50 m), Santa Maria de l'Estany (6 

m), Sant Pere de Camprodon (8 ,20 m), Santa Cecília de Molió (9,50 m) Sant 

Pere i Santa Maria de Terrassa (de final i principi de segle, 7,70 i 6,50 m 

respectivament) ... La nau única es manifesta en tot cas amb for<;a el 1100. 

Indubtablement, aquesta predilecció pels espais monumentals únics, 

amples i amb lIeugeresa d'embolcall que caracteritzen I'arquitectura 

meridional, implicava dificultats que, per Paul, expliquen un fet cabdal : 

després de I'experiencia romanica de cobrir les naus úniques amb volta, 

s'opta per retornar als sostres d'encavallada amb arc de diafragma o bé per 

adoptar sistemes de carrega de millor distribució , com és el cas de la volta 

de creueria, que permetien obtenir de nou uns murs menys massissos 's. Per 

I'autora , la nau única coberta amb volta seria , doncs, un episodi passatger 

en una historia més lIarga que , iniciada segons tots els indicis abans de la 

dotzena centúria, aniria essent abandonada a partir del segle XIII en benefici 

de sistemes més adients. 
En efecte,l'estudi del tema que ens ocupa en relació amb I'a rquitectura 

gotica mediterrania ha tingut una atenció privilegiada; de fet , les 

consideracions sobre I'arquitectura romanica que acabem de desplegar 

15 PAUL, Viviane, «The Beginnings ... " , p. 107. 
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no són més que una irradiació d'aquest interes pel gotic meridional i els 

seus caracters originals; de fet , podem entendre que, en certa manera, en 

són una conseqüencia. Autors com ara Lavedan, Puig i Cadafalch i Cirici 

ja coincidiren en la tesi d'individualitzar nÍtidament I'arquitectura gotica 

del migdia de la del nord d'Europa. A I'area mediterrania i a Catalunya es 

basteixen alllarg del segle XIII edificis amb un esperit pragmatic ben definit, 

funcionals, sobris, horitzontals , i d'una racionalitat que , per a molts autors, 

procedeix de la tradicíó cultural mediterrania i de models romanics com els 

que hem comentat. Aquesta historiografia s'ha esforc;:at a indívidualitzar la 

nau linica com una de les síngularitats més remarcables de I'arquitectura de 

la baixa edat mitjana a I'Europa meridional i, en particular, al Principat, com 

ja va remarcar fa temps Emile Male. Marcel Durliat, entre altres autors, fou 

qui d'una manera més concreta va obrir la via deis precedents de la nau única 

gotica en I'arquitectura romanica, tot preparant el camí de contribucions 

com la que hem estat comentant. Altres autors abonaren també la idea de 

recolzar en I'arquitectura romanica del migdia frances I'lis generalitzat de 

I'espai linic que fa I'arquitectura religiosa gotica meridional, ben entes, en el 

marc més ampli de la mediterrania occidental. 

En la divulga ció d'aquest tipus és veritat que cal no oblidar els ordes 

mendicants, que des de la darreria del segle XIII van escampar arreu 

deis pa'isos de la Confedera ció de la Corona d'Aragó I'lis generalitzat de 

la nau linica. Ara com ara, els ordes mendicants són els introductors de 

I'arquitectura gotica a Catalunya, als quals es deu I'adopció de I'espai únic, 

que era, d'altra banda, el més adient als seus interessos i que no eren altres 

que bastir temples diafans i aptes per a la transmissió de la paraula, i cobrir 

espais de gran cabuda, molt funcionals per a LISOS concrets com ara refetors 

i dormitoris, coberts amb volta de creueria gotica o bé amb sostre de dos 

vessants sobre arcs de diafragma. 

A banda del nou gir que han fet a la qüestió els resultats de la 

recent recerca arqueologica a I'empla<;ament del desaparegut convent 

de Santa Caterina de Barcelona, resultats que tenen, obviament, un valor 

contrastat, es confirma i s'emfasitza el protagonisme deis ordes mendicants 

com a transmissors de la nova tecnología gotica que ja havien constatat 

diversos autors. Pero és ben cert també que no en van ser els inventors, 

com tampoc no ho havien estat els cistercencs. Larc de diafragma, adoptat 

característicament pel Cister i pels ordes mendicants, hem vist que apareix 
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al L1enguadoc i al Rosselló en el decurs del segle XI, mentre que, segons Paul, 

les naus cobertes amb voltes de canó i arcs torals correspondrien al segle 

següent, més tard substitu"ldes per les mateixes cobertes d'arcs de diafragma 

o per la volta de creueria gotica. És clar que el Cister primer i els mendicants 

després es van deixar seduir per la funcionalitat de la nau única, i en tenien 

exemples ben a prop en ambdós vessants del Pirineu. Més endavant, a la 

darreria del segle XIII, I'arquitectura catalana esdevenia gotica després que 

els mendicants reinventessin la nau única romimica amb voltes de creueria 

o amb arcs de diafragma, amb la inclusió de capelles entre els contraforts, 

la incorporació de I'absis poligonal i I'obertura de grans finestrals, a voltes 

en dos nivells, per a una major claredat de I'espai interior '6 • L:arquitectura 

gotica quedava predefinida i plenament acceptada des del principi del 

segle XIV, amb una correspondencia harmónica i genial entre els espais 

interior i exterior que representava la represa i la maxima expressió de les 

característiques d'unitat, monumentalitat i lIeugeresa estructural que Paul 

estimava com aconstitutives de la tradició regional. 
En el segle XIV es van bastir a Catalunya construccions funcionals, 

sobries i amb tendencia molt marcada a I'horitzontalitat i d'una racionalitat 

que, venint de la tradició cultural mediterrania , van su posar les bases 

d'una arquitectura amb perfil propio En aquest període, en I'ambit del gótic 

meridional es va conformar una arquitectura que havia de tenir en el futur 

un segell propi, diferent del de la resta d'Europa '7 . 

Queda igualment ciar, doncs, d'acord amb el que s'ha dit fins ara, que 

no és el cas de plantejar un debat sobre I'origen lIenguadocia o catala de 

I'espai únic mendicant. Les concomitancies dins una mateixa regió entesa en 

sentit ampli, expressables també en termes culturals i, fins i tot, puntualment 

lingüístiques, inclouran una arquitectura específica i diferenciada que es 

visualitza, sobretot, per I'ús generalitzat de la nau única. En són exemples 

ben significatius els temples mendicants com ara el de Sant Domenec de 

Girona, que tenia un precedent ben a prop a la nau de la catedral romanica 

i que, a més, va servir de model més endavant per a la nau única de la seu 

,. FUGUET I SANS, joan, «Les esglésies amb ares de diafragma de la Catalunya Nova», CArt Gótic a 

Catahtnya. Arquitectura 1, Barcelona, 2002, p. 152-159. 

17 FREIGANG, Christian, "Larquitectura mendicant al Llenguadoc i la seva relació amb Catalu

nya", CArt Gótic a Cal'alunya. Arquitectura 1, Barcelona, 2002,p.170-172. 
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gotica gironina, aquesta última com a exemple més característic d'edifici 

catedralici cobert amb nau única. Es tancava, així, el cercle de I'ús continuat 

de la nau única des d'epoques prou lIunyanes . 

UN ESBÓS DE CONCLUSIÓ 

Lexit del ti pus de planta de nau única per a edificis d'una certa 

envergadura en elmón gotic meridional no es pot deixar de posar en relació 

amb els precedents romanics. Si fins ara contribucions com les de Paul es 

remuntaven al panorama lIenguadocia del segle XII, ara podem pro posar 

tenir en consideració contextos anteriors, com ara el món de I'arquitectura 

catalana del principi del segle XI, i no només pel que fa a edificis bastits en 

arees rurals, sinó també, com hem vist, en monuments rellevants de context 

urba com ara les catedrals de Vic i de Girona. Més encara quan aquests dos 

darrers exemples testimonien la presencia de cobertes d'obra amb amplades 

més que respectables, un fet que avalaria el protagonisme de I'arquitectura 

romanica com a antecedent de I'espai gotic meridional per exceHencia, 

la nau única, i emfasitzaria el paper deis mendicants com a transmissors. 

No es tracta, obviament, de pensar en un ensamblatge i correspondencia 

directes entre la concepció romanica de I'espai i la nova tecnica de cobrir 

que utilitzen els mendicants, la volta de creueria, com es pot veure 

a les catedrals de Lleida i de Tarragona, sinó més aviat de plantejar que 

I'arquitectura franciscana i dominicana va assumir com un tot indestriable 

I'espai únic i la volta de creueria alla on la va utilitzar, dos elements que són, 

en definitiva, els característicament essencials de I'arquitectura catalana des 

del segle XIII al XV. 
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APROXIMACIÓ A LA INDUMENTARIA 

MILITAR ARISTOcRATICA A PARTIR DE 

L'ESCULTURA FUNERARIA DELS SEGLES 


XIII I XIV A LES COMARQUES GIRONINES 


SYLVAIN VONDRA 
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) 

Laboratoire d'Archeologie Medievale Mediterranéenne (LAMM - UMR 6572 CNRS) 

(TRADUCClÓ DEL FRANCEs: ASSUMPClÓ TOLEDO I MUR, 
REVISADA PERJOSEP M. LLORENS I RAMS). 

INTRODUCCIÓ 

Aquest artide estudia els monuments funeraris de les comarques 

gironines que representen guerrers i que, per tant, aporten informació molt 

valuosa pel que fa a la indumentaria militar medieval. La documentació 

científica sobre aquest tema no és gaire extensa. Arms and Armour in Spain 

(1982) diAda Bruhn de Hoffmeyer, estudia I'armament medieval a Espanya 

a partir deis objectes conservats a la Real Armería de Madrid. Pel que fa a 

Catalunya, el tema ha estat molt ben estudiat per Martí de Riquer a L'arnés 

del cavaller (1968). L'autor treballa a partir de nombroses disciplines, com 

I'escultura funeraria, la sigiHografia i la pintura mural'. Cal citar igualment 

els estudis sobre escultura funeraria gotica de Francesca Español i Bertran, 

que inventarien de manera exhaustiva aquest art poc conegut. 

I Martí de Riquer és també I'autor, entre d'altres, d'Heráldica cata/ano des de I'any 11500/1550, 

Edicions deis Quaderns Crema, Barcelona, 1983, i d'História de /0 literatura catalana, Edicions Ariel, 

Barcelona, 1964. 
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LES DIVERSES REPRESENTAClONS DE TOMBES DE CAVALLERS 

En total s'estudien vuit monuments funeraris de diferents tipus 

localitzats a les comarques del Ripolles, la Garrotxa, l'Alt i el Baix Emporda i 

el Girones. Aquestes representacions es poden agrupar en tres tipus: 

- La placa mortuoria amb efigie. Es tracta de petites plaques esculpides 

en relleu que solen trobar-se incrustades en els murs de les esglesies o deis 

c1austres. El difunt sol apareixer en primer pla, en posturajacent, mentre que 

la família, distribu'lda entorn del personatge principal, figura en un segon 

pla. Per sota de I'escena , un petit text en lIetres gotiques explica la identitat, 

el rang social i les bones obres que en vida va fer el personatge. 

- L'estatua jacent. És el tipus més corrent. El difunt esta representat 

estirat sobre la tapa del sarcOfag. L'escultura del difunt aporta nombroses 

informacions . En primer 1I0c, la indumentaria ens informa del sexe, la 

funció o la dignitat del difunt: home o dona, laic o eclesiastic. civil o militar. 
Generalment, el monument és de mida natural. AIguns, pero, poden ser molt 

petits i se'ls anomena "ossaris jacents". 

- L'orant. El personatge figura sobre la tapa del SarCOfag, agenollat i 

amb les mans juntes, pregant. També en aquest cas l'escultura informa sobre 

la pertinen~a i la funció del difunto 

La distribució espacial d'aquestes obres a les comarques gironines 

és desigual (fig. 1) . A I'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries (Alt 

Emporda) es poden veure les representacions deis membres de la casa 

d'Empúries. Una de les quals, no identificada, podria ser d'Hug 1, mort el 

10402
; els altres dos són Pon~ Hug VI (t 1325) i Huguet (t1309). Una estatua 

jacent amb l'efígie de Bernat Guillem de Foixa (t1362) es conserva a l'església 

de S'Agaró a Begur (Baix Emporda) (fig. 9). 

La catedral de Girona conserva dos monuments: l'estatua jacent de 

Ramon Berenguer 11 (t1082j3 i I'orant de Bernat de Raset (t1432). El Museu 

1 En aquest cas. el monument va se r encarregat per la familia dos segles més tard; la indumen· 

taria correspon al moment en qué va ser esculpit. 

] Aquest monument va ser encarregat per Pere 111 el Cerimoniós e l 1385. 
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d'Art de Girona ex posa la magnífica estatua tombal de Jofre Gilabert de 

Cru'flles (t1339), El Museu Comarcal de la Garrotxa, a Olot, acullla copia en 

guix d'una petita placa mortuoria de Berenguer del ColI (t1334), I'original de 

la qual, d'alabastre, estava a I'església de Sant Andreu del COII (Olot) i fou 

destru'fda el 1936, 

No tenim coneixen<;a de I'existencia de cap estatua jacent a la Cerdanya, 

el Ripolles, la Selva o el Pla de l'Estany, 

MONUMENTS SOVINT MODIFlCATS 1DESPLAC;:ATS 

Un aspecte interessant i rar en aquest tipus d'estudi és el fet que gairebé 

tots els personatges han estat identificats, No és el cas, pero, de lIur situació 

original. Només I'orant de Bernat Raset (fig, 3), "estatua jacent de Ramon 

Berenguer 11 de la catedral de Girona (fig. 2) i la d'Hug 1 d'Empúries , instaHada 

a I'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries (fig. 7), estarien a les 

ubicacions originals. Els altres han estat despla<;ats i han estat modificades 

en lIur arquitectura, No estan en la seva situació original ni I'estatua jacent 
de Jofre Gilabert de Cru'llles (fig. 4), actualment al Museu d'Art de Girona, 

ni la placa de Berenguer del ColI, destru'ida, de la qual es conserva només 

una copia (fig, 5). L'imponent monument funerari monolític amb les dues 

estatues jacents superposades de Pon<; Hug VI (fig. 6) i Pere 1I d'Empúries, va 

ser modificat i dissociat. Les dues estatues es troben dipositades a banda i 

banda del cor de I'església de Castelló d'Empúries. 

DATAClÓ 

La datació d'aquesta serie d'estatues jacents és molt interessant. Cap no 

sembla haver estat esculpida abans del segle XIV i I'orant és del segle xv. Així, 

a banda de I'orant, tenim una serie d'obres repartides en un període que va 

de 1309 a 1485. Aquest fet permet ressaltar algunes fites cronologiques pel 

que fa a I'evolució de I'armament individual i veure quins elements perduren 

a través deis segles i quins no. 
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LA INDUMENTARIA MILITAR MEDIEVAL A TRAVÉS DE LES 


REPRESENTACIONS D'ESTATUES JACENTS 


Abans de comene;ar la descripció deis diversos elements de la 

indumentaria, cal que ens fixem en dues estatues jacents que han estat 

mencionad es en aquest estudi i que es conserven a I'església de Santa Maria 

de Castelló d'Empúries. 

La primera, situada a I'absidiola central de I'absis, representa I'estatua 

funeraria d'Hug I d'Empúries (segle XIV). Al contrari deis altres, no fou 

esculpit en pedra, sinó que, com I'estatua jacent situada al davant i que 

representa la seva dona, és de guix. Per tant, va ser fet a partir d'un motilo. 

El resultat d'aquesta tecnica, poc corrent, és una obra menys rica en detalls 

que I'esculpida. A hores d'ara, aquestes dues estatues han perdut IIms colors 

originals i presenten molt poc relleu. A més, una espessa capa moderna de 

color gris emmascara els detalls i dóna una visió austera d'aquestes dues 

obres que, en origen , atreien I'atenció deis visitants amb la seva policromia. 

La segona figura singular és la d'Huguet d'Empúries (1' 1309) (fig. 8). No 

hi ha cap dubte que aquesta estatua funeraria ha estat restaurada moltes 

vegades . Una fotografia deis anys cinquanta del segle passat la mostra 

instaHada en un monument mural fore;a impressionant, que presentava 

dos sarcOfags superposats amb estatues jacents: el d'Huguet a sobre del 

de Pone; VI. Avui dia, els dos monuments estan separats i es distribueixen 

a banda i banda del cor: Pone; VI al nord i Huguet al sud. Un detall més 

important apareix, pero, quan s'observa detingudament la indumentaria 

militar representada a I'estatua funeraria d'Huguet: nombrosos elements 

semblen no només anacronics , sinó també imaginaris , com si haguessin 

estat concebuts per un escultor de I'epoca romantica . Aquesta estatua jacent 

es mereixeria un article per ella mateixa, i per aixo la deixarem de banda en 

aquest estudio 

Les proteccions del cap 

Des de sempre, el cap ha estat la part del guerrer més necessitada 

de protecció. El grup d'estatues funeraries estudiat presenta una varietat 

interessant. Una vegada classificades cronologicament, les proteccions del 

cap mostren fore;a diversitat en un període cmt de temps. 
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