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RESUM
La intervenció arqueològica al castell de Llers, portada a terme com a suport al projecte de
ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſĚĞůŵĂƚĞŝǆů͛ĂŶǇϮϬϭϮ͕ǀĂƉŽƐĂƌĂůĚĞƐĐŽďĞƌƚƌĞƐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐŝŵĂƚĞƌŝĂůƐƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶĂƵŶĂƐĞƋƺğŶĐŝĂŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůŵŽůƚĂŶƚĞƌŝŽƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝĂůƚŵĞĚŝĞǀĂů͘DĂůŐƌĂƚƋƵĞĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĞƐǀĂƌĞŶŽďƚĞŶŝƌĂƉĂƌƟƌĚĞů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĚ͛ƵŶĞƐĐĂůĞƐĂŢůůĂĚĞƐĚŝŶƐ
ĞůƉĞƌşŵĞƚƌĞĚĞůĐĂƐƚĞůů͕ůĞƐƌĞƐƚĞƐƐſŶƐƵĮĐŝĞŶƚƐƉĞƌĂĞƐƚĂďůŝƌƵŶĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂ͕ĂůŵĞŶǇƐ͕ĞŶƚƌĞ
ğƉŽĐĂƌŽŵĂŶĂƌĞƉƵďůŝĐĂŶĂŝĞůƐĞŐůĞ///Ě͘ĂůĞŵŵĂƌĐĂƌĂƋƵĞƐƚĞƐƌĞƐƚĞƐĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚĚ͛ĂůƚƌĞƐ
ƚƌŽďĂůůĞƐ͕ůĂŵĂũŽƌƉĂƌƚĂŶƟŐƵĞƐŝĞƐĐĂƐƐĂŵĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĂĚĞƐ͕ƋƵĞƐ͛ŚĂŶĨĞƚĞŶůĞƐƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚƐ
ĚĞůĐĂƐƚĞůů͕ůĞƐƋƵĂůƐƉŽĚƌŝĞŶĚĞĮŶŝƌƵŶĂŽĐƵƉĂĐŝſĂŶƟŐĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂǌŽŶĂĚĞůƚĞƌƌĂƉƌŝŵĞŵƉŽƌdanès.
Les obres de restauració del castell de Llers
durant l’any 2012 varen propiciar una intervenĐŝſ ĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂ͕ Ă Į ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ƋƵĂůƐĞǀŽů
afectació de possibles restes a nivell de subsòl
ŝ Ě͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ >͛ĞĚŝĮĐŝ ŐĂƵĚĞŝǆ ĚĞ ůĂ ŵăǆŝŵĂ
protecció patrimonial en tant que es tracta d’un
Bé Cultural d’Interès Nacional, ja des de l’any
1949, per la seva condició de castell, gràcies al
decret de ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐƟůůŽƐ ĞƐƉĂŹŽůĞƐ
ĞǆƉĞĚŝƚ ƉĞů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů͘
Les seves restes es troben dins el perímetre del
nucli històric de la població, emplaçades en un
punt elevat, ben visible, totalment envoltat de
ĐĂƐĞƐŝƉĂƟƐ͕ƋƵĞƐ͛ŚŝĂƌƌŝďĞŶĂĂĚŽƐƐĂƌ͘ůĐĂƐƚĞůů
ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ĂŶƟŐĂ &ŽƌĕĂ ĚĞ >ůĞƌƐ͕ ƵŶ ŶƵĐůŝ

cara avui en podem intuir el seu perímetre, en
queden escasses restes dels murs. Al respecte,
ĠƐŵŽůƚƷƟůƉĞƌĂĐŽŶğŝǆĞƌůĂƉůĂŶƚĂŝůĂĚŝƐƚƌŝďƵció interna del recinte un gravat del segle XVII
ƋƵĞĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂĂů͛ĂƌǆŝƵĚĞůService historique
de la DéfenseĚĞůĐĂƐƚĞůůĚĞsŝŶĐĞŶŶĞƐ;&ƌĂŶĕĂͿ
;ĮŐ͘ϭͿ1. Si tenim en compte que l’orientació del
ƉůăŶŽůŶŽĠƐůĂĐŽƌƌĞĐƚĂ͕Ɛ͛ŝĚĞŶƟĮĐĂĞůĐĂƐƚĞůůĂ
ů͛ĞǆƚƌĞŵEtĚĞůĐŽŶũƵŶƚ͘&ŽƌĂŵƵƌĂůůĞƐ͕ĞŶĞůƐ
ŵĂƌŐĞƐ ĚĞůƐ ĐĂŵŝŶƐ ƋƵĞ ƉŽƌƚĂǀĞŶ Ă &ŝŐƵĞƌĞƐ͕
Pont de Molins i la Vall, es representa un raval,
ĐŽŶĞŐƵƚĐŽŵůĂǀŝůĂĚĞĂŝǆͲĞŶĐŽŶƚƌĂƉŽƐŝĐŝſĂ
ůĂǀŝůĂĚĞĂůƚ͕ůĂĚĞůĂ&ŽƌĕĂͲ͕ĞŶĞůƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂ
la parroquial de Sant Julià. Aquesta església, doĐƵŵĞŶƚĂĚĂũĂĂůƐĞŐůĞy͕ĨŽƵƚŽƚĂůŵĞŶƚĚĞƐƚƌƵŢ-

emmurallat situat a la frontera entre els comtats de Besalú i Empúries, del qual, malgrat en-

1͘Z͘Ýã½½Ý͕͘ã½½Ù͕:͘Z®Ù, Ciutats de Girona,
Girona, 1994, p. 537.
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Fig. 1. WůăŶŽůĚĞůƐĞŐůĞys//ĞŶĞůƋƵĂůƐ͛ĂƉƌĞĐŝĂĞůƌĞĐŝŶƚĞĞŵŵƵƌĂůůĂƚĚĞůĂ&ŽƌĕĂĚĞ>ůĞƌƐŝĞůĐĂƐƚĞůůĞŶƵŶ
ĂŶŐůĞ͕ĂŝǆşĞůƌĂǀĂůĨŽƌŵĂƚĂůĂƐŽƌƟĚĂĚĞůĞƐǀŝĞƐƋƵĞŵĞŶĂǀĞŶĂ&ŝŐƵĞƌĞƐŝWŽŶƚĚĞDŽůŝŶƐ;ĂƐƚĞůůƐ͕ĂƚůůĂƌΘ
ZŝĞƌĂϭϵϵϰ͕ϱϯϳ͕ŶƷŵ͘ϯϵϱͿ

ĚĂĞůĨĞďƌĞƌĚĞϭϵϯϵĂĐĂƵƐĂĚĞů͛ĞǆƉůŽƐŝſĚ͛ƵŶ
polvorí que es guardava en el seu interior.
El gravat ens porta a considerar el castell
com el recinte sobirà o superior, on residien els
senyors de la vila de Llers, protegit pel recinte
jussà o inferior, en el qual, molt probablement,
s’acollirien els serveis i alguns habitatges associĂƚƐĂů͛ĞĚŝĮĐŝƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ůĐŽŶũƵŶƚĚĞůĂĨŽƌƟĮĐĂció, que és de planta poligonal i defensada amb
ƚŽƌƌĞƐƋƵĂĚƌĂĚĞƐ͕ƟŶĚƌŝĂĚŽƐƉŽƌƚĂůƐĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂ͕
el Portal de la fuerza i el Portal fosco -tal com
són citats al gravat-, avui coincidents amb els
ĚŽƐĞǆƚƌĞŵƐĚĞůĐĂƌƌĞƌĚĞůĂ&ŽƌĕĂ͘:ƵƐƚĂŵĞŶƚĠƐ
ĚĞƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĐĂƌƌĞƌƉĞƌŽŶƐ͛ĂĐĐĞĚĞŝǆĂůĐĂƐƚĞůů͕
a través d’un carreró que mena just davant del
portal est -avui un gran esvoranc que el subs-

ƟƚƵĞŝǆͲ͘ ,ŝ ŚĂ ƵŶ ĂůƚƌĞ ĂĐĐĠƐ ƉĞů ĐŽƐƚĂƚ ĚĞ ƉŽnent, des del carrer de les Llisses, a través d’un
altre carreró, estret i amb escales, que arriba a
ƵŶƉĂƟƉĂƌƟĐƵůĂƌĂĚŽƐƐĂƚĂůĐĂƐƚĞůůƉĞƌĂƋƵĞƐƚ
costat.
Abans de passar a descriure els treballs arqueològics que ens han posat en evidència
ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶĂ ŽĐƵƉĂĐŝſ ŵĠƐ ĂŶƟŐĂ ĞŶ Ğů
subsòl del castell, voldríem fer una breu desĐƌŝƉĐŝſŝƵŶĂƐşŶƚĞƐŝĐƌŽŶŽůžŐŝĐĂĚĞůŵĂƚĞŝǆ͕ĂƚğƐ
que aquesta fou la part principal de l’estudi portat a terme, alhora que ens facilitarà situar les
ƌĞƐƚĞƐĂŶƟŐƵĞƐĞŶů͛ĞƐƉĂŝŝĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĂƐĞǀĂ
afectació. El castell, que és de planta quadrangular, té una superfície de 1.060 m2, de 34,40 m
per 30,90 m de costat, amb una torre central,

Les preexistències ocupacionals al cim del turó del castell de Llers (Alt Empordà)

ƉŽƌƚĞƐĞůĞǀĂĚĞƐ͕ĂŝǆĞĐĂĚĞƐƵŶƐϮŵƉĞƌƐŽďƌĞůĂ
cota de circulació d’aquest.
>ĂƉůĂŶƚĂƋƵĞĂǀƵŝǀĞŝĞŵŶŽĚŝĨĞƌŝƌŝĂĞǆĐĞƐsivament de la primigènia malgrat no en tenim
la certesa atès que no s’ha arribat, arreu, als nivells fundacionals del castell, que fonamenten
damunt la roca del subsòl. La primera referència
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶĞŝǆ ĠƐ ĚĞ ů͛ĂŶǇ ϵϴϮ͕ ĞŶ
la que s’esmenta l’església que tenia, dedicada

Fig. 2. Planta del castell resultat de l’estudi arqueològic amb les restes localitzades en el subsòl de la
desapareguda l’ala de llevant

Fig. 3. Emplaçament de la cala a tocar de la porta
oest d’entrada al castell

Ě͛ϭϭ͕ϴϬ ŵ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĂ Ăů ŵŝŐ ĚĞů
ƉĂƟ;ĮŐ͘ϮͿ͘ůǀŽůƚĂŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂ͕ŝĞŶƚŽƚĞůƉĞƌşŵĞƚƌĞ͕ĞƐĚŝƐƚƌŝďƵĞŝǆĞŶƵŶĞƐůůĂƌŐƵĞƐŶĂƵƐ͕ĐŽďĞƌƚĞƐĂŵďǀŽůƚĂĚĞƉĞĚƌĂ͕ŝĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚĂĚĞƐ
en diverses sales, de les que es conserva, escasƐĂŵĞŶƚ͕ůĂƉůĂŶƚĂ͕ĂĞǆĐĞƉĐŝſĚĞůĐŽƐƚĂƚƐƵĚ͕ƋƵĞ
ha estat restaurat, i l’est, totalment perdut, tot
ŝƋƵĞůŽĐĂůŝƚǌĂƚĞŶĞǆĐĂǀĂĐŝſ͘ůƐĞŐŽŶƉŝƐ͕ƚĂŵbé desaparegut, és possible que acabés amb un
coronament de merlets i pas de ronda. L’accés
Ă ůĞƐ ƐĂůĞƐ ĞƐ ĨĞŝĂ ĚĞƐ ĚĞů ƉĂƟ Ă ƚƌĂǀĠƐ Ě͛ƵŶĞƐ

a Sant Esteve, que sembla ja hauria desapareŐƵƚĂůƐĞŐůĞys///͘ĞƐĚĞůϭϬϵϬĮŶƐĂůĂƐĞŐŽŶĂ
meitat del segle XIII, el castell restà en mans del
llinatge dels Llers, que acabà emparentat amb
els Cervià, temps durant el qual fou llargament
disputat pels comtes d’Empúries per la seva posició fronterera amb Besalú. En temps del vesĐŽŵƚĞ:ŽĨƌĞ///ǀĂƉĂƐƐĂƌĂŵĂŶƐĚĞůƐZŽĐĂďĞƌơ
ʹĂŶƟĐƐƐĞŶǇŽƌƐĚĞWĞƌĂůĂĚĂʹ͕ŝƐ͛ŚŝǀĂŵĂŶƚĞŶŝƌ͕
Ăŵď ĂůŐƵŶƐ ĐĂŶǀŝƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝƐ͕ ĮŶƐ Ă ů͛ĞǆƟŶĐŝſĚĞůůůŝŶĂƚŐĞĂĮŶĂůĚĞůƐĞŐůĞy/y2. En temps
d’aquests nous propietaris, l’any 1276, el castell
va tenir una reforma; és possible que la consƚƌƵĐĐŝſ ĞŶ ƉĞĚƌĂ ƉĞƟƚĂ͕ ƌĞŐƵůĂƌ ŝ ďĞŶ ĚŝƐƉŽƐĂĚĂĞŶĮůĂĚĞƐƉƵŐƵŝƐĞƌĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂğƉŽĐĂ͘ůůůĂƌŐ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚƉĞƌşŽĚĞƐĂďĞŵƋƵĞĞůĐĂƐƚĞůůƟŶŐƵĠƵŶ
paper destacat en les principals confrontacions
ďğůͼůŝƋƵĞƐ ƋƵĞ ĂƐƐŽůĂƌĞŶ ů͛ŵƉŽƌĚă͗ ů͛ĂŶǇ ϭϮϴϱ
durant la croada contra la corona d’Aragó, ocuƉĂƚƉĞƌůĞƐƚƌŽƉĞƐĚĞ&ĞůŝƉů͛ƌĚŝƚ͖ĞůĚĞϭϲϰϮ͕ĚƵƌĂŶƚůĂ'ƵĞƌƌĂĚĞůƐZĞŵĞŶĐĞƐ͖ĞůϭϲϲϬ͕ĚƵƌĂŶƚůĂ
Guerra dels Segadors; el 1706 i el 1712, durant
la Guerra de Successió; durant la Guerra Gran
;ϭϳϵϯͲϭϳϵϱͿ͖ůĂ'ƵĞƌƌĂĚĞů&ƌĂŶĐğƐ;ϭϴϬϴͲϭϴϭϰͿ
i la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Tot
ĂƋƵĞƐƚƐĞŐƵŝƚĚĞĐŽŶŇŝĐƚĞƐƉƌŽǀŽĐĂƌĞŶƐƵĐĐĞƐsius desperfectes i reformes, als que hauríem de

2. J͘DÙØçÝ͕͞ŽůĞĐĐŝſŶĚŝƉůŽŵăƟĐĂĚĞůůŝŶĂũĞĚĞ
Llers”, ŶĂůĞƐĚĞů/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞƐƚƵĚŝŽƐ'ĞƌƵŶĚĞŶƐĞƐ
XIX, (1968), p. 209-230.
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sumar els ocasionats pels aiguats i moviments
3

sísmics de la dècada dels any vint del 1400 .
Troballes materials a la sala 1 de l’ala oest
En el moment d’iniciar la intervenció, aquesta sala estava coberta per un estrat de runa -que
ũĂŚĂǀŝĂĞƐƚĂƚƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚƌĞƟƌĂƚĂŵďŵăƋƵŝŶĂ
ĞǆĐĂǀĂĚŽƌĂ ĞŶ ƵŶĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŶĞƚĞũĂ ĚĞů ĐĂƐƚĞůůͲ͕
molt remenat i alterat, que va aportar un volum
ƉƌŽƵƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐĞƌăŵŝĐ͘ůƋƵĞǀĂ
sobtar és que l’11,18 % d’aquest era de cronoůŽŐŝĂĂŶƟŐĂ͕ĂŵďƉƌĞƐğŶĐŝĂĚ͛ăŵĨŽƌĞƐŝƚăůŝƋƵĞƐ͕
d^^ƵĚŐăůͼůŝĐĂ͕d^ĨƌŝĐĂŶĂĚĞůĞƐĨŽƌŵĞƐ,ĂǇĞƐ
23A i 23B, TS Lucente i Africana de cuina de les
ĨŽƌŵĞƐ,ĂǇĞƐϭϵϲŝϭϵϳ͕ĂŵĠƐĚĞĐŽŵƵŶĞƐŝďğriques. Aquests materials, grosso modo, corresƉŽŶĞŶĂƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞŶƚƌĞĞůƐĞŐůĞ/ŝ///Ě͘
>ĂƚƌŽďĂůůĂǀĂĂŶŝŵĂƌĂĞǆĐĂǀĂƌƵŶĂĐĂůĂ͕ƋƵĞ
es va situar propera a la porta de la façana oest
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de manera que s’esperava que no fossin alterats
ƉĞƌůĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐƌĞĨŽƌŵĞƐĚĞů͛ĞĚŝĮĐŝ͘>ĂŵĞŶtablement, per sota només es varen individualitzar uns estrats d’anivellament, propers a la
roca del subsòl, que es dataren per la presència
de ceràmica espatulada, els quals també aporƚĂƌĞŶĐĞƌăŵŝƋƵĞƐĂŶƟŐƵĞƐ͗ăŵĨŽƌĂďğƚŝĐĂĚĞůĂ
forma Dressel 7/11 i uns fragments informes de
TS Africana A. Aquestes estrats s’han d’associar
a la construcció del castell, amb una cronoloŐŝĂ ĂůƚŵĞĚŝĞǀĂů͕ ĚŝİĐŝů ĚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƌ͕ ĞŶƚŽƌŶ ĚĞůƐ
ƐĞŐůĞƐ yͲy/͘ >͛ĂďƵŶĚăŶĐŝĂ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ĂŶƟĐ ǀĂ
ĐŽŵĞŶĕĂƌĂƉůĂŶƚĞũĂƌůĂŚŝƉžƚĞƐŝĚĞů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ
d’una possible ocupació anterior, d’època romana, que suposadament la construcció del castell
ŚĂƵƌŝĂĂƌƌĂƐĂƚĚĞůƚŽƚ͕ĂƚĞƐĂůĂƉƌŽǆŝŵŝƚĂƚĚĞůĂ
roca del subsòl.
Les estructures en el subsòl de l’ala est

;ĮŐ͘ϯͿ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂĐŽƚĂĚ͛ĂƉĂƌŝĐŝſĚ͛ƵŶŶŝǀĞůů
de morter de calç, localitzat en tota la sala, que
es va interpretar com el sòl de construcció del
castell. El morter segellava els estrats inferiors,
3. Per a més dades sobre la història del castell veure D͘ Wç®¦, Memòria d’Excavació. Intervenció
ĂƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂƉƌĞǀĞŶƟǀĂĂůĐĂƐƚĞůůĚĞ>ůĞƌƐ;ůƚŵpordà), Memòria núm.: 10516, Servei d’Arqueologia i Paleontologia, 2013; D͘ Wç®¦͕ ͞ZĞƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ
la intervenció al castell de Llers (Alt Empordà)”, XII
Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona
(2014), Besalú, p. 311-316; i D͘Wç®¦, “El castell de
Llers”, Alberes ϭϲ;ϮϬϭϲͿ͕Ɖ͘ϴϴͲϴϵ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĂŝǆž͕
no s’ha fet cap estudi documental complet que perŵĞƟĂƉŽƌƚĂƌŶŽǀĞƚĂƚƐƐŽďƌĞůĂŚŝƐƚžƌŝĂĚĞůĐĂƐƚĞůů͖ůĂ
ŵĂũŽƌƉĂƌƚĚĞůĞƐƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐƋƵĞƐ͛ŚĂŶĨĞƚƐſŶĞǆtretes d’una obra, avui perduda, de la que en queĚĂƵŶĂĐžƉŝĂŵĂŶƵƐĐƌŝƚĂĂů͛ƌǆŝƵŽŵĂƌĐĂůĚĞů͛ůƚ
Empordà: '͘W½½®ÝÝÙ, >ůŝďƌĞĚĞƌĂĐŝŽŶĂƌŝƐĚĞůĂǀŝůĂ
ĚĞů ĐĂƐƚĞůů ĚĞ >ůĞƌƐ͕ ϭϳϯϬ͘ Ɛ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ů͛ĂƌƟĐůĞ Ě͛A.
¦, “El recinte murallat de la força de Llers”, AnŶĂůƐĚĞů͛/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ƐƚƵĚŝƐŵƉŽƌĚĂŶĞƐŽƐ17 (1984),
p. 360-379; i el de :͘Ê½ÌÝ͕/͘^ Ä«þ, “Castell de
Llers”, Catalunya Romànica IX, Empordà II, 1990, p.
548-552.

Fig. 4. Vista general, des del nord, de les estructures descobertes en el subsòl de l’ala est del castell
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ů͛ĞǆƚƌĞŵŽƉŽƐĂƚĚĞůĐĂƐƚĞůů͕ƵŶĐŽƉůŽĐĂůŝƚ-

lació estructural dels murs amb les columnes, a

zat el mur de la desapareguda ala de llevant, per

més dels trets diferencials dels paraments, es

sota d’un estrat general d’enderroc que, com en
el cas de l’anterior sala, ja havia estat anterior-

va plantejar, per primer cop, la possibilitat que

ŵĞŶƚƌĞƟƌĂƚ͕ĞƐǀĂƌĞŶĨĞƌĞǀŝĚĞŶƚƐϯĐŽůƵŵŶĞƐ

cara anterior a l’esmentada estança. El sondeig
ǀĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ĚĞ ŶŽƵ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂŶƟĐƐ͗ ĨƌĂŐ-

ĐŝƌĐƵůĂƌƐ͕ ĚĞ ϳϲ Đŵ ĚĞ ĚŝăŵĞƚƌĞ͕ ĐŽŶƐƚƌƵŢĚĞƐ
Ăŵď ďůŽĐƐ ĚĞ ƚƌĂǀĞƌơ͕ ĂůŝŶĞĂĚĞƐ ƚŽƚ ŝ ƋƵĞ ŶŽ
equidistants, que es va suposar podien correspondre a una ocupació anterior, per trobar-se
ĂƵŶĂĐŽƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂůĂĚ͛ĂŵŽƌƟƚǌĂĐŝſĚĞůĂŶĂƵ
;ĮŐ͘ϰͿ͘

aquestes columnes poguessin ser d’una fase en-

ŵĞŶƚƐĚĞd^ĨƌŝĐĂŶĂ͕d^^ƵĚŐăůͼůŝĐĂŝŐƌŝƐĂĚĞ
la costa catalana.
>ĂƚƌŽďĂůůĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ĂŵĠƐĚĞů͛Ğǆcepcionalitat de les estructures descobertes, va
ƐƵŐŐĞƌŝƌů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĐĂůĂ͕Ě͛ƵŶĂƐƵƉĞƌİĐŝĞ

Mentre que la columna més al sud es va pre-

ĚĞϯŵƉĞƌϰŵĚĞĐŽƐƚĂƚ͕ƋƵĞĞƐǀĂƉƌĂĐƟĐĂƌĂ

ƐĞŶƚĂƌ ĂŢůůĂĚĂ͕ ůĂ ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞƉĂƌĂĚĂ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ

ů͛ĞǆƚƌĞŵƐƵĚĚĞů͛ĞƐƚĂŶĕĂ͘ƐǀĂƉůĂŶƚĞũĂƌůĂƐĞǀĂ

ϰ͕ϯϬ ŵ͕ Ɛ͛ƵŶŝĂ Ă ůĂ ĚĞ ů͛ĞǆƚƌĞŵ ŶŽƌĚ͕ ƐŝƚƵĂĚĂ Ă

necessitat per les possibilitats que oferia d’ob-

5,34 m de distància, mitjançant un mur. Aquesta

ƚĞŶŝƌ ĚĂĚĞƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ƐĞƋƺğŶĐŝĂ ĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂ

construcció, que funcionava amb un altre mur

d’aquestes estructures i la seva datació, i es va

ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌ͕ƋƵĞĞƐĚŝƌŝŐŝĂĐĂƉĂů͛ĞƐƚĂƉĂƌƟƌ

obrir sense afectar el ritme de les obres de res-

de la columna central, semblava correspondre

ƚĂƵƌĂĐŝſ;ĮŐ͘ϲͿ͘>ĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂĐĂůĂĞƐǀĂƌĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐƵĮĐŝĞŶƚƐƉĞƌĂůƋƵĞĞƐĚĞŵĂŶĂva i, atès que en cap cas hi havia risc d’afectació
ĚĞůƐƵďƐžů͕ŶŽĞƐǀĂĂĐĂďĂƌĚ͛ĞǆĐĂǀĂƌƚŽƚů͛ĞƐƉĂŝ͘

ĂƵŶĂĞƐƚĂŶĕĂĨŽƌĕĂŐƌĂŶ͕ĞǀŝĚĞŶƚŵĞŶƚĂŵŽƌƟƚzada per la construcció del castell, orientada en
ƐĞŶƟƚEͬ^͕ƋƵĞĐŽŶƟŶƵĂƌŝĂƚĂŶƚĐĂƉĂůŶŽƌĚĐŽŵ
ĐĂƉĂů͛ĞƐƚ;ĮŐ͘ϱͿ͘ƋƵĞƐƚƐŵƵƌƐ͕Ě͛ƵŶĂĂŵƉůĂĚĂ
ĞŶƚƌĞϰϲͬϰϴĐŵ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂǀĞŶƵŶĂĂůĕĂĚĂŵăǆŝma de 90 cm.
hŶ ƉĞƟƚ ƐŽŶĚĞŝŐ Ăů ǀŽůƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ
sud va servir per a acabar de demostrar que
ĂƋƵĞƐƚĂƋƵĞĚĂǀĂĂŢůůĂĚĂĚĞůĂƌĞƐƚĂ͘sŝƐƚĂůĂƌĞ-

ů ƉƌŝŵĞƌ ŶŝǀĞůů ĞǆƚƌĞƚ ĐŽŶƐŝƐơ ĞŶ ƵŶ ĞƐƚƌĂƚ
d’anivellament que encara colgava les estructures, el qual, malgrat la presència de ceràmiĐĂ ĂŶƟŐĂ ;d^ ĨƌŝĐĂŶĂ  ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ,ĂǇĞƐ Ϯϯ
i comuna ibèrica), es va datar per la ceràmica
ĞƐƉĂƚƵůĂĚĂ͕ Ăŝǆž ĠƐ ĞŶ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĂůƚŵĞĚŝĞǀĂůƐ

Fig. 5. Planta del conjunt d’estructures, per fases, que formen part de la ocupació prèvia al castell
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Fig. 6. Emplaçament de la cala feta a tocar de la
porta est d’entrada al castell, per a documentar les
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶƟŐƵĞƐ

200

dels segles X-XI, cronologia que correspondria a
ůĂ Ě͛ĂŵŽƌƟƚǌĂĐŝſ ĮŶĂů Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĞƐƚĂŶĕĂ ŝ ŝŶŝĐŝ
de la construcció del castell. L’estrat inferior, tot
ŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŶĐĂƌĂůĞƐŵĂƚĞŝǆĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ
que el nivell superior, només va proporcionar
ŵĂƚĞƌŝĂůĂŶƟĐ͗ăŵĨŽƌĞƐĂĨƌŝĐĂŶĞƐŝŝďğƌŝƋƵĞƐ͕d^
ĨƌŝĐĂŶĂŝĂĨƌŝĐĂŶĂĚĞĐƵŝŶĂĚĞůĂĨŽƌŵĂ,ĂǇĞƐ
196. Aquest nivell es va datar, grosso modo, dins
del segle III dC. WĞƌƐŽƚĂũĂǀĂĂƉĂƌğŝǆĞƌĞůƋƵĞ
es va interpretar com a enderroc del sostre de
l’estança, un nivell de teules àrabs, que no va
ĂƉŽƌƚĂƌŵĂƚĞƌŝĂůƐŝŐŶŝĮĐĂƟƵ͕ŶŽŵĠƐăŵĨŽƌĂŝďğƌŝĐĂ͘ĞƐĐŽŶĞŝǆĞŵůĂĐĂƵƐĂĚĞů͛ĞŶĚĞƌƌŽĐ͕ƉĞƌž
creiem que serien determinants les traces d’inĐĞŶĚŝƐŽďƌĞůĂƐƵƉĞƌİĐŝĞĚĞƐžůĚĞƚĞƌƌĂĐŽŵƉĂĐ-

Fig. 7. ĞƚĂůů ĚĞ ů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐĂůĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ
Ɛ͛ĂƉƌĞĐŝĂůĂƐĞƋƺğŶĐŝĂĚĞůĞƐƌĞƐƚĞƐĂŶƟŐƵĞƐĚĞƐĐŽbertes

ĚĞƚĞƵůĞƐ͘&ŝŶĂůŵĞŶƚ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſĞŶĐĂƌĂĂŵďĞů

En resum, el material ceràmic recuperat
entre els nivells de fonamentació i enderroc
d’aquesta estança ens situen en un marge croŶŽůžŐŝĐĞŶƚƌĞĞůƐƐĞŐůĞƐ/Ěŝ///Ě͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂment. Aquesta datació la faria contemporània a
les restes de materials localitzats a la sala 1 de
ů͛ĂůĂŽĞƐƚ͕ĂƵŶƐϮϲŵĐĂƉĂů^t͘ůĨĞƚƋƵĞĞŶƵŶ
ƉƵŶƚĞƐĐŽŶƐĞƌǀĞƐƐŝŶƌĞƐƚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞƐŵĞŶƚƌĞƋƵĞĂů͛ĂůƚƌĞĞƐƟŐƵĞƐƐŝŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĂƌƌĂƐĂĚĞƐ͕
Ɛ͛ĞǆƉůŝĐĂƉĞůƉĞŶĚĞŶƚƋƵĞĞůƚĞƌƌĞŶǇŶĂƚƵƌĂůĂĐƵ-

murs, i per sota d’aquesta mena de paviment,

sa cap a l’est. La necessitat d’anivellar i arranjar

es va detectar l’anivellament per a rebre la cons-

l’espai per a construir el castell hauria fet que

trucció. Entre el material recuperat en els es-

ů͛ĂƌƌĂƐĂŵĞŶƚ ŚĂŐƵĠƐ ĞƐƚĂƚ ŵĠƐ ŐƌĂŶ Ă ů͛ĞǆƚƌĞŵ

trats esmentar fragments d’àmfora itàlica, grisa

oest, on la roca és uns 2 m més alta.

tada de l’estança damunt el qual hi havia la capa

de la costa catalana, comuna ibèrica i pintada
ŵĂƌƌſ͕ ŝ ƉĂƌĞƚƐ ĮŶĞƐ ƐƵĚͲŚŝƐƉăŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐůŽǀĂ
d’ou, fragment, aquest darrer, que obligaria a siƚƵĂƌĞůŵŽŵĞŶƚĐŽŶƐƚƌƵĐƟƵĚĞů͛ĞƐƚĂŶĕĂĂƉĂƌƟƌ
del segle I dC.

Atès que la cala no estava encara esgotada,
ƉĞƌ ŶŽ ŚĂǀĞƌ ĂƌƌŝďĂƚ ĮŶƐ Ă ůĂ ƌŽĐĂ͕ ĞƐ ǀĂ ĐŽŶƟŶƵĂƌů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͕ĨĞƚƋƵĞǀĂƉĞƌŵĞƚƌĞƌĞĐƵƉĞrar restes d’una ocupació anterior. Per sota de
la fonamentació dels murs de l’estança va apa-
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TIPUS
D&KZ^

FORMES

Vores

Bases

Nanses

Africana
ğƟĐĂ

Informes

Total

%

18

25

1
Dressel 7/11

1

1

1

Ibèrica

5

5

Itàlica

1

2

3

Indeterminada

1

7

8

VAIXELLA

54

Comuna ibèrica
Costa catalana

1

1

4

5

1

2

4

3

3

1

1

6

6

5

9

d^^ƵĚŐăůͼůŝĐĂ
WĂƌĞƚƐĮŶĞƐďğƟques
TS Africana A

Clova d’ou

TS Africana A

,ĂǇĞƐϮϯŝ

4

Africana de cuina

,ĂǇĞƐϭϵϳ

1

1

Africana de cuina

,ĂǇĞƐϭϵϲ

2

2

TS Lucente
ŽŵƵŶĂŽǆŝĚĂĚĂ

1

Comuna pintada
'ƌŽůůĞƌĂƌĞĚƵŢĚĂ

1

2

2

6

7

1

1

12

13

75
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Fig. 8. DĂƚĞƌŝĂůƐĐĞƌăŵŝĐƐĂŐƌƵƉĂƚƐƉĞƌƟƉƵƐ

ƌğŝǆĞƌƵŶĂůƚƌĞŵƵƌ͕ĚĞůƋƵĞĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂǀĂƵŶĂ
ƷŶŝĐĂ ĮůĂĚĂ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ƐĞŶƟƚ Eͬ^t͕ ĚĞ ϰϴ
ĐŵĚ͛ĂŵƉůĂĚĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵŢƚĞŶƐĞĐ;ĮŐ͘ϳͿ͘>ĂƐĞǀĂ
datació no fou possible, atès que en relació a
ĂƋƵĞƐƚ ŶŽŵĠƐ ĞƐ ǀĂ ĞǆĐĂǀĂƌ ů͛ĞƐƚƌĂƚ Ě͛ĂŶŝǀĞůůĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ƐŽďƌĞ ĚĞů ƋƵĂů Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ ĐŽŶƐƚƌƵŢƚ͕ ƵŶ
sòl argilós, dipositat damunt la roca del subsòl,
ƋƵĞĞƐǀĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƚǌĂƌƉĞƌůĂƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞƉĞƟƚƐ
nòduls de ferro i alguns llims, i que només va
proporcionar ceràmica de cuita reductora groůůĞƌĂŝĐŽŵƵŶĂŽǆŝĚĂĚĂ͕ƋƵĞŶŽĞŶƐǀĂƉĞƌŵĞƚƌĞ
donar una cronologia precisa.
També es va comprovar com la columna que
quedava dins la cala, fonamentada damunt la
ƌŽĐĂĚĞůƐƵďƐžů͕Ɛ͛ŚĂǀŝĂĚĞƐŝƚƵĂƌ͕ĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂment i cronològica, en una fase intermèdia enƚƌĞů͛ĂŵŽƌƟƚǌĂĐŝſĚĞůŵƵƌĂŶƟĐŝůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ

de l’estança, que l’hauria absorbit. Tot apunta
a que la columna formaria part d’un possible
ƉŽƌǆĂƚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ Ă ů͛ĞƐƚĂŶĕĂ͘ Ŷ ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͕
només podem apuntar una cronologia entorn
del segle I dC.
El fossat exterior del castell
>͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ Ă ů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂŶĂ ĞƐƚ ĚĞů
ĐĂƐƚĞůů ƉƌŽŵĞƟĂ ůĂ ƚƌŽďĂůůĂ ĚĞ ƌĞƐƚĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂdes amb aquestes construccions que acabem
de descriure. Lamentablement, l’afectació del
ƚĞƌƌĞŶǇĂŵďů͛ĂƌƌĂŶũĂŵĞŶƚĚĞůĞƐĚĞĨĞŶƐĞƐĞǆƚĞriors, va alterar molt l’espai. En aquest punt, on
ĐĂůĚŝƌƋƵĞŶŽŵĠƐĞƐǀĂƉŽĚĞƌŽďƌŝƌƵŶĂƌĂƐĂĮŶƐ
ĂƌƌŝďĂƌĂůĐĂƌƌĞƌĚĞůĂ&ŽƌĕĂ͕ĞƐǀĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌƵŶ
fragment de grisa de la costa catalana.
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ĨĂƐĞϯ͕ĂƚğƐƋƵĞƐ͛ŚŝĂĚŽƐƐĞŶ;ǀĞŐĞƵĮŐ͘ϱͿ͘EŽ
podem fer una hipòtesi concloent sobre quin
ƐĞƌŝĂů͛ƷƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐĐŽůƵŵŶĞƐ͖ŶŽŽďƐƚĂŶƚĂŝǆž͕
podríem apuntat la possibilitat que corresponŐƵĞƐƐŝŶĂƵŶƉŽƌǆĂƚ͕ĚĞůƋƵĞŶŽĞŶƐŚĂŶĂƌƌŝďĂƚ
més traces.
Caracterització de la fase 3: segles I a III dC
Aquest és el marge cronològic que va des de
Fig. 9.ůŐƵŶƐĚĞůƐŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶƟĐƐƚƌŽďĂƚƐĂů͛ĞǆĐĂǀĂĐŝſ͗ĐĂƐƐŽůĞƐĚ͛ĂĨƌŝĐĂŶĂĚĞůĂĨŽƌŵĂ,ĂǇĞƐϮϯŝ
;ŶƷŵ͘ϭŝϮ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚͿ͕ƚĂƉĂĚŽƌĂĚ͛ĂĨƌŝĐĂŶĂ
ĚĞĐƵŝŶĂĚĞůĂĨŽƌŵĂ,ĂǇĞƐϭϵϲ;ŶƷŵ͘ϯͿ͕ĨƌĂŐŵĞŶƚ
ĚĞ ǀŽƌĂ Ě͛ăŵĨŽƌĂ ďğƟĐĂ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ ƌĞƐƐĞů ϳͬϭϭ
(núm. 4) i fragment de gerra de grisa de la costa
catalana (núm. 5)
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A mode de conclusions, aquesta corresponĚƌŝĂĂůĂƉƌŝŵĞƌĂĚĞůĞƐĨĂƐĞƐĂŶƟŐƵĞƐůŽĐĂůŝƚǌĂdes en el subsòl del castell de Llers. L’element
ƋƵĞůĂĚĞĮŶĞŝǆĠƐĞůŵƵƌƚƌŽďĂƚũƵƐƚƉĞƌƐŽďƌĞ
ĚĞůƐ ŶŝǀĞůůƐ ŶĂƚƵƌĂůƐ ĚĞů ƐƵďƐžů͕ ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚ
damunt la roca, associats a uns materials ceƌăŵŝĐƐĚĞĚŝİĐŝůĚĂƚĂĐŝſ;ǀĞŐĞƵĮŐ͘ϱͿ͘>ĂĐƌŽŶŽůŽŐŝĂŶŽŵĠƐƐ͛ŚĂƉŽŐƵƚĨĞƌƉĞƌĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſ
ĞƐƚƌĂƟŐƌăĮĐĂ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ƐĞǀĂ ĂŵŽƌƟƚǌĂĐŝſ
ƉĞƌůĞƐĐŽůƵŵŶĞƐĚĞůĂĨĂƐĞϮ͕ĂŝǆžĠƐĂďĂŶƐĚĞů
segle I dC.
Caracterització de la fase 2: antequem segle
I dC
Sense més precisió cronològica, a aquesta
ĨĂƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌŝĂ ůĂ ƐĞƋƺğŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽůƵŵŶĞƐ
abans esmentada. La seva fonamentació havia
afectat el mur de la fase anterior i tallava l’esƚƌĂƚƐŽďƌĞĞůƋƵĂůĂƋƵĞƐƚƐ͛ŚĂǀŝĂĐŽŶƐƚƌƵŢƚ͕ƉĞƌůĂ
qual cosa la relació de posterioritat és evident.
ŝǆşŵĂƚĞŝǆĠƐĐůĂƌĂŵĞŶƚĂŶƚĞƌŝŽƌĂůƐŵƵƌƐĚĞůĂ

ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĮŶƐĂů͛ĞŶĚĞƌƌŽĐ͕ƉŽƚƐĞƌĂĐĂƵƐĂ
d’incendi, d’una estança, parcialment descoberta, la qual ocuparia en el subsòl de la meitat
ŶŽƌĚͲĞƐƚĚĞůƉĂƟ͕ůĂƋƵĂůŚĂƵƌŝĂĂƉƌŽĮƚĂƚŝŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚůĞƐĐŽůƵŵŶĞƐĞŶĞůŵƵƌŽĞƐƚ;ǀĞŐĞƵĮŐ͘ϱͿ͘
Per les relacions amb els murs del castell, també
ƐĂďĞŵƋƵĞĂƋƵĞƐƚů͛ŚĂƵƌŝĂĂĐĂďĂƚĚ͛ĂŵŽƌƟƚǌĂƌ
ŝŚĂƵƌŝĂĚĞƐƚƌƵŢƚůĂƐĞǀĂĐŽŶƟŶƵĂĐŝſƚĂŶƚĐĂƉĂů
nord com cap a l’est. Tampoc podem aportar
cap dada sobre quin seria l’ús d’aquesta construcció, la qual devia ser força gran, ja que conserva uns 9 m de llargada nord-sud per 3,20 m
d’amplada est-oest. És interessant observar que
ůĂƐĞǀĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝſĐŽŝŶĐŝĚĞŝǆĨŽƌĕĂďĠĂŵďůĂĚĞ
la façana est del castell. És possible que aquesta
encara es localitzés amb la construcció d’aquest;
ŚŽĚŝĞŵƉĞůĨĞƚƋƵĞů͛ĞƐƚƌĂƚƋƵĞů͛ĂŵŽƌƟƚǌĂĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚƉƌĞƐĞŶƚĂĐĞƌăŵŝĐĂĞƐƉĂƚƵůĂĚĂ͘
ƋƵĞƐƚĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ŶŽ ƐĞƌŝĂ ƵŶĂ ƌĞƐƚĂ ĂŢůůĂĚĂ͖ĞůƐĨƌĂŐŵĞŶƚƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĚĞůĂŵĂƚĞŝǆĂ
ğƉŽĐĂ ƚƌŽďĂƚƐ ŵĠƐ Ăů ^t ŚŽ ĐŽŶĮƌŵĂƌŝĞŶ͘ Ɛ
evident que el castell les va malmetre consideƌĂďůĞŵĞŶƚ͕ƐŽďƌĞƚŽƚĂůůăŽŶĞůƐƵďƐžůƌŽĐſƐĂŇŽra a més alçada. Si tenim en compte el conjunt
del material ceràmic recuperat en tot el castell,
cal dir que el 20,06 % és de ceràmica antiga
(percentatge que potser seria una mica més
elevat, atès que hem descartat les ceràmiques
ĐŽŵƵŶĞƐŽǆŝĚĂĚĞƐŝŐƌŽůůĞƌĞƐĚĞĐƵŝƚĂƌĞĚƵĐƚŽƌĂ
si no procedien d’estrats ben datats). En el
quadre adjunt (fig. 8) veiem aquests materials
ĐĞƌăŵŝĐƐĂŐƌƵƉĂƚƐƉĞƌƟƉƵƐ͘

Les preexistències ocupacionals al cim del turó del castell de Llers (Alt Empordà)

El material ceràmic ibèric, que inclouria les

També s’han trobat abundants mostres de

comunes i les àmfores, incloses les grises de la

ceràmica, especialment àmfores, a l’entorn del
ŵĂƐWŝ͕ĂůǀĞŢŶĂƚĚ͛KůŵĞůůƐ6, i a tocar de la ma-

costa catalana, estaria representat per un 20,83
% del total. El 26,39 % correspondria a la cerà-

ƚĞŝǆĂ ĞƐŐůĠƐŝĂ ĚĞ ^ĂŶƚ YƵŝƌǌĞ Ě͛KůŵĞůůƐ͕ Ăŵď

mica de procedència nord-africana: àmfores, TS

ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƐĞŐŽŶƐ ůĂ ĂƌƚĂ ƌƋƵĞŽůžŐŝĐĂ͕ ĚĞ

Africana A i africanes de cuina. El 6,94 % corres-

ͲϮϭϴͬϰϳϲ͘ ů ŵĂƚĞŝǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĨĂ ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ Ă

pondria a les ceràmiques procedents del sud de
ůĂ'ăůͼůŝĂ͕ĐŽŵƐſŶůĂd^^ƵĚŐăůͼůŝĐĂŝůĂ>ƵĐĞŶƚĞ͖

ƚƌŽďĂůůĞƐ Ă ĂŶ KůŝǀĞƌĞƐ͕ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚ ĞŶƚƌĞ

aquesta darrera potser ens portaria a allargar

ƉŽĐŵĠƐĚĞϮŬŵĚĞĚŝƐƚăŶĐŝĂĂů^tĚĞůĂǀŝůĂŝ
el castell.

ů͛ŽĐƵƉĂĐŝſĮŶƐĞůƐĞŐůĞ/sĚ͕ƉĞƌžĚĞƐĐŽŶĞŝǆĞŵ
la forma dels fragments, per la qual cosa no ho
ƉŽĚĞŵ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚ͕ ĞŶƚƌĞ Ğů ŵĂƚĞƌŝĂů ŵĞŶǇƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚ ƟŶĚƌşĞŵ ůĂ ĐĞƌăŵŝĐĂ ĚĞ
ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂƐƵĚͲŚŝƐƉăŶŝĐĂ͕ĂŵďƉĂƌĞƚƐĮŶĞƐĚĞ
ĐůŽǀĂĚ͛ŽƵŝăŵĨŽƌĂďğƟĐĂƌĞƐƐĞůϳͬϭϭ͕ŝůĞƐăŵĨŽƌĞƐŝƚăůŝƋƵĞƐ;ĮŐ͘ϵͿ͘

-200/100. Tots aquests punts, però, queden a

6͘¦, op. cit., p. 269.

EŽơĐŝĞƐĚĞƚƌŽďĂůůĞƐĂŶƟŐƵĞƐĂůĂǌŽŶĂĚĞ
Llers
Des de principi del segle passat, entorn
ĚĞ ů͛ĂŶǇ ϭϵϭϮ͕ ĞƐ ƚĠ ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƚƌŽďĂlla d’una necròpolis al lloc anomenat Clapers.
Aquesta fou descoberta quan unes persones
ĚĞ>ůĞƌƐ͕ƚƌĂŝĞŶƚƚĞƌƌĂĚ͛ƵŶĂĮŶĐĂĞƌŵĂƐŝƚƵĂĚĂ
en aquest lloc, varen trobar, quasi a nivell de
ƐƵƉĞƌİĐŝĞ͕ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƚŽŵďĞƐ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚĞƐ ͬt͕
ůŝŵŝƚĂĚĞƐ ƉĞƌ ůůŽƐĞƐ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſ ǀĞƌƟĐĂů͕ ƐĞŶƐĞ
cap material que les unís; les despulles eren situades amb els peus a l’est, amb els braços al
costat del cos i l’avantbraç plegat sobre el braç.
Sembla que no s’hi va trobar cap objecte de ceƌăŵŝĐĂ Ŷŝ ŵĞƚăůͼůŝĐ4͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŶŽơĐŝĂ ƐĞ͛Ŷ ƚĠ
ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ ŐƌăĐŝĞƐ Ăů ƚƌĞďĂůů ĚĞů ůůĞƌƐĞŶĐ :ŽĂƋƵŝŵ ƵƐş ŝ &ŽƌƚƵŶĞƚ5͘ ů ŵĂƚĞŝǆ ƉĂƌůĂǀĂ Ě͛ƵŶ
camp d’urnes, però no el situa.

4͘͘¦, “Llers, els homes i els fets”, Annals de
ů͛/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ƐƚƵĚŝƐŵƉŽƌĚĂŶĞƐŽƐ14, (1979-1980),
p. 269.
5. J͘çÝ°͕͞,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂǀŝůůĂǇĐĂƐƟůůŽĚĞ>ůĞƌƐ͕͟Revista de Gerona 34 (1966), p. 29-37.
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