L’EVOLUCIÓ DELS CASTELLS MEDIEVALS DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
Albert Pratdesaba i Sala
1. La comarca d’Osona a l’edat mitjana
1.1. De la caiguda de l’Imperi romà als inicis de
l’edat mitjana. Segles III-VII

tica hauria estat destruïda per tropes musulmanes cap al
717.
1.2. Les ràtzies musulmanes i la reorganització
territorial carolíngia. Segles VIII-X

Quan el període clàssic va entrar en crisi a partir del
Segons la historiografia clàssica, a partir del segle VIII es
segle III dC. amb les invasions dels pobles germànics, es
va produir un procés de despoblament en el qual es van
va fer més evident una debilitat romana a tots els nivells.
abandonar els nuclis habitats fins aleshores com a conseNo obstant això, sembla que no es va destruir del tot la
qüència de la conquesta musulmana i les seves ràtzies, tot
cultura imperial, ja que hi va haver una continuïtat en el
suposant una fugida de la població indígena, hispanogoda
sistema político i administratiu.
i/o hispoanoromana cap al Pirineu o bé en zones aïllades,
A partir del segles posteriors, concretament durant
mentre l’interior i les zones de plana restarien buides. No
els segles IV-VIII, els visigots, així com altres dels pobles
obstant això, caldria precisar que les terres de pas, així
invasors de l’Imperi de Roma, no van trencar amb les escom les zones planeres (com la Plana de Vic, la Vall del
tructures anteriors, sinó que més aviat van adaptar-les tot
Ges, Orís i el Bisaura), van ser les que van patir un prosignant pactes de federació o foedus amb l’Imperi, i van
cés de despoblament més fort, a favor de zones de difícil
substituir els romans en les estructures de poder.
accés i fàcil amagatall, com són les zones muntanyoses de
En aquest context de la tardoantiguitat, es coneix que
les Guilleries, la serralada de Bellmunt, el Lluçanès, etc.
l’establiment d’una Seu episcopal en el territori de l’actual Osona es remunta a l’expansió del cristianisme per Hispània. La cristianització s’inicià
en territori de la província romana de la Tarraconense a partir del segle III dC i a través de
nuclis urbans fortament romanitzats.
De fet el camp serà un territori que, malgrat
el que es pugui pensar, serà on el cristianisme
tardarà més a implantar-se i on quedaran reminiscències de les tradicions ancestrals i paganes,
que duraran fins ben entrada l’època medieval.
Durant el procés de cristianització del
camp, l’església adoptà polítiques de transformació i adaptació dels antics cultes, com pot ser
la construcció d’esglésies en llocs de culte anterior, o l’adaptació al cristianisme d’antics rituals
pagans, com poden ser les festes dels solsticis de
les quatre estacions, importantíssimes per a les
comunitats rurals i que passarien al calendari
festiu cristià, com ara el 24 de juny, Sant Joan.
Es desconeix on podria trobar-se la basílica
construïda durant aquests inicis de l’època medieval a la capital osonenca, però tanmateix es
tendeix a pensar que se situaria prop del temple
romà, sota l’actual església de la Pietat o en un
lloc proper. Recents prospeccions amb georadar
a l’interior d’aquesta última església han posat
al descobert l’existència d’estructures anteriors
a l’edifici actual. La majoria d’historiadors coincideixen a afirmar que la ciutat i la seu visigòMapa d’Osona on es pot veure els diversos castells medievals amb els seus respectius
termes. (Font: R. Torravadella).
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Pel que fa a l’etapa prefeudal dels segles VIII i X, els
períodes compresos entre el 720 i el 798 i entre el 827 i
879 la comarca d’Osona, com hem vist, es va convertir en
terra de ningú. Bona part va quedar despoblada i sense
cap mena d’organització política o administrativa.
Segons la Dra. Ollich, “la irrupció de les tropes musulmanes suposà una desorganització completa” tot i que
matisa que això no va significar que es produís una completa despoblació, tal i com demostra la fossilització de
topònims prefeudals en el territori i que nosaltres hem
pogut estudiar. Avui en dia, però, encara no sabem quins
tipus d’assentament varen crear els “refugiats” ja que no
se’n té constància arqueològica.
Durant l’any 798 hi va haver un primer intent de recuperar el territori d’Osona per part de la monarquia carolíngia a través del seu comte Borrell, el qual volia utilitzar
la comarca com a punt de suport per estendre la Marca
Hispànica fins a l’Ebre. Aquest intent va fracassar el 826
davant la revolta a la qual els musulmans donaven suport
i que estava protagonitzada pel cabdill hispanogot Aissó.

Detall del tapís de Bayeux on es pot observar l’enfrontament entre tropes de
caballeria i tropes d’infanteria.

Però no serà fins a finals del segle IX que Osona es
va colonitzar i reorganitzar d’una manera definitiva. Els
reis francs van encomanar aquesta tasca al Comte Guifré el Pilós i a la seva família. Tot sembla indicar que la
reorganització va consistir en l’establiment d’un sistema
administratiu, tant politicomilitar (amb la creació de centres fortificats: majoritàriament torres o castells simples
–que ja explicarem més endavant-) com eclesiàstic (amb
la creació d’una xarxa de parròquies), destinat a controlar
i aglutinar un substrat poblacional en gran part ja installats des de feia uns anys.
Aquests repobladors, segurament procedents de l’excedent demogràfic pirinenc, es van acollir al sistema de
l’aprisio pel qual quedaven propietaris de ple dret de les
noves terres si la cultivaven d’una manera ininterrompuda durant trenta anys.
D’aquesta manera va aparèixer la terra alodial, lliure d’impostos i propietat de qui la cultivava. Amb ella va
néixer també una classe d’homes lliures i una nova distribució de la terra en petites parcel·les. Aquests homes
també eren posseïdors de les seves pròpies armes, i s’havien de presentar en les convocatòries d’host, tot formant
el gruix de la infanteria. Com veurem més endavant, dins
del feudalisme, aquests homes perdran les possessions de
les terres, les armes i la llibertat.
L’estructura políticomilitar del territori es basava sobre una unitat introduïda pels pobles germànics – visigots
i francs- anomenat comtat. Aquest suposadament es sobreposaria a una organització territorial ja existent; de fet,
moltes de les poblacions actuals s’assenten sobre les antigues, fet que origina troballes arqueològiques en els cascs
antics quan es realitzen moviments de terres.
Així el comtat d’Osona es va originar en el moment
en què Guifré el Pilós va emprendre de manera oficial la
conquesta i organització de les valls ocupades anteriorment pels ausetans. Conjuntament amb el comtat es va
restaurar l’antic bisbat, unitat bàsica de l’administració
eclesiàstica, amb seu a la ciutat d’Ausa, l’actual Vic.

Mapa on es pot observar la progressió de l’expansió de les defenses carolíngies a la comarca d’Osona segons J. Bolòs.
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1.3. El procés de feudalització
Entre els segles X i XI el Comtat d’Osona era una
zona fronterera en expansió, i amb una gran influència
en la vida política i cultural del país. Els bisbes i l’església
de Vic van ser els màxims exponents que impulsaren una
important activitat colonitzadora de la frontera, la creació
i la divulgació de la “pau i treva de Déu”, un doble intent
de restauració de la metropoli de Tarragona i van ser els
promotors d’una activitat artística – el romànic – i dels
centres culturals i espirituals de l’època.
Aquesta situació s’ha d’entendre dins d’un nou ordre
social, conegut amb el nom de feudalisme, basat en la confiscació dels beneficis del treball camperol que garantitza,
a través d’un sistema més o menys complex de relacions
de dependència (vassallatge) i gratificacions (feu), la seva
distribució entre la classe dominant (milites i oratores).
Podem dir que el marc natural on es desenvolupa aquest
sistema és el castra, és a dir, el castell, residència habitual
del senyor feudal on es feien els juraments de fidelitat, els
reconeixements dels pagesos, etc.
La feudalització, però, es va anar gestant paulatinament des d’època baix imperial fins que, segons l’historiador Pierre Bonassie, irromp d’una manera definitiva en la
societat catalana quan entre el 1018 i el 1040 el poder dels
comtes decau i és aprofitat per una aristocràcia rica que
intensifica els vincles de dependència de la pagesia per tal
de dominar els camperols i subjectar la terra tot creant
acumulacions de propietats en mans del senyor (que tant
podia ser un noble com un monestir). Caldria considerar,
doncs, els segles XI i XII plenament feudals.
Malgrat tot, és a partir del segle XII que el Comtat
d’Osona va deixar de ser una zona capdavantera dintre de
la política del país i, fins i tot, és oblidat per bona part de
la historiografia catalana, decantant-se pels estudis de la
Catalunya Nova (les terres conquerides entre el riu Llobregat i el camp de Tarragona).
1.4. La baixa edat mitjana
L’època baix medieval dels segles XIII-XIV, al costat
d’un àmbit totalment feudalitzat i amb una economia bàsicament agrícola autàrquica, a partir del segle XIII adquireixen importància els nuclis urbans, on es desenvoluparà un nou mode de producció així com l’aparició d’una
nova classe social. Aquest fet és aprofitat per la monarquia catalana que busca el suport de les ciutats, a canvi de
les contrapartides, per tal de tenir més força i plantar cara
als nobles feudals. Mentre a la Catalunya Nova, menys
feudalitzada trobem abundants cartes de franquesa i de
població, a les terres de la Catalunya Vella, com Osona,
hem d’esperar al segle XIV i XV per veure com petits
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nuclis de població s’independitzen del poder del senyor
feudal ajudats pels reis.
A finals dels segles XIII l’economia ha arribat als
seus límits de creixement. La fam, les guerres i la pesta
seran els detonants de la crisi. Les conseqüències directes
foren la davallada demogràfica –a Osona prop de les dues
terceres parts de la població van desaparèixer. Així doncs,
es provocarà l’abandonament d’alguns conreus i masos, la
qual cosa provocarà l’augment dels preus dels productes
i dels jornals. Aquestes, però, no seran les úniques causes de la inestabilitat social. Les pressions feudals s’han
anat acumulant durant els segles anteriors per esclatar en
aquest moment.
El nucli urbà més important del Comtat d’Osona serà
la ciutat de Vic, on hi trobem els trets essencials de les noves formes econòmiques i socials; s’observa un augment
demogràfic en part produït per la immigració procedent
de les zones rurals; un desenvolupament comercial fruit
d’una major circulació del diner, una especialització del
treball centrat en una indústria manufacturera i, a més,
l’aparició d’una nova classe social formada per mercaders,
comerciants i artesans juntament amb els jueus, banquers
de l’època.
En aquests moments Vic ja actua com a centre aglutinador de la població, el comerç i l’administració civil i
eclesiàstica que dóna unitat a les diferents zones que l’envolten.
Tanmateix, encara és una societat eminentment agrícola i feudalitzada, la qual es veurà afectada per la crisi
demogràfica, econòmica, social i ideològica dels segles
XIV i XV.
1.5. Les crisis de finals del període medieval
Al comtat d’Osona la crisi social es va veure representada per la revolta pagesa dels remences, la qual va tenir
una major incidència a la Catalunya Vella. Al costat del
problema remença, que lluita contra els lligams jurídics
senyorials (adscripció a la terra i als mals usos), s’hi va
afegir una difícil situació política amb la mort sense descendència de Martí el Jove l’any 1409.
La situació es va agreujar fins que entre el 1462 i 1472
hi ha una primera guerra civil que enfronta la Generalitat,
la qual té el suport dels braços militar i eclesiàstic i l’alta
burgesia, que ha adquirit terres – contra el rei Joan II, ajudat pels remences grassos –que es van enriquir gràcies al
despoblament .
El 1484 s’inicia una segona guerra molt més radical
protagonitzada per Joan Sala, capitost dels remences
pobres, el qual és executat el 1485. La solució definitiva
del conflicte arribarà el 1486 amb la sentència arbitral de
Guadalupe, mitjançant la qual el rei acceptarà les pro-

bana a partir del segle XIV– en la construcció d’estructures lleugeres o menys duradores com per exemple els
murs d’entramat de fusta o de tàpia.
La tecnologia és una part importantíssima dins dels
factors constructius i s’ha de tenir en compte que general2. Els castells medievals: característiques generals
ment aquesta variable científica depèn de l’entorn cultui classificació
ral d’un grup determinat, és a dir, dels seus costums en la
manera de construir i els materials utilitzats.
En el món de l’arquitectura militar medieval, tant
Mostra d’això és la diferència dels sistemes construcs’ha de tenir en compte les fortificacions que han arribat
tius en l’antiguitat, on els pobles germànics utilitzaven
als nostres dies com les que no són presents. Dins del conuns materials diferents al dels pobles d’àmbit Mediterracepte de castell s’ha de pensar tant en els palaus o cases
ni. Si bé els pobles nòrdics utilitzaven com a base per a la
senyorials fortificades d’època baix medieval (segles XIconstrucció la fusta, a la conca mediterrània s’utilitzava la
II-XV), en els castells pròpiament dits (segles XI-XIII),
pedra.
les torres simples de pedra (segles IX-X) i les primitives
També s’ha de tenir en compte quins són els sistemes
torres de fusta (segles VIII-IX) que no han deixat cap
de producció. Si bé en els primers temps medievals, com
mena de rastre visible fins als nostres dies.
hem pogut veure a la
A diferència de
introducció històrica,
l’arquitectura
relihi havia un substrat
giosa i de les seves
poblacional lliure en
esglésies, que han
segles posteriors pasarribat fins als nossarà a ser dominat
tres dies en part per
per una classe dirila seva utilització, les
gent, la qual extraurà
construccions milid’aquest camperolat
tars medievals van
un benefici que utilitdeixar de tenir una
zarà al seu favor tot
utilitat, i es van abanesdevenint la base
donar o transformar
completament
en Model realitzat en 3D del castell de Torelló compost per una torre circular, una cisterna, una del seu poder.
Relacionat
els segles passats, els muralla i uns edificis secundaris realitzats amb fusta. (A. Pratdesaba).
amb aquest aspecte
quals la majoria van
del feudalisme, es podria pensar que durant l’alta edat
ser destruïts durant la tercera guerra carlina al segle XIX
mitjana, els pagesos lliures tindrien un alt grau de desen(1872-1876). En molts casos, degut al seu mal estat de convolupament tecnològic en les seves tasques, ja fossin agràservació, més que considerar-se un edifici s’ha de fer com
ries, constructives, etc.
un jaciment arqueològic.
Aquesta evolució tecnològica es va veure estroncada
Per establir una catalogació o una tipologia, com sol
per la sostracció dels guanys i recursos dels camperols per
ser habitual, s’han de considerar diversos aspectes, com
part dels senyors feudals, ja que les millores tecnològiper exemple en quins materials han estat construïts els
ques i els beneficis de la producció van passar a revertir
castells, la forma que tenen, la funcionalitat, la grandària,
del camperol al noble.
les sales i si el castell estava habitat o no.
Així doncs, els laboratores (pagesos) es van estancar
S’ha de tenir en compte, al mateix temps que sigui
en les seves millores tecnològiques ja que no els reportava
quin sigui l’estat en el qual la fortificació ha arribat als
el benefici del seu treball, sinó que era desviat a les classes
nostres dies, que generalment els castells no només espoderoses o milites, que gràcies als excedents de productaven construïts amb morter i pedra –materials que han
ció camperola van poder desenvolupar la seva pròpia tecperdurat fins als nostres dies– sinó que també caldria
nologia, sobretot en el camp armamentístic, del qual nopensar en altres materials, no petris i que no es consersaltres veurem reflectit en les construccions defensives.
ven, com per exemple la fusta, els quals no s’haurien de
Per tant, qui ostentava el poder, va adoptar, estimular i
considerar com a accessoris o secundaris en l’arquitectura
aplicar unes tècniques que li interessaven per poder treucastellera.
re’n un major profit.
Un exemple de la construcció amb fusta, que generalCal veure i entendre que les fortificacions medievals
ment no perdura en el temps, tant els trobem a l’alta edat
no són només refugi de perill o invasions, ni escenaris de
mitjana com a la baixa –especialment en arquitectura urpostes dels moderats o remences grassos: s’aboleixen els
“mals usos” i amb el pagament d’una quantitat determinada els pagesos podran comprar la seva llibertat.
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gestes èpiques de la noblesa, com havien vist els estudis
sobre fortificacions més tradicionals, centrats més en els
aspectes més escènics, formals i artístics dels castells medievals que no pas en la funció repressora en la implantació del sistema feudal.
Actualment, es tendeix més a pensar en els castells
com a instruments físics i arquitectònics dels grups dominants utilitzats pel control i organització d’un territori, al
servei de la feudalització. Així doncs, la construcció militar no forma part, en principi, d’una tècnica aplicada amb
finalitats productives o transcendents –com podrien ser
els edificis religiosos –, sinó que ajudarien a estructurar i
refermar el domini feudal d’un senyor sobre un territori.
Vista del turó del castell d’Orís. (Foto: R. Vinyeta)

2.1. Els antecedents dels castells
Un altre aspecte que hem d’entendre és que els castells
medievals, generalment, no apareixen del no-res, sinó que
moltes vegades solen tenir uns precedents antics. Es podrien classificar els antecedents de les fortificacions segons
els períodes de la construcció anterior, així doncs, els oppida serien construccions ibèriques (segles VI-I aC) d’un
punt fortificat; els castella farien referència a l’ocupació
romana (des del segle III aC fins al IV dC) i visigòtica (segles IV-VIII); les turris a la del primer terç del segle IX i
com antecedents més proper als castells de la comarca, les
fortificacions documentades a la primera ofensiva franca
del 798 i durant la revolta d’Assió del 826-827.
Els oppida eren assentaments ibèrics fortificats de diverses mides, situats en els petits turons als voltants de la
Plana de Vic des d’on podien controlar el seu entorn, així
com les vies d’accés, tant camins com rius sense deixar de
banda el contacte visual entre ells. Són exemple els castells de Torelló, Besora, el Puig Guardial, l’Esquerda, etc.
dels quals s’observen restes de ceràmica ibèrica a l’entorn
dels turons que ocupen les restes d’aquests llocs.
Aquests punts ocupats des de temps antics serien
reaprofitats en els segles posteriors. Aquest fet, però, es
podria produir per superposició com els exemples dels
castells de Torelló o Besora, o bé per reutilització d’estructures com sembla ser el cas del jaciment arqueològic
de l’Esquerda en procés d’excavació.

El segon estadi, el referent a l’antecedent romà i visigot, faria referència als castella, erigits primer pels romans
i seguidament pels visigots, sobretot a les valls del Pirineu
i prepirineu. L’exemple més clar en el nostre cas seria el
castell de Duocastella, altrament conegut com a castell de
Rocafiguera o del Boixador, que controlava la vall prepirinenca de Sora i que pel seu topònim ens faria pensar
que la seva construcció va ser duta a terme dins d’aquest
marc cronològic i cultural.
Pel que fa a les turris, no són construccions massa habituals a Osona. Es tracta de la fortificació de la curtis
(construcció similar a un mas) ja existent que serviria per
defensar les explotacions agràries. Algunes d’aquestes
torres a posteriori es convertiran en castells termenats,
com seria el cas de la Torroella a la vall de Santa Eulàlia
de Riuprimer.
Un cop repassats quins són els principals aspectes de
les fortificacions, passarem a delimitar una tipologia per a
les fortificacions medievals realitzada a partir de les nostres observacions de les places fortificades següents: Puig
Guardial, Puig de la Guàrdia (Sant Pere de Torelló), Puig
de la Guàrdia o Puig de les Tres Creus, Puig d’Assalit, Puig
Bacó, Puig Roví, Puig Agut, castell de Torelló, Orís, Besora, Milany, Curull, Llaés, Montesquiu, Sareganyada, Sant
Jaume i el Turó de la Torre o la Guàrdia.

Gràfic de barres on es
pot observar la quantitat de castells i els
seus orígens cronològics i gràfic circular on
es pot veure el desglossament cronològic
de les fortificacions
medievals estudiades
de la Vall del Ges, Orís
i Bisaura.
(A. Pratdesaba)
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Reconstrucció virtual en 3D d’una possible torre carolíngia situada al Puig de
la Guàrdia de Sant Pere de Torelló. Faltaria concretar molt més aquest model amb excavacions arqueològiques i estudis arquitectònics per saber per
exemple quina podria ser la cobera, quantes bigues necessitaria per sostenirse, com seria la zona d’observació etc. (Font: A. Pratdesaba).

Imatge del castell de Torelló en el seu estat actual. (Foto: A. Pratdesaba).

2.2. Les fortificacions carolíngies

de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona) o bé al puig de Sant
Feliuet (Tavèrnoles, Osona). Als castells que conserven
forats de pal, com el de Torelló, caldria una reexcavació i
la realització d’una planimetria amb estació total per tal
de veure si hi ha alguna relació entre els forats de pal o
“capades de moro” que pugui fer pensar amb una posició
defensiva carolíngia.
La situació de les torres carolíngies es podria dividir
en dues zones: la que pertany pròpiament a la zona de la
Vall del Ges i Orís, que presenta unes similituds amb la
Plana de Vic, i la zona del Bisaura, que seria una zona de
transició entre la geografia de la Plana que té al sud i els
Pirineus que queden al nord. Les fortificacions del primer
grup solen estar situades entre els 500 i els 800 metres
d’alçada al cim dels turons testimoni del paisatge conegut
com a badlands que anteriorment hem descrit. Per altra
banda, les de la zona del Bisaura s’enfilen una mica més,
per qüestions lògiques de la geomorfologia del terreny.
Així doncs, la majoria de punts de control estan situats
entre els 800 i els 1000 metres.

Es pot dir que genèricament durant el període carolingi –que comprèn des del segle VIII fins al X– les necessitats de les primeres torres obeeixen més a uns principis
de control visual per poder detectar les ràtzies musulmanes i transmetre un avís al centre de poder (que recordem
que en aquell moment era Girona) que no pas com un
lloc on poder acumular tropes i presentar una certa resistència a l’enemic. Aquestes torres són les que avui dia
haurien quedat fossilitzades a la toponímia i de les quals
no se’n conserven restes a simple cop d’ull.
Les torres d’aquest moment seguien una tradició
constructiva diferent, com hem vist, més típica dels pobles germànics: la utilització de fusta i encaixos retallats
a la roca mare. Així doncs, les torres eren molt simples
i només es necessitava retallar a la roca viva uns forats
o encaixos per assentar els pals principals que quedarien
ben travats amb altres pals travessers engalzats directament i lligats amb cordes.
Aquesta tècnica constructiva requeria en certa manera pocs recursos: només fusta, corda, algunes eines i
pocs homes, fet que proporcionava també una rapidesa
constructiva. Els materials de construcció, però, jugaven
en contra seu, ja que era dèbil davant d’un atac. És per
aquest motiu que aquest tipus de torres no albergarien
cap guarnició ni tindrien capacitats ni ofensives ni defensives, sinó que simplement realitzarien tasques de vigilància i d’alerta.
En alguns casos aquestes torres tenien excavat al seu
costat una petita cisterna o bassa per recollir aigua, sempre i quan no hi hagués cap més captació d’aigua propera.
Alguns exemples de torres carolíngies associades amb forats de pal les podem trobar al jaciment ibèric i medieval

2.3. Les fortificacions del procés de feudalització
Durant el segle IX nombroses posicions carolíngies
són refortificades seguint la tradició constructiva mediterrània basada en la pedra. Això és: es vesteixen nombroses
torres rodones, com per exemple la del castell de Torelló,
que data del 881 o la de Tona que data del 888.
L’edificació es realitzava amb carreus que aixecaven
la torre fins a una altura mitjana de 7 metres aproximadament. La porta d’entrada generalment es trobava situada
en un nivell elevat, corresponent a un primer pis i l’accés
es realitzaria a través d’una escala de fusta, que podia ser
enretirada en qualsevol moment en cas de setge o atac.
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mic, petits sortints de la torre que servirien per donar una
Un exemple el podem veure en el castell de Torelló,
visibilitat o capacitat defensiva extra o bé d’estructures
el qual avui dia podem observar només la part inferior
annexes a les muralles que servirien d’habitacions per a
de la torre, on una obertura va ser realitzada en segles
guardar material, resguardar les tropes, els animals, etc, i
posteriors per poder accedir a l’interior de la torre ja que
que podrien servir també per a sostenir un pas de ronda.
originàriament no hi era.
Aquest inici de complexitat de les estructures dotaria
Aquest tipus d’edificis de planta cilíndrica oferien
els castells d’unes mínimes capacitats defensives, i permeunes capacitats tàctiques millors que les quadrangulars o
tria albergar tropes i presentar batalla si era necessari, tot
poligonals que, tot i que eren més fàcils de construir, eren
i que no descuidarien les funcions de guaita i avís.
més inoperants per la generació d’angles morts pel flanqueig de l’enemic i te2.4. Les fortificanir menys resistència
cions plenament
als sapadors enemics.
feudals
Així doncs, les torres
circulars eren més
Un cop ben aseficaces al flanqueig
sentat el feudalisme,
perquè eliminaven
podem veure que alels angles morts i
gunes de les torres es
proporcionaven més
modifiquen i s’adapresistència als ariets,
ten als nous temps.
als sapadors i als proAquesta adaptació
jectils, sobretot si es
implica generalment
construïen amb una
canvis a les estructubase atalussada.
res. Això vol dir que
Aquest
edifici
Reproducció en 3D del castell de Torelló a partir de la planimetria realitzada per J.M. Pericas
militar generalment compost per una torre, una muralla i la cisterna. Cal recordar, que les estructures de fusta de les estructures primitives d’una torre i
s’envoltava amb una serien complementàries. (Font: A. Pratdesaba).
una camisa (o muramuralla estreta que
lla) passen a amplisolia rondar el metre
ar-se en un recinte
d’amplada o bé amb
inferior –en els casos
una palissada de fuson no hi ha més espai
ta per oferir una míjust al cim del turó o
nima protecció a la
muntanya, com el cas
fortificació. Podríem
de Montsoriu- i si teparlar –seguint els
nen prou espai consestudis de A. Cabatrueixen nous espais,
llé- d’unes fortificacom seria el cas de
cions simples, comBesora, Orís, Milany
postes per una torre
o Curull, Duocastei una muralla o bé de
Reconstrucció en 3D del castell d’Orís sobre la planimetria realitzada per J.M. Pericas.
lla, etc.
fortificacions mitja(A. Pratdesaba).
La gran potènnes, compostes pels
cia d’aquests castells rau sobretot en què eren els princidos elements anteriors més una capella intramuros com
pals casals de les famílies nobles més potents del moment,
el castell de Besora o Orís.
com és el cas dels Cabrera. Per tant, són centres de poder
Aquestes fortificacions també gaudirien de punts
feudal que controlen, a part dels seus súbdits, un ampli
d’aigua vitals, com és l’exemple del castell de Torelló. Cal
territori, vies de comunicació, recursos hídrics, forestals,
afegir que al voltant d’aquestes torres i dins de les muraetc.
lles s’aixecarien diverses construccions o afegitons consAquestes construccions més sòlides seran dotades
truïts amb fusta que donarien una complexitat major a
d’elements nous, tant pel que fa a les tàctiques militars, és
les estructures que ens han arribat als nostres dies, però
a dir, poliorcètica, com en l’àmbit domèstic. El castell, per
que no han deixat cap mena de rastre arqueològic. Estatant, serà residència dels senyors feudals al mateix temps
ríem parlant de matacans, és a dir, sortints de les muralles
que serà centre militar, on les seves grans dimensions peramb el terra obert que permet observar o atacar l’ene-

20 L’EVOLUCIÓ DELS CASTELLS MEDIEVALS DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

metien acomodar una guarnició, una guàrdia personal o
un petit exèrcit d’homes d’infanteria i de cavalleria, capaços de mobilitzar-se per tot el terme del castell i actuar
en cas de perill tant fora muralles com en la defensa del
castell davant d’un possible setge.
Per tant, aquests grans castells s’estructuraran al voltant d’un pati d’armes més o menys gran que donarà accés a les diverses estructures que formen el castell, com
ara muralles, capella, torres, cuina, cisterna, celler, tallers,
quadres, presó, etc. com serien els casos dels castells de
Besora o d’Orís.
L’ús ja generalitzat de la pedra permet no només una
construcció més robusta, amb murs més espessos, sinó
l’adopció de noves formes i elements defensius (recintes
més geomètrics, torres de flanqueig, contraforts, barbacanes i altres recintes exteriors, portes elevades, dispositius
de tir neurobalístic com per exemple catapultes, onagres,
etc).
La major part d’aquests castells es troben situats en
llocs clau, amb una àmplia visibilitat i fàcilment defensables, per sobre l’altura dels 750 metres, i s’aprofiten en
molts casos de les antigues turris que molt possiblement
no cauen en desús i que actuen com a sentinelles en posicions avançades tot oferint un control visual més ampli, a
més de permetre avisar el centre de possibles moviments
hostils.
3. El conjunt de fortificacions carolíngies.
Segles VIII-X
Recordant el context històric, hem de pensar que els
carolingis van ocupar les contrades de la Catalunya Vella per defensar-se dels invasors musulmans, tot creant la
marca hispànica com a coixí del seu regne. S’ha de pensar
en aquest fet a l’hora de relacionar les seves primerenques fortificacions amb la seva funcionalitat.
Referent a aquesta funcionalitat, els francs carolingis
opten per disposar un seguit de torres molt dèbils, amb
escassa capacitat ofensiva al llarg de punts de pas (vies
principals de comunicació i rius), amb un ampli control
visual com hem descrit abans, tot vigilant el curs del riu
Ter.
L’estratègia d’aprofitar aquest curs fluvial és molt
bona, ja que, a part d’oferir una barrera natural, era una
via de comunicació cap al nord i l’est, comunicava amb
centres de poder carolingi: recordem que el Vallespir, Peralada, Empúries, Girona, Besalú, Urgell i Cerdanya es va
donar als exèrcits francs al 785. Per tant, es va establir una
primera línia defensiva al llarg del riu Ter, que serviria de
precedent d’una segona, on Borrell, comte d’Urgell i la
Cerdanya (d’orígen hispanogot), durant els anys 798 i 799,
fortificaria la línia del riu Llobregat.

Imatge del castell de Besora des de la seva cara sud. Actualment només se’n
conserva l’església i algunes parets al nord del turó, tot i que els darrers treballs arqueològics estan recuperant nous elements. (Foto. A. Pratdesaba).

A partir del 785, es va establir la frontera en tot el
curs fluvial del Ter abans esmentat. La reacció dels exèrcits musulmans no va tardar a aparèixer, i va realitzar les
primeres intervencions en aquest teatre de guerra, i va
organitzar dues partides ofensives que atacaren aquests
territoris a finals del segle VIII. Concretament durant
els anys 793 i 796, les tropes musulmanes arribaren fins a
Girona i Narbona, i tot i que no varen arribar a destruir
aquestes dues ciutats, sí que saquejaren els seus entorns.
Malgrat aquests atacs, la zona esdevingué territori integrat dins l’Imperi Carolingi el 797 amb l’expedició de
Carlemany a Barcelona. Durant aquesta expedició, va fer
fortificar els territoris d’Osona i el Berguedà, que quedaren sota domini carolingi.
És, doncs, durant aquest període que hauríem de situar la majoria de les torres que hem pogut registrar només
a nivell toponímic que hem trobat, com ara: Puig Guradial, els Puig de la Guàrdia de Torelló i Sant Pere o el Puig
Agut. No obstant això, caldria pensar que noves intervencions arqueològiques a la resta de castells, o llocs amb una
toponímia suggerent, podrien portar a llum noves dades
sobre aquest tema que encara avui dia no s’acaba de conèixer.
Com hem pogut veure, la majoria de punts fortificats
d’època carolíngia es conserven avui en dia només en la
toponímia, i l’únic exemple excavat es troba al jaciment
arqueològic de l’Esquerda.
Aquests punts avançats o altrament dits “outposts”,
com hem vist anteriorment a la tipologia, eren llocs de
guaita i observació situats a la frontera, que vigilaven una
terra de ningú a l’espera de les ràtzies dels enemics del
sud. La funcionalitat d’aquests outposts seria la d’un control visual de forma àmplia amb una interconnexió entre
elles per tal de portar un senyal o avís al més ràpid pos-
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sible a un punt central o focal com podria ser una ciutat,
on es podria concentrar una guarnició o exèrcit capaç de
respondre amb una contraofensiva a l’atac.
Mostra de la debilitat i la inoperància ofensiva
d’aquestes primeres torres medievals és que durant la
ràtzia d’Assió al 826 va destruir la major part de les defenses d’aquesta primera línia defensiva. Malgrat tot, la
seva gran capacitat era la de transportar un missatge de
forma ràpida a llarga distància, i poder avisar d’un atac a
posicions a la rereguarda.
És aquesta última funcionalitat la que va impulsar
una construcció sistemàtica de punts de guaita. Segons
les nostres observacions, les distàncies entre les possibles
torres carolíngies oscil·len de mitjana al voltant dels 1,6
quiilòmetres:
Així mateix, s’han extrapolat aquestes distàncies a altres punts, que en un principi no es creien que fossin punts
de vigilància, com per exemple els turons de Puigroví i el
de Comadebó. Els resultats han estat els següents:
Com es pot veure, el turó de Puigroví seria un enclavament de vigilància, ja que dominaria visualment part
del riu Ter i estaria en contacte visual amb les altres posicions, com el Puig de la Guàrdia de Torelló, el castell de
Cervià o el Turó de Comadebò, que serviria d’enllaç visu-
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al amb les terres del Bisaura. Com es pot observar en un
mapa, ambdós turons resten molt propers al curs del riu
Ter. Un altre aspecte que es troba relacionat amb el curs
fluvial és que tots aquests “outposts” es troben situats a
la riba oriental, segurament construïts en territori franc i
resguardats per la barrera natural que oferia el Ter.
3.1. Els castells del procés de feudalització
Les idees bàsiques que guiaren l’organització defensiva del territori després de la conquesta franca eren força
semblants a les que guiaren la fortificació d’aquest territori en època ibèrica. Això ho podem veure en les diverses
restes de ceràmica ibèrica que es conserven al voltant dels
punts fortificats medievals, com pot ser el cas del castell
de Besora, Torelló, Duocastella, Puig Guardial, etc. Així
doncs, els castells podrien tenir una tradició antiga, fins i
tot de caràcter preromà, en un indret ja fortificat anteriorment.
Abans de l’any 1000, el territori estava centrat al voltant d’un castell, aquest podia estar ubicat a l’extrem del
terme, que podia ser força ampli, en contraposició amb
els termes plenament feudals. En aquestes demarcacions
hi havia generalment un lloc fortificat: refugi o fortifica-
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ció que organitzava el poder administratiu i fiscal. A més,
aquest terme solia contenir esglésies construïdes amb anterioritat a època carolíngia, que cohesionaven un territori amb diversos pobles o viles.
Segle XI, paral·lelament a les nostres contrades, al Penedès trobem que la distància entre els castells d’aquest
període era de 7,4 quilòmetres, però, en el nostre cas, la
distància mitjana obtinguda entre els diversos castells del
procés de feudalització ha estat d’entre 2,5 i 3 quilòmetres en els castells de la vall del Ges, Orís i Bisaura, i de
6,5 quilòmetres als castells més septentrionals, com els de
Milany i Llaés. Es podria dir que la xarxa castral del comtat d’Osona va ser el resultat d’una actuació planificada i
coherent d’extensió del domini comtal.
Aquestes distàncies concorden amb els estudis d’anàlisi territorial del període ibèric realitzats per Montserrat de Rocafiguera, els quals situen el poblament ibèric
a una distància d’entre 2,5 i 3,5 quilòmetres o bé el doble
(5-7 quilòmetres) en cas d’espais buits, com és el cas de
la zona del Bisaura, tocant amb el Ripollès. Això relacionaria les troballes de material ibèric a les mateixes zones
on posteriorment s’assenten la majoria de construccions,
to seguint un model de poblament i d’estructuració del
territori que funcionaria des de l’antiguitat.

Anant a la morfologia, el castell del segle XI és el
format sobretot per una torre mestra i unes dependències adossades a la cara interna d’una muralla. Aquestes
fortaleses es construeixen per necessitats dels comtes, els
seus funcionaris i també de particulars –com és el cas de
la torre de Tona que va ser construïda per iniciativa del
poble – i que reben el suport o la jurisdicció d’un senyor
feudal a través de l’església, la qual adjudica la creació
d’aquestes construccions a una persona fidel.
Seran els mateixos senyors feudals qui dotaran la torre d’un terme amb uns drets i un domini fiscal, i que ajudaran a reestructurar el territori juntament amb les parròquies. Així mateix el castell també assegura la defensa del
seu terme, i dóna suport al substrat poblacional autòcton
i als nouvinguts que ajudarien a repoblar el territori.
Les fortificacions seran, doncs, un element de control
i gestió del territori sense deixar de banda la seva principal funció: la defensa del terme i de la frontera, que encara es trobava molt propera.
3.2. Els castells feudals
Els canvis de l’any 1000 portaren a l’aparició d’una
petita noblesa: els cavallers. L’aparició dels cavallers su-
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blement no cauen en desús i que actuen com a sentinelles
en posicions avançades, tot oferint un control visual més
ampli, a més depermetre avisar al castell central o complex de possibles moviments hostils. Tal i com passava en
les torres carolíngies –en aquest període ja desaparegudes –, els castells simples quedaven lligats o supeditats a
un castell més potent, estenent el control dels castlans o
senyors feudals d’aquest últim en el territori, i evitant les
limitacions visuals i orogràfiques del castell central.
Per altra banda, quan travessem la barrera natural de
la serralada de Bellmunt, ens trobem que les distàncies
entre les fortificacions es dupliquen, i arriben gairebé al
doble de l’anterior: uns 6,53 quilòmetres.
Això indicaria que, com més allunyats ens situem de
la ruta del riu Ter, en la zona nord i nord-est les distàncies
del control territorial, i més concretament de les vies de
comunicació vers les terres septentrionals, s’amplien. A
més aquest podria ser un indicador que ens mostraria que
la zona de la Plana de Vic seria un punt calent pel que fa a
les ràtzies musulmanes, ja que a partir d’aquest punt, tant
podrien prosseguir cap a la zona nord o cap a l’est. També
caldria recordar que la zona de la Plana era una zona perfectament apta per a la repoblació i l’assentament humà
(que seria base del sistema feudal que pagaria uns censos
i estaria adscrita a la terra).
3.3. Els castells medievals i el seu entorn paisatgístic

posà, sobretot a partir del segle XII, la construcció d’un
gran nombre de cases fortes, com la domus de la Vinyeta,
sota el castell de Curull. Moltes d’aquestes cases fortes
eren un castell en petit que actuaven com a centres de poder més que no pas com a centres defensius, com també
seria el cas de la domus de Montesquiu, construïda sobre
l’antiga torre feudal.
Un cop ben assentat el feudalisme, amb la frontera
lluny ja de la línia del ter, podem veure que algunes de les
fortificacions es modifiquen i s’adapten als nous temps.
Aquesta adaptació implica generalment canvis a les estructures, ja que de castells simples o mitjans passen a
ser castells complexos. Això vol dir que de les estructures
primitives d’una torre i una camisa (o muralla) passen a
ampliar-se en un recinte inferior –en els casos on no hi
ha més espai just al cim del turó o muntanya, com el cas
de Montsoriu- i, si tenen prou espai, construeixen nous
espais, com seria el cas de Besora, Orís o Milany.
Per la seva magnitud, encara avui dia es conserven
moltes restes arqueològiques d’aquests castells i alguns
d’ells han comptat amb excavacions arqueològiques que
aporten llum nova sobre la seva història. Tanmateix, també són aquests castells els que han perdurat més temps actius i que, per tant, tenen un fons documental més extens,
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com és el cas dels castells d’Orís o Besora, que posteriorment es traslladaren a la domus de Montesquiu.
La gran potència d’aquests castells rau sobretot en
què eren els principals casals de les famílies nobles més
potents del moment, com és el cas dels Cabrera o dels
seus castlans. Per tant, són centres de poder feudal que, a
part dels seus súbdits, controlen un ampli territori, vies
de comunicació, recursos hídrics, forestals, etc. Al mateix
temps que les seves grans dimensions permeten acomodar una guarnició, una guàrdia personal o un petit exèrcit
d’homes d’infanteria i de cavalleria, capaços de mobilitzar-se per tot el terme del castell i actuar en cas de perill
tant fora muralles com en la defensa del castell davant
d’un possible setge, ja no per la proximitat amb la frontera sinó per les lluites entre els mateixos senyors feudals.
Durant les nostres anàlisis, hem pogut observar que
les distàncies entre els castells de la zona de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura són bastant regulars, donant una mitjana de 3,76 quilòmetres entre la major part de les fortificacions, com podem veure a continuació:
La major part d’aquests castells es troben situats en
llocs clau, amb una àmplia visibilitat i fàcilment defensables, per sobre l’altura dels 750 metres, i s’aprofiten en
molts casos de les antigues torres simples que molt possi-

Havent vist tots aquests punts anteriors, podem parlar d’una xarxa castral que segueix el curs del riu Ter en
un creuament d’eixos nord-sud i oest-est a la comarca
d’Osona des d’època alt-medieval fins a finals de l’edat
mitjana.
Es pot dir, doncs, que la transformació es produeix
tant a les estructures militars (és a dir, en els sistemes
constructius i tipologia) com en els emplaçaments i les
funcions que realitzen les fortificacions.
Pel que fa a la defensa del territori, podríem assegurar
que hi hauria una primera fase carolíngia amb una funció
de vigilància i interconnexió visual cap al centre administratiu, amb una escassa transformació del medi natural
així com de la jurisdicció de les terres que rodejaven el
voltant d’aquestes construccions militars.
Amb el procés de feudalització del territori català, les
funcions i necessitats de la xarxa canvien completament:
es refortifiquen algunes de les posicions més importants
–majoritàriament les de major control visual- i se les dota
d’una funció administrativa i de control poblacional.
Aquestes, a més de realitzar tasques de vigilància, podran
servir també per a defensar un territori determinat, o com
diu la documentació, un terminus. La defensa podia ésser

efectuada bé per cossos d’infanteria i cavalleria del senyor feudal de la turris així com la mateixa població del
terme del castell.
Al mateix temps, aquest edifici (juntament amb el tot
el feu i el seu senyor) donaven cohesió a un territori determinat, i asseguraven la població i de retruc la producció de les terres i el manteniment del noble (ja fos laic,
eclesiàstic o ambdós casos). Aquests fets van ser possibles
en part gràcies al significat simbòlic del castell, que esdevenia símbol de poder per la major part dels habitants.
Generalment, el castell estava en un lloc inexpugnable,
amb una gran torre, que solia ser l’element més característic ja que aquest és on es trobava el senyor, que administrava la justícia i penalitzava la població amb la presó,
que solia estar al soterrani de la torre.
Un cop s’han assentat les grans famílies feudals, amplien els seus casals -que generalment són les seves residències particulars- i esdevenen castells de gran complexitat i mida. La majoria d’ells estan ben situats, en llocs
elevats, ben fortificats i fàcilment defensables.
La importància del terme venia donada en molts casos per la importància de la família, així doncs, moltes
d’aquestes famílies es fan amb la majoria de les antigues
torres i amplien els seus dominis així com el castell del seu
llinatge o bé un punt estratègicament millor. Malgrat tot,
les torres senzilles no desapareixeran, potser es degradaran, però encara seran utilitzades per dotar el castell principal d’una zona de visibilitat més àmplia. Aquests llocs
estaran sota la gestió de persones autoritzades pel gran
senyor feudal.
Aquestes acumulacions de terres són possibles gràcies al desplaçament de la frontera amb els musulmans
molt més al sud. Per tant, el que en època carolíngia era
un punt calent de les ràtzies i enfrontaments, ara esdevindrà una zona de seguretat. Els únics enfrontaments que hi
haurà a partir d’aquest moment seran les pugnes entre els
diversos senyors feudals.
Per altra banda, i referent a l’edificació de les fortificacions, els efectes del paisatge preexistent tingueren sens
dubte una influència en la construcció del castell. A més, a
part de la topografia del terreny, les formes de poblament
que hi havia abans de la construcció del castell pogueren
afectar, per exemple, la seva forma i ubicació de la fortalesa.
Per exemple, alguns castells van modelar la base on
s’assenten per tal d’obtenir pedra per a la construcció
del mateix castell, com seria el cas del castell de Mur, al
Pallars. Aquest fenomen el podríem extrapolar al mateix
castell de Torelló, ja que el perfil de la seva base sembla
ser retocada i utilitzada com a pedrera, segurament utilitzada per a la construcció de la torre i de la muralla exterior.
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