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Excavacions arífueoiós^ques
al casteWpatau de la Bishal
Xavier Rocas

E

l casteíl-palau de la Bisbal, una
veritable joia dcí románic civil
c á t a l a , es rroba en aquests
m o m e n t s en pie procés de
rehahilitació general; una rehabilitació que pretén aconseguir
el doble objectiu de dignificar el conjunt
mitjanfant la propia restauració física de
l'edifici, i precisar-ne el seu ús, donant-li una
funció socio-cultural mes ajustada a les
necessitats actuáis de la ciutat.
L ' a v a n t p r o j e c t e de r e s t a u r a c i ó del
castell - e l a b o r a t per l ' a r q u i t e c t e Jordi
Casadevall- preveu, com a primera interv e n c i ó , d i n s u n c o n j u n t mes a m p l i
d'actuacions, la realització d'una excavació a r q u e o l ó g i c a a la p l a n t a baixa de
l'edifici. Aquests treballs haurien de servir
per facilitar una mes correcta rehabilitació del conjunt, i ajudar a redefinir i ajustar el projecte definitiu.
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La doble filosofía que promou la rehahilitació ha determinat els objectius de la
i n t e r v e n c i ü arqueológica: d'una banda
intentar aclarir els aspectes estrictament
arqueológics, com ara establir l'evolució
histórica del conjunt, datar les principáis
fases estructuráis i descobrir possibles preexisténcies anteriors a l'edificació románica;
de l'altra, mitjang:ant la rcdescoberta, interpretació i conservació d'aquellcs estructures
mes signiticatives de la historia del castell,
facilitar la reforma del conjunt.
VEXCAVACIÓ
El dia 1 de juny de 1993 s'iniciaren els
treballs arqueológics, els quals s'han vingut
perllongant fins a fináis de gener d'enguany.
Durant aquests mesos d'excavació s'ha pogut
actuar gairebé en tota la superficie de la planta baixa, concretament en les tres sales prinRevísta de Girona / iiüin. 162 gener - febrcr 1994

propia edificado del cascipals, en el pati central de
1—r
tell al segle XI. Dins
l'edificació i en bona pan;
I
I
aquesta fase s'inclourien
del conredor d'entrada. En
J
L
¿éU^
dues sitges, u n forn d e
aquests moments, totes les
cerámica i tot un seguit de
estances es troben com a
©
murs localitzats al nordmínim al nivell románic i,
oest de l'edificació ais
en aquells Uocs o n les
>c
quals se'ls superposa la
estmctures origináis es troconstrucció románica.
baven malmeses o eren
poc r e p r e s e n t a t i v e s , al
Si p r e n e m les dife©
•
térra geologic. (1)
£&Ü
r e n t s restes en c o n j u n t
3
>c
tenim elements com per, a
L'aspecte intern del
::3
SALAI
tall d ' h i p o t e s i , suggerir
castell ha sofert una
una possible interpretació
important transformació
SAI A 3
J^
general. La troballa de les
respecte de 1'aparenta que
J ._
9
dues sitges, i sobretot del
tenia abans de la intervenr]
^
forn ceramic, demostren
ció. Aixi^, el rebaix fet
que ens trobaríem dins un
durant l'excavació ha
espai descobert, probablepermés donar una majar
::<
ment un pati. En el -forn
amplitud a les sales, desco-IL". II TTZ
s'hi manufacturar i a cerábrint alKora estructures
mica a perita escala -proque ens acosten molt a
7
ENTRADA
bablement per a ús famil'aspecte que devia teñir el
1: Pou; 2; fosses séptiques; 3: cavallerissa; 4: forn ceramic; 5: presó;
liar- i, dins les sitges, es
castell en época románica.
6: sitges; 7: celler; 8: premsa de vi; 9: estable; 10: presó.
guardarien les collites. Els
L'obertura d'un accés, que
fragments de murs trobats aquí i allá
havia estat tapiat mes modernament,
Esquema general de la planta haixa del castell
permetrá establir un recorregut unitari a
amh la distribució de les diferents estances semblen indicar que aquest pati es trobaria t a n c a t dins d'un r e c i n t e mes
tot el conjunt, que fins ara no tenia.
i localkzació de les principáis troballes.
complex; Torientació d'aquest edifici o
edificis seria la mateixa que el castell
PERIODITZACIÓ
LES TROBALLES
actual - u n deis tratns de mur conserPreceden ts
vats, el qual marca es-aire, es troba en
T o t just acabada l'excavació el
la mateixa direcció qLe la construcció
mes de gener (i malgrat no haver-se
El material arqueologic mes antic
románica posterior- i, molt probablearribat mes enllá d'un repas general del
recuperat durant l'excavació és, ara per
ment, si fem cas a la fermesa de paramaterial arqueologic exhumar), creiem
ara, un únic fragment de cerámica del
ment en qué están construíts algún
que a hores d'ara ja tenim suficients
tipus T.S. Africana D. Concretament es
d'aquests murs, seria una edificado
dades segures com per poder resseguir
tracta d'una base amb decoració estamprou solida.
amb for9a fiabilitat la historia particupillada de l'estil A (II) i (III), amb una
lar del castell.
cronología entre el 350 i el 470 d.C. La
La cerámica que ha aparegut en els
seva descoberta, pero, a l'interior d'un
estrats que s'hi relacionen és del tipus
La periodització que ara presentem
estrat d'época molt posterior i sense
anomenat de cuina reduida, categoría
es basa en les troballes estructuráis reacontacte
ciar amb cap mena d'estmctucerámica poc estudiada a nivell general i
litzades durant l'excavació i en les
ra, ens porta a pensar que es tracta d'un
encara menys coneguda peí que fa a
dades cronologiques aportades pels
material totalment estrany al Uoc. Tot i
aqüestes époques. En general, aquest
materials arqueologics que s'hi relacioaixo, la seva presencia pot indicar una
material es caracteritza per la seva funnen. L'examen pormenoritzat d'aquests
freqüentació de l'indret almenys e n
cionalitat (son gairebé sempre formes
n'haurá de precisar les datacions, pero
época visigótica, ja que si bé no hem
destinades a cuinar, com ara oUes, cassopensem que no canviará el quadre evotrobat cap indici estructural que pugui
les, petits contenidors...) i per la seva
lutiu general.
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cal
considerar
que
Uarga continuítat histórica. Malgrat
Val a dir que l'cstudi només reflecaquesta pe^a no podria haver arribat de
aquests problemes cronológics, propotirá les troballes realitzades durant
massa Uuny. En aquest sentit, cal recorsem una data per a la formació d'aquests
l'excavació a la planta baixa de l'edifidar que l'antic camí d'Empúries passava
nivells entre el segle IX i la primera
ci, deixant de banda els pisos superiors
ben
a
prop
del
lloc
on
mes
endavant
meitat del segle XI. L'estudi pormenoi tots aquells elements arquitectónics
s'instal-lará
el
castell.
(2)
ritzat del material probablement ajudara
que es trobarien a l'exterior d'aquest,
a precisar aquesta datació. (3)
tant en el propi castell com en el seu
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recinte jussá. La investigació posterior
d'aquests, i la revisió de la documentació escrita conservada fins avui, sens
dubte enriquirá i precisará la nostra
proposta.

m

Establiment d'época carolíngia
Ais Uocs on ha estat possible excavar fins al sol geologic hem localitzat
un seguit d'estructures anteriors a la
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Creiem que aqüestes troballes s'han
de relacionar directament amb el nucli
de Fontanetum, toponim amb qué es
designava ateshores (almenys des de
mitjan s. IX fir^ a principis s. XI) a la
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Pavimenració actual.

Cavallerissa.

Latrina i canaliyzació de la presó

Evolució áe les trohcdles a l'angie nord-oest de la saía.1.

ciutat de la Bishal. Probahlement, cal
imaginar Fontanet com un petit lloc
mes o menys fortificat, amb la casa senyorial com a construcció principal
-recordar que el domini deis bisbes de
Girona s'inicia ja en el segle IX- i, al seu
voltanr, les cases i bordes deis masovers,
i els estables i els patis on es guardarien
les coilites i eines de treball. Aquesta
imatge del lloc semblarla poder correspondre a les restes descohertes.
El castell alt-medieval
Respecte a la cronología de construcció del castell, acceptem la hipótesi
formulada per J. Badia d'una edificació
del recinte sobirá dins la segona meitat
del segle XI. Malgrat que les dades
arqueologiques, com hem vist, no permeten aportar gaires precisions al respecte, les característiques arquitectóni'
ques de la capella de Sant Miquel, a la
part alta del castell, semblen apuntar
clarament vers aquesta datació. (4)
Les excavacions han permés retrobar gran part de les estructures origináis
del castell, i ens han permés discernir
quina era l'organització funcional de les
diferents sales de la planta baixa ja des
deis seus inicis. La descoberta i conservació d'aquestes fa que actualment el
castell s'acosti molt a l'aspecte que tindria en el moment de la seva fundació.
Els elements que nosaltres hem
trobat pertanyents a aquest moment
serien:
62

El pou:
Localitzat al pati del castell; la seva
construcció esdevé fonamental des
d'un punt de vista defensiu assegurant,
en cas d'atac, el proveiment d'aigua des
de l'interior mateix de la fortalesa. La
seva construcció es realitzará buidant el
subsül d'argiles del castell fins arribar a
la roca mare, forrant-se externament
amb carreus retallats en corba. Per
sobre del sol geológic natural, el pou
s'eleva mitjan^ant una fortíssima plataforma exterior feta de pedrés Iligades
amb morter de calg, el punt mes alt de
la quai ens marca el nivell de paviment
original del pati í, conseqüentment, del
passadís d'entrada a aquest.
La cavallerissa:
Localitzada a la sala 1, e n u n a
cota un metre inferior al paviment
actual; sorprén tant la seva bona conservado com el fet de proporcionar
una visió de l'estan9a ben diferent a la
que tenia fins avui.
Les restes descobertes permeten
fer-nos una idea clara de com era
aquesta cavallerissa. Pavimentada amb
un magnífic enllosat de rierencs que
ocupava gairebé la totalitat de la sala,
els códols, de mides diverses i fermament clavats al térra, es disposaven en
pendent per facilitar l'escolament deis
líquids. Damunt l'empedrat i resseguint
tota la Uargada de la paret de ponent hi
havia la menj adora per ais cavalls, amb
fonaments d'obra i un coronament de

fusta. A 1 metre i mig de la paret de
Uevant l'empedrat es trobava retallat
longitudinalment, deixant un espai net
de pedrés utilitzat, probahlement, com
a escorredor de brutícies. En época posterior s'hi afegiria a l'angie sud-est de la
sala un cossi de cerámica, probahlement utilitzat com a abcurador.
La comunícació amh el pati central de l'edifici es realitzaria per una
porta centrada en el mur de llevant de
la sala I. U n i altre ámbit es trobaven
aleshores a distint nivelí, amb la cavallerissa situada uns 60 cm per sota la
cota de paviment del pati. La solució
per facilitar l'accés entre un i altre
espai será amb un escaló c o M o c a t
damunt l'empedrat.
Aquest desnivell, tanmateix,
impossibilita u n accés d i r e c t e deis
cavalls a la quadra passant per la porta
principal, fet que porta a pensar en la
possibilitat de I'existéncia d'una altra
obertura a la fa^ana per poder-ho fer.
U estable:
U n empedrat de característiques i
funciü similars al descrit, també ha estat
localitzat a l'estan^a de llevant o sala 3.
L'estable descobert, formar per multitud
de rierencs de forma irregular i magnitud diversa units en sec, es localitza
fonamentalment al costat de migdia de
la sala, just en aquells llocs on les construccions posteriors no Than destruít.
L'empedrat, amb un fort pendent vers a
ponent, presenta en aquest costat una
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Vista general de ia cavallerism.

Excavado del pou.

faixa neta de padres, probahlement amb
la íunció de filtre per evacuar cls sucs i
les brutícies del bestiar. Resseguint la
banda de Uevant i recolsat a l'enllosat es
localitza un paviment fet de morter de
cal^ i grava de riu que, construíc en
época posterior, repararla part de
l'empedrat malmés en aquesta banda.
Malgrat no haver-se excavar al seu
dessota, la seva datació sembla prou
segura si es relaciona amb d'altres restes
descohertes a la sala, com ara la banqueta de f o n a m e n t a c i ó i l'aparició
d'una canalització que, construides contemporániament al propi castell, es troben en relació directa amb l'empedrat.

divideix aquesta estan9a en dos espais
clarament diferenciats, i també será
tapiat l'arc rebaixat que comunica
aquesta estanca amb la sala occidental.
A l'ambit de ponent, el mur partidor presenta dues filades de carreus per
d a m u n t del p a v i m e n t , a c t u a l m e n t
desaparegut; a l'ámbit de Uevant el
paviment se sitúa en una cota molt
mes baixa que a l'habitació veína, per
la qual cosa les filades vistes en son en
nombre de quatre. En aquest cas sí que
trobem conservat el tetra, molt solid,
gruixut i dur, el qual es disposa directament damunt el térra geologic. La cronologia del paviment i, per extensió,
del mur transversal que divideix la sala,
ens la p r o p o r c i o n e n dos fragments
cerámics de blau cátala trobats sota
mateix d'aquest, confirmant una datació del segle XV. En dos petits forats
oberts a l'angle sud-est d'aquest paviment han aparegut mataríais datables a
fináis del segle XVI-principis del XVII
que ens han proporcionar la data antequem per a la seva construcció.

La sala 3 comunica amb la sala
nord per un are rebaixat obert al mur
que tanca el costat de t r a m u n t a n a .
Damunt mateix d'aquest are, es conserva una altra porta d'arc de mig punt,
prova inequívoca de l'existéncia d'una
divisió de sostres ja en aquesta época
-mitjan9ant un terrabastall- que comunicaría aquesta sala est amb la nord.
Segona meitat del segle XV
Cal situar dins aquest moment un
seguit de noves actuacions en el castell
que marquen un canvi prou important
dins la seva fesomia i disposició interna.
Reforma de la sala 2:
L'abast d'aquesta reforma és molt
important: es construirá un potent mur
que, perpendicular a les parets mestres,

A tall d ' h i p ó t e s i , p e n s e m que
aquesta reforma s'ha de relacionar amb
el gran conflicte social agrari que
caracteritza el segle XV, durant el qual
la Seu gironina defensará els interessos
mes regressius i íntransigents deis senyors de la tetra. A la primera meitat del
segle XV la presó del castell -anomenada «lo cañó» en la documentación
será usada amb assiduítat. La ubicació
exacta d'aquesta masmorra primitiva
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ens és desconeguda, tot i que molt probahlement se situarla en una petita
habitació que hi ha dessota mateix
Péscala interior (5). Les ignominioses
condicions que aquesta oferia serán el
motiu d'una protesta deis consellers de
la vila davant la mitra gironina.
N o sabem si aqüestes peticions
serán escoltades, petó sembla especialment signifícatiu que sigui justament
en aquests moments quan es modifica
tota la sala nord. D'altra banda, per un
planol del recinte aixecat el 1823 (6)
sabem que les dues habitacions que
ara es basteíxen tenien una funció ben
diferenciada: la sala que quedava a Uevant era el celler, la de ponent servia
de presó.
T o t i que no podem afirmar-ho
amb total certesa, creiem que aqüestes
eren les funcions a qué es destinaren
les dues estances ja des de la seva construcció. El tapiament de l'arc rebaixat
situat a l'oest de la sala, tancant Támbit
de ponent de la resta de l'edifici, semblarla recolzar la funció d'aquest espai
com a presó.

Eí pou:
Datem durant el tercer quart del
segle XV el colgament i oblit definitiu
del pou localitzat al pati interior del
castell. L'estudi exhaustiu del material
arqueologíc aparegut dins el seu farcit
-cerámica en verd i manganés cátala,
blau cátala i valencia, blau i daurat i
reflex metáMic valencia- haurá d'aju63

dar a precisar la cronología d'aquest
soterrament que, tot i aixo, no ha de
ser gaire posterior al 1465. El fet que
juntament amb aqüestes trohalles ceramiques hagin aparegut vuit projectils
de bombarda, semblaría apropar-nos
molt ais fets ocorreguts a comen^aments de maig d'aquell any quan, en
plena guerra civil catalana, el castell de
la Bisbal será assetjat i conquerit peí
conestable Pere de Portugal.
Mitjan segíe XVIIl
Será durant aquest moment quan
l'aspecte de la sala 3 canvia radicalment en produir-se una gran reforma
que n'afectará tota la seva distribució i
funcionalitat. L'estan^a, utilitzada des
de sempre per estabular-hi el bestiar,
canvia radicalment la seva funció per
passar a ser una área de treball dedicada a la producció de vi.
La premsa de vi:
Al nord de la sala, entre la porta
d'accés al passadís que dona al pati
central i l'arc rebaixat del fons de
l'estan9a, s'han localitzat dues grans
tínes de planta circular i un bací que
t r a n q u e n l ' e m p e d r a t pet aquesta
b a n d a . C o n t e m p o r á n i a a aqüestes
construccions trobem a l'altre extrem
de sala, adossada en el seu angla sud'
est, Testructura que completa la premsa. Aquest element constructiu -malgrat trobar-se parcialment destruít per
una arqueta moderna d'electricitatcorrespon sense cap mena de dubtes a
la premsa que apareix dibuixada en el
plánol de 1823. Un potent farcit abocat e n t r e una i altra c o n s t r u c c i ó ,
damunt les restes de l'empedrat, aixeca
i anivella la sala a la nova cota de paviment, proporcionant-nos el material
arqueologic que ens serveix per datar
tota la reforma.
La disposició de les diferents restes
q u e c o n f o r m e n la p r e m s a p e r m e t
deduir el seu funcionament. Així, a les
dues tines es realitsaria el primer premsat del raím, el qual es faria amb els
peus. El most resultant, escolant-se per
decantació en els petits cañáis situacs a
la base de cada tina, anava a parar al
bací on es recoUia. Aquell raím que
durant el procés resultava insuficientment xafat es tornava a passar per la
premsa mecánica de l'altre extrem de
la sala, on es tornava a esprémer. El
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procés de producció s'acabaria amb
l'emmagatsematge del vi novell, probablement al celler de la sala nord.

deis locáis a Audiencia. Malgrat que el
castell des de sempre havia servit com
a presó, les noves necessitats obligaran
a realitzar-hi una important adequació.

Segle XIX
La presó:
L'any 1834 la Bisbal esdevé cap de
Partir Judicial; el castell, que ja aleshores s'anomena «Reales Cárceles», será
el lloc on s'ubicará la presó del Partit.
A partir de l'any 1846 s'instal-len els
propis jutjats al castell, destinant-se un

La sala 1, que de sempre havia
estat la cavallerissa del castell, s'enterra
amb un gruixut farcit de terraplenament - d e gairebé 1 metre d'al^ada-,
elevant el nivell fins a una cota suficient per donar-l'hi un s5l uniforme.
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L'estratigmfia, i el material arqueologic
descübert, demostren cora aquest abocament de terres es produeix dins un
lapsc molt curt de temps, obeint a un
programa previ i intencionat.
El nombrós material recuperar dins
el farcit -majoritáriament cerámica,
pero també ossos, vidres i objectes
metál-lics- permet situar aquest terraplenamcnt amb for9a seguretat a la
década de 1850-60; l'estudi en detall
d'aquest sens dubte n'ajudará a precisar
encara mes la data.
En aquest momcnt, segons les trobailes realitzades, la presó ocupa tota
l'extensió de la sala, bavent-hi una
única latrina a l'cxtrem nord-est de
Testanija.
ParaMelament a l'adequació de la
sala 1, el parí i la sala 2 també es veuran
afectaCs de manera important per aquesta reforma. La troballa deis fonaments
de pedra per collar un reixat al final
mateix del passadís d'cntrada al pati,
permet albirar l'extensió de la nova
presó. D'aquest moment és també la
construcció de dues fosses séptiques
coMocades una a cada banda d'aquests
fonaments -probablement una per ais
presoners i l'altra per ais carcellers- i
d'una claveguera que, travessant el pati
en direcció nord i baixant cap a la sala
2, servirá per evacuar les aigües residuals. La construcció d'aquest desguás
suposará per a Támbit oest de la sala 2 la
destrucció de tota la seva estratigrafía,
en haver de rebentar rotes les estructures anreriors per poder donar el pendent
necessari per evacuar els líquids.
Lapremsade vi:
Coincidint amb aquesta reforma
de la sala oest, será en aquest moment
quan la sala 3 també es veu afectada
per obres. A partir del material arqueologic recuperar a l'intcrior de la seva
trinxera, datem en aquest moment la
construcció d'un solid mur d a v a n t
mateix de la premsa el qual, transversal a les parets mestres, aíUa t o t a
l'estructura de la resta de l'habitació.
Aquest mur presentaría dues entrades,
l'una centrada respecte al bací i l'altra,
molt mes p e t i t a , o b e r t a a tocar la
paret de ponent. Es també aleshores,
c o i n c i d i n t a m b la c o n s t r u c c i ó
d'aquesta nova partició, quan caldria
datar el taplament de Tare rebaixat
del fons de la sala, aíllant aquesta sala
de la resta de planta baixa.
Revista d e G i r o n a / n ú n i . 162 g o n c r - febrer

Arxiu notarial:
El colgament definitiu de les dues
tintres i el bací que comformaven la
premsa de la sala 3 es produirá, segons
el m a t e r i a l arqueologic recuperar,
durant el darrer quart del segle XIX.
A q u e s t a sala e s d e v i n d r á aleshores
Arxiu Notarial: es raneará el seu accés
lateral - e s tapia la p o r t a que des
d'aquesta sala, passant per sota l'escala,
portava al passadís que comunicava
amb el pati-, i s'aílla de la resta del castell. L'obertura d'una nova entrada a
l'extrem sud-oest de la sala amb la
construcció d'una escala p e r m e t r á
accedir a l'Arxiu des de l'escalinata
interior.
Segle XX
El registre arqueologic ens ha proporcionat també informació sobre canvis i transformacions prou importants
dins el castell durant aquest darrer segle.
Modemització de la presó:
Datem vers els anys trenta del nostre segle la reforma de la presó ubicada
a la sala 1. El seguit de troballes realitzades permet reconstruir fidelment la
nova aparenta que ara se li donará. La
presó -fins ara unitaria- es dividirá en
dues grans ceMes, una a cada extrem de
la sala, tancades per un fort reixat perpendicular a la paret de ponent que
arribarla fins al sostre. L'accés a aqüestes es realitzaria per un corredor centrat
respecte a la porta d'entrada. A cada
extrem de calabós, adossat a l'angle
oriental, s'hi instaMaran dues latrines,
una per a cada celda, les quals també
tindran una pica per a Tagen^ament
diari deis presos.
El pati també canvia. En aquests
moments es produirá una nova ampliació, ja que la presó va ocupar part del
corredor de d a v a n t
l'entrada.
ParaMelament, s'anuMen les dues fosses, se'n construirá una de mes moderna i es reformará el desguás de sortida.
Eí castell com a centre cultural:
Será a fináis de la década 19601970 quan es produirá la definitiva adequació del castell que ens ha arribat fins
avui. Es en aquest moment quan es produirá el trasllat de la presó (1967) i de
l'Arxiu Notarial (1969); la sala 1, pero,
será durant un temps el nou magatzem
de la Brigada Municipal. Amb el seu
1994

posterior trasllat fora del recinte, la
planta baixa s'allibera definitivament
d'elements distorsionadors; de llavors
en9á el castell pren la funció de casal de
cultura, esdevenint lloc de celebrado
de múltiples activitats culturáis.
Dins aquesta projecció pública, les
troballes realitzades en les excavacions
arqueológiques a la planta baixa de
l'edifici suposen sens dubte la revalorització i dignificado del seu espai interior. Des d'aquesta perspectiva, caldrá
teñir molt present la necessitat de preservar les restes d e s c o b e r t e s p e r o ,
sobretot, de difondre-les. Les jomades
de portes obertes realitzades a principis
de gener d'enguany han estat un primer intent de donar una rendibilització
cultural a les excavacions; modest
quant a mitjans, els resultats han estat
summament positius i encoratjadors. A
partir d'aquí caldrá iniciar una nova
etapa en la historia del castell, la qual
ha de passar tant per la seva restaurado
com per la realització d'un projecte
museológic que serveixi per clarificar la
projecció futura de! monument.

Xavier Rocas és arqueoleg i técnic
de Palrimoni de l'ASSERP.

NOTES
(1) Agraím el suport que des de rAjuntament de
la Bisbal d'Emporda s'ha donar a la realització
d'aquests treballs, i molt especialment al seu
departament de Servéis Técnics, el qual ha
proporcionar el suporr logísric necessari per a
la bona marxa deis treballs i rami^'é una inesrimable ajuda en el dibuix de la planimetría.
També expressem el nostre reconeixement a
Testudiós de temes bisbalencs Jordi brigola i
Arpa, els suggerimenrs i els^corisells del qual
han facilitar la comprensió d'alguns aspectes
inicialment poc clars del nostre rreball.
(2) Vegeu J. C A S A S i E. S A N M A R T Í . «El
C a m í d'Empúries. Aproximació a la xarxa
viária del Baix Empí)rd&», ¡nformació Arqueológica 33-34 < 1980), pas. 59-63.
(3) Tor el material arqueologic descoberr durant
la intervenció s'ha diposirac a «Terracota^
-Musen de Cerámica de la Bisbal, ajudant a
completar el seu fons per aquests períodes.
(4) J o a n B A D I A . L'arquitectura
medieval de
l'Empordh. ¡- El Baix Empordá, 1977, pag.
109.
(5) Jordi FRICÓLA. E! Castell de ki Bisbal. 1972,
pag. 4.
(6) Plánol aixecat arran de l'ocupació de la Bisbal per les rropes franceses deis Cent mil Filis
de Saní Líiiís. U n a copia d'aqucsr plano! es
conserva a l'Arxiu Comarcal, procedent de
l'Arxiu del Chareaux Vincennes a Franca.
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