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Consolidado
de les restes
del castell de Mataplana

LLUÍS BAYONA I PRATS

A

rriin Je les ejíizavacions iirqueííloyiques
reüliuades al castell des del 1986, han estat
necessariey les obres de consolidació de les
parts desctihertes. Els panmiencs del castell,
una vegada desenterracs, han quedat molt
inestables. Des de l'any 1988 hi ha hagut
pecites inversions del Servei de Munumencs de la Dipiitació de
Girona per consulidar aquescs paraments. En diversus llocs, la
cünsolidació o Papuntalamenc ha esrac necessari previament a la
continuaciü de les excavación^.
Els soscres de la planta baixa son inajoritariament fets amb
volta de pedra construida a plec de Ilibre. Les restes rriihades son
sois els arrancamcnts, per la qual cosa ha cal.tíut consulidnr-les.
Els materials deis morters son de cali; i tang, segons el Une, si
bé están molt deterioráis.
Cnm a descripciú sen:illa del castell LÜrein que hi ha petites
restes del primer castell, fet al sef^le XI, que e^ trnben en una
paret siid-est junt amb les emprcmtes deis tonamenl.s Lpuna torre
cilindrica a la part nord. Les restes actuáis mes grans coiresponen
a la ^ran torre del seyle Xll, amb una planta reetanjíular, a la part
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uesc. Després lii ha tot Je amstnicckins pnsteriors ;i l'entom
d'un paci centrnl fins ;i dL4im¡ti)r el perímetre ¡iciiia]. En .iqLiL'st
pati hi ha<iiieren moditicacions en l'epoca «íocicn anih un
ciihrimcnl: parcial d'aL|iiest amh arcades.
El planieijí arquiceckinic de la restiuiració liii escac, fins a
aquesc moment, consolidar i llif;¡ir cls paraments crohais amb
cércols de ínrnii.i^ó armat per poder a^iiaiuar uU arrancainenríi
de les voltes i impedir les tiltracions d'ai,L:ua a l'inrerior ¿c les
parets. També s'han acabar de furiiiar lus llindes de ¡'entrada a
la uran corre i a les quadres amh eU matcrials or¡,uinaris deis
enderrocs per tal que quedessin eleaiencs mes estables,
L'escala principal del pari ha cstat consolidada i acabada a la
part superior.
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En aL|Liest moment estem elaborant un projecte
'general del castcll. Ctnn a criteri yeneral hem escollir de
deixar-lo com a ruina consolidada, per canc de no acabar
les parets, deixar-les es<ílaonades d'acord amb el i.|ue hem
trobat- Per donar mes importancia a l'elemenc princi]~ial,
i,|ue és la gran torre, estem TrebaUant la possihiiitac de
cobrir-la ainh una coherta plana en el nivell dei primer pi^
aaib materials llcuyers, per poder teñir un mir;\d^>r de
totes les ruines del castell i de l'entorn, així com una part
cüberca per posar clcmcnts cxposables.
Lluis Buyiina CN arquitocce en ciip del
Servci Je Munumenrs Je la DiputLició Je Giroiiii
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La transformació económica d'Andorra
María Jesús Lluelles
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Col'lecció

El present volum ens ofereix una aproximació a l'estat actual
deis processos economics d'Andorra, analitzant les diferents
transformacions que ha sofeii al llarg de la seva historia
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