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Les obres de restauració del castell de Llers 
durant l’any 2012 varen propiciar una interven-

afectació de possibles restes a nivell de subsòl 

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  

Les seves restes es troben dins el perímetre del 
nucli històric de la població, emplaçades en un 
punt elevat, ben visible, totalment envoltat de 

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

cara avui en podem intuir el seu perímetre, en 
queden escasses restes dels murs. Al respecte, 

-
ció interna del recinte un gravat del segle XVII 

Service historique 
de la Défense

1. Si tenim en compte que l’orientació del 

Pont de Molins i la Vall, es representa un raval, 

la parroquial de Sant Julià. Aquesta església, do-
-

1 , Ciutats de Girona, 
Girona, 1994, p. 537.

LES PREEXISTÈNCIES OCUPACIONALS AL CIM DEL TURÓ DEL 

Anna Maria 
annamaria.puig@gmail.com

RESUM
La intervenció arqueològica al castell de Llers, portada a terme com a suport al projecte de 

-

-
danès.

ISSN: 2385-3336
Pàg.: 195-204



196

Anna Maria 

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 associ-

-
ció, que és de planta poligonal i defensada amb 

el Portal de la fuerza i el Portal fosco -tal com 
són citats al gravat-, avui coincidents amb els 

a través d’un carreró que mena just davant del 
portal est -avui un gran esvoranc que el subs-

-
nent, des del carrer de les Llisses, a través d’un 
altre carreró, estret i amb escales, que arriba a 

costat.

Abans de passar a descriure els treballs ar-
queològics que ens han posat en evidència 

subsòl del castell, voldríem fer una breu des-

que aquesta fou la part principal de l’estudi por-
tat a terme, alhora que ens facilitarà situar les 

afectació. El castell, que és de planta quadran-
gular, té una superfície de 1.060 m2, de 34,40 m 
per 30,90 m de costat, amb una torre central, 

Fig. 1. 
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-
-

en diverses sales, de les que es conserva, escas-

ha estat restaurat, i l’est, totalment perdut, tot 
-

bé desaparegut, és possible que acabés amb un 
coronament de merlets i pas de ronda. L’accés 

cota de circulació d’aquest.

-
sivament de la primigènia malgrat no en tenim 
la certesa atès que no s’ha arribat, arreu, als ni-
vells fundacionals del castell, que fonamenten 
damunt la roca del subsòl. La primera referència 

la que s’esmenta l’església que tenia, dedicada 
a Sant Esteve, que sembla ja hauria desapare-

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 po-
sició fronterera amb Besalú. En temps del ves-

-
2. En temps 

d’aquests nous propietaris, l’any 1276, el castell 
va tenir una reforma; és possible que la cons-

-

paper destacat en les principals confrontacions 

durant la croada contra la corona d’Aragó, ocu-
-

Guerra dels Segadors; el 1706 i el 1712, durant 
la Guerra de Successió; durant la Guerra Gran 

i la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Tot 
-

sius desperfectes i reformes, als que hauríem de 

2. J
Llers”, 
XIX, (1968), p. 209-230.

Fig. 2. Planta del castell resultat de l’estudi arque-
ològic 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
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sumar els ocasionats pels aiguats i moviments 
sísmics de la dècada dels any vint del 14003.

Troballes materials a la sala 1 de l’ala oest

En el moment d’iniciar la intervenció, aques-
ta sala estava coberta per un estrat de runa -que 

molt remenat i alterat, que va aportar un volum 

sobtar és que l’11,18 % d’aquest era de crono-

23A i 23B, TS Lucente i Africana de cuina de les 
-

riques. Aquests materials, grosso modo, corres-

es va situar propera a la porta de la façana oest 

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 veu-
re , Memòria d’Excavació. Intervenció 

-
pordà), Memòria núm.: 10516, Servei d’Arqueolo-
gia i Paleontologia, 2013; 
la intervenció al castell de Llers (Alt Empordà)”, XII 
Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona 
(2014), Besalú, p. 311-316; i , “El castell de 
Llers”, Alberes 
no s’ha fet cap estudi documental complet que per-

-
tretes d’una obra, avui perduda, de la que en que-

Empordà: , 
A. 

, “El recinte murallat de la força de Llers”, An-
17 (1984), 

p. 360-379; i el de , “Castell de 
Llers”, Catalunya Romànica IX, Empordà II, 1990, p. 
548-552.

de manera que s’esperava que no fossin alterats 
-

tablement, per sota només es varen individu-
alitzar uns estrats d’anivellament, propers a la 
roca del subsòl, que es dataren per la presència 
de ceràmica espatulada, els quals també apor-

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 cronolo-

d’una possible ocupació anterior, d’època roma-
na, que suposadament la construcció del castell 

roca del subsòl. 

Les estructures en el subsòl de l’ala est

Fig. 4. Vista general, des del nord, de les estructu-
res descobertes en el subsòl de l’ala est del castell
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-
zat el mur de la desapareguda ala de llevant, per 
sota d’un estrat general d’enderroc que, com en 
el cas de l’anterior sala, ja havia estat anterior-

equidistants, que es va suposar podien corres-
pondre a una ocupació anterior, per trobar-se 

Mentre que la columna més al sud es va pre-

5,34 m de distància, mitjançant un mur. Aquesta 
construcció, que funcionava amb un altre mur 

de la columna central, semblava correspondre 
-

zada per la construcció del castell, orientada en 

-
ma de 90 cm. 

sud va servir per a acabar de demostrar que 
-

lació estructural dels murs amb les columnes, a 
més dels trets diferencials dels paraments, es 
va plantejar, per primer cop, la possibilitat que 
aquestes columnes poguessin ser d’una fase en-
cara anterior a l’esmentada estança. El sondeig 

-

la costa catalana. 

-
cepcionalitat de les estructures descobertes, va 

necessitat per les possibilitats que oferia d’ob-

d’aquestes estructures i la seva datació, i es va 
obrir sense afectar el ritme de les obres de res-

-
-

va i, atès que en cap cas hi havia risc d’afectació 

d’anivellament que encara colgava les estruc-
tures, el qual, malgrat la presència de ceràmi-

i comuna ibèrica), es va datar per la ceràmica 

Fig. 5. Planta del conjunt d’estructures, per fases, que formen part de la ocupació prèvia al castell
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dels segles X-XI, cronologia que correspondria a 

de la construcció del castell. L’estrat inferior, tot 

que el nivell superior, només va proporcionar 

196. Aquest nivell es va datar, grosso modo, dins 
del segle III dC. 
es va interpretar com a enderroc del sostre de 
l’estança, un nivell de teules àrabs, que no va 

-

creiem que serien determinants les traces d’in-
-

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

murs, i per sota d’aquesta mena de paviment, 
es va detectar l’anivellament per a rebre la cons-
trucció. Entre el material recuperat en els es-
trats esmentar fragments d’àmfora itàlica, grisa 
de la costa catalana, comuna ibèrica i pintada 

d’ou, fragment, aquest darrer, que obligaria a si-

del segle I dC.

En resum, el material ceràmic recuperat 
entre els nivells de fonamentació i enderroc 
d’aquesta estança ens situen en un marge cro-

-
ment. Aquesta datació la faria contemporània a 
les restes de materials localitzats a la sala 1 de 

-

-
sa cap a l’est. La necessitat d’anivellar i arranjar 
l’espai per a construir el castell hauria fet que 

oest, on la roca és uns 2 m més alta.

Atès que la cala no estava encara esgotada, 
-
-

rar restes d’una ocupació anterior. Per sota de 
la fonamentació dels murs de l’estança va apa-

Fig. 6. Emplaçament de la cala feta a tocar de la 
porta est d’entrada al castell, per a documentar les 

Fig. 7. 
-

bertes
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datació no fou possible, atès que en relació a 
-

sòl argilós, dipositat damunt la roca del subsòl, 

nòduls de ferro i alguns llims, i que només va 
proporcionar ceràmica de cuita reductora gro-

donar una cronologia precisa.

També es va comprovar com la columna que 
quedava dins la cala, fonamentada damunt la 

-
ment i cronològica, en una fase intermèdia en-

de l’estança, que l’hauria absorbit. Tot apunta 
a que la columna formaria part d’un possible 

només podem apuntar una cronologia entorn 
del segle I dC.

El fossat exterior del castell

-
des amb aquestes construccions que acabem 
de descriure. Lamentablement, l’afectació del 

-
riors, va alterar molt l’espai. En aquest punt, on 

fragment de grisa de la costa catalana.

Fig. 8. 

TIPUS FORMES Vores Bases Nanses Informes Total %
18 25

Africana 1 1
Dressel 7/11 1 1

Ibèrica 5 5
Itàlica 1 2 3
Indeterminada 1 7 8

VAIXELLA 54 75
Comuna ibèrica 1 4 5
Costa catalana 1 1 2 4

3 3
-

ques Clova d’ou 1 1

TS Africana A 6 6
TS Africana A 4 5 9
Africana de cuina 1 1
Africana de cuina 2 2
TS Lucente 2 2

1 6 7
Comuna pintada 1 1

1 12 13
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Caracterització de la fase 1: la ocupació pre-
romana o republicana

A mode de conclusions, aquesta correspon-
-

des en el subsòl del castell de Llers. L’element 

damunt la roca, associats a uns materials ce-
-

segle I dC.

Caracterització de la fase 2: antequem segle 
I dC

Sense més precisió cronològica, a aquesta 

abans esmentada. La seva fonamentació havia 
afectat el mur de la fase anterior i tallava l’es-

qual cosa la relació de posterioritat és evident. 

podem fer una hipòtesi concloent sobre quin 

podríem apuntat la possibilitat que correspon-

més traces.
Caracterització de la fase 3: segles I a III dC

Aquest és el marge cronològic que va des de 

d’incendi, d’una estança, parcialment desco-
berta, la qual ocuparia en el subsòl de la meitat 

-

Per les relacions amb els murs del castell, també 

nord com cap a l’est. Tampoc podem aportar 
cap dada sobre quin seria l’ús d’aquesta cons-
trucció, la qual devia ser força gran, ja que con-
serva uns 9 m de llargada nord-sud per 3,20 m 
d’amplada est-oest. És interessant observar que 

la façana est del castell. És possible que aquesta 
encara es localitzés amb la construcció d’aquest; 

-

-

evident que el castell les va malmetre conside-
-

ra 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 

si no procedien d’estrats ben datats). En el 
quadre adjunt (fig. 8) veiem aquests materials 

Fig. 9. -

(núm. 4) i fragment de gerra de grisa de la costa 
catalana (núm. 5)
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El material ceràmic ibèric, que inclouria les 
comunes i les àmfores, incloses les grises de la 
costa catalana, estaria representat per un 20,83 
% del total. El 26,39 % correspondria a la cerà-
mica de procedència nord-africana: àmfores, TS 
Africana A i africanes de cuina. El 6,94 % corres-
pondria a les ceràmiques procedents del sud de 

aquesta darrera potser ens portaria a allargar 

la forma dels fragments, per la qual cosa no ho 
-

-

Llers

Des de principi del segle passat, entorn 
-

lla d’una necròpolis al lloc anomenat Clapers. 
Aquesta fou descoberta quan unes persones 

en aquest lloc, varen trobar, quasi a nivell de 

cap material que les unís; les despulles eren si-
tuades 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 ce-

4

-
5

camp d’urnes, però no el situa.

4 , “Llers, els homes i els fets”, Annals de 
14, (1979-1980), 

p. 269.

5. J Re-
vista de Gerona 34 (1966), p. 29-37.

També s’han trobat abundants mostres de 
ceràmica, especialment àmfores, a l’entorn del 

6, i a tocar de la ma-

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

el castell. 

6 , op. cit., p. 269.




