
Memòria de la intervenció arqueològica al Castell 
de Besora (Santa Maria de Besora, Osona)

Francesc Busquets i Costa i Marta Fàbregas i Espadaler

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Biblioteca del Patrimoni Cultural

Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei d'Arqueologia i Paleontologia

7028



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Besora (Santa Maria de Besora, Osona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arqueòlegs Directors de la intervenció:  

FRANCESC BUSQUETS 

MARTA FÀBREGAS 

Assessor tècnic i científic:  

PERE COMAS 

 

Gestió de la intervenció:  

ATICS SL 

 

Mataró, juny de 2008 



Memòria de la intervenció arqueològica al Castell de Besora (Santa Maria de Besora, Osona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puig en lo Castell posada 

Sou nostre Amparo, Senyora, 

Siaunos sempre Advocada 

Mare de Déu de Besora 

 

(Goigs a la Mare de Déu de Besora) 

                   (circa 1670) 
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Abans d’iniciar la descripció dels treballs de les campanyes realitzades durant 

el trienni 2005-2007, volem agrair sincerament a totes aquelles persones, que 

en són moltes, que de manera desinteressada han aportat els seus 

coneixements i les seves hores, normalment de vacances, en les diverses 

tasques que s’han anat realitzant al Castell de Besora. 

En primer lloc, a tots els membres de l’Associació dels Amics del Bisaura, ja 

que sense la seva insistència inicial, no s’hagués començat a treballar en el 

jaciment. A l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, que també des de l’inici va 

recolzar el projecte, tot i la seva magnitud. A l’Agent de Desenvolupament Local 

del Consorci de la Vall del Ges i del Bisaura, per l’alegria demostrada i l’alt 

coneixement en els temes més feixucs relatius a subvencions. Al propietari dels 

terrenys, que mai ha posat cap problema per a permetre la intervenció sobre el 

monument. Al rector de Santa Maria de Besora, que en tot moment ha mostrat 

el seu interès i a més, ha permès fer ús de la rectoria als arqueòlegs 

participants. Als alcaldes dels ajuntaments del Bisaura que sempre han recolzat 

els projectes. I finalment a totes les persones dels pobles de Santa Maria, de 

Sant Quirze, Vidrà, i Montesquiu, que, demostrant que s’estimen el seu 

patrimoni han ajudat a que el Castell de Besora, actualment es trobi emmarcat 

dins un bon projecte de conservació i estudi històric i arqueològic. 

Camil Adam, Josep Anglada, Marc Basagaña, Joaquim Bosch, Joaquim Bosch 

(nen), Arnau Bosch, Bruna Busquets, Enric Cabana, Daria Calpena, Núria 

Capdevila, Eva Cardelús, Montse Carrera, Lluís Comas, Pere Comas, Pau 

Comas, Montse Comas, Baltasar Dot, Nuri Fajula, Joan Font, Sílvia González, 

Antoni Martin, David Mascarella, Toni Mata, Àngela Mitjavila, Xevi Mitjavila, 

Mohamed, Marjolaine de Muylder, Eudald Parcerisas Joan Raurell, Alessandro 

Ravotto, Berta Rifà, Sergi Rifà, Maria Roca, Neus Roca, Torns, Jordi Torruella, 

Bart Vandermeer, Marit de Vandermeer, Tesa Vandermeer, Nicki Vandermeer, 

Montse Vilalta... i als que ens haguem pogut oblidar...  

 

A tots ells, MOLTES GRÀCIES!!! 
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SITUACIÓ GEOGRÀFICA I MARC GEOLÒGIC 

El castell de Besora i l’església de Santa Maria es troben al nord-oest del terme 

municipal de Santa Maria de Besora al Bisaura, a cavall entre Osona i el 

Ripollès. Es situa al cim planer del turó al qual ha donat nom, d’una àrea 

aproximada de mitja hectàrea, que s’alça a 1092 metres sobre el nivell del mar, 

i està envoltat de cinglera en tota la seva vessant est i sud. 

S’hi arriba a peu, per un camí costerut i sinuós que s’inicia al pla de Teia, a 860 

metres d’altitud, al peu de la carretera BV-5227 que uneix Vidrà, Santa Maria 

de Besora i Sant Quirze de Besora, i que puja per una pista fins prop del mas el 

Pla i continua per un sender fent ziga-zaga per la vessant obaga del turó del 

castell. L’església de Santa Maria ocupa l’extrem de llevant de la plataforma i té 

l’àbsis a frec de cinglera. 

Des del punt de vista geològic1 regional, la zona estudiada es troba en 

l’anomenada Conca de l’Ebre, en la zona d’avantpaís plegada dels Pirineus 

Orientals i sobre els materials d’edat paleògena que reomplen la citada conca 

d’avantpaís de l’Ebre. Localment, l’altiplà on es troba situada l’església de Santa 

Maria de Besora està format per materials de l’Eocè Superior, quedant afectats 

per un plegament sinclinal: el Sinclinal de Vidrà. Litològicament, aquests materials 

corresponen a margues i arenisques de tonalitat gris-blavosa dipositats en 

ambient deltaic. 

Cal tenir present que la zona territorial que ens ocupa està afectada per 

nombrosos plecs sinclinals i anticlinals, que fan que tota la zona hagi estat 

sotmesa a importants esforços de compressió i distensió, generant una fractura 

important dels materials del subsòl i la formació de falles o macrofactures. 

De les observacions efectuades sobre el terreny2, se’n desprèn una estructura 

que, a grans trets, ve caracteritzada per un conjunt d’estrats margosos de 

coloració gris que conformen la base de l’estructura investigada i es situen al peu 

de l’espadat, i suprajacent a aquests un paquet d’arenisques grises. Recobrint 

l’estructura rocosa s’hi detecta una capa de terra vegetal i materials d’aportació 

antròpica. 

                                                           
1 BATLLE DÍAZ, A. (2007): Estudi geotècnic i d’estabilitat del talús que conforma la base de 
suport de l’ésglésia de Santa Maria de Besora. Batlle & Mascareñas Geoprojectes, s.l. 
2 BATLLE DÍAZ, A. (2007): Idem. 
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Pel que fa al dipòsit margós, de caràcter rocós es tracta d’una aportació 

sedimentària natural de procedència marina i està format per margues 

areniscoses de  de tonalitat grisa - blavosa amb intercalacions decimètriques 

d’arenisca. I el paquet superior es tracta d’un dipòsit arenós de caràcter rocós, 

d’aportació sedimentària natural de procedència deltaica. La tipologia d’aquest 

material és d’arenisques de gra fi a mig, de ciment carbonatat, de tonalitat grisa – 

blavosa afectada per fracturació.  
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INTRODUCCIÓ HISTÒRICA  

El castell i l’església surt repetidament en la documentació a partir del 885, en 

el document d’oblació de la petita Emma, filla de Guifré el Pelós i primera 

abadessa de Sant Joan de les Abadesses.  

L’església de Santa Maria apareix amb funcions parroquials en les tres llistes 

de parròquies de Vic datables entre els anys 1026 i 1154, on figura amb els 

topònims de “Besaura” i “Bisaura”. 

El domini superior del castell i terme i el dret d’exercici de la jurisdicció restaren 

en poder de la casa comtal de Barcelona. L’any 1018 la comtessa Ermessenda 

el va infeudar o cedir per un pacte entre comtes al comte Bernat I dit Tallaferro, 

de Besalú, no obstant el seu domini superior continuà en poder de la casa 

comtal de Barcelona, presidida entre 1018 i el 1043 per l’esmentada comtessa 

Ermessenda de Carcassona, vídua del comte Ramon Borrell de Barcelona. 

Aquesta gran comtessa fou tutora del seu fill Berenguer Ramon I i després, del 

seu nét Ramon Berenguer I, ajudada en el govern per Gombau de Besora, 

senyor d’aquest castell, una espècie de primer ministre o home de confiança 

seu. Això explica segurament que al final de la seva vida la vella comtessa es 

retirés a viure en una casa propera a l’església de Sant Quirze de Besora, on 

morí el dia 1 de març de l’any 1058. Va ser enterrada a la catedral de Girona. 

El govern directe o efectiu del castell fou encomanat a una família de veguers, 

que varen prendre el cognom del castell. Fou en l’època d’un d’ells, el noble 

castlar Gombau de Besora (aprox.992- aprox.1050), fill d’Ermemir de Besora, 

que el castell tingué el seu màxim esplendor. El domini del castell englobava 

els territoris de Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora, l’actual 

Montesquiu, que en aquella època encara no existia, i durant un temps també 

Saderra i Torelló. Però els dominis de Gombau s’estenien molt més enllà, per 

tota Catalunya. En Gombau de Besora va ser senyor dels castells 

d’Eramprunyà al Baix Llobregat, de Cubelles i Pacs al Penedès, de Montbui, 

Montornès al Vallès, i d’altres territoris. 

A partir de la mort de la comtessa Ermessenda i de Gombau, el Castell de 

Besora entra en el seu declivi. Passa a mans de la filla de Gombau, Guisla, la 

qual s’enfronta amb el comte de Barcelona i aquest li pren tots els seus 
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dominis, inclòs el castell de Besora que és confiat a la família Montcada. El 

1309 quan s’extingeix la línia dels Montcada el castell torna a estar en mans 

dels Besora, els quals fins al moment havien viscut al castell però no amb 

domini directe sinó sota les ordres dels Montcada. Els Besora, ja senyors del 

castell, l’any 1337 traslladen la seva residència al castell de Montesquiu. 

Comença el declivi del castell, però en realitat l’abandonament s’inicia a partir 

del segle XV amb l’ocupació remença per les tropes de Verntallat, entre 1462 i 

1472. Aleshores els seus senyors ja residien a Montesquiu, però els castlans 

cuidaven encara que el castell es mantingués en pla de defensa i tinguessin 

lloc on allotjar-se els defensors en cas de perill. No obstant, aquesta primera 

ocupació bèl·lica, ben documentada, no sembla que destruís l’arquitectura del 

castell, consistent bàsicament en la muralla de la part nord de l’esplanada on 

es devia trobar el portal fortificat d’accés i un seguit d’estances adossades a 

aquest mur i obertes a migdia. Sembla que a partir d’aquest moment, al castell 

només hi viu el sacerdot o rector de Santa Maria, fet que perdurarà, 

segurament, fins el segle XVII. 

L’any 1.620 consta que el castell es trobava derruït, però tenia algunes parets 

dempeus i encara hi havia algun recinte utilitzable com a clausura. I durant la 

Guerra dels Segadors, Lluís Descatllar, senyor del terme, fou partidari del rei 

d’Espanya, per la qual cosa li aparedaren el castell i el consideraren traïdor; tot 

i que fou capturat dues vegades, aconseguí d’escapar-se. 

Pel que fa a l’església, es construí una segona volta, ja que l’original, o bé 

s’hauria esfondrat durant els terratrèmols del segle XV, o bé l’haurien modificat 

juntament amb la reforma que es produí durant el segle XVI. La reforma fou 

important i va consistir en: l’obertura d’una capella a la paret nord i contraforts 

adossats a aquesta, l’ús com a capella de la planta baixa del campanar i 

l’obertura de la porta principal a la paret occidental. De l’any 1.276 ens consta 

l’existència d’un altar dedicat a Sant Miquel, a més del de Santa Maria i a partir 

de l’any 1686 també sabem que n’hi havia un de dedicat a Sant Isidre.  

La mateixa família, els Besora que anaren canviant de nom, bàsicament per 

matrimonis amb pubilles, foren molt temps de la família Alamany-Descatllar i 
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l’any 1698, el rei Carles II els concedí el títol nobiliari de Marquès de Besora. 

Aquesta família va posseir el castell fins a inicis del segle XIX. 

L’església de Santa Maria va ser destruïda, el 1838, durant la Guerra Carlina 

(1833-1840) per evitar que servís d’amagatall dels carlins. 
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DESCRIPCIÓ DE LES RESTES VISIBLES 

En el moment d’iniciar la present intervenció, l’únic estudi del castell del que es 

disposava era el realitzat per l’arquitecte Josep Maria Pericas, que va visitar el 

castell el 1906 i 1911, en va prendre les mides i en va aixecar una planta, 

destruïda el 1936, però de la que es conserven tots els croquis que en va 

prendre amb les mides i que presentem en aquesta memòria (vegeu 

planimteria). 

Fent una breu descripció de les restes visibles abans de la intervenció, podem 

dir que a tramuntana i donant accés al cim del turó, hi ha un mur perimetral de 

carreuons, potser del segle XI o XII, però reformat en èpoques posteriors. 

Tanmateix, en unes fotos conservades al fons documental del Servei de 

Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, preses l’agost de 

1961, apareix un parament d’opus spicatum que podria datar del segle X (ben 

visible actualment). L’edificació més ben conservada, la qual és mancada de 

coberta i té alguns murs ben arruïnats, se situa al nord-oest de la fortalesa. Tal 

vegada, presenta un estat acceptable perquè podria haver fet la funció de 

rectoria fins al 1759, en que es va consagrar la nova església al nucli actual de 

la població, en el Pla de Teia, prop de la carretera, i la del castell va esdevenir 

santuari. 

L’edifici que avui trobem de l’església de Santa Maria, dalt el pla del castell de 

Besora, se sap que fou construït el segle XI sobre les restes d’una primitiva 

església del segle IX. El campanar també és del segle XI i l’atri del XII. 

Posteriorment s’amplià amb capelles i es reconstruí  la volta de la nau, 

esfondrada el 25 d’abril de 1838, segons un document de l’arxiu parroquial,  per 

evitar que s’hi fortifiquessin els carlins.   

Segons Mn Antoni Pladevall i Font, la part més genuïna i ben conservada és la 

seva capçalera formada per l’absis i un espai més estret que la nau a manera 

de presbiteri, element no infreqüent però força singular en el romànic. 

L’absis té una obertura de quatre metres i un parell de fondària i conserva 

encara la seva volta primitiva, igual que l’espai del presbiteri de dos metres i 

mig de llargada per uns cinc d’amplada. Al mig de l’absis hi ha una bonica 

finestra de doble esqueixada igual que al mur meridional del presbiteri. 

Exteriorment l’absis, la part més cuidada de l’edifici, es mostra ornat per quatre 
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esveltes lesenes verticals que el divideixen en cinc registres que acaben amb 

les clàssiques arcuacions cegues; aquestes estan fetes, com tota l’obra, de 

pedra només desbastada, però ben disposada, tant en el mur, on està 

col·locada en filades força regulars, com en els arquets que formen les 

arcuacions cegues. Aquest absis es troba a frec de cingle i contemplar-lo no és 

fàcil. La finestra s’obre al registre del mig. La vegetació creix sobre el seu 

teulat, segurament cobert de lloses. 

El campanar o gran torre que té adossada a la part de migdia i l’atri que 

acompanya la resta del mur meridional de la nau, són els altres dos elements 

destacats de l’obra. 

El primer, més que campanar sembla ser una torre de defensa, vinculada 

antigament com a punt de vigilància de la fortificació del castell. Té una base 

d’uns cinc metres de costat i el pis inferior es troba obert a la nau i convertit en 

capella lateral com volta de creueria. Al pis o pisos superiors, perquè únicament 

examinant les antigues fotografies i el seu estat actual, es veu que ha perdut 

alguns metres d’altitud, s’hi accedeix per una petita porta que tenia accés 

només per fora a un extrem de la galeria de migdia. És d’obra romànica molt 

poc posterior a la de la capçalera i mostra una decoració d’una gran lesena que 

ressegueix tot el contorn del primer pis, la qual tal vegada acaba amb 

arcuacions o amb petits ressalts ò mènsules com el campanar de Sant Pere de 

Casserres, amb el que té una certa similitud. És aquesta una part que caldria 

consolidar en el seu cimal perquè no continuï degradant-se. 

L’atri o galeria, que és més tardà i cobert amb simple embigat, tenia una gran 

obertura a ponent i quatre de més baixes formant porxada a migdia. Era una 

estructura molt alta i massissa, de manera que la seva coberta formava 

pendent amb la de la coberta lateral de l’església. En els darrers anys ha perdut 

el seu angle sud-oest i aviat serà una ruïna total si no es consolida. A ell s’obria 

la porta primitiva, més tard cegada. En els darrers temps sembla que servia 

d’aixopluc dels feligresos més que no pas d’atri del temple. Interiorment tenia 

nou metes de llargada per tres i mig d’amplada. 

La gran nau té uns 14 metres des del graó del presbiteri fins al portal de ponent 

i de prop de 6 metres d’amplada. La data de 1590 que es llegeix sobre el portal 

adovellat de ponent, indica quan es va cegar el portal de migdia o de sota l’atri 
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o galeria per obrir el de ponent. Els contraforts de la part nord revelen que 

calgué reforçar l’estructura, segurament per fer-hi una segona volta. 

Cal esmentar també, l’existència d’un mur perimetral al límit meridional de 

l’esplanada que tot i que gairebé no és visible en el plànol d’en Pericas hi 

consta i, com veurem més endavant, s’ha detectat algun tram, gràcies als 

sondejos arqueològics. 
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

El Castell de Besora és un important element patrimonial, que està declarat com 

a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de Monument Històric. Mentre 

que l’església, tot i no tenir una catalogació específica també és un element 

patrimonial a tenir en compte.  

Des de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, juntament amb l’Associació 

dels Amics del Bisaura (entitat sense ànim de lucre que treballa per la 

divulgació i conservació del patrimoni del Bisaura) s’ha promogut la 

revitalització d’aquest bé cultural. 

Així doncs, es va presentar la necessitat de dur a terme una Fase Prèvia, per a 

conèixer una mica la realitat del monument (tant a nivell arqueològic, com 

d’estat de conservació). Aquesta informació esdevindrà la base per a poder 

redactar el Projecte per a l’estudi, restauració, consolidació, adequació i difusió 

del Castell de Besora i l’Església de Santa Maria. La redacció i posterior 

execució del Projecte es durà a terme amb un equip pluridisciplinar que estarà 

format per: arquitectes, restauradors,  arqueòlegs i historiadors. 

Cal fer especial esment d’aquelles entitats que han aportat subvencions per a 

dur a terme aquesta tasca, ja que sense elles aquests estudis històrics,  

arqueològics i d’estat de conservació no haurien vist la llum. Es tracta del 

Departament de Cultura i Mtjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya (Àrea de Coneixement i Recerca i Serveis Territorials a Barcelona),  

la Caixa de Manlleu i l’Institut Ramon Muntaner. 

Així doncs aquests primers estudis que conformen la Fase Prèvia, han consistit 

a grans trets en: 

• uns treballs de prospecció realitzats mitjançant dos mètodes: el de 

resistivitat elèctrica i el de magnetometria. 

• la realització d’uns primers treballs de recerca arqueològica, per tal de 

conèixer millor el tipus de jaciment arqueològic.  

• un estudi previ d’alteracions en les construccions, per a preveure les 

necessitats de conservació i restauració a nivell estructural.  
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• un aixecament topogràfic de totes les restes visibles, així com de les 

troballes realitzades durant les intervencions arqueològiques. 

• sondejos i posterior realització d’un estudi geotècnic. 

Tots ells són el que presentem en la següent memòria 

Així, l’objectiu final ha de ser convertir el castell de Besora en un museu a l’aire 

lliure, totalment integrat dintre el seu medi natural, amb diversos nivells de 

lectura pel visitant (des d’una senzilla passejada per un monument històric; una 

lliçó didàctica de la vida en un castell; fins a un jaciment on els especialistes 

puguin posar en pràctica els seus coneixements teòrics).  
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METODOLOGIA EMPRADA 

Per tal de poder descriure de manera entenedora els resultats dels treballs 

realitzats, creiem més interessant fer-ho de manera global, sense fer distincions 

de les diferents campanyes (les quals ja han estat objecte d’estudis separats en 

els seus respectius informes preliminars3), ja que no són rellevants a nivell 

d’informació tècnica.  

En primer lloc es va realitzar una neteja general de la vegetació, la qual 

dificultava poder delimitar amb claredat les estructures visibles. D’aquesta 

manera es va poder topografiar la planta exacta del jaciment. 

En segon lloc es va creure adient dividir el jaciment en diferents sectors, ja que 

la seva extensió així ho requeria. Aquesta divisió s’ha realitzat des del punt de 

vista topogràfic i/o estructural (vegeu Plànol General). Per una banda tenim 

l’església i el seu entorn; per l’altra, les restes del castell; també l’esplanada 

meridional on no apareixen estructures visibles i finalment el camí i els seu 

accés al cim del turó. Partint d’aquesta base s’han realitzat sondejos en 

cadascun dels sectors, per tal de tenir una visió el més integral possible. S’han 

realitzat sis sondejos, tots ells de forma manual.   

Tot i que es tractava de sondeigs distanciats, la metodologia emprada és la 

mateixa com si es tractés d’una excavació arqueològica en extensió, ja que la 

tasca de l’arqueòleg continua sent la de recollir la major quantitat de dades 

possibles sobre les troballes i així poder-ne donar una informació històrica 

detallada. 

Per tal d’aconseguir aquest últim objectiu, cal seguir una metodologia 

sistemàtica i adequada. La que s’ha realitzat en aquesta excavació s’inspira en 

el mètode de registre utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 1975, 

1977, 1979; Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar objectivament els 
                                                           
3 BUSQUETS, C. (2005): Informe preliminar de la intervenció arqueològica realitzada al Castell 
de Besora i a l’Església de Santa Maria, setembre del 2005. Informe inèdit lliurat al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
BUSQUETS, C. (2006): Informe preliminar de la intervenció arqueològica realitzada al Castell 
de Besora i a l’Església de Santa Maria, setembre del 2006. Informe inèdit lliurat al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
FÀBREGAS, M. (2007): Informe preliminar de la intervenció arqueològica al Castell de Besora. 
Sondejos arqueològics per a l’estudi geotècnic. Desembre de 2007. Informe inèdit lliurat al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
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elements i estrats que s’exhumen, realitzant una numeració correlativa 

d’aquests, sota el nom d’ “Unitat Estratigràfica” (u.e.) que individualitza els uns 

dels altres. Cada u.e. es registra en una fitxa on s’indica: la ubicació en el 

jaciment, les seves característiques físiques, la situació en les plantes i 

seccions i la posició física respecte a la resta d’unitats estratigràfiques amb les 

quals es relaciona. 

En el cas que ens ocupa, la numeració s’ha iniciat amb els milers, de manera 

que el primer número fa referència a la cala on es localitza la unitat 

estratigràfica i les desenes i unitats individualitzen cada element. 

Aquest mètode també inclou la realització de material gràfic, el qual està 

compost per plantes i per seccions, les quals ens donen, respectivament, una 

visió diacrònica i sincrònica, de les troballes realitzades. I finalment el material 

fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs realitzats. 

Cal esmentar també, el tractament que donem al material que ens apareix 

durant els treballs d’excavació. En primer lloc es renta amb aigua i cada peça 

es sigla, per tal de deixar constància del seu lloc de procedència. La sigla 

emprada del jaciment és CB (Castell de Besora), any i unitat estratigràfica. I en 

segon lloc, les peces preferents, és a dir, aquelles que tenen forma o una 

decoració prou important, es dibuixen i reben un número, per tal de que quedin 

individualitzades. 
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DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

A continuació expliquem les tasques desenvolupades: 

1. S’ha realitzat una neteja general del monument, desbrossant i manllevant la 

vegetació més espessa que amagava i emmascarava les restes estructurals 

conservades.  

 

 

 

2. La neteja de vegetació ens ha permès fer una topografia actual de les restes 

que estan visibles i s’ha realitzat un aixecament topogràfic acurat que servirà 
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de base per a moltes de les altres tasques a realitzar. En el moment de 

plantejar la intervenció únicament es disposava d’una planta realitzada per 

l’arquitecte Pericas a inicis del segle XX. Era evident, per tant, que calia 

realitzar-ne una actualització. 

 

3. També s’ha dut a terme una diagnosi de les restes de l’església i del castell 

per tal de conèixer el seu estat de conservació. És a dir, s’ha elaborat uns 

mappings d’alteració, en alçats reals (vegeu primers esborranys a planimetria), 

per a poder conèixer exhaustivament el grau de degradació de cadascuna de 

les àrees construïdes i així poder determinar els tractaments més idonis en 

cadascuna d’elles.  

Conseqüentment s’han dut a terme uns primers treballs de consolidació 

d’aquells murs de l’església que presentaven una major degradació i a més, 

constituïen un perill imminent de caiguda de pedres. Així, gràcies a una 

subvenció rebuda des del Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, l’arquitecte Joan Solà, va realitzar un projecte arquitectònic de 

consolidació dels murs de l’església i de l’atri. 

En primer lloc, a banda de fer la consolidació amb morter, es va haver de fer 

una important neteja de vegetació que havia crescut, al llarg dels anys, 

augmentant el desmembrament de les parets però també relligant les pedres 

amb les mateixes arrels. 

Gràcies a aquesta neteja es van poder veure parts del monument que havien 

quedat totalment emmascarades per la vegetació. Una de les parts, la fesomia 

de les quals va variar més, va ser la teulada de l’absis, on es va poder detectar 

el morter, que conserva les marques de les lloses que farien de teulada. 

 

4. A l’inici de la intervenció es van dur a terme uns treballs de prospecció, 

mitjançant dos mètodes diferents. Un és el de resistivitat elèctrica, que 

consisteix en valorar el tipus de terreny, a través del grau d’humitat que conté. 

Així, elements d’origen antròpic poden variar el tipus d’humitat, ja que per 

exemple un mur de pedres donarà una humitat molt baixa. L’altre sistema de 

prospecció és el magnètic, que ens presenta anomalies del camp magnètic 
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sobre elements metàl·lics o elements que han estat exposat a altes 

temperatures (cocció de fang, és a dir, ceràmiques, totxos...)  

 

 

 

5. Per altra banda, s’han realitzat investigacions, des del punt de vista 

arqueològic, en tres de les àrees del monument (vegeu planimetria): les 

restes del castell; l’església i el seu entorn;  i també l’esplanada meridional 

on no apareixen estructures visibles. 

En l’àrea que ocupen les restes del castell, es van realitzar dos sondejos. 

Un d’ells es troba situat a la zona on s’ubicava la cisterna i una bassa de 

recollida i emmagatzematge d’aigua, per abastir el castell i els seus habitants. 

Es tracta d’una àrea d’aproximadament 100 m2 i és l’anomenat Sondeig 1, en el 

qual, en primer lloc es va fer una neteja de la bassa i es va excavar l’interior 

d’aproximadament la meitat nord, el qual únicament estava farcit per una capa 

vegetal (UE 1000). Ben aviat es va documentar el terreny natural i es van poder 

detectar algunes reformes en la construcció de les seves parets. Aquestes 

reformes són de poca envergadura i consisteixen en el reforç d’un dels angles, 

mitjançant un pegat format per totxos i morter de calç. Així doncs, la part 

excavada ens permet observar que la base de la cisterna, que és la mateixa 
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roca natural, és molt irregular, ja que presenta molts desnivells i demostra que 

la roca natural no ha estat polida ni allisada en cap moment. 

La bassa és de planta quadrada. Els 

murs estan bastits amb pedres 

mitjanes lleugerament desbastades i 

lligades amb morter de calç.  

 

 

L’altra tasca primordial ha estat l’excavació de l’entorn de la cisterna, on es va 

poder documentar un nivell superficial, format bàsicament per la terra vegetal 

(UE 1000) i un primer estrat d’amortització (UE 1001) que datem, pel tipus de 

material associat (ceràmica blava catalana), del s.XVII. Amb l’excavació 

d’aquest estrat es van posar al descobert un seguit d’estructures.  

A la banda més septentrional es va localitzar un conjunt d’estructures que 

s’adossaven al mur nord que delimita el turó i que fa de muralla de l’accés al 

castell. Es tracta d’un conjunt format per dos àmbits: un d’ells (àmbit est) és de 

planta quadrada d’unes dimensions aproximades de tres metres quadrats, 

l’interior del qual està totalment cobert d’enderroc: està format per murs (UE 

1009, 1010, 1011, 1014) de 40 cm. d´amplada fets amb pedres de mida mitjana 

i lligades amb morter de calç.  L´altre àmbit és a tocar de l´anterior per la seva 

banda oest, però es troba en un pis superior, que presenta un paviment fet de 

grans lloses (UE 1007) i al qual s´hi accedeix a través d´unes escales (UE 

1005).  
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Entre aquests dos àmbits i les escales es localitza una cisterna (UE 1006), la 

qual presenta una factura molt acurada, feta de carreus ben desbastats, amb 

volta de canó i un forat de desaigua a tocar d’aquesta. Les parets fetes de 

carreus, ocupen una alçada d’1 metre i mig aproximadament per passar, 

després, a ser parets retallades a la mateixa roca natural. 

Pel que fa a l’interior de la cisterna cal dir que també es va netejar de deixalles 

actuals. 
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Entre la cisterna i la bassa també van aparèixer diferents estructures, totes 

elles representades per un sistema constructiu molt fràgil. Es tracta de dos 

murs ( UE 1003 i 1004), els quals tenen una sola filada de profunditat i a més a 

més, l’amplada només la forma una sola pedra i disposada en sentit 

longitudinal. Per tant, són murs de 20 cm. d’amplada com a màxim, fet que ens 

fa pensar més en una alineació de pedres per marcar uns àmbits, més aviat 

amb un ús provisional. Entre aquests dos murs es creava un espai on es va 

poder documentar un paviment de calç que s’hi adossava i que també es 

trobava en un estat de conservació força precari (UE 1002). També es va 

documentar en planta, un altre mur, en diagonal, que tot i que no va ser 

excavat és possible que es tracti d’un desguàs o claveguera. 

De totes aquestes estructures presentades fins ara, només es va excavar 

l’estrat que les cobria i és per això, que a nivell de resultats cronològics, 

únicament podem donar un moment d’amortització de totes elles i que es situa 

en el segle XVII. Pel que fa a la seva tipologia, tot ens fa pensar que es tracti 

d’estructures domèstiques. 

 

 

L’altre sondeig, que és el Sondeig 3, es va situar davant les restes del castell 

(vegeu Planimetria) amb unes mesures aproximades de 3 x 5 metres.  Es va 

documentar un primer nivell de terra vegetal (UE 3000), que cobria un mur UE 

3001), d’una sola filada de pedres, sense morter, en direcció nordoest sudest i 

amb una llargària conservada d’ escassament dos metres. A aquest mur s’hi 

adossava un estrat (UE 3002), d’uns 10cm. de potència, de cronologia 

medieval (de la ceràmica recuperada, només hi ha ceràmica grollera d’època 

medieval i alguns fragments de ceràmica de cronologia ibèrica; també cal 

destacar la presència d’un petita sivella, recoberta de pa d’or). Aquest estrat, 

cobria el terreny natural, és a dir la roca mare, a uns 30 cm. del nivell 

superficial. Ara bé, aquesta presenta una peculiaritat i és el fet de que a 

diferència d’altres zones on s’ha detectat (com veurem més endavant i que és a 

l’entorn de l’església) la roca natural es presenta molt irregular, totalment 

clivellada i formant un trencadís. Es fa difícil de saber si el trencadís és el 
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resultat natural del desgast de la mateixa roca o bé és producte d’una acció 

antròpica d’anivellament de la roca, mitjançant la col·locació de petits fragments 

de la mateixa roca, per tal de cobrir les escletxes que presenta el terreny 

natural.  

 

 

L’altra àrea intervinguda és la de l’església i el seu entorn, on s’hi ha realitzat 

8 sondejos. 

En primer lloc, es va actuar en el Sondeig 2, situat a la banda nord de l’exterior 

de l’església de Santa Maria. S’hi ha fet una cala, per tal de conèixer la 

potència estratigràfica d’aquest àmbit. El sondeig tenia unes mesures 

aproximades de 3 x 5 metres i la profunditat assolida va ser d’1 metre. Ens ha 

permès observar que es tracta d’un terraplenament, que per la banda de 

l’església té una paret adossada a aquest nivell, la qual actua com a mur de 

contenció. La factura d’aquest mur (UE 2003), que és de pedra seca, és força 

barroera i està fet de pedres molt irregulars. 
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Els resultats han estat molt positius, ja que es conserva almenys un metre de 

potència de sediments: un primer nivell de terra vegetal (UE 2000), que cobreix 

un altre sediment amb nombroses pedres, petites, soltes, la majoria d’elles 

força planes (UE 2001) i finalment un altre sediment, que queda cobert per 

l’anterior i que es tracta d’un nivell (UE 2002) una mica més compacte, amb 

algunes lloses de mida més gran. Tant en la UE 2001 com en la 2002 s’han 

anat detectant restes òssies humanes, la majoria de les quals es trobaven en 

desconnexió. Pel tipus de material ceràmic que es va detectar en la UE 2002 

podem donar una cronologia aproximada entre els segles XI i XIII (de la 

ceràmica recuperada, només hi ha ceràmica grollera d’època medieval i alguns 

fragments de ceràmica de cronologia ibèrica). 



Ara bé, també s’han observat algunes restes, cobertes per la UE 2002, que tot i 

no formar part de l’esquelet sencer, sí que conservava alguna part del cos en 

connexió (Individus 21, 24 i 25). Únicament es van detectar dos individus 

sencers (Individu 22 i 23) que es va  creure adient excavar-los per llur fragilitat. 

Es tractava de dos enterraments infantils.  

De l’individu 21 només s’observa el crani i es troba situat a la franja central del 

sondeig. No es va dur a terme la seva excavació per manca de temps, i per tant 

desconeixem el seu estat de conservació. 

L’individu 22 estava orientat 

totalment al revés que l’anterior, és 

a dir, amb el cap al nord i en posició 

de decúbit lateral dret i les cames 

flexionades. Tot i que es van 

documentar unes lloses a la zona 

de la capçalera, estaven totalment 

remogudes i per tant es fa difícil 

saber si formarien part de la tomba 

de l’individu. Gràcies a l’estudi 

antropològic realitzat podem 

precisar l’edat del nen, que es 

trobaria entre els 3 i 4 anys 
 

 

L’individu 23 era possiblement un 

nounat (manca l’estudi antropològic 

que ens permetrà afinar millor 

aquesta hipòtesi).  A l’igual que 

l’anterior inhumació, se situa a 

l’entorn de lloses, una de les quals 

està en posició vertical. Altra 

vegada, però, es fa difícil afirmar 

que formessin part d’aquesta tomba, 

ja que l’estrat (ue 2002) que cobria 

l’individu es trobava molt remenat. 

Es trobava orientat també nord-sud i 

sembla, que en posició decúbit 

lateral esquerra. Cal destacar 

l’existència d’una bona part d’una 

olla de ceràmica grollera reduïda, de 

vora exvasada, perfil en essa i cos 

globular que es trobava situada als 

peus de l’inhumat.  
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Pel que fa a l’Individu 24, es tracta 

d’una inhumació de la qual només 

es conserva el crani i el tronc i que 

es troba orientat nord-sud. Estava 

en posició de decúbit supí. No es va 

poder excavar ja que la resta del 

cos es trobava fora els límits del 

sondeig.  

I ja per acabar, l’individu 25 del qual 

només s’ha documentat, també part 

del crani i de les extremitats 

superiors, tampoc es va poder 

excavar, per sobrepassar els límits 

del sondeig. 

 

 

 

 

 

Així doncs, pels primers nivells que hem excavat, podem dir que ens trobem 

davant d’una necròpolis d’època alt medieval (ss. XI-XIII), els individus de la 

qual, sembla que estarien enterrats amb caixes de llosa, tot i que les que hem 

pogut documentar, han estat desmuntades i molt remogudes. Pel que fa a les 

fosses dels enterraments no s’han pogut identificar, fet que indica un altre cop, 

que aquests nivells (UE 2001 i 2002) han estat molt remoguts. 

Pel que fa l’espai que ocupa, cal assenyalar que en el límit nord del sondeig i 

aproximadament a un metre de fondària ha aparegut la roca natural, en forma 
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de graó bastant pronunciat, que ens indica l’existència d’un desnivell d’aquesta 

cap al sud, fet que explicaria la necessitat del mur UE 2003, per tal de contenir 

l’esllavissament d’aquestes terres. 

 

Un cop finalitzat el sondeig es va cobrir amb una capa de geotèxtil i un gruix de 

terra, d’uns 10 cm. 

 

L’altre sondeig arqueològic és l’anomenat Sondeig 4 i s’ha dut a terme a redós 

de la part externa meridional de l’ absis i el campanar de l’església. Es tracta 

d’un sondeig de forma irregular, ja que ressegueix els murs de l’església. Té 

unes mesures aproximades de 8 metres de llarg i 2 d’ample, més una àrea 

aproximada de dos metres quadrats (vegeu Planta General). S’ha comprovat 

que aquesta zona s’utilitzà com a cementiri parroquial fins al segle XVIII 

(moment que es trasllada la seu parroquial al Pla de Teia, en el poble de Santa 

Maria de Besora). 

A nivell estratigràfic és molt simple, ja que només es va excavar un sol estrat 

(UE 4000) format per terra molt polsosa, amb una important quantitat de restes 

de runa i, sobretot, ossos humans en total desconnexió. Cobert per aquest 

sediment va aparèixer un nivell de necròpolis, que consisteix en l’últim moment 

d’ús d’aquesta, del segle XVIII.  
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Es van documentar un total de 13 individus adults, però amb diferents 

característiques. Per una banda trobem algunes restes que semblen ser 

parcials i en desconnexió (Individu 40, 41,42, 43 i 44). 

 

Individu 40 

 
 

Individu 41. 
 

 

 

Individu 43 a l’esquerra de la imatge i individus 42 i 44 

Hi ha un altre grup d’individus que només els hem documentat parcialment, ja 

que una part de l’esquelet es trobava fora els límits del sondeig. Es tracta dels 

individus 45, 46, 47 i 49. 
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Individu 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individus 46 i 47. 

 

 

       Individu 49 
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Un altre grup format per dos individus, tot i que estan en connexió, només hem 

pogut documentar part de l’esquelet. Són els individus 50 i 51. 

 

Són els dos individus del centre. 

I finalment el darrer grup, que són aquells que es conserven sencers (Individu 

48 i 52. Casualment també són els dos únics que es troben en posició de cúbit 

prono, ja que tota la resta estan en posició de decúbit supí. 
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L’Individu 52 a tocar de la paret. 

 

Pel que fa a l’orientació de les inhumacions totes elles es troben en direcció 

nord-sud, però en algunes zones es troben capiculats, és a dir, uns cranis es 

troben al nord i altres al sud. 

També s’ha detectat alguns claus de ferro que ens indiquen l’ús de caixes de 

fusta de les tombes. 

Cal fer esment de la quantitat de restes de la indumentària que han aparegut 

en bona part de les inhumacions. S’han detectat en aquelles inhumacions que 

es troben en un òptim estat de conservació.  
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Així en l’Individu 48 van aparèixer 

dos petits fragment de roba, 2 

botons de metall i una bala de plom, 

tots ells a l’àrea de la pelvis.  

 

 

 

 

L’individu 49 presentava un conjunt 

de deu botons, de només un 

centímetre de diàmetre i fets d’os, 

situats a la zona del pit.  

 

De l’individu 51 es va poder 

recuperar una cadeneta que estava 

a la zona de l’avantbraç i/o les 

mans.  

 

I per acabar, l’individu 52 

presentava un fragment de teixit 

(força ben conservat) en un dels 

omòplats i dues sivelles de ferro a 

l’alçada del pit. 

 

 

 

Finalment esmentar que, es va 

decidir exhumar aquells esquelets 

(Individu 48, 50, 51 i 52)  que es van 

poder observar en la seva totalitat. 

La resta es van cobrir amb una capa 

de geotèxtil i un gruix de terra, d’uns 

10 cm.  



També es va dur a terme, una ampliació de l’extensió del Sondeig  4, a tocar de 

l’angle que formen les dues parets de l’atri, l’excavació de la qual s’ha 

identificat a partir de la UE 4.500. 

L’ interès d’ excavar aquesta àrea era doble: per una banda, es tractava 

d’investigar les característiques d’aquesta estructura i conèixer la fonamentació 

per a l’elaboració dels geotècnics; i per l’altra es feia del tot necessari dur a 

terme tasques de neteja i desenrunament de l’angle sud oest ja que s’hi ha 

d’intervenir urgentment (consolidació) per tal de frenar la seva erosió i 

conversió en ruïna total.     

La intervenció es centrà a la part occidental de l’ interior de l’atri amb una 

superfície de 2 x 2 metres (Sondeig 12) i a l’exterior de l’angle sud-oest (un 

sondeig d’un metre i mig d’amplada per uns 4 metres de llargària). 

 

També i abans de 

procedir a l’excavació 

d’aquests dos àmbits, es 

realitzà la feixuga tasca 

de retirar tot l’enderroc 

de l’ arc més occidental 

de la porxada de migdia  

i de l’obertura de ponent. 

 

 

La part interior de l’atri sondejada (Sondeig 12) és un espai que anys enrere es 

va veure afectat per la intervenció d’uns furtius.  

Els treballs a l’interior de l’atri han posat al descobert (sota un nivell de terra 

vegetal i runa, U.E. 12.001) la llinda d’entrada a aquesta galeria (U.E.  12.003 i 

12.004), un abocament de calç  (U.E. 12.002), la cala de furtius (U.E. 12.005) i 

dos possibles enterraments (en connexió), dels quals només fou possible 

documentar el crani dels inhumats.  
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També hem pogut documentar la banqueta de la paret sud (UE 7) de la nau de 

l’església i hem arribat a la roca natural. En aquest cas la banqueta sobresurt 

de la línia de façana uns 20-30 cm a diferència de la resta de la banqueta 

documentada fins el moment, que no amplia el gruix de la paret. 

A l’exterior de l’angle sud-oest de l’atri s’excavà un sondeig d’un metre i mig 

d’amplada per uns 4 metres de llargària (Sondeig 4.500). En aquest, es 

localitzaren sota uns nivells molt alterats (amb moltes restes òssies humanes 

en desconnexió) (UE 4500 i UE 4502), almenys 5 inhumats en connexió (UF’s 

451, 452, 453, 454 i 455). Cap d’ells no s’excavà totalment ja que la part 

superior dels individus quedava fora del sondeig. Pel què es pogué 

documentar, 

serien tombes 

de fossa simple i 

orientades est- 

oest (menys la 

UF 455, que 

seria oest- est). 

El materials 

mobles que 

s’associaven a 

aquestes 

tombes sembla 

que donarien una cronologia del segles XII- XIII (cal destacar la troballa d’una 

petxina de peregrí en la UE 4504, en el rebliment de la inhumació UF 452). 

Degut a la impossibilitat de l’ excavació total de cadascun dels individus, es van 

cobrir amb geotèxtil i amb terra per a futures intervencions. 

 
Cal destacar, però, que l’única fossa que s’ha identificat amb certesa és la de 

l’inhumat UF 452, que correspondria amb la UE 4503. Aquesta fossa, estava 

reblerta amb la UE 4504 i a la vegada estaria retallant un possible paviment 

(UE 4501), que s’estendria des de davant de l’accés de ponent de l’atri vers la 

seva cantonada sud-est. Aquest paviment, però, es trobava en molt mal estat 

de conservació. 
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Un altre sondeig proper a l’anterior i també a l’entorn de l’església és el 

Sondeig 13. Se situa a davant de la porta d’entrada que es va construir durant 

les importants obres de reformes dutes a terme al segle XVI. Té unes 

dimensions aproximades de 1’70 metres de longitud, 1.10 metres d’amplada i 1 

metre de profunditat.  

En primer lloc es va excavar la UE 

13.001, que es tracta d’un estrat 

vegetal que s’estén arreu de 

l’esplanada. Té una potència d’uns 

30 cm. I s’han documentat restes de 

ceràmica vidrada i vidre. Aquest 

estrat cobria la UE 13.002, que seria 

un paquet d’enderroc amb pedres, 

restes de material constructiu i 

ceràmica del tipus reflex metàl·lic. 

Aquest estrat segueix la pendent 

nord-sud que fa el terreny natural, 

de manera que ens trobem que té 

una potència que oscil·la entre els 

30 cm i els 70 cm.  

Així, el nivell d’enderroc, a banda de reposar directament sobre el terreny 

natural en la part nord del sondeig, a la resta, cobreix diverses estructures les 

quals passem a descriure tot seguit. La UE13.003 són les restes d’un mur fet 

amb pedres i morter de sorra i gravetes el qual es troba retallant la roca natural. 

Amida 1 metre de llarg i té una amplada de 70 cm. i pren orientació NE-SO. 

Sembla ser que l’estructura aniria per sota la banqueta de l’església UE 8, de 

manera que pot tractar-se d’una estructura anterior a aquesta.  

 

També coberta per la UE 13.002 trobem les restes d’una estructura de forma 

rectangular (UE 13.006 i 13.009) feta amb pedres poc regulars, unides amb 

morter de poca qualitat i que s’assenta directament sobre el terreny natural. 

Amida 70 cm. de llarg i 25 d’amplada i té una orientació nord-sud seguint la 

línia de façana de l’església. L’estructura en qüestió es troba força arrasada per 
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un enterrament posterior i sembla ser que no tindria cap relació amb el mur 

UE13.003. 

La UE 13.008 es tracta d’un enterrament d’un individu adult, del qual només 

hem pogut documentar el crani, les clavícules i part de les vèrtebres cervicals. 

La resta es troba fora del sondeig de manera que s’haurà d’esperar a excavar 

quan s’obri la zona en extensió. Pren orientació est-oest i només podem dir que 

seria posterior a l’estructura UE13.009. Juntament amb el sediment (UE 

13.007) que acompanya la inhumació s’han documentat diversos claus de 

ferro, fet que ens indicaria que fou enterrat amb caixa de fusta. 
 

I ja per acabar l’últim sondeig realitzat a tocar de l’exterior de l’església fou el 

Sondeig 9. Es va realitzar a l’exterior de l’absis de l’església, per tal de conèixer 

la fonamentació d’aquesta. Es troba situat (vegeu planimetria) a la banda nord 

de l’absis, entre aquesta paret i el mur de contenció (UE 2003) que s’havia 

documentat en el Sondeig 2. Té unes mesures aproximades de 2,20 x 1,80 m. 

La intervenció arqueològica en aquest sondeig, va consistir en l’excavació d’un 

únic estrat (UE 9000), format per terra bastant solta amb un gruix de 60 cm., 

que contenia un important quantitat de pedres, majoritàriament lloses, que 

formarien part de la teulada de l’església, la qual s’hauria anat enrunant a partir 

de l’últim moment d’abandonament d’aquesta.  

Aquest mateix estrat cobria la roca 

natural (UE 9001), sobre la qual 

s’assenta l’església. La zona que 

ens ha permès veure aquesta petita 

cala, es tracta d’una roca natural 

molt treballada, totalment plana i 

allisada.  
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L’interior de l’església també ha estat sondejat. Es tracta de tres cales, totes 

elles dutes a terme, per la necessitat de conèixer la fonamentació de la paret 

de l’església que quedà reflectida en un estudi geotècnic finançat pels Serveis 

Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

El Sondeig 10 l’hem de situar a l’interior de l’església i a tocar de l’absis. Amida 

1.70 metres d’amplada per 1.60 metres de longitud i té una profunditat d’entre 

1.20 i 1.30 metres. 

En aquest cas al realitzar el rebaix només hem pogut documentar dos nivells 

abans d’arribar a la roca mare. Es tracta de la UE 1.0001 que té un metre de 

potència i està format per pedres, morter i runa provinent de l’enderroc del 

sostre de l’església. Aquest nivell cobreix la UE 10.002 d’entre 20 i 30 cm de 

potència i que està format per un sediment de color marró en el qual només 

hem pogut documentar un petit fragment de ceràmica comuna. Per sota 

d’aquest ja ens hem trobat amb roca natural.  

 

Un cop rebaixat el sondeig hem 

pogut observar que la banqueta de 

l’església està formada per quatre 

filades de pedres les quals 

descansen directament sobre el 

terreny natural. 

 

L’altra cala és l’ anomenat Sondeig 11 i s’ha realitzat en una de les cantonades, 

a l’interior del campanar de l’església. Degut a la gran quantitat de runa 

aportada i acumulada en aquest sector ens hem vist obligats a reduir les 

dimensions del sondeig. Aquest amida 1.50 metres de longitud per 0.90 metres 

d’amplada i té una profunditat de 1.50 metres.  

En primer lloc s’ha documentat la UE11.001 que és un paquet de runa 

contemporània d’uns 50 cm de potència. Cobert per aquest nivell trobem un 
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altre estrat, que és la UE11.002 i es tracta d’un nivell de runa i pedres provinent 

de l’enderroc de la capella construïda en l’antic campanar de l’església. Aquest 

té una potència d’entre 45 i 50 cm de potència. S’han documentat fragments de 

material ceràmic vidriat. Cobert pel nivell d’enderroc ens trobem amb les restes 

d’un paviment (UE 11.003) format per morter de sorra amb gravetes de color 

beige, el qual funcionaria amb les restes d’un enlluït (UE 11.005) també 

localitzat a la paret  sud del campanar UE 4. El paviment en qüestió es troba en 

un estat de conservació molt arrasat.  

En aquest cas, de moment no hem 

desmuntat l’esmentat paviment ja 

que serà interessant de veure si 

aquest s’estén pel sector un cop es 

realitzi l’excavació en extensió. Es 

per això, que s’ha realitzat un petit 

sondeig en la zona on aquest ja 

havia desaparegut. Així, es va poder 

documentar la UE11.004, que és un 

estrat de color marró-verdós situat 

per sota  del paviment. Té una 

potència d’uns 30 cm i conté restes 

humanes sense connexió. A 

l’enretirar aquest sediment  hem 

documentat el que podia tractar-se 

d’una llosa. Al no haver-hi espai per 

excavar-ho en condicions s’ha optat 

per finalitzar el sondeig. En aquest 

cas no hem pogut arribar a la roca 

natural, de moment la banqueta de 

l’església continua baixant. 
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La tercera zona sondejada fou la capella septentrional de la nau central de 

l’església (Sondeig 8). Aquesta intervenció era del tot necessària per tal 

d’estintolar i consolidar les restes de la paret exterior (UE. 11).  Per tant, es 

tractava de netejar aquesta capella fins a localitzar un sòl estable, o en el millor 

dels casos trobar un paviment  prou ferm  per recolzar els apuntalaments.  

Així, s’ extragué tota la runa 

(UE 8.000) que s’havia anat 

acumulant a l’interior 

d’aquesta capella, fins a 

localitzar un nivell                       

(UE 8.001) que semblava 

d’enderroc de part de la 

paret i de la teulada de 

l’església.   

 

Per sota d’aquest enderroc, es documentà el que podria interpretar-se com les 

restes de la preparació (UE 8.002) d’un  possible paviment. És a dir, que al 

localitzar un sòl de terra piconada amb restes de morter prou sòlid, l’excavació 

d’aquesta capella s’aturà en aquest nivell, que ja servia per recolzar el sistema 

d’estintolament necessari. 
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La darrera zona investigada ha estat el gran pla que forma la plataforma més 
meridional del conjunt o esplanada. Allí, s’han excavat tres cales 

arqueològiques més, que han aportat informació de gran vàlua per a començar 

a entendre l’evolució històrica del Castell de Besora.  

El Sondeig 5 es va situar a la banda oriental de l’esplanada. Tenia unes 

mesures aproximades de 3 x 4 metres i es va excavar una profunditat d’uns 50 

cm.. Sota el primer nivell de terra vegetal (UE 5.000) ens va aparèixer un nivell 

de terra marró 

clar i menys 

orgànic que 

l’anterior, amb 

una important 

quantitat de 

petites pedres 

(UE 5.001) i un 

mur (UE 5.002) 

de pedres 

mitjanes, 

irregulars i 

lligades amb 

argila, que amida uns 58 cm. d’amplada x 90 cm. de llargària i que recolza 

sobre la roca natural. El material ceràmic documentat en la U.E. 5.001 

correspon a un ventall cronològic especialment ampli i que va des de l’època alt 

medieval fins a l’època ibèrica. 

Al costat est del mur es documentà un nivell de terra molt fosca, bastant 

argilosa i amb una important quantitat de carbons (U.E. 5003) que se li 

adossava i que cobria la roca natural (U.E. 5005). A la vessant oest del mur es 

detectaren dos nivells: la U.E.. 5004 de característiques molt semblants a la UE 

5.003, el qual cobria la UE 5.006, que sense presentar tantes restes orgàniques 

era de colr més groguenc i recolzava sobre la roca natural. Ambdós estrats 

s’adossaven al mur UE 5.002 i contenien en el seu sediment restes de 

ceràmica (comuna oxidada, reduïda i de pasta bicolor), fauna i metalls (cal 
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destacar la troballa en la u.e. 5004 d’una punta de jabalina de ferro) datables 

de l’època ibèrica (segles III- I aC). 

Cal esmentar que a l’igual que en el Sondeig 3, anteriorment descrit, la roca 

natural es presenta molt fragmentada i clivellada fins al punt que sota els petits 

fragments de roca que es disgreguen molt fàcilment apareixen acumulacions 

de terres prou importants, que han anat sedimentant. 

 

I el Sondeig 6 es va dur a terme a la 

part central de l’esplanada. Tenia 

unes mesures de 3 x 2 metres 

aproximadament. A diferència de 

l’anterior no es va detectar cap 

estructura murària, però sí un 

conjunt de retalls que no es van 

poder excavar per manca de temps 

(únicament es van excavar uns 40 

cm. De profunditat) i que per tant, a 

hores d’ara en desconeixem la seva 

funció. És a dir, cobert pel nivell 

superficial U.E. 6.000, es va 

documentar un nivell on es podien 

observar unes formes totalment 

irregulars que venien marcades per 

dos tipus de sediments ben 

diferents. D’una banda, la UE 6.001, 

era de textura més sorrenca i de 

color groguenc, mentre que la U.E. 

6.002, era un nivell de terra molt 

més argilosa, i de color marró fosc. 

Únicament es va poder detectar 

material en la U.E. 6.001 i correspon 

altra vegada a un ventall cronològic 

molt ampli: d’època alt medieval 

(ceràmica grollera) a època ibèrica 

(ceràmica campaniana). 
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I ja per acabar, l’últim sondeig que ens resta per presentar és el Sondeig 7: En 

realitat es tracta de dos sondejos realitzats un a tocar de l’altre i que foren 

anomenats A i B i que, donades les seves característiques similars es poden 

explicar de manera conjunta. Es troben situats al límit meridional del turó, just a 

davant de l’accés al cim del mateix. Després d’extreure el ja força conegut 

nivell superficial (en aquest cas U.E. 7.000 (A) i 7.500 (B)), es va poder 

documentar un mur (U.E. 7.001 (A) i U.E. 7.502 (B)), que resseguia el mateix 

límit de l’esplanada del turó i que estava construït amb pedres mitjanes i grans, 

sense desbastar i lligades amb morter de calç de color blanc. Cobert pel 7.000, 

a més del mur, hi havia un nivell (U.E. 7.002) de terra de textura argilosa que 

s’adossava al mur anterior. Aquest nivell cobria un altre estrat que a hores d’ara 

no podem definir ja que només es va netejar en planta i no es va continuar 

l’excavació. Es tracta d’un conjunt de pedres que caldrà esperar en les futures 

intervencions per tal de conèixer si es tracta d’una estructura o bé d’una 

acumulació de pedres o possible enderroc.  

A més, també es va poder netejar, gràcies a treballs verticals, la cara externa 

del mur i es va poder observar com es recolzava sobre la mateixa roca natural. 

La neteja va consistir en gran part en vegetació i en menor part en un nivell de 

terra (U.E. 7.100) que s’assentava sobre la petita plataforma que fa la mateixa 

roca natural. 
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Així doncs, amb la realització d’aquests sondejos hem pretès conèixer, encara 

que sigui de manera reduïda, els trets generals que caracteritzen les grans 

àrees que conformen el castell. Ara bé, en algunes d’aquestes àrees no hi hem 

pogut intervenir, degut bàsicament, a la manca de temps. Es tracta bàsicament 

de tres zones: el pla meridional superior, on únicament s’hi ha dut a terme una 

prospecció superficial, la qual no ens ha permès documentar cap resta 

arqueològica; no obstant, no descartem que amb la neteja de la capa vegetal 

es puguin detectar restes arqueològiques fins ara no visibles. 

L’altra zona que ens ha quedat 

sense resoldre és l’interior de les 

parets que conformen el castell 

pròpiament dit. La gran quantitat 

d’enderroc que es conserva, 

juntament amb la precarietat de 

conservació de les parets (recordem 

que la paret septentrional té una 

alçada d’aproximadament cinc 

metres) no ens ha permès, treballar 

amb seguretat en aquests àmbits. 

 

I finalment, hem de fer esment del camí d’accés al monument, l’últim tram del 

qual, creiem que conserva en gran part, la fesomia original del seu moment 

constructiu i que en el cas de l’existència de reformes, deuen haver estat de 

poca entitat. 
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CONCLUSIONS 

Aquesta campanya s’ha considerat com una Fase Prèvia, la qual ha contemplat 

les següents tasques:  

• uns treballs de prospecció realitzats mitjançant dos mètodes: el de 

resistivitat elèctrica i el de magnetometria. 

• la realització d’uns primers treballs de recerca arqueològica, per tal de 

conèixer millor el tipus de jaciment arqueològic. Com s’haurà anat 

observant, els sondejos es van situar seguint dues premisses: l’una, era 

dur-los a terme en aquelles zones on ens semblava que podríem obtenir 

més informació i l’altra era fer-los ben espaiats per tal de poder tenir una 

visió general de tot el jaciment.  

Així ha quedat palesa l’existència d’estructures prou importants a tots els 

sondejos, fet que ens dóna una bona idea de la importància i la fertilitat, 

a nivell arqueològic, de tota l’esplanada. 

• un estudi previ d’alteracions en les construccions, per a preveure les 

necessitats de conservació i restauració a nivell estructural.  

• un aixecament topogràfic de totes les restes visibles, així com de les 

troballes realitzades durant aquesta campanya. 

• sondejos i posterior realització d’un estudi geotècnic. 

  

Amb la constatació de totes aquestes troballes hem pogut documentar, una 

mica més, els límits reals de les restes del castell i conèixer, tot i que sigui 

parcialment, la seva seqüència estratigràfica. Així es pot concloure que el 

Castell de Besora i l’església de Santa Maria ofereixen unes possibilitats 

d’investigació arqueològica i, en definitiva, històrica molt interessants i 

espectaculars.  
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Així doncs, les fases d’ocupació del castell de Besora, amb la informació que 

ens ha aportat l’excavació arqueològica dels sondejos, les podem sintetitzar de 

la següent manera: 

Època ibèrica (ss. III- I aC.). 

S’ha documentat un mur a la zona de l’esplanada amb nivells associats, que 

ens aporten material molt interessant, que ens situa en aquest moment 

cronològic. Cal recordar, que es tracta, d’un jaciment ibèric que, dins de 

l’anomenada Ausa, podria tancar el límit d’influència per la part septentrional. A 

més ens trobem en una zona, on es desconeix l’ocupació en aquesta època i 

per tant qualsevol testimoni esdevé de gran importància pel coneixement 

històric. 

A més, la seva composició orogràfica respon als elements claus d’ocupació en 

època ibèrica. A més del turó objecte d’aquesta memòria, cal esmentar 

l’existència d’un altre turó, veí i de menys altura que rep el nom de Pla del 

Revell4. És un fet conegut i usual que en època ibèrica es buscaven 

emplaçaments amb dos turons, en un dels quals hi hauria la zona de vivendes i 

de defensa, i l’altre s’usaria com a zona d’emmagatzematge i de necròpolis. 

Així, hipotèticament podem pensar que el Pla del Revell podria estar ocupat en 

època ibèrica, tot i que a hores d’ara, no hi ha cap notícia de troballes casuals.  

 

Època altmedieval (ss. XI-XII). 

Es tracta del gran moment d’ocupació del cim del turó del castell de Besora, i 

així s’evidencia, tant pel que fa als testimonis que ens ofereix la documentació 

escrita, com per les restes visibles que actualment encara es troben dempeus, 

com també pels resultats arqueològics que ens han ofert els sondejos 

realitzats.  

Gràcies a la documentació escrita, sabem que fou en època del noble castlar 

Gombau de Besora (aprox.992- aprox.1050), fill d’Ermemir de Besora, i mà 

dreta de la comtessa Ermessenda, que el castell tingué el seu màxim 

esplendor. El domini del castell englobava els territoris de Santa Maria de 

                                                           
4 Vegeu Planimetria i Documentació Fotogràfica  
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Besora, Sant Quirze de Besora, l’actual Montesquiu (que en aquella època 

encara no existia) i durant un temps també Saderra i Torelló5.  

L’edifici que avui trobem de l’església de Santa Maria, dalt el pla del castell de 

Besora, se sap que fou construït el segle XI sobre les restes d’una primitiva 

església del segle IX. El campanar també és del segle XI (amb un possible 

origen com a torre de defensa vinculada antigament com a punt de vigilància 

de la fortificació del castell) i l’atri del segle XII. Posteriorment, ja en època 

moderna, s’amplià amb capelles i es reconstruí la volta de la nau.   

Segons Mn Antoni Pladevall i Font6, la part més genuïna i ben conservada és la 

seva capçalera formada per l’absis i un espai més estret que la nau a manera 

de presbiteri, element no infreqüent però força singular en el romànic7. 

I dels resultats arqueològics, de les restes que s’han pogut documentar 

d’aquesta època, cal ressaltar la troballa d’una necròpolis, a tocar de la paret 

septentrional de l’església (Sondeig 2), una bona part de la qual, correspon a 

inhumacions del segle XI-XIII. La resta d’indicis documentats d’aquesta època, 

són nivells d’amortització, que ens han ofert una important quantitat de material 

arqueològic, però que ara per ara, encara no podem associar a cap estructura, 

que en ofereixi més dades sobre les estructures d’ocupació del jaciment. 

La investigació arqueològica també ens ha permès documentar un mur anterior 

a la construcció de l’església, el qual es troba situat just a davant de la 

portalada actual de l’església, és a dir, a la façana de ponent. En la cala 

realitzada (Sondeig 13) i aproximadament a un metre de profunditat respecte el 

nivell superficial, es va documentar un mur de poc més d’un metre de llargària i 

uns 60 cm. d’amplada, que recolzava sobre la roca natural i que era cobert pel 

mur de ponent de l’església. El mur, que seguia l’orientació est-oest, és doncs, 

perpendicular a la paret de l’església i sembla que hauria de tenir continuïtat 

vers el seu interior. L’escassa entitat de la cala (d’uns dos metres quadrats) no 

ens permet fer grans elucubracions sobre l’ús, tipologia i cronologia del mur, ja 

que només té una filada de pedres i no s’ha pogut detectar material arqueològic 

que s’hi associï i per tant caldrà poder ampliar l’excavació tant a l’interior de 

l’església com a tocar de la façana de ponent.  
                                                           
5 Vegeu Introducció Històrica. 
6  
7 Vegeu Descripció de les restes. 
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Ara bé, tal i com hem esmentat anteriorment, la paret de ponent de l’església 

pateix les reformes dutes a terme durant el segle XVI. A manca d’un estudi 

exhaustiu d’arqueologia vertical, sembla que les reformes són parcials. És a dir, 

s’observa un canvi del parament en l’obertura de la portalada i d’un rosetó 

central a la part superior, mentre que es conserven intactes, les arcuacions 

cegues de l’obra original. Dit això pensem, que la fonamentació i bona part de 

la paret pertany a la construcció original de l’església del segle XI.  

Així doncs, s’obren dues possibilitats pel que fa a la cronologia del mur en 

qüestió. Suposant que, la fonamentació de la façana de ponent sigui una 

construcció refeta totalment durant les reformes del segle XVI, aleshores 

només podem dir que aquest mur té un ante quem del segle XVI. 

Ara bé, nosaltres ens decantem, gràcies a l’observació de la façana, en el fet 

que la fonamentació de la paret sigui del segle XI. Si és així, ens trobem davant 

d’una estructura que podria formar part, de la primitiva església, la 

documentació escrita de la qual ens la situa a partir de l’any 885, o d’algun altre 

tipus d’estructura, en tot cas anterior a la construcció de l’església del segle XI.   

 

Època Baixmedieval (ss. XIII-XV). 

És el moment d’inici del declivi del castell de Besora. Recordem que, a partir 

del segle XIV els Besora abandonen el castell i traslladen la seva vivenda 

habitual al Castell de Montesquiu. Tot i que es manté l’ocupació per part del 

vicari o rector de Santa Maria, evidentment, els indicis que podrem trobar 

d’aquest moment, seran molt més escadussers. 

A hores d’ara, els sondejos ens han ofert alguns estrats amb materials 

d’aquesta època, però de moment no els podem associar a cap tipus 

d’estructura. 
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Època moderna (ss. XVI-XVIII). 

Ens trobem en una època on hi ha un canvi d’ús radical del monument8. Si bé, 

des dels moments inicials d’ocupació del castell i sobretot en l’època de màxim 

esplendor, durant l’alta edat mitjana, es desconeixen fets bèl·lics ocorreguts al 

turó del Castell de Besora, serà a partir del segle XV, durant el fet remença, 

quan aquests es comencen a succeir fins ben entrat el segle XIX. No és 

d’estranyar aquest ús, donada la important situació estratègica del monument. 

El fet de que es tracti d’un turó exempt, enlairat més de 500 metres respecte la 

plana propera, que és el Pla de Teia (nucli de Santa Maria de Besora), és 

evident, que el dota de privilegis a nivell defensiu. 

A nivell arqueològic, cal destacar que l’estrat que amortitza tot el jaciment el 

situem aproximadament entre els segles XVIII i XIX. A més, hem documentat 

un conjunt d’estructures (Sondeig 1) a la zona propera a les restes visibles del 

castell, que les datem d’aquest moment. 

Es tracta de murs, un escala,  paviments i una bassa que corresponen a 

estructures amb una finalitat domèstica. Es situen al voltant d’una cisterna, de 

construcció acurada i que a hores d’ara no disposem de prou informació per a 

donar-li una adscripció cronològica. És possible que aquestes construccions 

formessin part de la vivenda pels vicaris, de la qual se’n parla en diversa 

documentació dels segles XVI i XVII. 

És també en aquest moment, quan es produeix una important reforma de 

l’església de Santa Maria, tal com es fa palès en l’escut que hi ha a la llinda de 

la portalada, amb la data 1590. La reforma fou important i va consistir en: 

l’obertura d’una capella a la paret nord (Sondeig 8) i contraforts adossats a 

aquesta, l’ús com a capella de la planta baixa del campanar i l’obertura de la 

porta principal a la paret occidental 

L’església del castell serví de parròquia de Santa Maria de Besora fins que a 

l’any 1759 se n’inaugurà una de nova al peu del turó del castell, al Pla de Teia.  

 

 

                                                           
8 Vegeu Introducció Històrica. 
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Època contemporània (ss. XIX-XX). 

Si bé en l’anterior fase cronològica hem explicat que el jaciment està amortitzat 

per un estrat del segle XVIII, també hi ha ocupació puntual durant l’última fase, 

sobretot durant els primers decennis del segle XIX, en les diverses 

sublevacions i guerres absolutistes. 

Pel què fa a l’església, malgrat ja no ser parròquia, continuà habilitada fins a la 

Primera Guerra Carlina, quan el cap d’una columna liberal va donar ordres, el  

dia 25 d’abril de 1838, de destruir i incendiar l’església, per evitar la continua 

utilització del castell com a refugi de les partides carlines.  

És en aquest marc històric que hem d’entendre els enterraments  documentats 

a redós de l’església,  a tocar de les parets del campanar i de l’ absis per la 

banda meridional (Sondeig 4). Els inhumats excavats s’haurien d’identificar 

segurament com a pertanyents a alguna d’aquestes partides de carlins que 

anaven i venien,  usant el castell com a refugi.  

Aquesta afirmació ve corroborada arqueològicament amb la troballa, en dos 

dels individus exhumats, de monedes del monarca  Ferran VII amb una datació 

post quem del 1823.      

Amb la crema de l’església i l’enderroc de les estructures que encara quedaven 

dempeus del castell, s’inicia l’etapa d’abandó definitiu del turó com a espai 

d’hàbitat i de culte religiós. 

Amb els anys, l’abandonament, l’erosió natural, els efectes climatològics i la 

degradació constant,  han anat deixant la seva petja en el Castell, fins als 

nostres dies.    

És a partir d’ara, doncs, amb la informació aconseguida en aquesta fase 

preliminar, que és el moment més adient per a poder realitzar la redacció d’un 

Pla Director que ens marqui les pautes a seguir per a la correcta execució 

d’una intervenció en el castell de Besora i l’església de Santa Maria.  
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