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La darrera campanya
(l'excavacíons
al Barri i Castell
de Mataplana
uM de 1991)
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L

íi sisena cumpanya d'excavació arqueolofjica al
barrí i castell de Mataplana prusseíjiii cls creballs
iniciiits en anys anreriors per rcquip diripit pcl
Or. Miinuel RÍLI. L'acruació d'en.í^uany se centra
en la peina d'accés íil castell, les estructures
interiiirs del qual ja estaven descoberces
practicament del tot, i en l'excavació sistemática de les
habitacions que cnnformen el harri. Cal advertir que totes les
dades i hipótesis que presentera st'm susceptibles de variar ates
la fase inicial en que es troba l'estudi.
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V'ísía'^cncrolde Í<^nirada del casteü í del (mii, amh Ves^lésiü de
Sam Jiwn de Maui al ftms.

L'enimda del casieK. amh d hasamcni d'una escala a¿i)Sf,a¿ia al
mur ní.rrd. que en rcdui cimsiderableuienc i'ei¡)ai d'aecés.

El Casteü

lacilicar l'obertura de la ptirta. aquesta estructura presenta un
retall LIC 40 cm en la seva ampiada en Tcxtrem oriental. Els
murs latcrals do Tentrada presenten dos encaixos per a la
porta. Aquesta ha sofert alj^unes modificacions al llary del
tenips, 1 s'ha reduit la seva ampiada original.
Sota un primer nivell d'enderroc procedent de
l'eslondramenr iWipus sigiimum, del qual n<imés en quedaven
traces, per sota d'aquest i d'un estrat d'enderroc, es localitza
un segon paviment d'opm signinum mal conservar en general,
Finalment, es localitza el paviment de lloses, el qual fa
pendent de W a E, amb dos esglaons per salvar el desnivel).
L'enllosac és recorregut per una canalització en el costat N
que baixa de la gran Torre rectangular i desemboca a l'exterior
del castell. No ha aparegut gaire material, básicament es
traeca de fragments d'ossos, de cerámica vidrada, de ferro i
algunes mostrcs d'estuc blanc i venncll que formariun part
duis uiiu's del pis superior.

Dumnt la prima\'LTa i csciu de 1991 els cieballs d'excavació
s'orLjaniczaren en dues fases. En la primera es pnxudí a buidar
els murs W ! S, per la seva banda exrerior, per cal de cnncixer el
perímetre cotnplet del cascell. Un stindeij^ realitzat l'any 1988
en el aiur W, ja havia coníimiat la inexistencia d'estructures i
nivelU aaiueologics. Enj^uany, pero, es varen localit:ar dos
contraforts que aparegueren adnssats al mur sud. A redós d'un
d'aL]uesrs, es troKi un abncadnr ceramic, que sembla coincidir
amb uns finestraís del pis superior, des d'on s'abncarien les
deixalles. El conjunc ceramic és cronolüjíicament homogeni.
amb prediimini de ceramiques vidrades amb decoració i fnrmes
variables, datables al segle XIV.
Peí que ta a ia zona propera a l'enrrada del cascell, es
procedí a una buidada previa, ja que s'bi havia acumular una
firan quancitat de runa. L'aparició de eres blocs de pedra amb
escucs heraldics i de les peces que formaven pare del fínescral
fiótic de la fa^ana principal del cascell, oblij^aren a aturar
aquests treballs.
En una segona fase, sV.xcava la porta d'cntrada a! castell,
tanc en el seu costar incern com excern. El coscat interior de
Peñerada, abasca el passadís que condueix al pati interior del
castell. S'intenti'i localiczar el pavimenr. La superficie del
sector, d'uns 1,80 x 5 m, i limitada per murs, es veié aviar
redui'da per l'aparició d'una escructura de pedrés, adossada al
mur nord, de 5,17 m de llarg per 1 m d'amplada, que es
correspon amb la base d'una escala de fináis de seiile Xlll. Per
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A una distancia de 2 aiecres de la porta, es va trobar una
escalinata seniicircular, ben conservada en la seva meitat
uierii-lional i que esta lleugeradament orientada vers e! SAV.
L'escalinata, adossada ais talussos de la tabana, estii
constituida per una base de jarciment i per pedrés de mides
diverses disposades com a graons, L'ali^ada deis graons és de
20 cm i s'han localilzal un total de sis filades. A la banda N,
al costat del mur, s'aprofttá en alguna filada, com a grao, la
roca picada. Prohahlement hi manquen dues filades mes a la
part superior de l'escala per accedir a la porta. En una etapa
posterior, es va modificar l'escalinara construint. en el costar
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V'ísM jícnenil d^ ¡"Hahuoció 2.

L'arc di.' dcsccinega de í'H-2, amh les rcstu.s dt: ííi IIÍÍ)-. .

S, Lin niLir Je pocii quiíliCiU, de 2,5 ni Je llari^iidii, qui:
s'enc^vnlhi Jamuní Jul íaU'is i deis grauns i que Jevia formar
Lin;i mena Je petit porxo o cnbert. Durant el pen'ode en qué
el caütell tuncioníi com vmw ex|.il<icació agraria, el cnstat N Je
Tescala s'amorur iinib pedrés cosques i rerra, a manera Je
rampa, perqué el bestiar pügiiés salvar fíicilment el Jcsnivell.

castcll, el barri i l'es,q]csia. Respecte al tracat urbanístic inrem
del ban"i, cenim indicis d'un possible carrer que comunicaria
diferents amhits de la pan sud-est del barri. Remarquen! que la
problemática del trai^at urbanístic del barri i els accessos, tant
incerns com relacionáis amb els altres elements del jacmient,
son una de les qüestions mes interessants per estudiar.

El marerial apare^íut és consrirmt hahÍLaini.'i'it: per pedrés
treballades empraJes ctim a elements arquitectonics, al^iins
ossos, cerámica vidrada i ferms, a mes a mes de la base J'ima
copa Je viJre.

Una característica del barri és que les construccions están
construídes aproficant les falles i relleus de la roca mare. en
una disposiciñ com de feixa o terrassa. Els murs st'nn Je pejra
seca i sense cap mena d'argamassa- Respecte a les cobertcs,
consiJerem que haurien eslac de lloses car nti s'han
documentat teules en nnmbre suficientmenr imponant. Les
paques teules irobades pidricn baver rudolat des del castcll.
En el decurs de la campanya del juliol de 1991 s'ban
excavat les sef^üents babiracions:

El barrí
L'excavació Jel harri s'inicia en les campanyes Je 1989 i
1990, Cnnsiderem que és fonamental per ampliar el
coneixement del tnnjimr del jaciment, esbrinar quilas
elementa constituíen el harri, el seu trai^at urbanísric i el
nivell de vida recnic i social deis seus habitants,
Les caraccerísriques tnpugrafiqLies del lluc dificulten en
gran mesura les actuacions arqueolo^iques. El tort pendent
del terreny va facilitar L|ue el barrí quedes coberc pels carrers
procedents deis murs del casiell. Aquest fet —juntament amb
els espessos maCüHs i Tahinar que bi ba crescut— nbliga,
d'entraJa, a dur a terme una precisa planiticació Je Varea que
cal excavar —per tal d'evitar que, en les successives
campanyes, la runa extreta impedeixi nove.s actuacions.
En el punt en que es croben les nostres recerques, encara
no tenim cap cunscancia deis camins o accessns entre el
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i'habimdú H'2
Es traeca d'un ámbit de planta trapezoidal, d'un espai intem
molt reduít, ja que els murs tan; 4,90 m (nurd), 6,25 m (sud),
3,30 m (est) i 2,70 m (oest). El mur N, del qual resten cinc
filades, esta construic aprofitant la roca, en la qual aparegueren
uns encaixos de diferents mides i formes, que creiem que
dcurien teñir la funció de sostenir uns embi^ats de la coberta.
Una característica d'aquest mur és Texisténcia d'un are de
descarrega situat prop de l'antjle N-E que té la funció de
superar una falla de la roca. A nivell del sol, en connexió amb
aquest are, aparegué un ftx:, que seria la llar de l'babitació. De
tota manera, l'esirat de cendres i carbons és molt ti (3 cm de
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Escülmata d'c^^tradü al casicll.

potencia), i de dimensiims hcn reduídes (45 cm de diametre).
El s(M de l'H-2 consistía en un nivell de térra batuda,
für^a rei;;ular, d'iin gruix d'entre 2 i 3 cm per soca dei nunl es
constata i'exisréncia d'unti preparaciú del paviment, en
argila, que tenia com a funció ranivellament de la roca niare,
molt irre^^ular.
L habitada H'3
Es cnmenga per delimitar Pespai ^ partir del mur S d'H-Í,
excavada l'any ]9S9. Aparecué un mur atlossat, uiíilt ampie,
que mesiirava 1,15 m, amb una Ihirííada de 5,50 m. el final
del quai, aprofitant el relleu tle la roca mare, prenia una
forma d'escructura semicircular.
En el cranscurs deis trehalls en aqucst amhic, aparegué un
altre mur, ainh direcció Nl-S. que a horcs d'ara no podcm
concretar quina era la seva hincionaiitac. Subdivideix l'ambit
H-3 en dos espais? Es traeca d'un espai obert o tancat/
Aqüestes incognites caldra respondrc-les en el curs de la
campanya vinent, quan excavem el sud d'aquesca zona.
En aquest sector, aparegué una imporcant quantitat de
material de ferro, en una concentració excepcional respecte
al volum de materia! que s'ha trobac en la resta deis ambits
excaváis, enere el qual cal destacar una sivella, anelles, etc.
material que es croba en procés de conservació i rcstauració;
iguaíment, abundants fragmencs de cerámica grisa comuna de
cuica reductora, sense I'existéncia de cap tipología
especialment remarcable.
Vlxühitüció H-4

Aquest ambic no ha estat totaltnent excavat, la qual cosa
no ens permet concretar a qué responia. De tota manera, esta
estretament relacionat amb l'estructura semicircular ja
comentada. Per ara no lenim cap indici d'algun Une d'accés a
l'H-4. La seqüencia escracigrafica és molt simple: enderroc i
roca mare sense cap mena de pavimenc ni preparació del sol
que és molt irregular, amb un fort desnivell K-S. Ei material
d'aquest ámbit, ha resultar escás, alguns fragments de
cerámica vidrada, i també cerámica grisa comuna, sense cap
pe^a realment significativa.
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Conclusions prévíes
L'estac actual deis creballs permec avancar algunes
hipótesis les quals, en el futur, es veuran confirmades o
rectificades d'acord amb les noves dades, Respecte al castell,
encata queden incognites per resoldre a causa de les
nombroses modificacions sofertes per la porta. Si bé
¡'escalinata sembla concemporania a la porta actual, aquesta
no s'adequa ais nivells mes antics del paviment. Aqüestes
modificacions plantegen problemes sobre datacions telatives i
funcionalitat deis ambits laceráis del passadís, tota vegada que
ens mostren una creixenr pénlua del caractet defensiu del
castell per una progressiva millora en els aspectes escecics i
residenciáis d'aquest mateix.
Peí que fa al barri, podem dir que la ifnia formada pels
murs de les habiracions excavades, assencacs seguint el relleu
de la roca mare, i la presencia d'una estructura semicircular
—l'al^ada de la qual és prou imporcant-^ sembla indicar que
el conjunc podria actuar com una mena de defensa situada a
la patt mes baixa del jaciment. Aixo podria explicar la
solidesa d'aquest mur.
Peí que fa a les estructures i muts adossacs en aquesta
línia, podrien ser posteriors. Els matetials arqueológics que
han aparegut —molt poc nombrosos— no ens permecen
encara determinar el seu ús i la funcionalitat deis diferents
espais interiors. Cronologicament se sitúen entre els segles
Xin i XIV, i estem esperant els resultats de noves campanyes
per precisar les relacions entre unes i altres consrruccions.
Pensem que un cop finalitzades H-3 i H'4, obtindrem una
visió global i mes acutada.
Així dones, a partir de toe el que s'ha exposat, pensem
que a Mataplana es dona la possibilitat de la confluencia de
recerques globals, tant arqueológica com histórica —a parrir
de les significacives dades que aporten els documents—, de
cares a aprofundir en el coneixement d'una .sociecat rural de
muntanya, en la Catalunya deis s. Xlll i XIV.
Xim RaLirith, Lydia Marcí i Anriii Mcstre,
siín els dircclors de rExciivíició Arquenlntiica de M;uaplan;i.

Revista de Girona / man. 152 inaíg - ¡uny 1992

