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PUJOL PUIGVEHÍ, ANNA*

LA TORRE CAROLíNGA DE GUAITA DEL CASTELü
DE LIANQA, ALT EMPORDA (GIRONA)

AsstRAcr

The excauation on the Castell) let us hnow that this roch has had an imPortant

strategic role along the centuries and it has been used in the. dffirent bistoryc ages:.

duriíg the prehistáry and the protohistory, in the roman-ag!, th.e carylingian times and

*oy 6t durlng the m¡ddte ogr, ot we don't know till which crhonological moment was

thi carolingiln tuwer in usá and if it had a defensiue functizn till 
-its 

substitution in
modern tiñes by another tower in ihe XW-XW( centuries. In the XIX century the insu'

larity of the Cástetk makes it appropiate to isolate fo.reign 7eop.le 
during the cholera,.

Auti tht most importantfnd of thá r*taration hai been the.discouery of a r1c11ng!e

touer built in thi caroliisi, príiod which can be related to the ntoment in whicb the

munaster! of Sant Peter 07 R;des became independent.and.got buge properties from the

count 0f Empúries-Roselló, the majori4t of them in the Llanqi term.

Quan I'Ajunrament de Llangá va encarregar-me a final dels.anys noranta la

,.d".iió d'un'llibre sobre la prehiitbria i la hisória més reculada d'aquest poble de

l'Alt Empordár, vaig pensar que fora molt important poder reali.tzar una excavació

a la pari més alta áei Casteliá, gran penyal que_ tanca el port i que fins a remps

....n, .r" una illa separada de ierra ierma per la Gola' una entrada d'aigua que

donava a aquest litoral una fesomia ben tipificada Perque en temps antics s'hagués

produit la üstal.lació de grups humans sóbre la roca del Castellá, topbmin catalá

q,r., p.. altre banda, sol aisenyalar llocs amb assentaments humans d'época antiga.

*Doctora en História
l. PUJOL PUIGVEHÍ, ANNA, El territori de Llanqd a I'antiguitat, Edit.Brau, Figueres,1998,

107 págs. Col. Sant Silvestre,3, ISBN 84-88189-t8-1.
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Aquest no va set perb, l'únic motiu que ens va Portar a sol.licitar un permís d'ex-

cavació al Departámenr de Cultura de la Generalitat de Catalunya sinb el fet més

concret de I'aparició en superficie de fragments de cerámica de la primera edad del

ferro, cerámica a má, de llarga tradició i que en els nostres poblats ibérics Pot tenir
una cronología molt )mplia, entrant inclús a l'época romana, donat el seu carácter

utilitari, sobie tot per a peces culináries'. Al Castellá, per la seva situació de mira-
dor privilegiat sobie tot I'horitzó que s'obre entre el Cap de Cervera_i el Cap de

Creús, es quasi segur que la primera gent dels camps d'urnes que va arribar a la con-

rrada consideréssin qtri .t" un lloc idoni per a reposar-hi les cendres dels seus fami-
liars morts. En el punt més elevat de la roca, a més, un gran escorranc que es

utilitzat com a ."-1 pet les persones que pujen a veure el panorama, havia deixat

al descobert restes d'una possible estructura antiga que, per les restes de mortet
pensávem que podria tractar-se d'una torre romana de vigiláncia.- 

Le*cavicióva anar deixanr al descobert el basament i la primera filada d'una
rorre recrangular de 2'90 metres de llargada per l'70 d'ample, orientada amb els

costats llargi en direcció est-oest i els costats curs direcció nord-sud. Langle sud-

oesr és el més malmés per esllavissada com pot veure's bé a la ilustració no 1; el mur
no l, de reforgament de la torre, així com el mateix angle de la torre han patit un

procés d'enrrunament degut a trobar-se en el punt amb més pendent i més degra-

áat de la part superior del Castell), activat aquest procés de degradació per I'ober-
rura espontánia d'un pas al voltant de la torre pel seu costat Nord-noroest. La

ilustració no 2 permet veure bé el desnivell del costat oest, d'aProximadament mig
metre d'algada, amb tor el substrat i cimentació de la base de la torre. L existéncia

de morter de sorra i calq en estrats inferiors, visibles a [a il.lustració, fa pensar en

l'existéncia prévia en el mateix emplagament d'una torre de güaita i de senyals

romana que va ser substituida per una de posterior en temPs altmedievals' El mur
no I es .onr..,r" en una alqada de 70 centímetres en el seu punt més alt i s'assenta

en alguns trams sobre una banqueta tallada sobre la roca (il. s.t. n" 3)' Com pot
obseÑ"r-r., tant aquesta paret com les demés estructures s'han construit amb pedra

de Llan@ i es tracta sempre de paret seca, sensa caP mena de material de cimenta-
ció ni de unió de les pedres, colocades per simple iuxtaposició. A l'70 metres d'a-
quesr mur de contenció i paral.lel a ell va apareixer un segón mur de les mateixes

característiques perir de menor alqada; potser Per haver-se conservat quasi només

que la filada inferior, les pedres són de tamany més gran que en el primer mur, on

2. PUjOL PUIGVEHí, ANNA, La población prenomana del extremo nordeste peninsula,r.

Génesis 1 desarrollo de la cubura ibérica en ks comarcas gerundenses. Consejo Superior de

Investigáciones Científicas-universitat Autónoma de Barcelona, 2 vols, I: 377 pags; Il:.J7) U^a.Zs,

r989. ISBN 84-7488-338-5 (Vol. I), ISBN 84-7488-339-3 (VoI.II),ISBN 84-7488-340-7 (Obra
completa)
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hi ha també molta pedra de tamany petit. Com en el primer cas es tracta d'un mur
de contenció del baiament de la torre i s'adaptava en el seu recorregut a la pendent

pronunciada en sentit sud de la roca del Castellá'- 
La torre descoberta (il.l. n" 4) mostrava el seu farciment de pedres de diferents

ramanys per servir de cimentació a les estructures superiors, avui desaparegudes.

Le*cavació no va donar cap estratigrafia ja que, més que terra, el sbl era sorrenc.

Tampoc va aparéixer cap material arqueolbgic que Pefmetés datar de manera més

ajustida les estrucrures descobertes a la pendent del Castellá, es a dir la torre sos-

tí.tguda pels murs de contenció I i 2. On sí que.va aparéixer material arqueolbgic
,r" s.t 

" 
l'explanada de roca que s'obre damunt del precipici a.la part més septen-

trional del Castellá i de la toire. Com pot observar-se a les il.lustracions 7 i 8, la
part superior va ser anivellada i terraplenada Per a usos de qué parlarem més enda-

,r"nt. Á costat oest d'aquest espai superior, sobre el precipici que dona a mar devia

haver-se construit .,rr" b"r".t" áe fusia de la que solsament ens han quedat el sbcol

de pedres que delimiten la tanca i uns claus de bronzo i de ferro. Com es veu a les

il.lústracioñs, els pilars moderns de tanca s'han eixecat sobre la mateixa linea de

pedra que delimiti la plataforma superio¡ el que podria explicar que no s'hagin tro-
bat les empremtes dels pals que formaven la barana.

S'han iecupe.at q,t"lr. claus de ferro forjat , dos de 6, un de 8 i un de 10 centí-

metres de llargida, 
"qu.tt 

últim torgat, tres claus de bronze, tots de secció quadrada

perb dos d'elli amb ú.t ."p de considerable tamany, pla i retallat.de manera poligo-
.ral, mentre que el tercer nómés té com a caP una mena d'enxamplament de la matei-

xa secció quádrada. El que considerem més interessant es la troballa d'una bola de

ferro de 4 ientímetres de diámetre que considerem una bala de canó (il. no 9)'
A aquesta plataforma superior ér u" ass.grrrar la barana i es va impedir I'eslla-

vissament mitjántgant un rn,tr exterior de reforg sobre l'acantilat (il. no l0) format
per les mateixes pedres de Llangá, possiblement obtingudes per l'anivellament de la

plataforma r,tp.iiot. Pot ser que aquest mur 4 seguís fins a lextrem sePtentrional

áe la plataforma superio. p.ió l'esllavissament del terreny feia impossible seguir

excavant sobre el penya-segatr.
A més de les estructurel descrites fins ara, en I'excavació del Castell) s'han loca-

litzat quatre forats de pals de considerable di)metre (il. n" 1l); no són del tot cir-
culars si.to que les dia[onals nord-sud i est-oest medeixen 26 per 17 centímetres el

situat a la cóta 26'251obre el nivell del mar, 13 per 13 el de la cota 27'17, siruat
adjunt a una estructura circular de la que hem de parla¡ 16 per 20 el de la cota

3. Dóno les gricies per la seva inesrimableajuda al Sr. Pere Noguera i Estruch, de I'Ajuntament
de Llangá q,r. ,lJu" defallir mai davant les dificultats: part de I'excavació.es va ler sobre el penva-

segat i es,r.n rnour. ronelades de terra que van cambiar la lesomia del Castell). Sensa la seva col.labo-

ralió entrrsiaste, I'excavació no hagués sigut possible. També he d'agrair I'ajuda dels aparelladors Srs,

Jordi i Albert Bontorces en la realització dels dibuixos'
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26'83 i 20 per 20, perfectament circular, el ubicat a la cota 26'17 . La fondaria res-
pectiva es de 26, 20,23 i 20 centímetres. Els forats estaven cimentats i la boca pro-
tegida amb petites pedres per donar més seguretat al soport. El fons dels forats
havien estat preparats amb pedres planes i sorra i en algun cas es conserva l'escorqa
del troc de pi que hi havia anat encaixat.

Quina es l'explicació sobre els elements descrits que s'han descovert en l'excava-
ció del Castellá?. Pel que respecte a les estructures associades als forats de sopons que
acabem d'esmentar ens inclinem a pensar que han d'estar relacionats amb estructures
provisionals eixecades durant el periode en qué el Castellá es va convertir en lloc de
confinament i aillament de malals durant I'epidémia de cblera que va patir la contra-
da, segons es despren del Libro dz Ordenes de Sanid¿d d¿ 1720 basta 1848 que es troba
a l'arxiu municipal de LlanEá. La 'Junta de Sanidad", presidida per l'alcalde, acordá
en les décades de 1820-1830 "retener a sus hombres embarcados en el Lazareto o
Casa de observación que se ha habilitado en el islote llamado "El Castellá"; es a dir,
era el lloc aillat on passaven la quarentena tots el forasters arribats a la població'.

En canvi, pensem que en un moment més allunyat es devia retallar i anivellar
el cim del Castell) amb la finalitat de instal.lar-hi canons, als quals pertany la bala
de ferro esmentada suara. Es probable que ja en el segle XVI hi haguéssin canons i
una torre de defensa moderna damunt del Castell). Durant el regnat de Felip II,
l'any 1565, va construir-se la torre de güaita de Cap de Creus i el 1585 les Corts
de Monsó destináren cent mil lliures¿er k fortificació y fabrica de les fortaleses de les

costes marítimes i altres del Principat de Catalunya...5. Dos documents del segle
XVII, un de l'Arxiu Histbric Comarcal de Figueres i I'altre de l'Arxiu Histbric de
Girona fan esment de la torre del port, un I'any 1612i l'altre l'any 1622; aquest
últim parla de prouehir de poluora y altras municions la torre del port y fabricar en ella
algunes casetas pera la artilleria". Segurament a aquesta torre dels segles XVI-XVII
pertanyen les restes de la ¡orre de guaita de planta circular de la que no resta més
que la primera filada (no l3). Siruada al l'est de la torre rectangular excavada, es

troba practicament a la mateixa cota i está feta del mateix material, la pedra local;
són pedres de tamany mitj), esquadrares les que formen el perfil exterior de la torre,
mentre que les que no quedaven a la vista són de tamany i forma més irregular, uni-
des amb morter. El fet que sempre hagués sigut visible aquest tros de planta de la

4. CIAVAGUERA I CANET, ]OSEP, LlanSá. Notes histbriques. Ajuntament de Llangá. Salvat
Editores, Barcelona 1986,192 plgs., ISBN 84-345-4657-4

5. PLUIA, ARNAID-Z/angi al segk XVIL Edicions Brau, Ajuntament de Llangh, Diputació de
Girona 2003, 346 pigs. ISBN 84-9594-24-6

6. MARCA, PERE DE, Marca hispanica siue limes hispanicus,... París, 1688, Columnas 904-
905: Transcripció d'un document de l'any 974 del carulari de Sant Pere de Rodes amb les donacions
de Gaufred, compte d'Empúries-Perelada i del Roselló al monestir.
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torre circular i que mai s'haguéssin fet excavacions al Castellá explica que algún

autor la considerés d'origen medieval.
Avui podem dir que-la torre medieval de vigil)ncia de la mar d'Amunt es a dir,

al nord dél Cap de Creus, i del seu litoral es trobava efectivament en aquest Punt
geograficameni privilegiat que és el Castellá de Llanqá.perb no era de planta rodo-

i" Jno ...,".,g.r1"r. To-t i la manca de material arqueolbgic que ens^pugui ajudar a

la seva datació, la seva esrrucrura i tipologia, així com el haver aprofitat una estruc-

tura anterior d'época romana ens fa pensá¡ juntament amb el Dr. Manuel Riu.que

va conéixer l' excavació a través de la documentació gráfica, que es tracta d'una

estructura d'época carol íngia.
Les circumstáncies hislbriques que van fer necessária la construcció de la torre

podrien donar-se a les acaballés del-segle VIII quan les sovintejades r)zies musul-

-"n., conrre els territoris acabats d'incórporar pels fracs entre laTordera i LAlbera,

després que l'any Ts5laciutat de Girona-es lliurés a Carlemany. lany 793 Abd al-

If¿aiit< 
"a 

r"qu.j"r les terres empordaneses en el seu cam_í cap..a Narbona, en uns

anys d'encara precari control caiolingi al sud de la serra de I'Albera.' 
Tanmateix no s'ha d'oblidar la pieséncia dels hongaresos i dels normands que

saquejaven la plana del Rosselló, com ara Elna iRuscino I'any 858, i que.sovint

,"q,r.j"t..t les costes empordaneses des de les seves bases a la Camarga en els anys

S5b-8e2, potser destruint Empúries en la primera aquestes dates.

Laltré moment histbric qúe explicaria la necessitat d'un control del tráfic marí-

tim per la mar d'Amunt podiia donar-se poc després, cap a mirar del segle x, peT

les importants rázies maríiimes musulmanes dels anys 935.i940.que van.portar el

,"q,r.ig i possible destrucció d'Empúries i del litoral i la plana alte.mpor.lanesa; es

té conláncia que la segona d'aqueites expedicions va arribar fins al Cap de Creus'

Val a dir q,t. 
"q.,.r,.r-rázies 

eren la respósta a d'altres expedicions militars que els

compres d'E-p,iri.r feien sobre enclaus i estols musumans d'al- Andalus o de

Balears. La traáició marinera del comptat d'Empúries i I'activitat militar Per mar

que despleguen els compres, en especial Gausfred, feia del tot necessária l'edifica-

.i¿ d',r"" árr. d. guaita (i senyali?, ror i que no s'ha rrobat cap carbó a l'excava-

ció) que controlés él tráfic marítim al nord del Cap de Creus_ des d'aquest punt,

geograficament parlant, privilegiat que.€s el Castellá de LlanEá'.
" \^.o.rrrr,r..ió de la iorre dél Castell¡r podria estar així mateix relacionalada amb

Ia importáncia que el monesrir de Sant Pere de Rodes está agafant aquests. mateixos

anys;'podria ha,rer-se construit amb la intenció de protegir el.monestir i les seves

,.ir.t j" que l'any 944 s'ha independitzat del monestir de Banyoles i comenqa a rebre

drets í dónacions importants dé terres a la contrada de Llangá per Part del compte

7. BOLOS, Jordi ; HURIADO, Victor, Atles dels comtax d'Empúries i Perelada (780-991). Atles

dels comptats de la Catalunva Carolíngia, Rafael Dalmau, editor, Barcelona 1999'
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Gausfred. lany 945 aquest compte d'Empúries i del Roselló concedeix al monesrir
drets de pesca sobre l'estany de Castelló il'any 974 cedeix gran paft del terme actual
de Llang) al monestir (6) que, juntament amb altres rerres del Cap de Creus, formen
el gran domini central, confirmat per Roma primer i el 982 per un diploma reial.

A tot el dit hi podem afegir I'existéncia d'un port natural utilitzat com a mínim
des del segle VI a la desembocadura de la riera de Valleta, en el centre de la rada de
Llangá, per la qual cosa, la torre del Castellá tindria a més Ia funció de protegir la
continuitat d'ús d'aquesr porr comercial, fins ara l'únic documentat al nord del
Cap de Creus, i refugi natural amb abundant aigua dolga'.(no l4)

Les excavacions al Castellá han permés demostrar que aquesta roca ha tingut un
important paper estratégic al llarg dels segles i ha estat utilitzat en rores les etapes
históriques: durant la pre i protohistbria, els temps romans, l'época carolingia i pos-
siblement I'edad mitja, ja que no sabem fins a quin momenr cronológic va funcionar
la torre altmedieval ni si va seguir tenint funcions defensives fins que a l'edad moder-
na va ser substituida per la torra rodona dels segles XVI-XWI. El segle XIX la insu-
laritat fa del Castell) el lloc adeient per aillar els forasters en remps del cblera.

Malauradament la torre carolíngia del Castellá de Llangá amb els murs de con-
tenció i reforg de la seva base són a punr de desaparéixer pel seu abandó al pas de
milers de turistes que pujen a mirar l'espléndit panorama que des del cim es dis-
fruta de tota la costa del Cap de Creus i fins el Cap de Cevera de la Marenda. Ens
consta que I'Ajuntament de Llangá va fer gestions per rebre alguna ajuda del Servei
d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat per poder protegir el
jaciment, idea que ens havien explicat i que no era massa complicada: només es

tractava de cobrir amb metacrilat la base de la torre que era una estructura molt frá-
gil, i acordonarlazona excavada fins sota el segón mur de contenció per evitar-hi
el pas. Res s'ha fet, tot i l' escis esforE que representaria. Es una pena que un poble
com Llanqá que tan orgullós está de la torre rom)nica de la primitiva esglesia, avui
desapareguda, no faci res per conservar-ne una altre de torre que fa remontar la seva
história uns segles més enrera.

S. PUJOL PUIGVEHÍ, ANNA, El paleopaisage al norte del Cabo de Creus 1 la localización d¿ un
nueul Paerto romano, a Kalathos, Revista el Seminario deArqueologia y Etnologia Türolenses, 22-23,
2005, Universitat de Saragossa(en premsa)



LA TORRE CAROLÍNGIA DE GUAITA DEl CASTELIA DE LTANQA ...

2. Costat oest, el més degradat, amb tot el basament de la torre carolingia; es visible el morter de

sorre i calg en estrats internritjos, porser aperrenenrs a una previa torra de guaita romana.

59

l. Els dos murs de reforq de la torre carolíngia i el talús artifical de rocs sobre els que s'assenta
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J. Detall de la primera paret de contenció del basament de la torre carolíngia mur nol on es pot veure
el tamanv desieual de les pedres i la banqueta retallada en el sóI.

4. Planta de la torre carolíngia amb les pedres que formen el hrciment de la seva base; la filada de pedres
del costat sud és la millor conservada; a la il. 2 es pot apreciar els lonaments i el gran escorranc de la
part septentrional on s'observen restes de morter,
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I

6. Plánol de les estructures descobertes a I'excavació del Castellá i la seva alqada sobre el nivell del mar

5. Fonaments de la torre, amb el gran escorrac de la part septentrional on s'observen restes de morter

fr"*-
v -- L-
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:"c*3r*ffi

7 i 8. Detall de la tanca de pedres de I'explanada més septentrional on s'han trobat els claus que
aguantarien una barana tle frrsta; es veu corn aquesta base es va definint fins anar a morir a la roca
natural retallada.
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4 centímetres de diámetre.

63

9. Claus de lerro i de bronze que formaven part de la barana que tancava el costat oest de la plata-

forrna superior, per d'amunt de I'acantilatl lótografia de les doi cares de cada peqa' Bola de canó de

-.__..L 
"w'-"i'j'L ::;:.: :Sll

-d}tu;':i* :*:.**ii

10. Detall del mur de contenció del ralús sobre el qual es va construir la barana del costat oest de la

plaralorma superior del Castellir. Angle on comenqa el mur de contenció del talús exterior sobre el

p.nur-r.gr, qu. 
"gu".,,.u" 

la barana?e fusta que tancava la plaatalorma supe_rio-r,del Castelll: lorat

ie pal de'ler .r,rri,,lr.t provisionals eixecades amb motiu del cólera en segle XIX,
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I l. Planell detallat de les est¡uctures descobertes a I'excavació del Castellá de Llanga amb les cotes de
nivell

-\\:i
ROCA '---\

n.66

27.52

. ¿!;":
¡:i.19;:"^
t'¿:;f"

i 27,76

' 
."¿i!

-i:i'. "
'i. "'." "¡ t)
J.",?rV
,ii;ao

Q..,"
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12. Dibuix dels murs descoberts. De baix a dalt: murs 1i2 de contrafort i contenció de la base de
la torre carolíngia; no 3 filada de pedres del costat Est de la torre; no 4: mur exterior sobre el penya-
segat, de contenció de I'explanada superior.
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13. Restes d'una filada de pedres de la torre de planta circular del segles XVI-XVII i forat per encai-

xar els elements sustentants de les estructures provisionals eixecades al Castell! al segle XIX amb
motiu del cólera.

:t
:,:].

,'|
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14. Fotografia aéria d'un vol a inicis del anys seixanta que permet veure la posició estratégica del

Castellar-per proregir la badía de Llanqir i el port roml darrera de les pesqueres construides a la

desembocadura de la riera de Valleta, zona d'estanvs fins a temps recents.
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