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INTRODUCCIÓ
El castell de Rocabruna està situat al terme municipal de Camprodon (Ripollès). Construït sobre un
turó de prop de mil metres d’alçada, té un bon control visual de la vall de Beget, l’Alta Garrotxa i el coll
pirinenc de Coll d’Ares.
El castell ha estat esmentat en la documentació referida a Pere, senyor del Castell de Rocabruna, com
acompanyant del comte de Besalú, Oliba Cabreta, en
la defensa de Barcelona contra al-Mansur l’any 986 i
en diferents contractes de venda a partir del segle xii
i fins al xvii, quan passa a mans dels Descatllar. Entre els propietaris del segle xv és probable que Pere
Desbac (1469-1477), valedor de Joan II en la Guerra
Civil Catalana i capità general de la muntanya (1471)
per la seva política pro-remença, fos un dels estadants del moment que trobem més ben representat
en el castell.
Els treballs arqueològics estan vinculats a les tasques
de consolidació dels murs i paviments que des de
2006 es duen a terme a càrrec del Servei de Monuments de la Diputació de Girona. La intervenció arqueològica de l’any 2013 es va centrar a la sala de ponent, edifici rectangular d’uns 120 m² de superfície,
que conserva paraments amb opus spicatum d’uns 5
metres d’alçada màxima pels costats nord, oest i sud.
Relacionats amb un nivell de circulació i amb nivells
d’enderroc, van aparèixer nombrosos objectes, la
majoria metàl·lics, que ens indiquen diferents usos
de l’espai com tallers o magatzems. Alhora, i dins
un entorn de quotidianitat del castell, es documentaren diverses peces de joc, també el cap amb bisell
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de la flauta que presentem. Un conjunt de monedes
de coure ens ofereix la data post quem d’aquest espai
entorn de la segona meitat del segle xv.

DESCRIPCIÓ DE LA TROBALLA
Es tracta del cap, o part superior amb bisell, d’una flauta dolça o flauta de bec, elaborada a partir de la diàfisi
del fèmur d’un ovicaprí. Té una llargada de 37 mm i
presenta una secció oval amb un diàmetre màxim de
26 mm. No es conserven ni el bloc ni el tub de la flauta
que probablement estaven fets de materials peribles.
Està molt ben decorada amb motius geomètrics incisos que reprodueixen seqüències de quadres amb
línies diagonals i sanefes en ziga-zaga amb petites
extraccions triangulars. Les línies incises estan fetes
amb la fulla d’un ganivet, una vegada el cap havia estat
encastat al cos. Les extraccions estan fetes amb una
punta de burí. La part posterior té dos orificis per a
dur-la penjada (Figura 1).

LA FLAUTA DOLÇA O DE BEC
La flauta de bec (també denominada flauta dolça en
relació amb les seves característiques sonores) és un
instrument que pertany al grup dels aeròfons (de
vent), de bisell i monocàlam (d’un sol tub). Consta
de dues o tres parts anomenades ‘cap’, ‘cos’ i ‘peu’. Els
elements més importants que componen el cap són:
el canal (per on entra l’aire), el bloc i el bisell (finestra
inclinada que bifurca l’aire). Quant a l’origen de la pa-
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Figura 1. Diferents aspectes del cap de flauta de Rocabruna

raula flauta, Coromines (1984) assenyala la semblança amb l’occità antic flauja i flaujol i amb el català
flabiol, provinents d’un derivat del llatí flare (bufar).
Al llarg de la història s’han fabricat flautes amb múltiples materials: canya, os (animal i humà), fusta,
marfil, segons la proximitat de les matèries primeres
i el valor acústic, social, màgic i simbòlic atorgat. Al
nostre país, el material més utilitzat per a la fabricació de la flauta de bec ha estat la fusta procedent
d’arbres fruiters (cirerer, olivera), així com d’arbres
comuns (saüc) i arbusts (boix). La tria del material
de construcció és un dels aspectes fonamentals en
l’elaboració de la flauta, atès que les deformacions,
provocades per exemple per la humitat, condicionen
i modifiquen parcialment el perfil i la secció de l’instrument i, per tant, la seva sonoritat.
Pel que fa als orígens de la flauta, es conserven diversos elements d’època paleolítica. Darrerament s’ha
descobert a Eslovènia el que de moment seria l’instrument musical més antic conservat fins ara: una
flauta d’os construïda fa uns 60.000 anys (Kunej i
Turk 2000). La flauta fou també coneguda pels antics
egipcis, com a instrument essencial en les desfilades
militars, i també a Mesopotàmia: Remnant (2002)
dóna referència d’exemplars sense embocadura procedents del cementiri d’Ur. En el món clàssic, la flauta s’utilitzava en els espectacles, en les desfilades militars i en les músiques d’estil orgiàstic associades al
culte a Dionís (Tur 1992).
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LA FLAUTA DOLÇA A L’EDAT MITJANA
La flauta dolça va ser present a Europa al llarg de l’edat
mitjana com un dels instruments preferits per acompanyar la veu humana, especialment en contextos de
caràcter profà. Els primers exemplars coneguts, atesa
la projecció sonora d’un instrument tan agut que podia sentir-se tot i l’enrenou dels dansaires i el ritme
marcat de la percussió, són flabiols acompanyant un
instrument de percussió (tamborins i panderos) i executats per joglars que menen danses. A partir del segle
xiv apareix també en els entorns cortesans a càrrec de
ministrers o músics professionals.
Per a l’estudi de la flauta dolça en aquest període disposem de fonts provinents dels retaules medievals
catalans (Figura 2), també de cròniques històriques
com la narració de Ramon Muntaner de la coronació
del rei Alfons III de Barcelona, l’any 1328, en la qual
s’esmenta la flauta dolça com un dels instruments que
sonava en el seguici (Anglès 1935). Altres esments de
flautes les trobem a les cartes del rei Joan o a l’obra de
Joanot Martorell “Tirant lo Blanc”.
En canvi, els exemplars de flauta dolça recuperats de
les excavacions arqueològiques són escassos. Es limiten a la flauta de Dordrecht (Holanda), construïda
amb fusta d’om, probablement al segle xv; la de Göttingen (Alemanya), del segle xiv, feta amb fusta de
cirerer; i l’exemplar de Würzburg (Alemanya). Tot i
així, i malgrat les poques peces conservades, els estudiosos i lutiers parlen d’un model medieval de flauta
dolça amb tub cilíndric estret i vuit forats practicats
de forma obliqua, de so suau en comparació amb al-
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que desvia el buf directament al bisell per tal d’emetre so. No hi ha cap indici de com podria ser el tub
melòdic amb variables com la llargada, que defineix
la tessitura de l’instrument (més agut o més greu), la
disposició dels forats, que precisa l’afinació i la posició dels dits, i la perforació interior, generalment
cilíndrica, però que en flautes del segle xiii podia ser
cònica, efecte que altera l’afinació general. Tampoc
sabem com era el bloc: sol ser de fusta i ha d’encaixar perfectament al cap, però en el nostre cas l’os és
irregular i fer un bloc que encaixi a la perfecció suposaria una certa dificultat. Si el bloc no està perfectament encaixat -i sempre sense encolar, ja que ha de
ser mòbil- l’aire s’escaparia i el so seria irregular o bé
no s’arribaria a emetre.

Figura 2. Jaume Huguet, retaule de la “Marededéu dels Àngels de Vallmoll” (entre 1447 i 1450). MNAC

tres instruments de l’època (Caldwell 1984) i més
ric en harmònics que els models posteriors del Renaixement.
Actualment, les teories quant a l’estandardització de
la flauta dolça suggereixen la probable evolució de la
flauta de sis forats fins al model medieval de flauta
dolça amb vuit forats. Aquesta evolució es produiria al llarg del darrer quart del segle xiv en una àrea
geogràfica àmplia, tot i que amb una presència especial a la Cort de Catalunya-Aragó, a partir de l’alt
percentatge d’evidències iconogràfiques de la zona
(Rowland-Jones 1997).

CONSIDERACIONS FINALS
La peça d’os trobada a la sala de ponent del castell de
Rocabruna correspon al cap, o part superior, d’una
flauta de bec. Generalment aquesta part està feta de
fusta, com el tub melòdic, i en tot cas es pot separar
de la resta per netejar-la, poder afinar-la millor o, sobretot, per poder col·locar o canviar el bloc, que és el

Una possibilitat per conèixer aquest objecte i el seu
ús és restituir-lo, provar de fer-lo de nou, i fer-lo sonar, tasca per a la qual tenim el lutier de flautes Jeff
Barbe, a qui agraïm l’assessorament i col·laboració.
Un cop restituït el cap caldrà fer proves amb el tub
melòdic per tal d’acostar-nos al que devia ser la peça
original perduda. Serà la mateixa dimensió del diàmetre d’encaix i de la direcció de l’aire al bisell les
que definiran les característiques de la part que manca. La fusta amb la qual s’estan fent proves és la de
saüc, prou resistent com per emetre un bon so, amb
prou diàmetre de saba com per deixar la perforació
interior necessària i fàcil de buidar, burxant amb un
objecte incisiu, sense necessitat de recórrer al tornejat intern d’una fusta dura. El saüc és present a la
zona, i ha estat utilitzat en flautes des del Neolític.
Pel que fa al bloc, si descartem la fusta, per la dificultat d’encaix perfecte, es pot suposar que pugui ser de
fang o de cera, materials dels quals es té constància
del seu ús en flautes, però també es podrien fer proves amb suro (present en zones de producció properes) o fins i tot amb pega grega o resina no purificada de pi (també amb produccions atestades arreu de
Catalunya).
Un cop l’instrument tingui una restitució versemblant es podrà fer sonar. Se li pot suposar un so més o
menys feble, que correspondria a un instrument d’ús
íntim o d’espai interior: la distracció d’un soldat o un
pastor. Però també pot ser capaç d’emetre un so prou
potent perquè se senti a l’exterior o en un àmbit sorollós: llavors podria ser adequat per acompanyar una
dansa, cosa que ens permetria conèixer-ne millor la
funció social i la vida a l’interior del castell.
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