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Els treballs arqueològics al Castell de 
algars, finançats per l’Ajuntament de Beuda i 

desenvolupats al llarg de tres campanyes entre 
els anys 2010 i 2012, van estar motivats per un 

projecte municipal que contemplava la recu-
peració de la torre i del seu entorn immediat, 
declarats Bé Cultural d’Interès Nacional en la 
categoria de Monument històric i de Zona ar-
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RESUM 
El Castell de algars (Beuda) s’alça al capdamunt del cim més oriental de la serra del Mont, a 
cavall de les comarques de la Garrot a i l’Alt Empordà. Les restes conservades consistei en en 
una torre de guaita circular d’època republicana, acabada amb un imponent parament d’opus 
siliceum, i en una construcció medieval de planta rectangular anne ada a la seva banda sud. 
Les campanyes arqueològiques portades a terme entre els anys 2010 i 2012 van permetre 
conèi er millor les diverses fases d’ocupació del jaciment, que abasten un període superior als 
mil cinc-cents anys; des de l’ibèric ple (s. IV – III aC) ns a l’època medieval (s. X – XIII dC). Es 
tracta d’ocupacions de durada generalment breu, de caràcter eminentment militar i estreta-
ment lligades als períodes d’inestabilitat o de canvi, com la romanització, la denominada crisi 
del segle III o la formació dels comtats catalans. 

ABSTRACT
The Castle of algars (Beuda) rises at the top of the highest eastern peak of the Serra del Mont, 
between the regions of Garrot a and Alt Empordà. The preserved remains comprise a circular 
republican oman watchtower with impressive opus siliceum surfaces and a rectangular medi-
eval building a ached to its southern side. E cava ons carried out between 2010 and 2012 led 
to a be er understanding of the various phases of occupa on of the site, covering a period of 
more than een centuries from the Middle Iberian Period (4th - 3rd century BC) to medieval 

mes (10th -13th AD). They are generally short-term military occupa ons closely linked to in-
stability and transi on periods such as the oman conquest, the crisis of the third century or 
the genesis of the Catalan coun es.
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queològica (544-M -ZA). En el moment d’inici-
ar les intervencions, les restes estaven seriosa-
ment amenaçades pel crei ement descontrolat 
de massa forestal i la manca de manteniment, 
un problema que afecta també a altres monu-
ments de la serra del Mont com el Castellot del 
Moro (Beuda) o el Corral de l’Abat (Albanyà). 

Durant les dues primeres campanyes (2010-
2011) els esforços es van centrar en l’e cavació 
del jaciment –que s’ha e haurit íntegrament– i 
en l’elaboració de la planimetria, mentre que en 
la darrera (2012) els treballs van consis r en la 
consolidació dels murs per tal de garan r la fu-
tura conservació del conjunt.

Situació

El Castell de algars s’ubica a l’e trem orien-
tal de la serra del Mont –formació integrada dins 
el Subpirineu–, al nord-est del terme municipal 
de Beuda. Les restes s’erigei en al capdamunt 
d’un cim de 978 metres d’alçada, conegut com 
a Puig del ar, des d’on es domina un e tens ter-
ritori que inclou els principals passos fronterers 
dels Pirineus orientals, la badia de oses i la vall 
del luvià. L’entorn més immediat del jaciment 
es caracteritza per l’abruptesa del terreny, i en-
cara a dia d’avui el lloc és de di cil accés; a les 

bandes nord, est i sud els desnivells naturals 
són molt accentuats –hi abunden esbaldregalls 
i tarteres que s’alternen amb cingles de calcà-
ria– mentre que a l’oest s’hi desplega el massís 
de l’Alta Garrot a, amb pics que sobrepassen els 
1.300 metres.

Per arribar al jaciment cal agafar un camí 
forestal que s’inicia a l’altura del mones r de 
Sant Llorenç del Mont i que acaba menant als 
peus del Collet de les arigoles. En aquest punt 
s’ha de prendre un corriol que conduei  ns a 
la carena i d’allà seguir sempre en direcció a 
llevant ns arribar a les restes (UTM ET S89, X: 
477771.0, :4678204.0).

No cies ist riques i antecedents en la re-
cerca

Les primeres no cies que disposem del ja-
ciment daten de l’any 1881, quan en un camp 
prò im a la pairalia de algars, a pocs cente-
nars de metres de la torre, s’hi localitzà un tre-
sor numismà c integrat per 1015 monedes de 
plata, entre les quals s’hi pogueren iden car 
834 dracmes emporitanes, 2 denaris ibèrics de 
Cesse i 50 denaris romans (Pujol/Tremoleda 
2010, 12-13). La troballa va tenir un ràpid ressò 
entre els cercles acadèmics del moment, i ns 
i tot s’hi interessà l’eminent historiador –poste-

Fig. 1. Situació del Castell de algars
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riorment Premi Nobel de Literatura– Theodor 
Mommsen, que el 1863 havia publicat “Sopra 
alcuni ripos gli di denari romani scoper  nella 
Spagna”. El matei  any de la descoberta el nu-
mismà c gironí Celes no Pujol Camps elaborà 
un minuciós estudi sobre el tresor a la Revista 
de Ciencias Históricas, tot i que en cap moment 
relacionà l’ocultació amb el Castell de algars, 
del qual probablement n’ignorava l’e istència. 
És d’especial interès la descripció que fa del lloc 
de la troballa: “El hallazgo ocurrió en la mon-
taña de la Vírgen del Mont vecina á la villa de 
Besal  que fué Condado del mismo nombre. En 
aquella escarpada cumbre y en su ver ente de 
levante, que pertenece al término de Segaró, 
descuella el gran peñasco guardador del tesoro, 
cerrando el campo llamado del Solá propio de D. 
José de algás vecino de Gerona  Ni en él, ni 
en sus contornos, no se encuentra ningun rastro 
de construccion: por mas que esploramos, ni un 
solo pedazo de ladrillo, teja ni vaso de ninguna 
especie, nos pudo llevar á la sospecha de que 
en aquel escabroso terreno se hubiera levanta-
do un edi cio. Cuesta arriba termina el campo 
en cues ón, con un enorme peñasco acan lado, 
descollando su cabeza erizada de puntas á la al-
tura de ocho metros sobre aquel suelo pendiente 
y pedregoso. En la cima de dicha peña y sin duda 
me das dentro de alguna quebraja, fueron es-
condidas las monedas, esperando las horas de 
los siglos su desen erro en aquel nido de águilas, 
hasta que cediendo sin duda al poder mecánico 
de algun rápido deshielo, se derrumbó la c spide 
del peñasco, arrastrando entre sus escombros el 
tesoro que encerraba. Violento fue el golpe que 
dió contra el suelo aquel alud de piedras, rebo-
tando unas cuantas á distancia y con ellas algu-
nas monedas, pues cuando se cul vaba el cam-
po del Solá es fama que se encontraban en él 
frecuentemente. Pero el n cleo del tesoro estaba 

revuelto entre el monton de cantos caidos en la 
base del peñasco” (Pujol Camps 1881, 142–162).

Tres anys més tard, durant l’es u de 1884, el 
poeta Jacint Verdaguer, mà im e ponent de la 

enai ença catalana, es va instal lar cinc setma-
nes al santuari de la Mare de Déu del Mont per 
acabar el poema èpic Canigó. Gràcies al relat 
’ermita del Mont, recollit en l’obra Excursions i 

viatges (1887), sabem que també visità algars: 
“ a serra del Mont és comparable, per sa estra-
nya gura, a un enorme i bonyegut camell que 
baixa del Pirineu en direcció del Golf de Roses, 
vora avall del luvià. Amb el cim del gep sosté el 
Santuari i al cim del cap el castell de algars...” 
(Verdaguer 1887, 193-222).

Per trobar la seg ent referència de les restes 
cal esperar gairebé mitja centúria, ns que Pere 
Vayreda Olivas, ll del Noguer de Segueró i in-
cansable compilador de la història i tradicions 
locals, va escriure el llibret tulat Santa Maria 
del Mont. No cia històrica d’aquest santuari 
(1931). En ell dedicà uns paràgrafs a la torre, a la 
qual atribuí, de manera encertada, una cronolo-
gia romana: “Des del punt de vista de la història 
local no deixa d’oferir inter s la torre nomenada 

del ar  els ves gis de la qual es veuen enca-
ra damunt del turó de migdia on mor el care-
ner del Mont. Construccions com la del puig del 
ar, anys endarrera, un hom les trobava sovint 

arrestellades tot cim dels turons orientals del 
nostre Pirineu. A elles deu referir-se Juli Céssar 
quan explica que a les nostres contrades exis en 
espiells o torres de guaita situades a punts alts 
des d’on es podia vigilar una gran extensió de 
terra” (Vayreda 1931, 17).

El 1985 la torre fou catalogada dins l’inventa-
ri del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya i dos anys més tard, el 1987, el ma-
tei  organisme n’encarregà la documentació de 
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camp a un equip encapçalat per Jordi Tura; el 
jaciment es desbrossà i se’n realitzà una plani-
metria. Els resultats es publicaren l’any 1991 a 
la revista Cypsela, en un ar cle on ja es parlava 
obertament d’una torre de guaita romanorepu-
blicana (Tura 1991, 111-119). D’ençà d’aquest 
moment un nombre prou important d’estudis 
han tractat el jaciment, directament o indirecta, 
si bé no tots amb unanimitat de criteris; men-
tre que alguns rea rmaven la romanitat de les 
restes (Sanmar  1998, 13-14; Castanyer/Tre-

moleda 2007, 248-249; Nolla/Palahí/Vivó 2010, 
288-289), altres hi veien indicis d’una fundació 
islàmica1 (Gibert 2005, 44-45; olch/Gibert/
Mar  2007, 30-43; Mar  2008, 207).

1. La possibilitat que la torre de algars fos una es-
tructura d’origen emiral ha quedat completament 
descartada arran de les e cavacions dutes a terme. 
No rebutgem, tanmatei , que hi hagués pogut haver 
una ocupació puntual del jaciment durant aquest 
període (s. VIII dC), si bé no disposem de dades ar-
queològiques que ho avalin.

Fig. 2. Planta general del jaciment
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Una ocupació preexistent: la fase ibèrica  
s. I  - III aC

Amb anterioritat a la construcció de la tor-
re, l’indret de algars ja havia estat ocupat, pro-
bablement també amb nalitats d’observació i 
control territorial2. Ai í ho tes monien diversos 
fragments ceràmics de fabricació indígena re-
collits en super cie al llarg del jaciment. Sense 
anar més lluny, la matei a torre presentava la 
part inferior massissada per una abocament 
de terra i pedres, de vora el metre i mig de po-
tència, que contenia nombrosos materials més 
an cs que la pròpia estructura (segona meitat s. 
IV – s. III aC). i destacaven, a banda de la cerà-
mica comuna ibèrica, diversos fragments d’à -

2. L’abruptesa i di cultat d’accés al punt on s’ubica la 
torre ens fa descartar qualsevol ocupació produc va 
de l’indret, amb més raó quan en llocs prò ims, com 
el pla de Solls o els camps de algars, s’hi localitzen 
espais molt més aptes per la pastura de bes ar o 

ns i tot la pràc ca agrícola.  

ca de vernís negre –inclosa la base d’un escif–, 
una pe ta copa del taller de oses i nombrosos 
bocins informes d’àmfora de provinença itàlica. 
Atesa la ine istència d’estructures in situ associ-
ades a aquesta fase, creiem versemblant pensar 
que aquest pe t assentament o punt de guaita 
indígena va ser completament arrasat durant les 
obres d’edi cació de la torre, si bé desconei em 
si en aquell moment encara estava o no en ús.

La torre romanorepublicana s. II - I aC

L’element més singular del jaciment és, in-
dubtablement, la torre circular que corona la 
zona. Per a la seva construcció es va emprar pe-
dra calcària nummulí ca –que a ora en abun-
dància al llarg de tota la carena del Mont–, 
disposada en dues lades concèntriques de car-
reus col locats en sec, amb un rebliment intern 
de morter de calç i blocs de mida diversa. La tèc-
nica construc va de l’estructura consistei  en 

Fig. 3. Vista general de la torre des de la cara sud
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un opus siliceum o aparell poligonal que oscil la 
entre els models II i IV de Lugli (Lugli 1957, 73-
137; Asensio 2006, 125-132). Aquest pus de 
parament, pic de nals d’època republicana, 
té diversos paral lels a la Hispania Citerior, i en 
destaquen especialment els casos de les mura-
lles defensives de Baetulo, Emporiae, Gerunda o 
Tarraco (Asensio 2006, 121-144).

En línies generals els carreus són força re-
gulars, i tan sols e istei  una pe ta diferència 
entre els inferiors i els superiors, que són una 
mica més grans i millor treballats. A la cara 
e terna algun dels blocs presenten un encoi-
inat rús c acompanyat de llistell perimetral 

–o anathyrosis e terna–, dues tècniques or-
namentals habituals en l’obra romana de gran 
aparell. Segurament aquests acabats respo-
nien e clusivament a q es ons estè ques 
–mo u pel qual no els trobem a l’interior–, i 
eren pensats per generar un joc de llums i om-

bres que augmentés la sensació de robustesa 
de l’edi ci (Asensio 2006, 146). 

La torre, de 8,5 metres de diàmetre, es fo-
namentà directament a sobre la roca mare per 
tal d’assegurar-ne l’estabilitat. Ai ò, sumat als 
quasi dos metres de grui  que tenen els murs, 
n’ha afavorit una rela va bona conservació, 
amb trams que a la banda meridional superen 
els quatre metres i mig de potència. Contrària-
ment, la cara nord està notablement més mal-
mesa, i amb prou feines s’hi mantenen tres -
lades ai ecades. No hi ha dubte, però, que es 
tracta d’una obra e cepcional, probablement 
erigida per un cos d’enginyers directament vin-
culat a les legions romanes (Asensio 2006, 153-
154; Palahí 2010, 73).

A nivell arqueològic, tots els estrats docu-
mentats a l’interior de l’estructura es trobaven 
molt alterats per la bioturbació i mostraven 
trets picament edà cs3. Tanmatei  es van po-

3. L’estudi de les restes faunís ques, elaborat per 
Laia ont Valen n (Dept. de Prehistòria, istòria 
An ga i Arqueologia, Universitat de Barcelona), ha 
revelat la presència dins els nivells de la torre de 
micromamífers com la rata cellarda (Eliomys querci-
nus) o el talp (Talpa europaea).

Fig. 4. Alçats de la torre

Fig. 5. E emplars de les dracmes emporitanes tro-
bades el 1881 prop de algars. A l’anvers hi podem 
apreciar el bust de Persèfone, mentre que al revers 
hi aparei  un pegàs amb la llegenda Emporiton en 
grec (col lecció par cular)
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der iden car amb certa claredat dos moments 
diferenciats, corresponents a la construcció i 
abandó de l’edi ci. El primer, format per les UE 
1010, 1009, 1008, 1007, 1006 i 1005, consis a 
en el massissat intern de la torre aportat amb la 
intenció de donar solidesa a l’estructura. Es trac-
ta d’un recurs àmpliament usat en arquitectura 
militar romana i posteriorment medieval, espe-
cialment adient per a construccions altes. Per 
altra banda, el segon moment registrat està re-
lacionat amb l’abandó i col lapse de l’estructura, 
sense que entremig s’hi detectés cap nivell de 
circulació ni d’ocupació. Tampoc es van trobar 
restes del teulat, que devia ser de fusta, ni de 
cap element que ens indiqués com era l’obertu-
ra d’entrada. En total es van e cavar tres estrats 
(UE 1004, 1003 i 1001), marcats per la presència 
de carreus caiguts i amb una important barreja 
de material ceràmic. L’estudi del conjunt revela 
una signi cant reocupació medieval de l’espai, 
que situem entre els segles X i XIII dC.

Entrant en aspectes cronològics, la poca a-
bilitat de l’estra gra a ens va dur a la necessitat 
de realitzar datacions de morter. Els resultats 
van donar una forquilla força dilatada (29 aC +/-  
137  166 aC – 108 dC)4, però vàlida per acotar 
la construcció de la torre a par r del segon quart 
del segle II aC. Cal recordar en aquest punt la 
troballa numismà ca efectuada l’any 1881 prop 
de la torre, on tot i el predomini de numerari 
més an c, l’e istència d’alguns denaris romans 
fa allargar la cronologia nal del conjunt ns a 
un conte t d’època sertoriana segons alguns 
estudis (Pujol 1881, 142-162; Pujol/Tremoleda 
2010, 12-13; Nolla/Palahí/Vivó 2010, 288-289), 
o més versemblantment de nals del segle II aC 

4. Les mostres van ser analitzades amb OSL (Op -
cally s mulated luminescence) al laboratori d’arque-
ometria de la Universitat del Peloponès, sota super-
visió del Dr. Nikolaos Zacharias.

segons altres (Villaronga 1993, 38, 76-77; 2002, 
16-17, 61-62; 2004, 86, 91; Nolla/Casas 1984, 
214). Malauradament la troballa es dispersà 
des d’un inici –“...lo restante se ha vendido ven-
tajosamente en Barcelona.” (Pujol 1881, 144)–, 
sense que mai s’arribés a elaborar un inventari 
acurat del numerari romà. Independentment 
d’ai ò, sembla prou clar que la ocultació –su-
posem que feta per la guarnició de la torre–, 
s’hauria de relacionar amb un episodi d’inesta-
bilitat militar, ja sigui el con icte sertorià (82-72 
aC), que enfrontà en territori hispà les tropes 
de Quint Sertori contra les legions senatorials 
de Quint Cecili Metel i Cneu Pompeu (Plu. Sert.; 
Spann 1987; García 1991), o la invasió címbrica 
que penetrà pels Pirineus el 104 aC. En conclu-
sió, podem a rmar que la torre fou alçada en un 
moment indeterminat a par r del segon quart 
del segle II aC, i que a nals del matei  segle o 
a inicis del seg ent ja estava plenament opera-

va, proposta avalada i refermada pel pus de 
fàbrica de l’edi ci. 

Per tal d’entendre el perquè de la construc-
ció de la torre i la seva funció, convé fer un pe t 
repàs del conte t històric dels segles anteriors al 
canvi d’era al territori que ens afecta, en relació 
als moments d’estrès bèl lic o inestabilitat (No-
guera/Principal/ aco 2014, 31-56)5. Després de 
la victòria en la Segona Guerra Púnica i e pul-
sats els cartaginesos, oma à la seva presèn-
cia al nord-est peninsular en punts estratègics 
–bàsicament al litoral– i es va limitar a l’e acció 
de tributs i a l’e plotació de recursos immedi-
ats, essencialment metal lúrgics (Miret/ evilla 
1995, 193; Palahí 2010, 77-78). Sembla clar que 
durant la primera meitat del segle II aC no e is  
una voluntat d’ocupació intensiva del territori, i 

5. Plantejaments basats en els períodes d’estrès bè-
l lic (225-175 aC, 125-70 aC i 50-25 aC) a la península 
ibèrica.  
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tampoc es desenvolupà un aparell administra u 
prou fort per suportar el pes d’una conquesta 
integral. Gràcies a un sistema de pactes amb 
poblacions locals aliades, i a puntuals accions 
puni ves contra els focus de resistència –el cas 
més remarcable és la revolta indígena del 197 
aC, que requerí la intervenció del cònsol Marc 
Porci Cató amb dues legions– (Mar nez 1974, 
56-143; ernàndez 2003 64-81; García 2006, 
81-94), les principals tasques de l’administra-
ció provincial romana no anaren més enllà del 
control de l’ordre (Le ou  2006, 41) i de l’afany 
recaptatori (Plu. Sert. 6. 7; aco 2006, 98-104).

La poca agressivitat inicial del procés no pro-
vocà massa canvis a les estructures de funcio-
nament tradicionals del món ibèric, que a grans 
trets man ngué intacta la seva columna verte-
bral (Sanmar  1998, 11-13). Tanmatei  sí que es 
buscà una polí ca de desgast de les elits i dels 
seus elements de pres gi, e empli cada amb 
accions com el desarmament forçat després de 
la sufocació de Cató o la destrucció obligatòria 
arreu del territori de muralles, torres i recintes 
defensius (Oles  2000, 63-64; 2010; 15-18). Es 
podria parlar d’un model intervencionista mo-
derat, no e cessivament plani cat i poc interes-
sat en buscar l’aculturació del poblament local.

Amb tot, a par r de la segona meitat del se-
gle II aC –o potser del darrer terç–, es produí 
un marcat canvi en la dinàmica d’ocupació, i 
s’encetà una nova etapa més organitzada i im-
perialista coneguda pels especialistes com “el 
gran canvi”. Aquest gir, fruit d’una conjunció 
de factors essencialment econòmics i militars, 
responia a una estratègia plani cada i enfoca-
da a la conquesta progressiva de la península i 
es va acabar traduint en una remodelació total 
de les pautes de poblament i producció indíge-
nes (Oles  2000, 68). Des de la nova òp ca, la 
pervivència dels models tradicionals suposava 

un llast en el procés de romanització, i per tant 
calia eliminar-los. El programa de reformes fou 
profund i transversal, i afectà des del sistema 
recaptatori ns a la distribució del poblament. 
Probablement l’aspecte més visible fou la rees-
tructuració del territori, on els oppida ibèrics 
s’anaren abandonant progressivament i foren 
subs tu ts –vers nals del II aC o el primer terç 
del segle I aC– per ciutats de nova fundació com 
Tarraco, Gerunda, Baetulo, Iluro, Iesso o Aeso. Es 
tractà indiscu blement d’un autèn c programa 
de fundacions urbanes (Payà/Puig/ eyes 1994, 
151-172; Guitart 1994, 205-213; Sanmar  1998, 
14), on les ciutats actuaren com a elements es-
tabilitzadors i organitzadors del nou model. Les 
novetats no es limitaren a l’àmbit urbà, sinó que 
el camp també es veié immers en canvis im-
portants amb l’aparició de nous assentaments 
de liació indígena en zones de pla –fruit dels 
processos de redistribució de població local– 
(Oles  2010, 33-34), i sobretot amb el desen-
volupament, potser encara incipient, de la vil la 
com a sistema d’e plotació agrària (Palahí 2010, 
66-70, 80-81). Aquests fenòmens s’acompanya-
ren d’una important tasca de centuriació de ter-
res i de l’establiment d’un cadastre romà (Oles  
2000, 67-68; Palahí 2010, 79), al matei  temps 
que l’arribada d’immigració itàlica –sembla que 
en nombre prou destacat (Nolla/Casas 1984, 
25)– es consolidava com una realitat innegable. 

Paral lelament a aquest procés, les legions 
culminaren amb è it un seguit de conquestes 
–dins i fora la península ibèrica–, de gran inte-
rès geopolí c per la epública. En primer lloc 
cal mencionar la caiguda de Numan a l’any 133 
aC, després d’un setge ferotge dirigit per Escipió 
Emilià, que suposà el nal de les dilatades Guer-
res Cel bèriques i la paci cació dels nous terri-
toris conquistats (Capalvo 1996, 181-198). Pocs 
anys després es produ a l’anne ió de les Illes 
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Balears (123 aC) (Morgan 1969, 217-231; Or -
la/Cardell 2000, 27) i la subjugació de la Gàl lia 
Transalpina (121 aC), que serví per posar terra 
de per mig entre la Citerior i els pobles gals no 
romanitzats (Burch et al. 2010, 100). Més enllà 
de l’engrui iment dels seus dominis, oma s’as-
segurava un enllaç directe amb els territoris his-
pans tant per mar –una vegada eradicada la pi-
rateria baleàrica– com per terra, amb la unió de 
les vies eràclea i Domi a (Mayer/ odà 1986, 
157-165; aco/Principal 2012, 173-174).

El seg ent pas consis  en la vertebració dels 
territoris interiors a través d’una ar a de ca-
mins secundaris, segurament ar culada vers el 
120-110 aC (Broughton 1951, 543-544; Mayer/

odà 1987, 345-346; Miret/ evilla 1995, 194-
195). D’aquesta manera es garan a una comu-
nicació e cient entre els diferents punts de la 
província, i s’es mulava la circulació de perso-
nes, mercaderies i modes. em d’imaginar, per 
tant, que l’administració romana degué dedicar 
grans esforços a la promoció i protecció d’aques-
tes vies, que es complementaren amb un seguit 
de torres de vigilància disposades estratègica-
ment6 (Sanmar  1998, 13-14; Nolla/Palahí/Vivó 

6. A Catalunya, podem destacar els casos ben cone-
guts de la torre del puig d’Àlia (Amer, Gironès) (Lli-
nàs et al. 1999, 97-105; Padrós 2016, 199-204), la 
Torrassa del Moro (Llinars del Vallès, Barcelonès) 
(Sànchez 2008, 125-137), la torre de Castellví de o-
sanes (Barcelonès) (Pagès 1988, 165-168), el for  de 
Tentellatge (Navès, Solsonès) (Torras 1917, 229-232; 
Tarradell 1978, 245-250; Padrós/Principal 2016) o la 
Torre de la Mora (Sant eliu de Bui alleu, La Selva) 
(Tura/Mateu 2008, 139-154), entre altres. Totes elles 
són de cronologia bai republicana (II-I aC), obrades 
amb gran aparell –opus siliceum o opus quadra-
tum– i situades en zones de pas vinculades a vies 
principals o secundàries. Poden ser indis ntament 
de planta circular o quadrangular, sense que ai ò 
presen  implicacions cronològiques o funcionals. 
Per a més informació, podeu consultar la tesi de 
Victor Lluís Pérez i Garcia (especialment el llistat de 
les pàgines 37-39), or cacions i espai urbà a l’ po-
ca romana en el Conventus Tarraconensis (2010),  

2010, 288). Malauradament l’estat de la inves -
gació actual sobre aquestes construccions –so-
bretot les situades en vies secundàries– dista 
molt de ser l’adequat, i és di cil esbrinar quin 
paper jugaren realment i com s’interrelaciona-
ren entre elles i amb els nuclis de població pro-
pers (Pera 2008, 17-38). Cal pensar que, a més 
de controlar, també transme en informació 
diversa a través de senyals de fum, banderes i 
miralls durant el dia i de foc durant la nit (Plin. 
Nat. 2. 181; Alonso 1988, 34; Llinàs et al. 1999, 
103; omeo 2005, 207-208; Nolla/Palahí/Vivó, 
2010: 74-75)7. Creiem, per tant, que l’erecció de 

http://www.td .cat/handle/10803/34751?show -
full.
Geogrà cament, les turres més properes a algars 
són les de Puig d’Àlia (28 km) –amb domini sobre 
el curs del riu Ter– i Torre de la Mora (56 km) –que 
controlava el pas de la via eràclea–, si bé amb cap 
d’elles hi manté un control visual directe. Podem es-
tar segurs, però, que n’e is en moltes d’altres més 
properes que no són conegudes, ja sigui perquè no 
s’han preservat, perquè encara s’han d’iden car o 
bé –com és segurament el cas de la majoria– perquè 
foren engolides i emmascarades per posteriors edi-

cacions medievals.

7. Cal imaginar que la informació tramesa era es-
sencialment de caràcter militar, i estaria relaciona-
da amb el moviment de tropes i persones a través 
de les vies. Ai í matei , també s’hauria pogut donar 
l’alarma en incendis o incidències diverses, i en el 
cas de algars, amb visibilitat directa sobre la costa, 
de l’arribada de vai ells o otes. Pel que fa als punts 

Fig. 6. Detall de l’enderroc trobat a l’interior de la 
torre



104

Albert P , Joan , Carles P , Anna M

la torre de algars, amb un bon control directe 
sobre la via eràclea i la conca mitjana del riu 

luvià, per on hi transcorria la via Annia8, ngué 
lloc en aquest conte t, probablement a l’entorn 
del 125 – 100 aC. 

No hem d’oblidar, a més, la destacada tasca 
militar assumida pel nord-est de la Citerior du-
rant les anomenades guerres címbriques (114-
101 aC), que esdevingué la base logís ca de 
l’e èrcit republicà per fer front a les incursions 
de teutons i cimbres ( aco Principal 2012, 159-
177; aco en premsa). El con icte va desenvolu-
par-se majoritàriament a la Gàl lia, i no afectà a 
Hispania ns pràc cament el seu nal (104 aC). 
La defensa, culminada amb les cèlebres batalles 
d’Aquae Sex ae (102 aC) i Vercellae (101 aC) 
(Donnadieu 1954, 282-296; Demougeot 1978, 
931-932), di cilment hagués assolit l’è it sense 
la contribució peninsular en l’avituallament i re-

de poblament més importants observables des de 
la torre, podem destacar Emporiae, Kerunta, Roda o 
Bisuldunum, entre altres.

8. La via Annia o del Capsacosta se separava de la 
via eràclea a l’altura de l’actual comarca de l’Alt 
Empordà, i es dirigia cap als Pirineus gironins (àrea 
rica en recursos minerals com el ferro o la galena). 
Allà es dividia en dos traçats; un s’encaminava vers 
la zona de ipoll i l’altre s’adreçava al coll d’Ares, on 
travessava els Pirineus, entrava a la Gàl lia i mar a-
va en direcció al mediterrani ns enllaçar amb la via 
Domi a (Busquets/ àbregas/ rei a 2008, 171-176).

reguarda del front gal, actuació que sens dubte 
requerí d’una infraestructura de comunicacions 
sòlida, e cient i ben defensada.  

Malgrat tot la vida de la torre fou força breu, i 
sembla que en època augustal ja no hi havia des-

nada cap guarnició. Prova d’ai ò n’és l’absèn-
cia de materials imperials. Segurament l’avançat 
estat de romanització en què es trobava el terri-
tori durant la segona meitat del segle I aC –e is-
tei  unanimitat absoluta entre els inves gadors 
a l’hora de donar com a culminat el procés sota 
el principat d’August– fou una de les principals 
causes que ens permeten e plicar l’abandó. La 
torre de algars no va ser un cas a llat, sinó que 
bona part de les estructures militars associades 
a la conquesta dei aren de funcionar una ve-
gada aquesta nalitzà (Llinàs et al. 1999, 104), 
o bé quan cessaren els episodis d’inestabilitat 
(Noguera/Principal/ aco 2014, 31-56). Nai ia 
l’imperi i amb ell es consolidava la realitat ter-
ritorial gestada al llarg del segle anterior. L’an c 
model de poblament indígena era només un re-
cord (Oles  2000, 77), i les noves ciutats  d’ins-
piració itàlica, moltes ubicades a l’entorn de les 
vies de comunicació més importants (terrestres 
o marí mes) (Palahí 2010, 79-80), s’havien con-
ver t en el principal element estructurador i in-
tegrador del territori i dels seus habitants.

Fig. 7. Antoninians recuperats dels nivells d’enderroc de la torre (Gal liè - Claudi II – Claudi II)
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La reocupació durant l’anarquia militar 
s. III dC

Després de restar desocupada durant pràc-
cament tres centúries, la torre va tornar a ser 

puntualment habitada –suposem que amb na-
litats novament militars– durant la segona mei-
tat del segle III dC. L’imperi estava immers en 
una profunda crisi estructural marcada per la 
inestabilitat polí ca, les constants usurpacions 
i ai ecaments militars i la deteriorada situació 
d’una economia de signe clarament in acionis-
ta. Si bé és cert que no totes les províncies es ve-
ieren afectades de la matei a manera –en el cas 
del  conuentus tarraconensis el debat seguei  a 
dia d’avui obert–, sembla clar que la sensació 
d’inseguretat estava ben instal lada entre els di-
ferents sectors de la societat. N’és una mostra 
evident la reu lització d’un espai com algars, 
que havia restat oblidat des de l’inici de la pax 
romana.

No hi ha dubte que l’episodi més controver-
t del període és la incursió franca a Hispania 

que ngué lloc durant el regnat de Gal liè9. Les 

9. La data e acta de l’entrada dels francs a la penín-
sula Ibèrica és un tema on encara no s’ha aconseguit 
consens, però sembla que s’hauria de situar entre el 
260 i el 264 dC.

fonts escrites que ens han arribat (Aureli Víc-
tor, Eutropi, Orosi, Jeroni i Pròsper de Tir), totes 
elles posteriors als fets, no són massa e plícites 
al respecte (Arce 1978, 261-263; Palahí/Nolla/
Casas 2008, 12); simplement es pot establir que 
els francs, una vegada devastada la Gàl lia, en-
traren a Hispania penetrant per la Via Augusta 
(Macías et al. 2013, 199) i assaltaren Tarraco 
(Arce 1978, 262). Segons Aureli Víctor una part 
d’aquests s’apoderaren de la ota i es dirigiren 
a Àfrica. La resta segurament es quedà a la pe-
nínsula, on Orosi diu que romangueren durant 
dotze anys (Arce 1978, 263; Járrega 2008, 115). 

Fig. 8. Secció nord-sud

Fig. 9. Vista general de l’habitació medieval un cop 
e cavada
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Fig. 10. Làmina de dibui , amb els materials recuperats durant les e cavacions. UE 1009: 1 Comuna ibèrica 
/ UE 1006: 1-2 Àmfora ibèrica; 3-4 Comuna ibèrica; 5 Grisa de la costa catalana; 6 Comuna o idada; 7-8 
Comuna ibèrica; 9 Àmfora ibèrica; 10 Comuna ibèrica / UE 1003: 1-5 Grollera redu da; 6 Tap de pedra so-
rrenca; 7-10 Grollera redu da / UE 1010: 1-2 Comuna ibèrica; 3 Comuna o idada; 4 À ca de vernís negre; 5 
Vernís negre del taller de oses / UE 1005: 4 À ca de vernís negre / UE 2003: Ganivet de ferro
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Què hi ha de cert en aquests te tos? Com 
afectà realment la incursió al territori tractat? 
Les darreres inves gacions en l’àmbit català 
semblen avançar decididament en la resposta 
d’aquestes preguntes. A les ciutats de Tarraco 
i Valen a l’arqueologia ha proporcionat evi-
dències estra grà ques prou ables sobre la 
incursió franca, amb nivells clarament associats 
a destruccions violentes i un important feno-
men d’atresorament monetari al llarg del seus 
hinterlands (Járrega 2008, 113-124; Macías et 
al. 2013, 193-214). Més di cil resulta analitzar 
els possibles rastres a la zona septentrional del 
conventus tarraconenses, encara que no convé 
passar per alt l’abandó i declivi de diverses vil-
les, tant situades en entorns litorals com a l’in-
terior (Palahí/Nolla/Casas 2008, 27-29). En cap 
d’aquests casos es va detectar una causa clara 
que jus qués la desatenció o abandó de les 
e plotacions, i per tant caldria relacionar-ho, 
par cularitats a banda, amb la crisi general del 
període.

A algars la reocupació es palesà gràcies a la 
troballa, dins els paquets d’enderroc de la tor-
re, de tres antoninians de billó molt poc circu-
lats; un d’ells era de Gal liè (ref. IC V-1, p.149, 
n 210), i dos de Claudi II (ref. IC V-1, p.213, n 8 
/ IC V-1, p.215, n 45). Els tres foren encunyats 
a oma. També es localitzà una vora molt mal-
mesa de ceràmica africana de cuina. És evident 
que tres és un nombre bai , de manera que 
no podem parlar de dipòsit monetari, i encara 
menys d’ocultació. Altrament tampoc pensem 
que la presència del numerari a la torre, un em-
plaçament de marcat caràcter defensiu, sigui un 
fet fortu t o casual. Al nostre entendre quan les 
monedes caigueren a l’interior de la torre, segu-
rament de forma accidental, estaven encara en 
circulació vigent. Ai ò ens situaria en una data 
lleugerament posterior al 268-270 dC, lapse de 

temps en què s’encunyaren les dues peces de 
Claudi II. 

La manca d’un conte t arqueològic més com-
plert ens impedei  anar més enllà en la inter-
pretació. Malgrat tot, estem convençuts que 
l’e plicació l’hem d’anar a buscar en el clima 
enrarit i inestable del moment, amb l’amenaça 
dels francs –ja fos propera o llunyana– encara 
molt present. No sense raó, algunes publicaci-
ons de caràcter general han considerat aques-
ta ocupació tardana de algars com el possible 
primer tes moni militar –indirecte, si es vol– 
del pas dels francs per l’actual nord-est català 
(Burch et al. 2013, 232). 

L’estan a medie al s. X  XIII dC

Una vegada nalitzada la breu ocupació bai-
imperial, l’indret va romandre deshabitat du-

rant un llarg període de temps, ns que a par r 
del segle X dC hi tornem a registrar evidències 
d’ac vitat. En aquesta ocasió, però, l’hàbitat no 
va limitar-se a la torre –que ja estava parcial-
ment derru da–, sinó que es va centrar essen-
cialment en una nova construcció anne ada a la 
cara sud d’aquesta; es tracta d’una habitació de 
planta rectangular, amb una super cie apro i-
mada de 24 m2, obrada amb una tècnica cons-
truc va senzilla i austera. El seus murs foren 
bas ts apro tant alguns dels blocs caiguts de la 
torre, complementant els espais buits amb pe-
druscall sense treballar. No s’hi aprecia morter 
de calç, ni rasa de fonamentació; els construc-
tors van ar-se de la solidesa proporcionada 
per la roca mare, la qual treballaren a la meitat 
sud de l’estança. L’entrada a l’espai s’efectuava a 
través d’una obertura de doble batent situada a 
migjorn, de la que n’hem documentat els forats 
de polleguera, ai í com un tram del mar apeu.

A nivell arqueològic l’habitació estava amor-
tzada per dos estrats amb visibles alteracions 
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postdeposicionals. El material recuperat con-
sis a principalment en ceràmiques de cocció 
reductora medieval –olles en la seva majoria–, 
acompanyades per una gran quan tat de frag-
ments de teula. Ai ò ens dóna algunes pistes 
sobre les caracterís ques construc ves de l’edi-

ci, que seguia a grans trets els patrons arqui-
tectònics comuns a l’època medieval. Les pa-
rets anteriorment descrites haurien funcionat a 
mode de sòcol, i es complementarien amb uns 
alçats de tàpia. A sobre s’hi trobaria un embigat 
de fusta encastat parcialment a la torre –on en-
cara s’hi aprecien dos encai os–, delimitant una 
coberta de teula d’una sola vessant amb pen-
dent vers el sud.

Atesa la poca precisió proporcionada pel con-
junt de materials –compresos entre els segles 
X i XIII– es cregué adient la realització d’analí-

ques per termoluminescència. En total s’ana-

litzaren tres teules10, dues de les quals donaren 
una datació compresa entre els segles X i XI dC 
(990 +/- 75  915 dC – 1065 dC i 1015 +/-  70  
945 dC – 1085 dC). L’altra aportà una cronologia 
romana, si bé no considerem que ngui relació 
amb la possible coberta de la torre. És també 
en aquest matei  moment, concretament l’any 
983, quan disposem de la primera menció do-
cumental del lloc, que és emprat com a referèn-
cia geogrà ca en un manuscrit del veí mones r 
benedic  de Sant Llorenç del Mont (Beuda, La 
Garrot a): “Et iussit scripturam dona onis fa-
cere ad cenobium Sanc  auren  qui est situs 
in monte Cantennos, iuxta ipso faro, de ipsa 
quarta parte de ipso maso qui est in Terradas...” 
(Mar  1997, doc.123). 

10. Les mostres foren enviades al laboratori d’arqueo-
metria de la Universitat del Peloponès (Grècia), on van 
ser tractades per l’equip del Dr. Nikolaos Zacharias.

Fig. 11. Document de 1378, conservat a l’Ar iu Diocesà de Girona, on per primera vegada es menciona la ca-
pella de Sant Antoni del Castell del ar (Anne , Document 1).
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Per poc que se n’e aminin les caracterís -
ques, és fàcil adonar-se que l’estança estava 
absolutament desprove da d’elements especí-

cament defensius. Podem descartar, per tant, 
un ús militar directe de l’espai. Tampoc creiem 
que es pugui relacionar amb un rerefons eco-
nòmic o produc u, sobretot si tenim en comp-
te les agrestes condicions de l’entorn immediat 
al jaciment (Tura 1991, 119). Des de la nostra 
òp ca, per tant, l’única e plicació que jus -
ca la construcció de l’anne  és la u lització de 
l’an ga torre romana, que amb tota seguretat 
seguia conservant bona part de la seva capaci-
tat de control visual. Cal recordar que durant el 
segle X dC els comtats catalans encara estaven 
en una fase incipient, i no totes les fronteres de-
vien ser es i ben de nides (Salrach 1973, 26). 
La necessitat de domini a gran escala era forta, 
i més si es valora que des de la torre de algars, 
en aquell moment inscrita administra vament 
dins del comtat de Besalú, es podien vigilar els 
límits dels ve ns pagi de Peralada i Empúries. 
Desconei em si fou un fet puntual o una con-
junció de factors –com opinem nosaltres– el 
que mo và la reocupació. En qualsevol cas ens 
sembla oportú recordar que les centúries me-
dievals es gueren atape des de con ictes entre 
comtats –guerra e pansionista d’Oliba Cabreta, 
comte de Cerdanya i posteriorment de Besalú, 
vers oger I de Carcassona (979) (Bolòs/ ur-
tado 1998, 19), incursions del comte Guillem II 
a terres del comtat de Barcelona (1054-1057) 
(Bolòs 2008, 228), atacs de Ponç II d’Empúries 
en territori besaluenc (1128)...–, però també 
d’hos litats e teriors, com foren les ràtzies sar-
ra nes per terres de Barcelona (978, 984, 985) 
i Girona (982). Amb els anys el poder comtal 
s’anà consolidant, i les fronteres cris anes es 
desplaçaren cap al sud. El feudalisme imperant 
requeria un control més immediat del territori, 

amb castells edi cats amb la manifesta intenció 
d’esdevenir centres de poder i administració. 
algars dei à de ser un punt estratègic i la seva 

ocupació –la darrera de les documentades–, no 
es perllongà més enllà del segle XIII dC.

La capella de Sant Antoni del Castell del Far, 
un projecte frustrat 

A l’Ar iu Diocesà de Girona es conserven 
quatre documents compresos entre el 1378 i 
el 1396 –la referència i transcripció es pot con-
sultar a l’anne – que fan menció a la capella de 
Sant Antoni del Castell del ar. En el primer, ra 
Bernat Cases, celler del mones r de ipoll, a la 
mort dels seus germans Joan i Guillem Cases rep 
l’ordre de fundar un bene ci i fer construir una 
capella dedicada a Sant Antoni al lloc del Cas-
tell del ar – algars–, parròquia de Sant Llorenç 
del Mont (Bisbat de Girona). Pel que es desprèn 
de la resta de documentació, però, el projecte 
mai va acabar concretant-se –en el darrer docu-
ment, de 1396, la capella encara s’ha de cons-
truir– i de forma provisional els actes religiosos 
del bene ci van ser establerts a l’església del 
mones r de Sant Llorenç del Mont. 

Segurament cal relacionar aquest projecte 
frustrat de construcció, amb l’è it que en aquells 
moments estava vivint el veí santuari del Mont, 
edi cat entre el 1311 i el 1318 al punt més ele-
vat de la serra per ordre de l’abat de Sant Llo-
renç, i que donava resposta al culte marià que 
es professava al mones r com a mínim des d’un 
segle abans (Pujol/Tremoleda 2010, 20-21). La 
gran veneració que tenia la nova construcció, vi-
sitada per tants peregrins i devots que ns i tot 
s’havia de binar en dies de festa, va  portar a di-
verses disputes entre l’abat de Sant Llorenç del 
Mont –del qual depenia– i el bisbe de Girona 
(Cle et al. 2016, 42). No ha de resultar estrany, 
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per tant, que en aquest conte t d’abundància 
de peregrins hi haguessin alguns feligresos que 
volguessin dei ar la seva petjada –símbol alhora 
d’estatus social– manant a construir una capella 
en un indret com la torre de algars. 

Aquests te tos marquen la importància de 
les peregrinacions a llocs sagrats, que van anar 
prenent importància al llarg del segle XIV arreu 
del territori, com seria el cas de Sant Jaume a 
Galícia, Sant Pere de odes a l’Empordà o, en 
menor mesura, la serra del Mont.

A tall de re exió

El gran interès del jaciment de algars resi-
dei  en la successió de fases d’ocupació regis-
trades durant els treballs d’e cavació, que van 
molt més enllà de la torre romanorepublicana 
i abasten un període superior al mil lenni i mig. 
Aquest fet és un indica u clar de la importàn-
cia estratègica del lloc, el Puig del ar, amb un 
domini visual inusualment e tens i efec u que 
inclou zones de costa, passos fronterers i vies de 
penetració a l’interior del país. La majoria d’ocu-
pacions documentades van ser de durada breu 
o ns i tot puntual, caracterís ca que d’una ban-
da ha provocat l’e istència d’un registre arque-
ològic més aviat migrat, però que de l’altra ens 
permet ser concloents en un aspecte: algars va 
ser essencialment habitat en moments de cri-
si, tensió i inestabilitat, i sempre en un conte t 
militar o defensiu. El jaciment, per tant, és un 
termòmetre able per avaluar la realitat del ter-
ritori al llarg dels segles, en episodis tan relle-
vants com la romanització, la crisi del segle III 
dC o el procés de formació i consolidació dels 
comtats catalans. 

inalment, i més enllà dels aspectes estricta-
ment acadèmics, convé remarcar la necessitat 
de treballar entre tots –especialistes i adminis-
tració– per evitar la degradació d’aquell patri-

moni que queda més allunyat dels punts d’in-
terès turís c i que sovint resulta amenaçat pel 
crei ement forestal i l’e posició mediambiental. 
Avui la torre de algars, un dels pocs tes mo-
nis conservats en aquest país del que podríem 
anomenar “infraestructures de la romanitza-
ció”, està afortunadament consolidada i fora de 
risc, a diferència d’altres jaciments i elements 
patrimonials de zones de muntanya, alguns dels 
quals es troben a l’entorn de la matei a serra 
del Mont.
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ANNEX

Document 1

1378, juliol 10

Con rmació episcopal. ra Bernat de Ca-
ses, celler de Santa Maria de Ripoll, at s 
que Joan Ses Cases, germà seu, havia or-
denat en testament fundar un bene ci a 
la capella de Sant Antoni del Castell del 
ar, parròquia de Sant loren  del Mont 

en . ’ins tueix i rep la con rmació 
del bisbe,  de juliol de .

A. Original. Llibre G-56. ull 146 – 
147.

In nomine domini amen, notum sit cunc s pre-
sen bus et futuris quod ego frater Bernardus de 
Casis, monachus et cellarius monasteii Sancte 
Marie de ivipullo diocesis Vicensis, a endens 
pro Johannes Ses Cases, habitator ville ivipulli, 
frater meus, pro manibus Berengarii Ses Cases, 
quondam parrocie Sanc  Lauren i de Monte di-
ocesis Gerundensis, propris, et Guilelmi de Ca-
sis, quondam civis civita s Maioricarum fratris 
sui. ecognosco eius natus et aliorum benefac-
torum suorum et omnium deam defunctorum, 
quoddam noviter, ins tu t bene cium seu ins -
tui proposuit et ordinavit in capella quam edi-

care interdit sub invoca onem Bea  Anthonii 
[in] loco vocato Castell des ar, intra parrochia 
Sanc  Laurencii de Monte. 

Et intram quousque dicta capella fuerit con-
structa in altari bea  Johannis. Sicut infra ec-
clesiam Monasterii Sanc  Laurencii de Monte 
supradam quiquidem bene cio, certos redditus 
assignavit. Et pro eodem omni ordinavit quoque 
in ipsa ins tu one, inter alia voluit et ordinavit 
quasdam clausulas, sub forma sequen  propte-
rea nolo statuo. 

Et ordino quod clericus dictum paboratum seu 
sacerdotale beneicium ob nens quicumque 
fuerit habeatur et teneatur semper qualibet die, 
iusi legi mum hoc obsistat impedimentum cel-
ebrare missas et alia divina o cia in altari Sanc  
Johannis. Donec capellam Bea  Anthonii fuerit 
in loco qui dicitur Castell Des ar, constructa et 
hedi cata et sibi providere in candelis, vino et 
os is. Ad celebra onem sue misse necessariis 
post celebra onem misse e ire ad absolven-
dum, supra tumula decorum  patris et matris 
meorum qui iacent in X ianuam vocatam “la 
porta Galiera” dic  monasterii, pro animabus 
dictorum perentum et fratris meorum et dic  
fratris Berengarii et omnium delium defuncto-
rum cum salispasserio sicut est feri consuetum 
eius animam in domino nunc protunc. 

Mando et volo, in super ac statuo hac ordina-
onem imperpetuum valitura, quod dictus cler-

icus ob nens idem sacerdotale bene cium non 
valeat su possit alius bene cium ob nere nec 
trigenarium seu trigenaria pro aliis celebrare 
nec alia feuda de serviren ec secum conducere 
ad unum mensem vel ad minimus pus pro cel-
ebrande pro aliquo salario seu mercede nec alia 
facere per que dictum servicium sacerdotale in 
suis serviciis. 

Modo aliquo defraudetur tamen possit impe 
clericus et successores sui tenentes et habentes 
ipsam sacerdotale bene cium recipe et herem 
de ebla onibus missarum quod celebrantur pro 
probros con ens parrochie antederem et de 
entremis uncionibus et de sepulta s et deli-
cus clericus publicum prebratum seu bene ci-
um sacerdotale ob nens contrarium fecerit seu 
proprium a emptatum fuerit, volo et  ordino 
quod in con nen  eo ipso amitat et sic privatus 
ipso bene cio necnon ipse fratrer Berengarius 
de Casis, frater meus de tota vita sua ut protec-
tum est. 
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Si sibi placuerit et voluerit redditus et iura ac 
bona omnia ipsius prebratus seu sacerdotalis 
bene cii tenere valeat et possit ac regere et gu-
bernare et disponere et alia facere que sibi iusa 
fuerint tam super servicius ipsius prebratus seu 
sacerdotalis bene cii quam super taliis etcetera 
administra onem dic  bene cii necessariis et 
opportunis quoque possit in et pre predic s ac 
infrascrip s crestere et minuere ac e am ordin-
are ad sui no ciam et voluntatem prout no ce 
eiusque bono arbitro. 

Noverint faciendum qui omnibus et singulis hiis 
nomine et vice ipsius […] ipsi venerabili fratri 
meo fratri Berengario de Casis, Cellario et sue 
discre oni ac ordinacioni comi o plenarie vices 
mans cum plenissima facultate de quaquideius 
bene cii ins tucione et ordinacione constat pro 
quoddam publicum instrumentum, actum in 
Sancto Iohanne de Abba ssis, decima die men-
sis februarii anno anna vitate domini M CCC 
LXX se ton

Subscriptum et clausum pro discretum Ar-
naldum Mar ni publicum notarii Sanc  Iohan-
nis de Abba ssis, auctoritate domini abba s 
Monasterii eiusdem, indicta auctoritate et po-
testatorum mei ut permi tur super hiis atribu-

s delibera one super hiis primitus hitam dili-
gen  volens in et super predic s aliqua addere 
minuere et ordinare tenore presen s publici 
instrumen  auctoritate et decreto everendi 
domini episcopi Gerundensi in hiiis intervenien-

bus pariter in consensus. 

Gra s et e  certa sciencia volo et ordino nomine 
et vice dic  Iohannis Ses Cases fratris mei ins -
tutoris bene cii supradic  quod clericus dictam 
pbratum seu sacerdotale bene cium ob nens 
e  debito du ta at celebrare teneatur missar 
quater in ebdomeda seu sep mana qualibet 
pro dicto bene cio in missas volo aliis quas deo 

datem celebrabit ubicumque teneatur fecere 
specialem comemora onem defunctorum pro 
animabus dic  ins tuen s pentum et fratris 
predictorum suorum atque mei et omnium -
delium defunctorum et nichilomnius quod pos-
sit sine tamen preiudicio et diminu one servicii 
dic  bene cii aliumde celebrare missas et reci-
pere obla ones omnia alia volo in dicta ins tu-

one contenta hiis tamen per me ordina s non 
contraria.

Volo, mando et ordino auc bus quibus supra in 
suis robore et serinitate perenipuiter per ma-
nere predic s per me ut permi tur ad presens 
diminu s addi s et ordina s eio obsisten bus 
nullo modo, et nos Bertrandus Dei gra a episco-
pus Gerundensis e  certa sciencia predic s per 
dictum fratrem Bernardum de Casis ut premit-

t ordina s consen mus et e am dictam ben-
e cii ins tu onem rmamus et  approbamus 
ordinaria auctoritate eiusque auctem nostram 
instrumentum periter et decretum sub reten -
one […] quod non dictus ins tuens nostri dictus 
frater Bernardus de Casis posit. Decreto aliqua 
imutare seu conten s in dictam ins tu onem 
absque nostri e pressa licencia periter et con-
sensu. 

Acta fuerunt predicta et perdictum fratrem Be-
rengarium de Casis, ordinata et rmata et per 
dictum dominum episcopum consensa et con-
sessa rmata approbata et auctorizata sub mo-
dis et fermis proliba s in parrochie Sanc  elicis 
de Perieteru no, diocesis Gerundensis die deci-
ma mensis julii anno ana vitate domini Milles-
simo CCC LXX octavo. 

Presen bus venerabili Bernardi de Montero-
tundo, domicello maiore, diebus Guillermo ibe 
clerico ecclesie monasterii Sanc  Petri de Gal-
licatum, Gerunde, et rancsico Capela, clerico 
tonsurato de Sancto Dalma o, oriundo, dic  do-
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mini episcopi servitoribus, tes bus ad premissa 
voca s spaliter et roga s.

uit factum in forma et traditum.

Document 2

1391, gener 27. 

Llicència. A Joan Cases, veí de Ripoll. li-
c ncia per que facin construir la capella 
de Sant Antoni a l’indret del Castell del 
ar, parròquia de Sant loren  del Mont, 

 de gener de .

A. Original. Llibre U-80 ull 6v (Se-
gona numeració).

Petrus de Carraria, […] vicarius […] dilecto no-
bis et christo, Johani de Casis, luco ville ivipulli 
Vicensis diocesis Saltus duo quia nobis est cer-
tum quod vos in capella quam sub invocactore 
Bea  Antonii viamus in loco vocato Castrum de 
aro, prout asseri s ecclesie Sanc  Lauren i de 

Monte, diocesis Gerundensis, constructus is s 
bene cium su ucuens ins tus is s iamdicto est 
te to presbitero assignari predicto obris in hac 
presente supra […] obris de notum propositum 
confonentes vobis dictam capella libere cons-
truendi seu construi facendi cum altar et aliis 
o cium dicto bene cio et eius clerico oppor-
tunis tenore presentum licen am et facultatem 
plenariam auctoritate direc  domini episcopi 
ipertum Per presente vobis ecclesie parrochia-
li vel alii seu aliis cuius seu quorum necesit aut 
possit quolibet necessere pro indicare nolimus 
nec interdimus uiusmodi. 

Datum Gerunde, die XXVII janurarii anno a na -
vitate domini MCCCLXXXXI.

Document 3

1395, juliol 12.

Llicència. Als preveres de Sant loren  
del Mont. lic ncia de celebrar a la cape-
lla que s’haurà de construir o s’haurà fet 
construir al Castell del ar Joan de Cases, 
veí de Perpinyà.

A. Original. Llibre U-84 ull 42

Arnaldus de Columbario […] vicarius […] dilec-
tus nobis in Christo presbiteris ecclesie Sanc-

 Lauren i de Monte, diocesis Gerundensis, 
Salter in domino quia sic nobis fuit e positum 
Johannes de Casis, habitator ville Perpiniani 
quandam capellam constru erit seu construi fe-
cerit conspenter in loco vocato Castro de aro, 
infra vestram parrochiam consistere idvoco sius 
in hac presente supplica onibus inclina  vobis 
et vestrum singulis quod si est ita et non aliter 
missas in ipsius capellem altari ductamus essere 
et  sit su cienter constructum et menatum  ara 
consecrata pannis, palliis, et aliis et ornamen s 
celebrare et celebrari permi mus quo ens vi-
debi s e pedire libere et licite valea s concedi-
mus permanentes. 

Datum Gerunde die XII julii anno a na vitate do-
mini MCCCXCV.

Document 4

1396, octubre 16.

Bene ci. El bisbe confereix un bene ci de la 
capella de Sant Antoni que s’ha de construir al 
Castell del ar (de Sous) pel testament del difunt 
Ramon de Puigmoradell.

A. Original. D-173 full 77v.
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Noverint universi quod in presencia mei, no-
tarii publici et tes um subscriptorum ,ad hec 
specialer vocatorum et rogatorum cons tutus 
personaler venerabilis Johannes Ses Cases Ol-
mus habitator11 ville ivipulli, Vicensis Diocesis 
nunc non ville Perpiniani habitator habens ut 
di it ius patronacium et presenta onem ciuita 
bene ci per ipsum Iohanne in Monasterio Sanc-

 Laurencii de Monte, Gerundense Diocesi cele-
brari ins tu  ut de hiis e am constare videlicet 
ac servidem fecit per quoddam publicum instru-
mentum actum X die februarii anno Ana vitate 
Domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo 
Se to, clausuque ac subsignatum per discretum 
Arnaldum Mar ni publicum notarium Sanc  Jo-
hanis de Abba ssis Auctoritate Domini Abba s 
Monasteri eiusdem Sanc  Johannis, Accedes-
que bene cium huius di vocare de presen  per 
obitum aymundi de Puigmoradell quondam 
ul mi possessoris eiusdem, ofusque u orem 
ins tucionem huius bene cii pro cartam ad 
idem bene cium […] ob nenum presbiter seu 
clericus pro imiter in gradum consanguinita s 
dic  ins tuen s […] domino abba  monasteri 
Sanc  Laurencii de Monte, predic  presentari 
debet, […] sepe dominus Johannes Ses Cases 
note predicto, ad huiusde bene cium sic […] 
ob nendum discretum ranciscum eyal, pres-
biterum Gerundensis Diocesis tamque sibi ut 
di it in gradum consanguinita s pro imi nostre 
tenore huius publici instrumen  […] nostri hac 
parte geren s everendo domino Abba  Mon-
tasterii Sanc  Laurencii de Monte Predic  feri 
et in sius absen a seu destum ipsius monaste-
rio venerabili vicario aut consuetui presentavit 
illis et corum quolibet supplicando quatuor pre-
senta […] huiusdi annuant aliaque etcétera, hec 
faciant prout et quantum ad ipsos […] Et nichil 
omnius idem Johannes SesCases patronus qui 

11. abitator ratllat.

supra everendo domino Gerundensii episcopo 
seu eius honorabili vicario in spualibus gene-
rali supplicant ut presenta onem istam admit-
tentes bene cium ipsum supradicto rancisco 

eyal de genere suo ut di it et sibi in gradu con-
sanguinitatem pro imi nostre ut preferit con-
ferant et assignant illumque cnonice ins tuant 
in eodem12 ac in possesionem ipsius ponant et 
inducant de illiusque fruc bus reddi bus pro-
ven bus iuribus ac obuen onibus  universis 
faciendo sibi quod quas cuique integre respon-
deri aliaque faciant etcetera hec qui ad corum 
[…] o cium tam de consuetudinem qua de iure 
de quibus omnibus et singulis de cuis ranciscus 

eyal periit et requisunt.

ieri et sibi tradi unum et plura publica ins-
trumenta per me huiusdi notarium publicum 
infrascriptum que fuerunt. 

Acta in villa de Bascara, Gerundensis diocesis 
die se ta octobris anno ana vitate domini Mi-
llessimo trecentessimo nonagesimo se to 

Presen bus et ad hoc voca s pro tes bus 
venerabilis et discre s Petro Cordevert licencia-
to in decre s, bene ciato in ecclesia de Argilers 
Elnem diocesis, ac Bernardo Vilaprinyo, rectore 
ecclesie de Mercatallo Gerunde. 

uit factum unum et traditum in publica for-
ma.

12  Ali salique de illius benes ratllat.




