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Els treballs arqueològics al Castell de 

desenvolupats al llarg de tres campanyes entre 
els anys 2010 i 2012, van estar motivats per un 

projecte municipal que contemplava la recu-
peració de la torre i del seu entorn immediat, 
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional en la 
categoria de Monument històric i de Zona ar-
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-
ar les intervencions, les restes estaven seriosa-

de massa forestal i la manca de manteniment, 
un problema que afecta també a altres monu-
ments de la serra del Mont com el Castellot del 
Moro (Beuda) o el Corral de l’Abat (Albanyà). 

Durant les dues primeres campanyes (2010-

en l’elaboració de la planimetria, mentre que en 

-
tura conservació del conjunt.

Situació

-
tal de la serra del Mont –formació integrada dins 
el Subpirineu–, al nord-est del terme municipal 

d’un cim de 978 metres d’alçada, conegut com 
-

ritori que inclou els principals passos fronterers 

es caracteritza per l’abruptesa del terreny, i en-

bandes nord, est i sud els desnivells naturals 
són molt accentuats –hi abunden esbaldregalls 
i tarteres que s’alternen amb cingles de calcà-
ria– mentre que a l’oest s’hi desplega el massís 

1.300 metres.

Per arribar al jaciment cal agafar un camí 

Sant Llorenç del Mont i que acaba menant als 

la carena i d’allà seguir sempre en direcció a 

-
cerca

-
ciment daten de l’any 1881, quan en un camp 

-
nars de metres de la torre, s’hi localitzà un tre-

834 dracmes emporitanes, 2 denaris ibèrics de 
Cesse i 50 denaris romans (Pujol/Tremoleda 
2010, 12-13). La troballa va tenir un ràpid ressò 

i tot s’hi interessà l’eminent historiador –poste-

Fig. 1.
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riorment Premi Nobel de Literatura– Theodor 
Mommsen, que el 1863 havia publicat “Sopra 

Spagna” -

un minuciós estudi sobre el tresor a la Revista 
de Ciencias Históricas, tot i que en cap moment 

És d’especial interès la descripció que fa del lloc 
de la troballa: “El hallazgo ocurrió en la mon-
taña de la Vírgen del Mont vecina á la villa de 

levante, que pertenece al término de Segaró, 
descuella el gran peñasco guardador del tesoro, 
cerrando el campo llamado del Solá propio de D. 

en sus contornos, no se encuentra ningun rastro 
de construccion: por mas que esploramos, ni un 
solo pedazo de ladrillo, teja ni vaso de ninguna 
especie, nos pudo llevar á la sospecha de que 
en aquel escabroso terreno se hubiera levanta-

descollando su cabeza erizada de puntas á la al-
tura de ocho metros sobre aquel suelo pendiente 
y pedregoso. En la cima de dicha peña y sin duda 

-
condidas las monedas, esperando las horas de 

hasta que cediendo sin duda al poder mecánico 

del peñasco, arrastrando entre sus escombros el 
tesoro que encerraba. Violento fue el golpe que 
dió contra el suelo aquel alud de piedras, rebo-
tando unas cuantas á distancia y con ellas algu-

-
po del Solá es fama que se encontraban en él 

revuelto entre el monton de cantos caidos en la 
base del peñasco” (Pujol Camps 1881, 142–162).

-
nes al santuari de la Mare de Déu del Mont per 
acabar el poema èpic Canigó. Gràcies al relat 

, recollit en l’obra Excursions i 
viatges

-

baixa del Pirineu en direcció del Golf de Roses, 

 
(Verdaguer 1887, 193-222).

-
cansable compilador de la història i tradicions 

Santa Maria 
 

(1931). En ell dedicà uns paràgrafs a la torre, a la 
qual atribuí, de manera encertada, una cronolo-
gia romana: “Des del punt de vista de la història 

-
ra damunt del turó de migdia on mor el care-
ner del Mont. Construccions com la del puig del 

arrestellades tot cim dels turons orientals del 
nostre Pirineu. A elles deu referir-se Juli Céssar 

espiells o torres de guaita situades a punts alts 
des d’on es podia vigilar una gran extensió de 
terra” (Vayreda 1931, 17).

El 1985 la torre fou catalogada dins l’inventa-
ri del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya i dos anys més tard, el 1987, el ma-
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camp a un equip encapçalat per Jordi Tura; el 
jaciment es desbrossà i se’n realitzà una plani-
metria. Els resultats es publicaren l’any 1991 a 
la revista Cypsela
obertament d’una torre de guaita romanorepu-
blicana (Tura 1991, 111-119). D’ençà d’aquest 
moment un nombre prou important d’estudis 
han tractat el jaciment, directament o indirecta, 
si bé no tots amb unanimitat de criteris; men-

-

moleda 2007, 248-249; Nolla/Palahí/Vivó 2010, 
288-289), altres hi veien indicis d’una fundació 
islàmica1

-
tructura d’origen emiral ha quedat completament 

una ocupació puntual del jaciment durant aquest 
període (s. VIII dC), si bé no disposem de dades ar-
queològiques que ho avalin.

Fig. 2. Planta general del jaciment
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Amb anterioritat a la construcció de la tor-
-

control territorial2

fragments ceràmics de fabricació indígena re-

part inferior massissada per una abocament 
de terra i pedres, de vora el metre i mig de po-
tència, que contenia nombrosos materials més 

-
-

ca de vernís negre –inclosa la base d’un escif–, 

bocins informes d’àmfora de provinença itàlica. 
in situ associ-

ades a aquesta fase, creiem versemblant pensar 

indígena va ser completament arrasat durant les 

si en aquell moment encara estava o no en ús.

L’element més singular del jaciment és, in-
dubtablement, la torre circular que corona la 
zona. Per a la seva construcció es va emprar pe-

-
dància al llarg de tota la carena del Mont–, 

-

de morter de calç i blocs de mida diversa. La tèc-

Fig. 3. Vista general de la torre des de la cara sud
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un opus siliceum
entre els models II i IV de Lugli (Lugli 1957, 73-

Hispania Citerior, i en 
destaquen especialment els casos de les mura-
lles defensives de Baetulo, Emporiae, Gerunda o 
Tarraco (Asensio 2006, 121-144).

En línies generals els carreus són força re-

entre els inferiors i els superiors, que són una 
mica més grans i millor treballats. A la cara 

-

–o anathyrosis -
namentals habituals en l’obra romana de gran 
aparell. Segurament aquests acabats respo-

eren pensats per generar un joc de llums i om-

bres que augmentés la sensació de robustesa 

La torre, de 8,5 metres de diàmetre, es fo-
namentà directament a sobre la roca mare per 

amb trams que a la banda meridional superen 
els quatre metres i mig de potència. Contrària-
ment, la cara nord està notablement més mal-

-

erigida per un cos d’enginyers directament vin-
culat a les legions romanes (Asensio 2006, 153-
154; Palahí 2010, 73).

A nivell arqueològic, tots els estrats docu-
mentats a l’interior de l’estructura es trobaven 
molt alterats per la bioturbació i mostraven 

3 -

revelat la presència dins els nivells de la torre de 
micromamífers com la rata cellarda (Eliomys querci-
nus) o el talp (Talpa europaea).

Fig. 4. Alçats de la torre

Fig. 5. -

apreciar el bust de Persèfone, mentre que al revers 
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diferenciats, corresponents a la construcció i 

en el massissat intern de la torre aportat amb la 
intenció de donar solidesa a l’estructura. Es trac-
ta d’un recurs àmpliament usat en arquitectura 
militar romana i posteriorment medieval, espe-
cialment adient per a construccions altes. Per 
altra banda, el segon moment registrat està re-

sense que entremig s’hi detectés cap nivell de 
circulació ni d’ocupació. Tampoc es van trobar 
restes del teulat, que devia ser de fusta, ni de 
cap element que ens indiqués com era l’obertu-

(UE 1004, 1003 i 1001), marcats per la presència 
de carreus caiguts i amb una important barreja 
de material ceràmic. L’estudi del conjunt revela 

que situem entre els segles X i XIII dC.

-

de realitzar datacions de morter. Els resultats 
van donar una forquilla força dilatada (29 aC +/-  

4, però vàlida per acotar 

del segle II aC. Cal recordar en aquest punt la 

de la torre, on tot i el predomini de numerari 

 

estudis (Pujol 1881, 142-162; Pujol/Tremoleda 
2010, 12-13; Nolla/Palahí/Vivó 2010, 288-289), 

-
-

ometria de la Universitat del Peloponès, sota super-
visió del Dr. Nikolaos Zacharias.

segons altres (Villaronga 1993, 38, 76-77; 2002, 
16-17, 61-62; 2004, 86, 91; Nolla/Casas 1984, 
214). Malauradament la troballa es dispersà 
des d’un inici –“...lo restante se ha vendido ven-
tajosamente en Barcelona.” (Pujol 1881, 144)–, 
sense que mai s’arribés a elaborar un inventari 
acurat del numerari romà. Independentment 

-
posem que feta per la guarnició de la torre–, 
s’hauria de relacionar amb un episodi d’inesta-

aC), que enfrontà en territori hispà les tropes 
de Quint Sertori contra les legions senatorials 
de Quint Cecili Metel i Cneu Pompeu (Plu. Sert.; 
Spann 1987; García 1991), o la invasió címbrica 
que penetrà pels Pirineus el 104 aC. En conclu-

-

Per tal d’entendre el perquè de la construc-

canvi d’era al territori que ens afecta, en relació 
-

5. Després de 
-
-

cia al nord-est peninsular en punts estratègics 

-

1995, 193; Palahí 2010, 77-78). Sembla clar que 

una voluntat d’ocupació intensiva del territori, i 

5. Plantejaments basats en els períodes d’estrès bè-

ibèrica.  
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prou fort per suportar el pes d’una conquesta 
integral. Gràcies a un sistema de pactes amb 
poblacions locals aliades, i a puntuals accions 

més remarcable és la revolta indígena del 197 
aC, que requerí la intervenció del cònsol Marc 

81-94), les principals tasques de l’administra-
ció provincial romana no anaren més enllà del 

La poca agressivitat inicial del procés no pro-
vocà massa canvis a les estructures de funcio-
nament tradicionals del món ibèric, que a grans 

-

accions com el desarmament forçat després de 
la sufocació de Cató o la destrucció obligatòria 
arreu del territori de muralles, torres i recintes 

podria parlar d’un model intervencionista mo-
-

sat en buscar l’aculturació del poblament local.

-
gle II aC –o potser del darrer terç–, es produí 
un marcat canvi en la dinàmica d’ocupació, i 
s’encetà una nova etapa més organitzada i im-
perialista coneguda pels especialistes com “el 
gran canvi”. Aquest gir, fruit d’una conjunció 
de factors essencialment econòmics i militars, 

-
da a la conquesta progressiva de la península i 
es va acabar traduint en una remodelació total 
de les pautes de poblament i producció indíge-

pervivència dels models tradicionals suposava 

un llast en el procés de romanització, i per tant 
calia eliminar-los. El programa de reformes fou 
profund i transversal, i afectà des del sistema 

Probablement l’aspecte més visible fou la rees-
tructuració del territori, on els oppida ibèrics 
s’anaren abandonant progressivament i foren 

del segle I aC– per ciutats de nova fundació com 
Tarraco, Gerunda, Baetulo, Iluro, Iesso o Aeso. Es 

14), on les ciutats actuaren com a elements es-
tabilitzadors i organitzadors del nou model. Les 
novetats no es limitaren a l’àmbit urbà, sinó que 
el camp també es veié immers en canvis im-
portants amb l’aparició de nous assentaments 

processos de redistribució de població local– 
-

66-70, 80-81). Aquests fenòmens s’acompanya-
ren d’una important tasca de centuriació de ter-

que l’arribada d’immigració itàlica –sembla que 
en nombre prou destacat (Nolla/Casas 1984, 
25)– es consolidava com una realitat innegable. 

–dins i fora la península ibèrica–, de gran inte-

cal mencionar la caiguda de  l’any 133 
aC, després d’un setge ferotge dirigit per Escipió 

-
-

toris conquistats (Capalvo 1996, 181-198). Pocs 
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-

Transalpina (121 aC), que serví per posar terra 
de per mig entre la Citerior i els pobles gals no 
romanitzats (Burch et al. 2010, 100). Més enllà 

-
segurava un enllaç directe amb els territoris his-
pans tant per mar –una vegada eradicada la pi-
rateria baleàrica– com per terra, amb la unió de 

-

120-110 aC (Broughton 1951, 543-544; Mayer/

-

-

tant, que l’administració romana degué dedicar 
grans esforços a la promoció i protecció d’aques-
tes vies, que es complementaren amb un seguit 
de torres de vigilància disposades estratègica-
ment6

6. A Catalunya, podem destacar els casos ben cone-
guts de la torre del puig d’Àlia (Amer, Gironès) (Lli-
nàs et al. 1999, 97-105; Padrós 2016, 199-204), la 
Torrassa del Moro (Llinars del Vallès, Barcelonès) 

-

Tentellatge (Navès, Solsonès) (Torras 1917, 229-232; 
Tarradell 1978, 245-250; Padrós/Principal 2016) o la 

(Tura/Mateu 2008, 139-154), entre altres. Totes elles 

amb gran aparell –opus siliceum o opus quadra-
tum– i situades en zones de pas vinculades a vies 

Per a més informació, podeu consultar la tesi de 
Victor Lluís Pérez i Garcia (especialment el llistat de 
les pàgines 37-39), -
ca romana en el Conventus Tarraconensis (2010),  

-
gació actual sobre aquestes construccions –so-
bretot les situades en vies secundàries– dista 

paper jugaren realment i com s’interrelaciona-
ren entre elles i amb els nuclis de població pro-
pers (Pera 2008, 17-38). Cal pensar que, a més 

diversa a través de senyals de fum, banderes i 
miralls durant el dia i de foc durant la nit (Plin. 
Nat. 2. 181; Alonso 1988, 34; Llinàs et al. 1999, 

2010: 74-75)7. Creiem, per tant, que l’erecció de 

-
full.

turres
són les de Puig d’Àlia (28 km) –amb domini sobre 
el curs del riu Ter– i Torre de la Mora (56 km) –que 

d’elles hi manté un control visual directe. Podem es-

properes que no són conegudes, ja sigui perquè no 

bé –com és segurament el cas de la majoria– perquè 
foren engolides i emmascarades per posteriors edi-

7. Cal imaginar que la informació tramesa era es-
sencialment de caràcter militar, i estaria relaciona-
da amb el moviment de tropes i persones a través 

l’alarma en incendis o incidències diverses, i en el 

Fig. 6. Detall de l’enderroc trobat a l’interior de la 
torre
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8

del 125 – 100 aC. 

No hem d’oblidar, a més, la destacada tasca 
militar assumida pel nord-est de la Citerior du-
rant les anomenades guerres címbriques (114-

Principal 2012, 159-
en premsa -

Hispania
La defensa, culminada amb les cèlebres batalles 
d’ (102 aC) i Vercellae (101 aC) 
(Donnadieu 1954, 282-296; Demougeot 1978, 

la contribució peninsular en l’avituallament i re-

de poblament més importants observables des de 
la torre, podem destacar Emporiae, Kerunta, Roda o 
Bisuldunum, entre altres.

8. La via Annia o del Capsacosta se separava de la 

Empordà, i es dirigia cap als Pirineus gironins (àrea 
rica en recursos minerals com el ferro o la galena). 
Allà es dividia en dos traçats; un s’encaminava vers 

-

reguarda del front gal, actuació que sens dubte 
requerí d’una infraestructura de comunicacions 

Malgrat tot la vida de la torre fou força breu, i 
sembla que en època augustal ja no hi havia des-

-
cia de materials imperials. Segurament l’avançat 
estat de romanització en què es trobava el terri-

-

a l’hora de donar com a culminat el procés sota 
el principat d’August– fou una de les principals 

bona part de les estructures militars associades 
-

et al. 1999, 104), 
o bé quan cessaren els episodis d’inestabilitat 

l’imperi i amb ell es consolidava la realitat ter-

model de poblament indígena era només un re-
-

piració itàlica, moltes ubicades a l’entorn de les 
vies de comunicació més importants (terrestres 

-
-

tegrador del territori i dels seus habitants.

Fig. 7.
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La reocupació durant l’anarquia militar 

Després de restar desocupada durant pràc-

-
litats novament militars– durant la segona mei-
tat del segle III dC. L’imperi estava immers en 
una profunda crisi estructural marcada per la 

-
ta. Si bé és cert que no totes les províncies es ve-

del  conuentus tarraconensis
dia d’avui obert–, sembla clar que la sensació 

-
ferents sectors de la societat. N’és una mostra 

que havia restat oblidat des de l’inici de la pax 
romana.

No hi ha dubte que l’episodi més controver-
Hispania 

9. Les 

-
sula Ibèrica és un tema on encara no s’ha aconseguit 
consens, però sembla que s’hauria de situar entre el 
260 i el 264 dC.

fonts escrites que ens han arribat (Aureli Víc-
tor, Eutropi, Orosi, Jeroni i Pròsper de Tir), totes 

al respecte (Arce 1978, 261-263; Palahí/Nolla/
Casas 2008, 12); simplement es pot establir que 

-
traren a Hispania penetrant per la Via Augusta 
(Macías et al. 2013, 199) i assaltaren Tarraco 
(Arce 1978, 262). Segons Aureli Víctor una part 

a Àfrica. La resta segurament es quedà a la pe-
nínsula, on Orosi diu que romangueren durant 
dotze anys (Arce 1978, 263; Járrega 2008, 115). 

Fig. 8. Secció nord-sud

Fig. 9. Vista general de l’habitació medieval un cop 
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Fig. 10.

-
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afectà realment la incursió al territori tractat? 

semblen avançar decididament en la resposta 
d’aquestes preguntes. A les ciutats de Tarraco 
i  l’arqueologia ha proporcionat evi-

incursió franca, amb nivells clarament associats 
a destruccions violentes i un important feno-
men d’atresorament monetari al llarg del seus 
hinterlands (Járrega 2008, 113-124; Macías et 
al.
els possibles rastres a la zona septentrional del 
conventus tarraconenses, encara que no convé 
passar per alt l’abandó i declivi de diverses vil-
les, tant situades en entorns litorals com a l’in-
terior (Palahí/Nolla/Casas 2008, 27-29). En cap 
d’aquests casos es va detectar una causa clara 

període.

troballa, dins els paquets d’enderroc de la tor-
re, de tres antoninians de billó molt poc circu-

-
mesa de ceràmica africana de cuina. És evident 

no podem parlar de dipòsit monetari, i encara 
menys d’ocultació. Altrament tampoc pensem 
que la presència del numerari a la torre, un em-
plaçament de marcat caràcter defensiu, sigui un 

monedes caigueren a l’interior de la torre, segu-
rament de forma accidental, estaven encara en 

lleugerament posterior al 268-270 dC, lapse de 

temps en què s’encunyaren les dues peces de 
Claudi II. 

-
-

pretació. Malgrat tot, estem convençuts que 

enrarit i inestable del moment, amb l’amenaça 
dels francs –ja fos propera o llunyana– encara 
molt present. No sense raó, algunes publicaci-
ons de caràcter general han considerat aques-

del pas dels francs per l’actual nord-est català 
(Burch et al. 2013, 232). 

-
-

del segle X dC hi tornem a registrar evidències 

va limitar-se a la torre –que ja estava parcial-
-

cara sud d’aquesta; es tracta d’una habitació de 
-

mada de 24 m2, obrada amb una tècnica cons-

torre, complementant els espais buits amb pe-
druscall sense treballar. No s’hi aprecia morter 
de calç, ni rasa de fonamentació; els construc-

per la roca mare, la qual treballaren a la meitat 
sud de l’estança. L’entrada a l’espai s’efectuava a 
través d’una obertura de doble batent situada a 
migjorn, de la que n’hem documentat els forats 

A nivell arqueològic l’habitació estava amor-
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postdeposicionals. El material recuperat con-

reductora medieval –olles en la seva majoria–, 
-

-
-

tectònics comuns a l’època medieval. Les pa-
rets anteriorment descrites haurien funcionat a 
mode de sòcol, i es complementarien amb uns 
alçats de tàpia. A sobre s’hi trobaria un embigat 
de fusta encastat parcialment a la torre –on en-

coberta de teula d’una sola vessant amb pen-
dent vers el sud.

Atesa la poca precisió proporcionada pel con-
junt de materials –compresos entre els segles 
X i XIII– es cregué adient la realització d’analí-

-

litzaren tres teules10, dues de les quals donaren 
una datació compresa entre els segles X i XI dC 

945 dC – 1085 dC). L’altra aportà una cronologia 

amb la possible coberta de la torre. És també 

983, quan disposem de la primera menció do-
cumental del lloc, que és emprat com a referèn-

-

in monte Cantennos, iuxta ipso faro, de ipsa 
quarta parte de ipso maso qui est in Terradas...” 

10. Les mostres foren enviades al laboratori d’arqueo-
metria de la Universitat del Peloponès (Grècia), on van 
ser tractades per l’equip del Dr. Nikolaos Zacharias.

Fig. 11. -
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-
ques, és fàcil adonar-se que l’estança estava 

-

un ús militar directe de l’espai. Tampoc creiem 
que es pugui relacionar amb un rerefons eco-

-
te les agrestes condicions de l’entorn immediat 
al jaciment (Tura 1991, 119). Des de la nostra 

-

seguia conservant bona part de la seva capaci-
tat de control visual. Cal recordar que durant el 
segle X dC els comtats catalans encara estaven 
en una fase incipient, i no totes les fronteres de-

La necessitat de domini a gran escala era forta, 

dins del comtat de Besalú, es podien vigilar els 
pagi de Peralada i Empúries. 

-
junció de factors –com opinem nosaltres– el 

sembla oportú recordar que les centúries me-

comte de Cerdanya i posteriorment de Besalú, 
-

tado 1998, 19), incursions del comte Guillem II 
a terres del comtat de Barcelona (1054-1057) 
(Bolòs 2008, 228), atacs de Ponç II d’Empúries 
en territori besaluenc (1128)...–, però també 

-

i Girona (982). Amb els anys el poder comtal 

desplaçaren cap al sud. El feudalisme imperant 
requeria un control més immediat del territori, 

d’esdevenir centres de poder i administració. 

ocupació –la darrera de les documentades–, no 
es perllongà més enllà del segle XIII dC.

La capella de Sant Antoni del Castell del Far, 
un projecte frustrat 

quatre documents compresos entre el 1378 i 
el 1396 –la referència i transcripció es pot con-

mort dels seus germans Joan i Guillem Cases rep 

capella dedicada a Sant Antoni al lloc del Cas-

del Mont (Bisbat de Girona). Pel que es desprèn 
de la resta de documentació, però, el projecte 
mai va acabar concretant-se –en el darrer docu-
ment, de 1396, la capella encara s’ha de cons-
truir– i de forma provisional els actes religiosos 

Segurament cal relacionar aquest projecte 

moments estava vivint el veí santuari del Mont, 
-

vat de la serra per ordre de l’abat de Sant Llo-
renç, i que donava resposta al culte marià que 

segle abans (Pujol/Tremoleda 2010, 20-21). La 
gran veneració que tenia la nova construcció, vi-

s’havia de binar en dies de festa, va  portar a di-
verses disputes entre l’abat de Sant Llorenç del 
Mont –del qual depenia– i el bisbe de Girona 
(Cle et al. 2016, 42). No ha de resultar estrany, 
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de peregrins hi haguessin alguns feligresos que 

d’estatus social– manant a construir una capella 

les peregrinacions a llocs sagrats, que van anar 
prenent importància al llarg del segle XIV arreu 
del territori, com seria el cas de Sant Jaume a 

menor mesura, la serra del Mont.

-
-

molt més enllà de la torre romanorepublicana 

-

inclou zones de costa, passos fronterers i vies de 
penetració a l’interior del país. La majoria d’ocu-
pacions documentades van ser de durada breu 

-
-

ològic més aviat migrat, però que de l’altra ens 

ser essencialment habitat en moments de cri-

militar o defensiu. El jaciment, per tant, és un 
-

ritori al llarg dels segles, en episodis tan relle-
vants com la romanització, la crisi del segle III 
dC o el procés de formació i consolidació dels 
comtats catalans. 

-
ment acadèmics, convé remarcar la necessitat 
de treballar entre tots –especialistes i adminis-
tració– per evitar la degradació d’aquell patri-

moni que queda més allunyat dels punts d’in-

-
nis conservats en aquest país del que podríem 
anomenar “infraestructures de la romanitza-
ció”, està afortunadament consolidada i fora de 
risc, a diferència d’altres jaciments i elements 
patrimonials de zones de muntanya, alguns dels 

del Mont.
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ANNEX

Document 1

1378, juliol 10

. -

que Joan Ses Cases, germà seu, havia or-

la capella de Sant Antoni del Castell del 

A. 
147.

-

Casis, monachus et cellarius monasteii Sancte 

frater meus, pro manibus Berengarii Ses Cases, 
-

ocesis Gerundensis, propris, et Guilelmi de Ca-

sui. -

-
tui proposuit et ordinavit in capella quam edi-

 

Et intram quousque dicta capella fuerit con-
 Sicut infra ec-

assignavit. Et pro eodem omni ordinavit quoque 

-
rea nolo statuo. 

Et ordino quod clericus dictum paboratum seu 

fuerit habeatur et teneatur semper qualibet die, 
-

Johannis. 

 
-

dum, supra tumula decorum  patris et matris 
meorum qui iacent in X ianuam vocatam “la 

-
rum cum salispasserio sicut est feri consuetum 
eius animam in domino nunc protunc. 

Mando et volo, in super ac statuo hac ordina-
-

trigenarium seu trigenaria pro aliis celebrare 
nec alia feuda de serviren ec secum conducere 

-
ebrande pro aliquo salario seu mercede nec alia 
facere per que dictum servicium sacerdotale in 
suis serviciis. 

Modo aliquo defraudetur tamen possit impe 
clericus et successores sui tenentes et habentes 

-
-

de Casis, frater meus de tota vita sua ut protec-
tum est. 
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Si sibi placuerit et voluerit redditus et iura ac 
bona omnia ipsius prebratus seu sacerdotalis 

-
bernare et disponere et alia facere que sibi iusa 
fuerint tam super servicius ipsius prebratus seu 

-

eiusque bono arbitro. 

Noverint faciendum qui omnibus et singulis hiis 
nomine et vice ipsius […] ipsi venerabili fratri 
meo fratri Berengario de Casis, Cellario et sue 

mans cum plenissima facultate de quaquideius 

quoddam publicum instrumentum, actum in 
-

Subscriptum et clausum pro discretum Ar-
-

Monasterii eiusdem, indicta auctoritate et po-
-
-

domini episcopi Gerundensi in hiiis intervenien-
 

-

datem celebrabit ubicumque teneatur fecere 

-
delium defunctorum et nichilomnius quod pos-

-
-

contraria.

suis robore et serinitate perenipuiter per ma-

-

dictum fratrem Bernardum de Casis ut premit-
-

ordinaria auctoritate eiusque auctem nostram 
-

frater Bernardus de Casis posit. Decreto aliqua 

-
sensu. 

Acta fuerunt predicta et perdictum fratrem Be-

dictum dominum episcopum consensa et con-
-

-
-

simo CCC LXX octavo. 

-

-

-
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Document 2

1391, gener 27. 

Llicència. -

de Sant Antoni a l’indret del Castell del 

A. -
gona numeració).

Petrus de Carraria, […] vicarius […] dilecto no-

Vicensis diocesis Saltus duo quia nobis est cer-
tum quod vos in capella quam sub invocactore 

presente supra […] obris de notum propositum 
confonentes vobis dictam capella libere cons-
truendi seu construi facendi cum altar et aliis 

-

ipertum Per presente vobis ecclesie parrochia-
li vel alii seu aliis cuius seu quorum necesit aut 
possit quolibet necessere pro indicare nolimus 
nec interdimus uiusmodi. 

-
vitate domini MCCCLXXXXI.

Document 3

1395, juliol 12.

Llicència. 
-

lla que s’haurà de construir o s’haurà fet 

veí de Perpinyà.

A. 

Arnaldus de Columbario […] vicarius […] dilec-
tus nobis in Christo presbiteris ecclesie Sanc-

Johannes de Casis, habitator ville Perpiniani 
-

infra vestram parrochiam consistere idvoco sius 

et vestrum singulis quod si est ita et non aliter 
missas in ipsius capellem altari ductamus essere 

-
-

mus permanentes. 

-
mini MCCCXCV.

Document 4

1396, octubre 16.

capella de Sant Antoni que s’ha de construir al 

Ramon de Puigmoradell.

A. Original. D-173 full 77v.
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Noverint universi quod in presencia mei, no-

personaler venerabilis Johannes Ses Cases Ol-
mus habitator11

nunc non ville Perpiniani habitator habens ut 

-
-

ac servidem fecit per quoddam publicum instru-

Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo 

-

-

debet, […] sepe dominus Johannes Ses Cases 

-
biterum Gerundensis Diocesis tamque sibi ut 

-

-
rio venerabili vicario aut consuetui presentavit 
illis et corum quolibet supplicando quatuor pre-
senta […] huiusdi annuant aliaque etcétera, hec 
faciant prout et quantum ad ipsos […] Et nichil 
omnius idem Johannes SesCases patronus qui 

seu eius honorabili vicario in spualibus gene-
-

-
-

in eodem12 ac in possesionem ipsius ponant et 
-

faciendo sibi quod quas cuique integre respon-
deri aliaque faciant etcetera hec qui ad corum 

-
trumenta per me huiusdi notarium publicum 
infrascriptum que fuerunt. 

Acta in villa de Bascara, Gerundensis diocesis 
-

-

Elnem diocesis, ac Bernardo Vilaprinyo, rectore 
ecclesie de Mercatallo Gerunde. 

-
ma.

12  Ali salique de illius benes ratllat.




