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RESUM

-

l’àrea de la Devesa estava ocupada per un assentament indígena. Durant l’etapa republicana, 

atribuir bona part d’aquest auge a la via Annia, que passava per l’entorn de l’actual població 

-
metran, en època carolíngia, separar-se del pagus de Girona i assolir la capitalitat del comtat. 

ABSTRACT

-
-
-

-

AD that a slight setback of the vicus occurs, as well as a possible abandonment of the roman 

-
ted from the pagus of Girona and reach the capital of the county.
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INTRODUCCIÓ
A les darreries del segle IX el pagus bisul-

dunensis es va segregar del pagus de Girona, 
-

ment. Besalú esdevenia d’aquesta manera la 

-

-
al carolingi fou interpretada per la historiogra-

senyal inequívoc de la importància de la pobla-
ció durant les etapes precedents (Monsalvatge 

1889, 9-23), tot i que les evidències arqueolò-

s’havien de recolzar en troballes puntuals o en 
l’origen preromà del nom Sebendunum, recollit 
per Claudi Ptolemeu en la seva Geographiké 
Hyphégesis, que molts autors assimilaven a 
Besalú (Castanyer 2008, 157-158).  

centre històric –pas de serveis, canvis de pavi-
mentació, adequació d’espais públics...– que va 

-

Fig. 1. Situació de Besalú (ICGC)
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cions arqueològiques amb metodologia moder-

es van fer esperar i arreu del nucli van comen-

fragmentades i arrasades per la superposició de 
-

prou sòlid de dades per poder esbossar, amb 
-

blació.

ENTORN GEOGRÀFIC

El poble de Besalú està situat a la conca mit-
Clodianus segons les fonts 

clàssiques (Burch et al. 2013, 18)–, en una es-

empordanesa i dels primers massissos prepi-
rinencs. Es tracta d’un pas natural, usat des de 
la prehistòria per a la transhumància, que per-
met un accés ràpid i fàcil a l’interior del país 

porta d’entrada als Pirineus gironins.

El nucli històric, per la seva banda, s’alça al 

amb forma de punta de llança, d’origen plisto-

-
ció. Entremig dels dos hi discorre el torrent de 

facilitar l’ampliació de la vila medieval, que de-

Santa Maria (169 msnm), coronat per les res-

-
na al terme municipal de Besalú corresponen 

de la població actual, durant la construcció de 

estructura molt senzilla, de planta ovalada, feta 
originalment amb materials peribles i argila, que 

s’ha de relacionar amb les comunitats transhu-
mants que recorrien el territori a la recerca de 
pastures per als ramats. 

Uns segles després, en el període de tran-

-
litzat com a necròpolis d’incineració (800-650 
aC). En total es van trobar 14 enterraments amb 

simple, 1 en fossa sense urna i 4 enterraments 

tard, el 2005, es documentava a Can Bellsolà 
–a poc més d’un quilòmetre en línia recta de 
Can Barraca– una nova necròpolis d’incineració 
tumulària datada entre el 700 i el 600 aC, que 

Fig. 2. 
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troballa d’un atuell ceràmic amb restes d’un 
individu incinerat, recuperat l’any 1940 durant 

una sepultura ibèrica (Pericot 1952, 157). 

Pel que fa al nucli de Besalú, l’única resta del 

en la intervenció d’urgència a l’esplanada de la 

149-151). El seu interior contenia nombrosos 
fragments ceràmics corresponents a un mínim 
de 16 vasos, alguns amb decoració –bàsicament 
cordons i acanalats–, dues fusaioles, un botó de 
bronze i una sivella calada també de bronze del 

-

-

-
-

pretació profunda de l’hàbitat prehistòric a la 
-

tablir la relació entre les necròpolis, el territori 
i els possibles assentaments. Si tenim en comp-
te el territori proper a Besalú, el punt d’hàbitat 
més ben documentat d’aquest període és el de 
Can Xac, a Argelaguer, descobert l’any 2003 i 
format per un mínim de 5 fons de cabana i diver-

Colomeda 2004, 109-114). Segons les arqueò-
logues responsables, aquest jaciment respon a 

breu, que tenia en l’agricultura, la ramaderia i el 
pasturatge la seva base de subsistència (Manza-

-

ció entre Can Xac i les necròpolis d’incineració 
de Can Barraca i Can Bellsolà –situades a uns 4 

-

1, no podem descar-
tar que les persones inhumades formessin part 

Besalú, ja fos de manera estacional o perma-
-

UN OPPIDUM DE L’IBÈRIC PLE?

puig de Santa Maria, amb un suposat assenta-
ment de l’ibèric ple ha estat un fet habitual per 

dades. Les hipòtesis sovint es sustentaven en les 

-

entre els topònims Bisuldunum i Sebendunum, 
aquest darrer esmentat per Claudi Ptolemeu en 
l’obra Geographiké Hyphégesis com a capital del 
poble iber dels castellani. El primer autor en es-
tablir aquesta relació fou Pèire de Marca ja al 

teoria plenament vigent (Corominas/Marqués 
1976, 20; López 2003, 17; García 2003, 410). Tot 

-
dament prudents, ja que C. Ptolemeu a banda 

-

600 aC)”, organitzada per Amics de Besalú i el seu 
Comtat.
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Sebendunum

-
ta i encara molt teòrica (Burch 2008, 145-152). 

olossitani, poble 
esmentat únicament en les  
trobades a la necròpolis Ballesta d’Empúries i 

a l’entorn de la ciutat d’Olot (Burch et al. 2013, 
212; Pi 2008, 153-155), el més probable és que 
Besalú hagués format part del territori occiden-
tal de la Indigècia. 

 Els indicis arqueològics sobre l’ibèric 
ple disponibles actualment a la població disten 

-
posades, i es limiten a escassos fragments de 

-

-
gre –inclosa la vora d’un escif–, ceràmica indige-
ta de pintura blanca, ceràmica comuna ibèrica i 
ceràmica feta a mà. Entre els recipients de trans-
port hi havia àmfora ibèrica, púnica i púnica ebu-

almenys per refutar la teoria formulada darrera-
ment per Jordi Sagrera i Marc Sureda (Sagrera/
Sureda 2006, 111-115), on es plantejava la pos-
sibilitat que la presència ibèrica a Besalú hagués 

tardà (II-I aC) fundat a l’entorn de la Devesa ar-
ran de les reestructuracions poblacionals esde-
vingudes amb la romanització.

És cert, però, que l’escassetat de dades 
-
-

Fig. 3. 
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pidum important, com l’imaginat per part de 

-

del turó de Santa Maria i del seu vessant orien-

pensar cada vegada més en un assentament for-

plantejat2, amb un impacte arqueològic dèbil i 
-

al al capdamunt del turó –on seguim pensant 
que s’hauria de localitzar la zona d’hàbitat prin-

-
-

sar en la ponència “El món ibèric. De la formació a 
la integració al model romà (s. VI – I aC”, presentada 
en el marc del congrés 
del Comtat (Besalú, 4 i 5 de novembre de 2016), or-
ganitzat per Amics de Besalú i el seu Comtat. En les 

-

L’ASSENTAMENT DEL PERÍODE IBÈRIC TAR-

-

ara sí, un assentament força més destacat i con-
solidat que en etapes precedents, que s’estenia 
com a mínim per bona part de la Devesa i del 
sector de Capellada. Aquest poblament, docu-

-

-
-

Fig. 4. 
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ment indígenes –sòcols de pedra lligada amb 
fang, paviments de terra batuda, cobertes ve-
getals...–, que es combinaven amb sitges d’em-
magatzematge de gra i altres retalls de funció 
indeterminada. De la morfologia i funcionalitat 

arribat en un estat de fragmentació molt elevat 
i en el millor dels casos s’ha conservat una única 

fa a la cronologia de les estructures –tant dels 
murs com de les sitges–, que en la seva majoria 

-

la ocupació.  

aC es registra un predomini absolut de les pro-
duccions autòctones (comuna ibèrica, comuna 

ceràmica a mà, ibèrica pintada, àmfora ibèrica) 
juntament amb algunes importacions, especial-
ment amfòriques (àmfora grecoitàlica, àmfora 
itàlica, àmfora púnica ebusitana –residual– i 

125 i el 50 aC, als materials indígenes s’hi afe-
-

ons, per bé que minoritàries, amplien la varietat 

-

-

horts del carrer Tallaferro, d’un fragment de cà-
lat amb una inscripció ibèrica a la vora, l’única 

-

EL BISULDUNUM ROMÀ: UN VICUS DE PRI-
MER ORDRE 

 Besalú va ser durant tot el període romà, 

tardana, un punt de poblament destacat i sin-
gular dins el territori. Una aglomeració urbana 
o vicus que si bé no va arribar a tenir mai la im-

-
na o Empúries, sí que va desenvolupar un paper 

-
mitat de la Via Annia–, estratègic –essent un pas 

en època carolíngia, la capitalitat del comtat. En 

el Bisuldunum medieval sense contemplar que 

romà, del qual en va heretar, possiblement, no 
només l’estructura urbana sinó també un terri-
tori adjacent per vertebrar, allò que en els docu-
ments del segle IX és esmentat com a territorio 
Bisuldunense.

ja que resulta impossible comparar-lo amb al-
tres vici
(Burch et al. 2013, 70-71), al trobar-se aquests 

-

Fig. 5. 
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la que assoliria, més endavant, la capital comtal 
dels segles IX i X. 

L’urbanisme: algunes consideracions

De l’estructura urbana d’època romana en 
-

tuir una disposició radial feta al voltant del puig 
de Santa Maria i molt condicionada per la irre-

els períodes precedents, les restes han arribat 

superposició. El que resulta evident, però, és 
que la distribució urbana romana no és en ab-
solut coincident amb el que posteriorment serà 
l’urbanisme medieval (Mir, 1995; Sagrera 2010), 
adaptat als límits dels diversos traçats emmura-

-
bar estructures del segle I o II dC situades al mig 
de carrers medievals ben consolidats, com el 

354) o el Tallaferro (Sagrera 2010, 40-41). 

Fig. 6. Mapa de Besalú (Jordi Sagrera), amb els diversos recintes defensius medievals. Els cercles assenyalen 
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No hi ha dubte que el centre neuràlgic del vi-
cus estava situat al capdamunt del puig de Santa 

fragment d’estàtua togada, un fragment d’ins-

desaparegut. Com que aquestes peces han es-

Catalans 1909, 567-569; Nolla/Casas 1984, 211, 
-

que fossin localitzades a Santa Maria, on amb 
-
-

aquest fos el lloc escollit per ubicar-hi tant el 

al turó es van limitar a la recollida de materials 

entre els quals destaquen algunes monedes de 
bronze (Oliva 1954, 28; Nolla/Casas 1984, 211). 
La darrera intervenció important, duta a terme 
l’any 2005, va centrar-se en la planta de l’esglé-
sia de Santa Maria i malauradament no va apor-

(Sagrera 2006, 523-526).

Si apartem la vista de Santa Maria, ens tro-

completant amb futures intervencions. Sembla, 
-

gairebé 1.000 anys en ser igualada i superada 

tan dispersos com el carrer Major (Busquets/

176-187), separades les unes de les altres per 
més de 230 metres. Aquestes darreres pot-
ser són les que han arribat en un millor estat 

entre el segle I dC i la primera meitat del segle 

Fig. 7. Estàtua trobada el 1907 a Santa Maria 
(MAC-Girona)
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293; 2008b, 462; Burch/Casas/Castanyer 2013, 

408), el carrer Tallaferro –amb restes d’un des-
tacat paviment d’opus signinum (Sagrera 2010, 
40)– o la plaça de la Llibertat (De Mir 1989, 

interessants, són el conjunt de fragments d’àm-
fora itàlica Dressel 1 trobats el 1947 sota el pont 

-
rarols (Nolla/Casas 1984, 213).  

Tots els indicis semblen assenyalar que a mit-
-
-

cada amb l’abandó de zones com els horts del 
-

da, que durant els segles anteriors havien donat 

Triola 2011, 187). Tampoc sembla que les restes 
romanes documentades al carrer Major pervis-
quessin més enllà del segle III dC, igual com suc-

que molt parcials, indicarien una destrucció per 
incendi (Corominas 1960, 314), en una cronolo-
gia provisional que no aniria més enllà del segle 
III dC (Nolla/Palahí/Vivo 2010, 284; Palahí/No-
lla/Casas 2008, 27; Sagrera 2006, 522-523). 

-
ció devia quedar bastant reculada a l’entorn del 
puig de Santa Maria i la Devesa, lloc on s’han 
registrat destacades restes d’aquesta crono-

planta rectangular de 85 m2 

en dues habitacions i amb una porta d’entrada 
-
-

treballs arqueològics van demostrar que havia 

primera, fundacional, del segle III dC i una se-
gona situada, probablement, ja dins el segle V 
dC. També es van documentar 12 sitges amb 

450/500 dC. Entre els materials recuperats po-
-

te

59, 61, 67, 91) com àmfores. Pel que fa a les 
produccions locals cal assenyalar la presència 

-
danes es limiten a fragments ceràmics recollits 

un sondeig a la banda sud dels horts del carrer 

Fig. 8. 
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-

de la Casa de la Moneda (Sagrera 2010, 20). Tot 
i les limitacions d’aquest poblament, sobretot si 

prou estable i important per permetre la futura 
-

lingi tot just uns segles més tard.  

Una muralla romana?
L’any 2013, durant l’elaboració d’una rasa 

van documentar les restes d’un mur de grans di-
mensions de cronologia romana, orientat nord-

en sec, se li apreciava una amplada no del tot 
-

-

la troballa, tant a nivell de dimensions com de 
-

-

amb la muralla medieval, ubicada pocs metres 
més a l’est i igualment disposada nord-sud, re-
forçava la versemblança de la hipòtesi. 

Aquesta, de fet, no era la primera vegada que 

-
crit: “Bajamos a ver el puente pasando por el 

grandes piedras en la muralla, cuya consunción 

(Zamora 1973, 321). 
Les pedres a les que es referia Zamora encara es 

uns grans blocs de sorrenca, a un dels quals se li 

Sagrera, en el seu estudi sobre les muralles de 
Besalú, apuntava que aquests blocs no estaven 
in situ

-
grera 2010, 36-41).

2008 feta a escassos metres de l’esmentat por-

Tallaferro–, es va trobar la base d’una torre de 
sis per sis metres de planta, obrada amb la tèc-
nica de l’opus quadratum. Els carreus emprats 
eren de gres, de grans dimensions i disposats en 

més enllà de constatar la seva romanitat cons-
-

un traçat emmurallat. 

Una vegada analitzades aquestes dades, dè-
bils per si soles però de cert interès observades 
en conjunt, es va decidir passar un georàdar a 
l’Era d’en Xiua per mirar d’obtenir més informa-

2016, 535-536). Per bé que els resultats van 

solar, no van aportar res de nou pel que fa a l’es-

poc després del tram ja vist a la rasa. La seva 
-
-

vi-
cus de Besalú. Serà bo, malgrat tot, que futures 

aquests antecedents. 



132

Joan Andrea

muntanya 

Bona part de la importància adquirida per 
-

ment, gràcies a la via Annia o del Capsacosta, 
-

una penetració fàcil i ràpida cap a l’interior del 
-

gusta a l’altura de l’Alt Empordà, i mentre que la 

Casas/Castanyer 2013, 46), la de ponent es diri-
gia cap als Pirineus passant per Besalú. Després 

2008, 171-176).

Encara que a la zona de Besalú no s’han tro-

emmascarats per reformes posteriors, va ser el 
seu pas el que va permetre el desenvolupament 
econòmic i comercial de la població, que va con-

la muntanya. 
2007 al jaciment dels horts del carrer Tallaferro, 

meitat del segle I dC, de durada breu però de 

tres fases de funcionament, segurament relaci-
-

ola 2011, 180-185). 

essencialment en un conjunt de rases allargades 

Fig. 9. 
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estudi més aprofundit de les mostres recollides, 

vinculat amb una de les primeres fases de la 

en torrar el mineral per tal d’eliminar les subs-

de la mena (Simon 1992, 19-20). També es van 

un en fossa de planta irregular i un altre amb 
una solera semicircular de pedra. El cos central 
del taller, on es concentraven les rases, ocupa-

2, i almenys en la 
darrera de les fases hauria funcionat a cobert, 
el que hauria facilitat el control dels processos, 

de la coloració que prenia el metall.

Tot sembla indicar, doncs, que estem davant 

pensat no tan sols per abastar el mercat local, 

-
vitats, molt molestes tant pel fum generat com 
pel risc d’incendi. Com que a l’entorn de Besalú 
no s’hi troba mineral de ferro, cal entendre que 

-

com la galena– i portat a la població a través de 

-
sos punts del territori.  

Un altre punt interessant a tractar és el de la 

Fig. 10. 
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seu entorn al llarg dels darrers 20 anys, amor-

si hi afegim també les documentades al veí sec-
tor de Capellada, gairebé arriben a la vuitante-

151, 157; Sagrera/Sureda 2006, 114, 140; Nolla/
Palahí/Vivo 2010, 286; Sagrera 2010, 23-24; Co-

hi ha dubte, doncs, que ja sigui per la seva situ-
-

cades del seu sòl, la Devesa ha acomplert histò-

graner de Besalú.

Quant a la morfologia i capacitat de les diver-
ses sitges no s’observa cap diferència ni patró 

amb retalls cilíndrics molt més modestos. Devia 
ser, per tant, la necessitat d’emmagatzematge 

-
dat, el que portava a construir els retalls d’una 
o altra manera. Tampoc s’observen grans dife-

-
tes acostuma a ser molt més elevada en les sit-
ges romanes i medievals que en les ibèriques. 
Generalment els animals més consumits eren 
els ovicaprins, seguits dels bòvids i els suids, i 
ja a força més distància les aus i altres espècies 

Fig. 11. 
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minoritàries com els cèrvids o els lepòrids (Bus-

entre l’interior i la costa, fet amb tota seguretat 

de fauna i carpologia, com els que ja s’han rea-
litzat puntualment en algunes sitges medievals 

ajudaran a tenir una visió més completa de l’ali-
mentació i recursos de la població local durant 
les etapes romana i preromana. 

Els espais funeraris

Un dels aspectes menys treballats del vicus 
romà de Besalú ha estat el de la ubicació de la 
seva necròpolis. La manca de dades, sumada a 

d’un elevat interès arqueològic, com les anota-
cions manuscrites de Miquel Oliva Prat. En un 
d’aquests documents, escrit l’any 1966, s’hi pot 
llegir: “a la entrada de la población, detrás la 

galería con tres o cuatro arcadas con bóveda 
de medio punto que ahora han sido descegadas 

albañales de cloacas (obras diputación) muchos 

relleno, que no están “in situ” i deben proceder 
de Santa Maria. Me dicen también al lado de la 
casa […] Cambó, en la carretera, donde hay unas 
escaleras de portland que van hacia el norte, di-

cen se halló también tegula romana, al parecer 
sin poseer enterramiento”. Els llocs recollits en el 

-

autocars Olivet– i a l’avinguda Lluís Companys 

-

solament tres anys més tard, a l’agost de 1969, 

Companys –de nou davant la casa Cambó– van 
-

gules. De la descoberta només ens ha arribat, 
-

podem anar més enllà en aspectes com la cro-

tenim constància. 

Cal remarcar també la informació oral pro-

que assegura haver trobat en unes obres davant 
de Can Safont, ja fa més de mig segle, les restes 
de diverses inhumacions amb sepulcre de tè-

Fig. 12. 

MAC-Girona.
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Fig. 13. 
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-
ceres i restes humanes procedents d’unes rases 
fetes el 1994 a l’avinguda Lluís Companys, de les 
quals no sembla que es dugués a terme el pre-

-
terraments a l’entorn de l’esmentada avinguda 
Lluís Companys sembla assenyalar la presència 

 vicus, 

assenyalar que en època medieval aquest era 

població a través del portal del Bell-lloc (Sagrera 
2010, 10), i que a pocs metres hi havia l’església 
de Santa Maria del Bell-lloc, documentada des 
del segle X i avui desapareguda. 

notes del Dr. Oliva n’hi va haver un parell que 
ens van cridar notablement l’atenció. La prime-

1947 i fa referència a una necròpolis: 

-
raca dels Canonges s’hi troben [...] teules, rajo-
les i caixes d’obra, peces de paret de rajoleria de 

[...] Diuen els vells del poble [...][que als 
morts] . La 

-

hallazgos”

que es trobava pujant cap a Beuda a mà esquer-
ra de l’actual carretera, al camp dit de la Vinya 

-

espai no presenta una vinculació clara amb el 

nucli de Besalú, creiem molt més versemblant 
-

més de cinc-cents metres en direcció sud-oest.

L’altre gran element romà de Besalú, a banda 
del vicus

1960 sota la direcció de Marta Corominas (Co-
rominas 1960). Des d’aleshores només s’hi han 
realitzat intervencions d’escàs impacte a nivell 

dels treballs de delimitació del jaciment portats 

(Sagrera 2006, 522-523), que van servir per con-
-

-

-
ment de Besalú i la Diputació de Girona, ha 

-
va un mínim de 1800 m2

2016). D’acord amb els resultats, el cos princi-

estances en tres dels seus costats, i obert per 
la banda sud. Uns metres més al nord s’apreci-

restes de murs i estructures. Algunes parts del 

incendi, com ja s’havia detectat en la campanya 
de 1960 (Corominas 1960, 310), encara que no 
podem assegurar que aquest fos el principal 

Altres aportacions o consideracions que es 

-
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Alivert (1649-1665)3 (ref. 1163), on es recullen, 
en forma de regest i ordenats per lloc i any, els 
principals documents referents a l’economia i 

-
ments, censos...). Entre aquests hem de desta-

als entorns; el primer d’ells és el de parets velles 
(De Mir 1995, 116), esmentat des del segle XIII 

-

monederes, 
esmentat ja des del 957 en forma d’ipsas mo-
netarias, i que erròniament va ser interpretat 

realitat, però, monederes fa referència a alguna 

-

Salt de Palera, que segons alguns estudiosos és 
d’origen romà (Corominas/Sala 1972, 261-263) 
i suposadament abastava d’aigua el vicus de 

dubtes oberts pel que fa a la seva cronologia –
com ja havien manifestat altres autors (Nolla/
Casas 1984, 214)–, que ens sembla bastant més 

-
lògic aprofundit permetrà ser concloents en 

A TALL DE REFLEXIÓ

de Besalú és, a dia d’avui, molt més aprofun-
dit que fa tres dècades, encara dista molt de 

transcendentals plantejades per la historiogra-

-
nada. 

el Sebendunum de Claudi Ptolemeu o el paper 
Bisuldunum

podran ser mai contestades. La gran superpo-

-
tació de les etapes més reculades, que han arri-

preu que Besalú ha de pagar per la historicitat 
del seu nucli. Només una feina de documenta-

-
regudes aquí i allà permetrà, a la llarga, seguir 

s’haurà de complementar amb l’estudi del ter-

Salt de Palera, bòvila de Can Coromines, torre 

per saber què estava passant al nucli de Besalú.
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