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INTRODUCCIÓ

ELEMENTS DEFENSIUS ESTRUCTURALS

El castell de Rocabruna (Camprodon, Ripollès, 997
m.s.n.m.) és objecte d’intervencions arqueològiques
vinculades a les tasques de consolidació dels murs
i paviments que s’estan duent a terme des de 2006 a
càrrec del Servei de Monuments de la Diputació de
Girona (Bayona 2007-2013).

Les edificacions del castell (Figura 1) responen a una
funció defensiva que s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment clarament diferenciats entre un
recinte superior i un inferior.

El conjunt està construït sobre un turó que domina els
accessos des de la Garrotxa al sud-est i de la zona pirinenca de coll d’Ares al nord-est. Aquesta ubicació i la
cronologia antiga en què apareix documentat el qualifiquen de castell talaia d’una àrea territorial orogràficament complexa i com a element visual de comunicació amb altres punts elevats (Bolós 2003). El castell
ha estat esmentat en la documentació referida a Pere,
senyor del castell de Rocabruna, com a 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 (14691477), valedor de Joan II en la Guerra Civil Catalana
i capità general de la muntanya per la seva política
proremences, fos un dels estadants del moment que
trobem més ben representat en el castell, com veurem
més endavant. També és possible que sigui el mateix
Bac de Rocabruna que figura repetidament com a
acompanyant de Francesc de Verntallat en la revolta
remença del 1462 (Monsalvatje 1906, 64, 67, 95). El
material numismàtic ens situa entre mitjan i finals del
segle xv, i té com a referents els reis d’Aragó Joan II i
Ferran II.

El recinte sobirà
A la part més elevada del turó s’aixeca el recinte sobirà, format per una torre d’homenatge i un edifici residencial, en el qual interpretem una seqüència constructiva de diversos segles. A la cota més alta, la torre
presenta un basament quadrangular disposat sobre
el fort desnivell natural i un aixecament circular amb
un parament molt regular, fet de carreus rectangulars

Figura 1. Vista aèria del conjunt. Imatge: Bibiana Agustí
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molt ben escairats i corbats, i que han necessitat molt
poc morter en la seva disposició mural; tota la base
està assentada sobre el subsòl rocós, sense falles, i
s’adapta al subsòl rocós, sense rebaixar-lo. Pot haver
estat originalment un sol edifici aïllat, amb funció
de talaia militar i sense funció residencial, i pot haver coincidit amb una altra torreta aïllada, orientada
aquesta cap a ponent i que només conserva la base
residual. A partir de la torre més alta, i després de
perdre part del parament de migdia, s’edifica un conjunt residencial i fortificat que s’allargassa cap al sud,
aprofitant la cresta rocosa. El sòl s’anivella vers l’est
i l’oest amb murs perimetrals que actuen com a elements de contenció del sediment i permeten ampliar
la superfície i aixecar una segona planta.
En contrast amb la torre, el seu parament és més irregular, amb juntes que necessiten nombrosos rebles
i gran quantitat de morter; només les cantonades
utilitzen pedres sorrenques vermelles ben escairades
i ajustades, mentre que la resta són calcàries procedents probablement de la mateixa pedrera de llevant
per on s’accedeix al castell.
La planta baixa s’organitza amb una entrada des del
sud, la torre talaia al nord i un pati central al voltant
del qual es distribueixen diverses estances, entre les
quals dos espais de guàrdia, una cisterna i una latrina.
La funcionalitat de la torre nord i els espais adjacents
responen a un ús defensiu i de vigilància que s’avé
amb el material recuperat: nombroses restes d’armes
i eines de tall, molts elements procedents d’estructures de fusta -portes, escales, caixes- i residus de ceràmica i fauna que ens parlen d’un ús intens al segle
xv, coincidint amb la Guerra Civil Catalana, i que
perdura parcialment durant el segle xvi. Els vestigis
d’una ocupació ja residual finalitzen definitivament
al segle xvii.
Al sud, la cisterna respon a una modificació funcional. Pensem que l’espai que ocupa podia haver estat
en origen la capella de Sant Llorenç que, segons ens
indiquen les referències documentals, s’hauria esfondrat amb els terratrèmols del primer terç del segle xv.
El pati del recinte sobirà fa les funcions d’espai distribuïdor i d’accés al pis superior. És el punt de llum
principal per a les estances de la planta baixa i recaptador i conductor cap a la latrina de l’aigua de pluja
que es rebutgi per a la cisterna.
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Elements entorn del recinte sobirà
Circumdant les façanes sud, est i sud-oest del recinte
sobirà s’han registrat murs en terrasses que interpretem com la plataforma d’un pas de ronda de protecció
i que té relació amb els pilars exteriors del nord-est,
probablement destinats a sostenir una barbacana o
una estructura volada sobre l’accés des de l’exterior al
conjunt fortificat.
El recinte jussà, a les cotes inferiors, està format per
diferents torres i un gran edifici rectangular a ponent,
enllaçats per un mur perimetral que tanca el recinte.

L’edifici de ponent
Es tracta d’un gran edifici, amb una superfície d’uns
120 m2 i paraments regulars amb opus spicatum que
conserven uns cinc metres d’alçada màxima pels costats nord, oest i sud. Provisionalment s’hi ha registrat
un accés al tram sud. Una sèrie de parells d’arrencaments d’arc a l’interior ens parla de diferents fases
constructives pel que fa al sosteniments del sostre de
la primera planta.

ELS ELEMENTS MATERIALS DEFENSIUS I
OFENSIUS
En el conjunt de material arqueològic destaca la mostra que correspon a armament, del qual presentem
una selecció procedent majoritàriament dels espais
del recinte sobirà i només puntualment de l’edifici
de ponent, atès que aquest edifici encara està en curs
d’excavació i gran part del material en procés d’estudi. A més del conjunt d’armes defensives, compostes
bàsicament de fragments de cuirasses o de brigantines, s’afegeixen algunes peces d’armament ofensiu
com les armes d’ast, terme que agrupa les làmines
emmanegades sobre peces generalment de fusta, i les
armes de puny, representades aquí per una petita sèrie de dagues. Aquest armament portàtil ofensiu s’enriqueix amb dos tipus de projectils, així com la utilització de grans ballestes de torn anomenades també
espringals, enginys que propulsen dards o fletxes, i
la utilització d’armes de pólvora com les colobrines,
identificades gràcies a la presència de projectils de
ferro. Els objectes de genet i de guarnició de cavalls
resulten directament representatius d’un cos militar
de cavalleria ben preparat per al combat. Tots aquests
elements són marcadors cronològics que ens situen al
final de l’edat mitjana.
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A més del que suposa la seva situació geogràfica estratègica, aquests testimonis arqueològics atribueixen
al castell de Rocabruna una funció militar consagrada a la defensa i la vigilància, apartada de la imatge
d’un castell destinat només a residència. Els artefactes
descoberts ens indiquen més aviat una guarnició ben
armada i preparada per a l’acció militar.

Les armes llancívoles i de ballesta, els
projectils d’artilleria
Les nous de ballesta (Figura 2), originalment esculpides en os o en banya de cérvol, asseguraven el dispositiu de relaxació per propulsar el projectil. Disposem
de dos exemplars d’os, de mòdul regular i un forat de
fixació al centre: un mesura 3,2 cm i l’altre 3,5 cm de
diàmetre, amb una ampla escotadura i restes de l’eix
metàl·lic que el travessa i que li permet mantenir-se fix
al seu lloc en l’arma.
El projectil de ballesta. Hem seleccionat un exemplar del tipus M (Serdon 2005, 306), amb la punta
de perfil piramidal de tres cares i secció triangular
equilàter curta, amb projecció cònica per emmanegar. Les seves dimensions són: longitud màxima 5,5
cm, longitud del mànec 4 cm, amplada màxima del
mànec 1,3 cm, longitud de la punta 2 cm. Es tracta
d’una forma ben coneguda a la Provença i al Comtat
Venaissin (Provença-Alps-Costa d’Atzur) en els nivells dels segles xiv-xv.

Les armes de tall
Presentem dos ferros d’arma d’ast o llança (Figura 3).
L’un amida 23,8 cm de longitud, 4,5 cm d’amplada màxima, 1 cm de gruix màxim i 2,2 cm de diàmetre del
canó, amb datació al segle xv. El segon fa 24 cm de longitud, 7 cm d’amplada, gruix de la làmina 0,6 cm, diàmetre del mànec 2,6 cm, amb datació entre els segles
xiv-xvi. El ferro d’arma d’ast s’emmanega en origen al
mànec gràcies al seu canó cònic. En el segon cas, la part
penetrant de la làmina presenta una forma triangular
aguda i un perfil de quatre plans; el prolongament al
centre del mànec del segon continua sobre pràcticament tota la longitud de la làmina, i ofereix una gran
solidesa al conjunt. Aquest tipus d’armes el feia servir
essencialment la infanteria i, ben emprada, permetia
empènyer un assaltant, ja fos vianant o cavaller.

Les armes de puny
Una làmina de daga, de longitud conservada 28,3 cm,
amplada màxima 3 cm i gruix màxim 0,4 cm, datada
entre els segles xiii-xvi. Es tracta del fragment distal
d’una llarga daga, la làmina de la qual presenta un perfil d’un sol tall i una punta escapçada cap enrere per
la vora inferior de la fulla. De morfologia molt particular, aquest llarg ganivet fa pensar en els famosos

Les armes de foc. Un projectil metàl·lic de ferro de 3,2
cm de diàmetre màxim i un altre de 3,5 cm. Es tracta
de projectils d’arma de foc que, pel seu diàmetre, es
poden associar als “bastons de foc”, utilitzats des de
1420, o a les colobrines, en ús a partir de 1450; fins
i tot poden correspondre a armes portàtils muntades
sobre una base fusta i conegudes des mitjan segle xiv
i fins a principis del xv. Un tercer projectil metàl·lic i
esfèric de 0,7 cm de diàmetre correspon a un cartutx
d’una arma indeterminada, ja que és d’una tipologia
en ús des del segle xvi i fins a una època recent.

Figura 3. Ferros d’ast. Imatge: Bibiana Agustí

Figura 2. Nou de ballesta d’os. Imatge: Bibiana Agustí

Figura 4. Daga de secció plana amb un sol tall. Imatge: Bibiana Agustí
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braquemarts esmentats a partir del segle xiii i fins al
segle xvi, i que podien ésser heretats per línia directa
des de l’antic scramasax de l’alta edat mitjana. Aquest
tipus d’arma s’utilitzava bàsicament per al combat cos
a cos i el portava la infanteria. Però també es podia
trobar al cinturó dels ciutadans rics.
Una altra daga (Figura 4), de 36,5 cm de longitud i
datada entre els segles xiv-xv presenta una secció plana amb un sol tall. L’ànima del mànec, molt ben conservada, presenta quatre perforacions per a la fixació
del mànec, igualment com dos forats més a nivell de
l’espiga que servien probablement per a la fixació de la
creu i dels dos gavilans.

i la morfologia dels reblons de coure respon probablement a diferències de la jerarquia militar. Aquest tipus
de placa es coneix en nivells estratigràfics des dels segles xiv i xv tant en el camp de batalla –en el cas suec
de Wisby datat el 1361 (Thordeman 2001)- com en
contextos castrals -al castell de Pymont al Jura francès (Centre Jurassien du Patrimoine 1993, 84), a
Montsegur (Ariège, França) (G.R.A.M.E. 1980, 108)
o a Allemagne-en-Provence (Hautes-Alpes, França),

Aquest tipus d’arma fa pensar en les dagues de tipus
basilar, l’origen de les quals es troba a Basel (Suïssa)
i que van tenir molt èxit en l’armament de finals de
l’edat mitjana; equipaven tant la tropa com els dignataris entre els segles xiv i xv.

La protecció personal
Entre els combatents de finals de l’edat mitjana era
corrent vestir una mena d’armilla blindada amb plaques metàl·liques disposades sota la tela. Són nombrosos els elements d’aquestes plaques de cuirassa o de
brigantina fets sobre làmines de ferro, amb diferents
longituds, amplades al voltant dels 4-5 cm i gruixos
de 0,2-0,3 cm. Algunes presenten una secció convexa
i una forma lleugerament corbada que interpretem
que corresponen a la cintura, mentre que la majoria
estan destinades al tors o l’esquena. En algunes peces
figura una sivelleta destinada a la subjecció amb cuir
(Figura 5). Una peça de protecció es distingeix de la
resta per les seves dimensions i morfologia (Figura 6).
Es tracta d’un element metàl·lic ample i lleugerament
convex, en forma de trapezi amb un dels angles retallat en L. Té una longitud màxima de 17,4 cm, una
amplada màxima de 19 cm i un gruix màxim de 0,3
cm. L’angle escapçat està vorejat per una petita làmina
estreta soldada i que excedeix uns centímetres per la
part superior. En un dels angles hi ha les restes d’una
xarnera d’aliatge de coure fixada per un rebló de cap
rodó de la mateixa mena. La seva grandària i la forma
fan suposar que protegia la part alta anterior del tors,
costat esquerre, o bé la posterior, costat dret.
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Sobre la superfície exterior d’aquests elements figuren sovint petits reblons d’aliatge de coure i decoració martellejada figurant una estrella o una creu que
presenta un dels extrems en forma de coma, i que serveixen per fixar-les sobre la tela i entre elles, i obtenir
una superfície alhora dura i articulada. La disposició

Figura 5. Placa de brigantina amb rivet de reblons central i sivella a
l’extrem. Imatge: Bibiana Agustí

Figura 6. Placa de brigantina destinada a l’espatlla. Imatge: Bibiana
Agustí
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en un nivell d’incendi datat el 1399 (Vondra 2012).
El mateix recurs apareix també adaptat a la superfície
de guants de cuir destinats a la protecció de les mans
dels combatents, amb paral·lels coneguts també en
contextos militars medievals rossellonesos (Bayrou
2004) o en iconografia funerària, com en el cas de la
llosa de Bernat de So (1385) al convent dominic de
Perpinyà.
Apareixen també diversos fragments de teixit de malles, compostos d’anelles metàl·liques petites entrellaçades. Aquest tipus de protecció, també anomenat
malla treslie, es diferencia de la malla completa formada de plaques clavetejades sobre tela. Aquí, el mètode
d’unió de les anelles es fa de manera que el fil de cada
anella s’introdueix en una anella de mida superior i en
l’anella lateral que ja està al seu lloc abans de soldar els
dos extrems. A aquest bucle, esdevingut anella, se n’hi
uneix un de nou abans d’esdevenir ell també un bucle.
L’escultura i l’arqueologia han aportat la prova que la
maille treslie existeix des de l’antiguitat tardana i perdura almenys fins a principis del segle xx (testimoniat
durant la primera Guerra Mundial). Tanmateix, el seu
pic d’ús es concentra a la baixa edat mitjana, amb anelles variades tant en la seva concepció com en la seva
mida. La descoberta d’aquestes anelles de mida petita
és freqüent a finals del segle xiv, moment en el qual
alguns trams de malles fines es fixaven al contorn del
casc o a una part dels guants per optimitzar-ne l‘eficàcia defensiva.

Els objectes de genet i de guarnició de cavalls
Presentem un esperó de peu dret (Figura 7) que es
caracteritza per la disposició de les abraçadores molt
altes, asimètriques i encorbades. Aquesta tipologia
ens permet datar-lo entre els segles xiv-xv (Vondra
2014). Les seves dimensions són: longitud total de
15,5 cm; separació de les abraçadores 9,2 cm, longitud
de la tija 7,2 cm. Les abraçadores presenten un perfil
aproximadament semiovalat que s’aprima a l’extrem,
on s’articulen amb plaques de brida. Una es presenta amb una doble anella sobreposada que serveix per
fer passar corretges creuades sota la planta dels peus.
La segona està parcialment trencada, de manera que
se n’ha perdut la informació sobre el seu extrem. La
llarga cresta d’aquest esperó ha perdut el seu extrem,
on probablement s’articulava una rodeta, de mida notable, tal com es veu en aquest tipus d’equipaments. En
efecte, els abrics encoixinats o metàl·lics que cobrien
els costats dels cavalls durant aquest període eren tan
gruixuts que va ésser necessari allargar les crestes dels
esperons perquè poguessin mantenir la seva eficàcia
(Vondra 2014).

Figura 7. Esperó de cavaller de cresta llarga. Imatge: Bibiana Agustí
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