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Is vessants pirinencs del costat meridional de les

les fortaleses mes primitives- son relativament escassos o molt

^ ^

muntanyes de les Salines i Bassegoda, i mes engá el

fragmentaris. Els efectes deis terratrémols del segle XV centráis a

^ 1 ^

massís del Mont, defineixen un temtori i un paisaíge

la Garrotxa i la Selva en poden teñir la culpa, en bona part. Per

de gran atractiu, al nord-oest de l'AIt Empordá. A

exemple, a les valls i muntanyes de les Salines i Bassegoda hi

l'edat mitjana aqüestes terres formaven part del sector mes

trobem els característics i suggestius campanars románics

oriental del comtat de Besalú. Avui hi trobem un veritable

d'espadanya, pero els de torre en son absents, perqué els que hi

escampan d'edifícis i de restes medievals d'un valor patrimonial
extraordinari, que en molts casos son poc visitades i resten en el
mésabsolutoblit; un fet incomprensible si tenim en compte que
el seu interés historie i cultural s'agermana amb la bellesa natural del territori, un espai geográfic molt assequible al visitant.
Josep Pía afirmava que l'Empordá és «un camp de ruines». A les
Salines i Bassegoda, els pilots de pedrés informes, que caldrá
que sig'.iin investigats pels arqueólegs, i les construccions arruínades -anteriors ais canvis de poblament derivats de la Pesta
Negra de la primera meitat del segle XIV i desastres posteriorsconviuen amb interessants edificis mes o menys ben conservats
que mereixen formar part deis itineraris de visites culturáis i que
haurien de ser objecte d'una major i mes atenta divulgado. Caldria afegir-hl, naturalment, el patrimoni d'époques anteriors i el
riquíssim de temps postmedievals, especialment l'arquitectura
tradicional, amb l'ampli repertori de masJes, d'un gran interés, i
totes les altres manifestacions cuites o bé populars, com les
construccions de pedra seca, enormementfascinants.
L'arquitectura medieval té, tanmateix, en aqüestes contrades una preponderancia molt gran, com a tota la Catalunya
Vella. Cal dir, pero, que els testimonismaterials de temps altmedieval -de les esglésies preromániques i del románic inicial, de
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La decorado de la parla de l'eíglhia d'A^uüana és idéntica
a la d'algunes esglésies de Terra Santa. (A la dreta, ¡a Janana
de la basílica del Sant Sepulcre deJerusalem,
s.XU).

havia varen caure, exceptuant el molt massfs, sólid i ferreny que
encara s'enlaira orgullos i desafiant a l'lnteressant nucli de Sant
Lloreng de la Muga. Mai no sabrem, per exemple, si es va arribar
a aixecar una torre de campanes románica a Santa María de
Lledó. No es va construir o va caure?
En aquest territori no hl trobarem, pertant, moltes edlficaclons senceres ben conservades anteriors al segle XII, les que
eren bastidos amb pedrés només desbastades o amb carreus de
mida petlta. En canvi, s'hi han mantingut dempeus, com a les
contrades veínes del Vallespir i Taita Garrotxa, nombroses esglésies del románic evolucionat, deis segles Xll-Xlll, construccions

Arquitectura religiosa

generalment simples i austeres, pero de gran solidesa, fetes amb
carreus grossos, ben tallats i polits i cobertes amb termes voltes

La colonització benedictina del territori té com a punts fonamen-

apuntades.

tals les fundacions deis monestirs deis segle IX de Sant Pere

A les terres de les Salines i Bassegoda no existeix cap mos-

d'Albanyá, aviat convertit en simple cel-ia dependent de Santa

tra important d'arquitectura religiosa gótica. En els segles del

Maria del Vallespir (després, d'Arles) just a l'altre costat de la

gótic el país ja eslava saturat de l'art anterior, el románic. Pero

carena pirinenca, i Sant Martí de la Muga o de les Escaulos, del

també cal teñir molt en compte la continuítatde les formes tradi-

qual avui no queden rastres apreciables. Santa Maria de Panis-

cionals romániques en el món rural. No cal pas aMudiral nord de

sars, cenobi i hospital al pas de la via Domitia-Augusta per

Franga: mentre al mateix Empordá al segle XIII es bastía el gran

l'Albera, va ser una fundació també de l'abadia d'Arles, del segle

temple gótic de Santa Maria de Castelló d'Empúries, a la capital

X o inici del XI, sobre les restes romanes deis Trofeus de Pompeu,

del comtat les esglesioles i capelles menys importants seguiren

que després passá a dependre del monestir de Ripoll. Sant Llo-

adoptant amb más o menys fidelitat i durant molt de temps la

reng del Mont o de Sous, en un replá elevat de la muntanya del

manera i les formes de i'art anterior. És el que anomenem romá-

Mont, coronada per un castell i mes tard peí popular santuari de

nic de perduració o d'inércia, del qual trobem mostres ais segles

la Mare de Déu, es va fundar al segle IX. Santa Maria de Uedó

XIV i XV, i finsméstard en aquest territori.

fou un important priorat de canonges agustinians, eixit de l'aba-

A continuado es procurará donar una visió, forgosament

dia de Vilabertran al darrer quart del segle XI i fundat sobre unes

breu i esquemática, deis diferents monuments i restes arqueolb-

esglésies anteriors, abandonades. D'alguns d'aquests cenobis

giques de les Salines i Bassegoda, seguint un ordre cronológic

es conserven edificacions i restes de gran interés, pero cal que

dins de cada tema. De cada període o apartat hl ha la intenció

les comentem dins del conjunt del patrimoni que ha arrlbat ais

d'esmentar la majoria deis elements d'interés, sense pretensió

nostres dies en aquest territori.

d'exhaustivitat, i de donar relleu ais que es consideren mes notables per diferents motius.

Les construccions anteriors al románic, l'arquitectura que
anomenem prerománica, malgrat les consideracions prece-
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dents, té una presencia gens negligible en aqüestes contrades.
D'aquesta arquitectura deis segles IX i X en resten dempeus sectors mes o menys importants de diverses esglésies amb capgalera carrada (absis trapezials o rectangulars) o en planta de
ferradura mes o menys pronunciada, tot d'un interés extraordinari peí seu arcaisme, especialment les parts consen/ades de
Sant Quirze d'Olmells (üers) i de Sant Julia de Ribelles, la ñau
de Sant Brig de Tapis, els absis de Sant Pere deis Vilars, Sant
Feliu de Carboniíls i Sant Uoreng de la Muga... Com a mostres
certament excepcionals hi ha l'església de Santa Maria de Vilanat, un deis grans monuments prerománics del país, amb absis
central rectangular i absidiotes de ferradura i decoració esculpida d'influéncia carolíngia i temes clássics, la de Sant Pere
d'Albanyá (amb fagana d'época posterior), d'una ñau, transsepte i trjs absis, on s'ha descobert la finestra de capgalera de la
ñau que acaba de confirmar aquesta atribució estilística i cronología, i Sant Martí del Forn del Vidre (la Jonquera), una cel-la trícora (capgalera en forma de trévol), monument d'una gran singularitat per les seves arrels molt arcaiques, que desgraciadamentencara no és visitable.
Les manifestacions romániques del segle XI teñen pocs
exemples sencers a la zona i alguns encara sense decoració
«llombarda», com la capella de Sant Estove del Uop (Damius).
Una mostra excepcional, tot i trobar-se en ruina, és el monestir
de Santa Maria de Panissars, ja esmentat, amb l'església proveí-
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da de cripta i de planta molt especial. Sant Mad:í de Queixás
(Cabanelles) és, segurament, l'església que presenta els enigmes mes inquietants de totes les que encara queden per explorar! estudiar amb profunditatde les nostres comarques. L'església monástica en ruines de Sant Lloreng de Sous és l'exemple
perfecte de l'adaptació del románic llombard a l'esperit de
¡'arquitectura autóctona.
Potser el mes prudent és no comentar cap aspeóte de les
restes de la petita, pero interessant, església de Sant Miquel de
la Cirera (del segle XI, amb alguns murs probablement anteriors),
que havia estat una ceMa de l'abadia d'Arles des del segle IX, ja
que ha estat desfigurada per la manipulado nefasta d'uns «restauradors» irresponsables i incults.
A les Salines i Bassegoda, com a les torres veínes (bona
part de la resta de l'AIt Empordá, la Garrotxa, el Vallespir, el Pía
de í'Estany) hi prollferen esglésies rurals deis segles XII i Xltl que
presenten, amb peques vahacions, un esquema forga repetitiu:
una ñau amb absis semicircular, volta apuntada i un tipus de
porta d'arcs en degradado sense gens o molt poca decoració,
ámpliament difós a cada costat de la carena pirinenca, grosso
modo des del coll d'Ares al litoral. Son esglésies austeros, pero
elegants, uns edificis alhora ferms i esvelts. En son mostres els
temples de la Vajol, Darnius, Bassegoda, Lliurona, Pincaró, Corsavetl, Fontfreda, Sant Martí Sesserres i tambe Santa Maria del
Paiau, amb la seva alta i elegantespadanya, i Santa Coloma de

Sant Maten de Vilademires.
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Cap^alcra i campanat de l'í'sji;¡éíia ele SÍHU l¡oí-en( de la M¡{Í;Ü.

Cabanelles, amb el laberint grafitat. Altres esglésies mes com-

gen orienta!, árab, adaptat en edificis cristians de Terra Santa

plexes presenten escultura a les portades o a Tinterior, com ara

amb les croades; per exemple a la fagana de la basíiict^ del Sant

Sant Martí de Maganet de Cabrenys i la fagana de Santa María

Sepulcre (deis anys 1131-1144) i a l'església de Santa Anna, de

de Cistella, que ofereíx un conjunt ornamental emparentat amb

Jerusalem. És un tema ornamental que es retroba a l'oest de

el de l'antiga canónica de Lledó. Santa María de Uedó és, per

Franga,a la regió d'Angulema.

molts conceptes, el gran monument románic del territorí, per

La probable influencia de ['arquitectura del Cister, o potser

Tarquitectura i l'escultura de la seva església, les restes del

també deis ordes militars, es pot invocar en raparició de temples

claustre í totel conjunt conventual. L'escultura, d'una gran quali-

sense absis destacat, de planta simplement rectangular, ja del

tat, dins l'influx de l'escola rossellonesa í tolosana, té paraMels,

segle XIII, com ara Sant Mateu de Vilademires i Santa María de

a mes de Cistella, a l'església propera de Sant Pere de Navata i

l'Estela.

també a Santa María de Costoja, just al llindar del Vallespir.

Entre les construccions, tan interessants, que segueixen ja

Dues peces d'escultura son especialment dignes d'esmentar: les

forad'época lesformesromániquespopulars, el "románic d'inér-

lapides sepulcrals que avui podem veure a les esglésies

cia», hem d'esmentar en primer lloc l'església del santuari de

d'Albanyá (procedent de Sant Feliu de Carbonills) i Maganet de

Santa María del Mont («patrona de TEmpordá», com diu la glos-

Cabrenys (de Sant Miquel de Fontfreda).

sadeJacintVerdaguer), construida a la segona década del segle

Santa María d'Agullana, edifici d'una remarcable esveltesa,

XIV. Altres esglésies tardanes d'aquesta tipología son Santa

mereix una atenció especial en tot el seu conjunt, pero d'una

Magdalena (Terrades), Sant Joan de Baussols, la Mare de Déu

manera particular per la seva portada, que té una arquivolta

de la Fau, Termita deis Apbstols (de Lledó) o la de Sant Jordi

decorada amb el tema de motllures de bossell múltiples, d'ori-

(Sant Uoreng de la Muga).
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De les muralles, sovint en queden restes que defensaven les
celíeres o salvetats, com a Darnius, Albanyá, les Escaules o veritables recintes a l'entorn deis nuclis de poblado, com a Maganet i,
sobretot, a Sant Uoreng de la Muga, poblado remarcable per
l'extensió i conservado deis elements de fortificacid de la muralla;
llengos de murs, torres i portáis. Precisament, la torre gran aíllada i
enlairada sobre el nucli de Sant Uoreng és prácticament rúnica de
i'Empordá que es pot comparar a les de guaita i defensa medievals que existeixen a les terres veínes del Vallespir i el Rosselló.

Arquitectura civil
Aquest és l'apartat segurament más ric i complex del patrimoni del
territori iambtotacertesaelmenysconegutiestudiat. Sóngairebé
innombrables les restes de poblats i de masos escampats per tot
el seu espai geográfic, un patrimoni arqueoibgic extraordinari que,
de moment, no sembla que a ningú l'interessi investigar i recuperar. Podem esmentar les restes de petits nuclis de poblado mes o
menys agrupats de Panissars, Corsavell, Carbonills, Gañeres i íants
d'altres que esperen uns adequats treballs d'excavació que contribueixin al coneixement de la poblado medieval d'aquestes terres
quan, com hem dit, la investigado arqueológica de la dita época
Cone^iul ami el caílclís deis Moros es el castcH d'Eícale^. Vihmant.

esdevingui habitual i prou reconeguda, com ais paísos cuíturalmentmésavangats.
Els llocs de poblament es rdadonen amb les restes d'explota-

Castells, muralles i torres

ció deis recursos naturals o amb les vies de comunicado: els
camins i els ponts com el de Sant Uoreng i el de Sant Antoni, sobre

Els castells roquers o encimbellats de les Ierres de !es Salines i

la Muga. Es pot parlar deis molins, com el molt singular i árcale

Bassegoda son, com a tot el país, majoritáriatrient enrunats. Es

anomenat el Molí de les Puces, a les Escaules, que no és únic, ja

coneixen alguns rastres de fortaleses deis primerstemps del domi-

que en el mateíx tram de la Muga n'hi ha restes d'altres de sem-

ni carolingi, castells clarament prefeudals, sempre amb vestigis

biants. Les ruines del Molí de Balase, a l'alta Muga, al terme

molt minsos, amb murs generalment de pedra seca. El castell
d'Arget (Albanyá), dit també de Ballabriga, té restes encara torga
aparents, mentre els vestigis deis de Bac Grillera, de Falcó i de Cornell son quasi inexistents o, segons com, molt dubtosos. En canvi,
hem pogut identificar i tenim en estudí les restes de la Roca de
Maganet, documentada al segle IX, igualment que el «castell de
Bassegoda», sobre la Menera i la seva explotació minera antiquíssima, Tot i que rúnica documentado coneguda que hifa referencia
sigui baixmedieval, de l'época de Jaume I, les restes evidencien
una datació molt reculada.
Altres castells medievals, en les parts subsistents, son els de
Cabrera, Mont-roig, Biure, el Mont, Sant Uoreng de la Muga, la
comanda hospitalera d'Avinyonet i el de Llers, amb tot el dens conjunt del seu entorn, del qual formen part, entre d'altres mes enroñáis, els castells d'Hortal, de Molins i de les Escaules. El característic castell residencial gótic o casteli-palau és present la Boadella, Palau-surroca i Vilarig, aquest darrer amb sectors mes añiles i
interessants reformes ornamentáis renaixentistes,

Moncitir de Sant Lloiruf de Sous. Alhíinyá.
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d'Albanyá, d'origen aitmedieval, ens evoquen els personatges de

corregir com mes aviat millor. És molt necessari que els mateixos

La Punyaíada de Marian Vayreda. A mes deis nombrosos molins i

habitants de les terres de les Salines i Bassegoda coneguin i valo-

els diversos forns, cal considerar les fargues, de Ma^anet, Sant

rin el patrimoni historie i cultural del seu petit país. Ara mes que

üoreng i altres punts, de tanta transcendencia en reconomia tradi-

mal ens convé recuperar i potenciar l'autoestima com a emporda-

cional del paísdurantsegles.

nesosicatalans.

El conjuntdel Bertrán, al terme d'Albanyá, es podria consideraron deis paradigmesd'aquesttipusde patrimoni cultural. Sem-

Joan Badia-Homs éí hisioriador.

bla ciar que es pot identificar amb la vihia Castellá, documentada
al segle X. És un extens conjunt edificat, un gran mas fortificat o
sala medieval, que compren les restes de dos colomars, un d'ells
construít en opus spicatum. En el curs proper de la Muga hi ha
encaixos tallats a la roca de supon: de rescloses i passeres o
palanques. Estrada d'un lloc arqueológic d'interés excepcional.
El patrimoni d'época medieval del territori de les Salines i
Bassegodaésd'unadensitat extraordinaria. Peí quefaa les restes
de poblament i d'explotació preindustrial, encara s'ha de catalogar
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