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RESUM 

Més eolla de le arees de Lleida i Tortosa , incorporades a l'ambit cristianofeudal a mitjan 
segle XII, la presencia de l'estat andalusí a la resta de les terres avui catalane ha estat, salvant 
comptades excepcions, tradicionalment negligida per la historiografia. Per al territori que ens 
ocupa, les dades que ens ofereixen les font documentals sobre aixo són més que limitades, 
mentre que el coneixement que tenim del regi tre arqueologic vinculat als segles VIl! i lX és 
encara molt precario Dava nt d'aixo, l'estudi de la toponímia esdevé un element imprescindi
ble per guiar aquesta necessaria practica arqueologica. Així, al costat d'arabismes evidents, 
com ara els vinculats a rihat ( ) o almúnies, noves línies de recerca proposen la identifica ció 
del toponims palatium i pbarus amb e tabliments creats a partir de la conquesta musul
mana. Per altra banda, en aquest teX[ també es planteja una relectura del jaciment d'Olerdola 
com un enclavament en funcionament durant aquest mateix període. 

PARAULES CLAU 

Penedes, al-Andalus, palatium, Olerdola. 

ABsTRAer 

Besides me Lleida and Torto a areas, which became feudal domain in mid 12m century, 
me presence of Andalusian tate has been often neglected by historiography. For me territory 
we are focu ing on, me study of toponymy beco mes es enrial to guide this nece sary archa e
ological practise becau e of me poor data from documentary sources and me precarious stage 
of the archaeological register of the 8th and 9th centuries . Be ide the obvious arabic expres
sions such as those linked to rihat(s) or almúnies, new line of re earch propound the identi
ficarion of the toponym palatium and pbarus wim settlements founded during [he muslim 
conquest. By the other hand, also in this teX[ a new interpretation of the Olerdola sire as an 
acrive settlemen[ during that period is proposed. 
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1. La base d 'aquest artiele és un treball d 'investigaeió guardonat amb el Premi de la oeietat Cata
lana d 'Estudis Hist ries (2004). Aquest treball, alhora , forma part d'un projecte d 'inve tigaci més ampli 
dirigit pel professor Ramon Marti, a qui agraÜl1 el seu supOrt i les se ves observacions. 
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Aquest text pretén contribuir al coneüement que avui tenim sobre la incorpo
ració a al-Andalus de l'extrem nord-est de la penín ula Iberica. A casa nostra, aquest 
període historie, més enlla de les arees vinculades a les ciutats de Lleida i Tortosa, ha 
e tat considerat sovint com a marginal, especialment pel que fa a l'anomenada Cata
lunya Vella, adduint raon de po a continu'itat temporal i de poca incidencia a tots 
nivells. Aquesta apreeiació, si bé ja es podría posar en dubte pel que fa als territoris 
al nord d Barcelona, és clarament equívoca, al no tre parer, quan ens referim a l'a
rea situada imrnediatament a I'oest i al sud del riu Llobregat. Conquerits lentament a 
partir d'inicis del segle x,2 aquests territoris restarien sota Administració andalusina 
al voltant de dos segles, segons el ritme de la conquesta comtal, temps suficient per 
rebre la influencia exercida pel nou estat. Tenint com a area d'estudi les actuals co
marques de l'Alt i Baix Penede i el Garraf, així com ectors del Baix Llobregat i 
l'Anoia, i a partir sobretot de propo tes e pecífiques reeents , intentarem establir no
ve perspectives pel que fa a aque t període que, fonamentalment, estan concebu
des com a base d'una ulterior practica arqueologica. 

CONTEXT HISTORlC 

Durant la primavera-e tiu de l'any 711, trope majoritariament berbers coman
dades per Tafiq b. Ziyad trave sen l'estrel, seguides l'any següent per les trope 
arabs del governador d'Ifríqiya i d'al-Magrib Músa b. Nusayr. 'inicia així la con
questa d 'Hispania per part dels exercits mu ulmans, fruit tant de la feblesa del regne 
visigot com de la propia dinarniea expansiva islamica, que, en menys d'un segle, 
sotmet un amplíssim territOli entre l'ocea <\tlantic i el riu Indus. Tot i que les dades 
són controveltides, és molt probable que )J. l'any 714, gran part de l'area avui cata
lana hagués passat a man del nouvinguts,3 ha ent-se sotmes les principals ciutats. 

Pe! que s'extreu de les fonts mu ulmanes," cal entendre que, de forma majo
ritaria , la conquesta es verificaria a partir de pactes entre els conqueridors i els 
quadres dirigents de les ciutats, basicament, el bisbes i l'aristocracia militar i 
terratinent, que fixarien un nou ordre ju ídic i polític basat en la subjecció fiscal 
deIs territoris a l'Estat islamic. Es produeix, dones, un acostament estrategic entre 
els nous governadors de les ciutats ('ami!) i els bisbes, prineipalment, que coope
ren en la implantació d'aquesta nova fiscalitat,5 procés que es portaria a terme 

2. Vegeu Ramon MAR'I1 (992), .La primera expansió comtal a ponent del Llobregat (segle x),, a 

Amoni PLADEVALL 1 FONT (dir.), Catalzmya romimica, vol. )(]X (El Penedes-L 'Anoia), Barcelona, Enciclope

dia Catalana, p. 28-35; C. BATET COMPA~ (996), Ca~tells termenats j estralegies d'expansió comlal: La 

marca de Barcelona als segles X-XI, Vilafranca del Penedes, In tinlt d 'Estudis Penedesencs, 1996. 
3. X. BALLES'I1N NAVARRO (999), ·Els texto a J'aba t. El procés de conquesta., a Miquel BARCELÓ 

(coord.) , Musulmans i Calalunya, Barcelona, Empúries, p. 41-43. 
4. Una bona sintesi sobre e ls primers temps d al-Andalus, relativament recent, amb revisió inclosa 

de les fonts lI atines i arabs, es pot trobar a P. CHALMETA (994), Invasión e islamización, Madrid, Mapfre. 

5. Aquest paper actiu de l'alta jerarquia eele lastica ha estat observat per Manuel ACI~N A1MANSA 
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principalment durant els mandat deis governador al-Hurr (716-719) i al-Samh 
(719-721)6 

É preci ament durant el govern d'aque t últim que el exercits musulmans ini
cien l'expansió vers la ptimania i el sud de la Gal·lia ,7 amb l'ocupació de Narbona 
l'any 719. A partir de 725, ota el mandat de 'Anba a, l'expansió torna a prendre em
branzida amb l'ocupació de Carcas ona i imes i nou atacs dirigit cap a l'interior 
de la G~¡J· lia. Les incursion es donen també pel ector atlantic, una de le més signi
ficatives de les quals é la comandada per 'Abd al-Rahman al-GafiqI, derrotada prop 
de Poitiers l'any 732 a man de les tropes franques de Caries Martell; aquest epi odi 
mé que a senyalar la fi de l'aven¡;: mu ulma europeu, marca l'ini i de la intervenció 
franca al ud de la G~¡J ·lia. En aque t sentit, la violenta caiguda en mans franques, 
l'any 737, de Proven¡;:a, on el patrici de les ciutats havien signat pactes amb les au
toritats musulmanes, i la definitiva ubmis ió política de I'Aquitania de cobreixen 
quins ón els veritable objectiu de la dina tia franca i avancen el que 'ha d'esde
venir a la Seprimania.8 

Per altra banda, I'aven¡;: del francs coincideix amb I'aparició de greus conflic
tes intern a al-Andalus, exemplificats per la revolta berber del 739 i la intervenció 
deis contingent irians i, po teriorment, l'arribada i accés al poder de I'omeia 'Abd 
al-Rahmán . En aque t context, l'any 751 ón pre e l s ciutats de ime, Agde, Ma
galona i Béziers com a preludi del que succeira poc temps després, el 759, a ar
bona, quan els potentats locals , després del pacte amb els francs , els lliuraran la 
ciutat. 

Ja sota el comandament de Carlemany, té 11oc, I'any 778, la fracassada expe
dició a Saragossa, episodi que cal inserir en I'ambient d'opo ició envers Cordova 
que preconitzaven le autoritats iemenites que llavors controlaven part de la fron
tera superior9 Contemporaniament, o en un moment immediatament posterior, cal 

(998), -El final de los elememos feudales en al-Andalus: fracaso del "incastelJamento" e imposición de la 
sociedad islámica., a Miquel BARCEL6 i P. TOUBERT, ·L 'incastellamento~ Actas ele las reuniones de Girona 
(26-27 de noviembre de 1992) y de Roma (5-7 de mayo de 1994), Roma, CSIC, p. 291-305. Vegeu també 

de M. ACIÉN ALMANSA (1998), -EIs rebels del Tagr., a L'lslam i Catalunya, Barcelona, Museu d'Histbria de 

Catalunya i Institut Catala de la Medirerrania, p. 71-77. 

6. X. BAllESTlN AVARRO (999), -Deis governador a 'Abd ar-Rahman ad-Dahil., a Miquel BARCEL6 

(coord.) (999), p. 50-53. Com es veura més endavant, aquests anys són basic per emendre la dimensió 

real de la implantació del nou estat al nord-est de la Península, com s'observa en el trebalJ de Ramon 
MARTI (2003), -La defensa del rerrirori duram la transició medieval., a Congrés sobre els Castells Medievals 
a la Mediterrcmia Occidental, Arbúcies, 2003, p . 98-100. 

7. Philippe SÉNAC (1998), -Les incursions musulmanes més enlla deis Pirineus ( egles Vlll i XI)., a 
L 'Islam i Catalunya, Barcelona, Museu d'Hisrbria de Caralunya i Institut Carala de la Mediterrania, p. 51-55. 

8. P. GUICHARD (2002), De la expansión át-abe a la Reconquista: esplendor y fragilidad de al
Andalus, Granada, Fundación El Legado Andalu í, p. 36-39. 

9. Pel que fa a aquesr episodi, una revisió relativamem recent l' fereix CHALMETA (994), 
p.371-38l. 
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situar l'annexió per part del franes deIs territoris de Ro elló-Cooflent-Vallespir, 
Cerdanya-Barida-Urgellet i, probablement, Empúries-Besalú, fets que aeabarien per 
for~ar I'entrega de la ciutat de Girana l'any 785. 

El següent pas en I'aven<;: franc el constitu'ja, bbviament, la ciutat de Barcelona, 
conquesta costosa que fou precedida per 'ocupació i fortifica ció de places forte a 
la Catalunya central (O ona, Cas erre i Cardona),1O fins que finaIment va caure la 
ciutat l'any 801. 

Les infructuoses temptative caralíngle de conduir el eu ambit d'influencia 
més al sud durant el primer decenni del egle x suposaran l'establiment d'una fron
tera que no depassara durant molts any el territori més irnmediat de la ciutat de 
Barcelona (per al eas que ens interessa, e mas ís de Garraf-Ordal i les muntanyes 
que eparen el Valles de la conca del Llobregat). És més, la revolta indigenista de 
I'any 826, amb el suport l'any egüent de l' mibada d 'un exercit emiral, provocara la 
defecció de gran part del territori de la e talunya central, alhora que imposara un 
status qua fronterer similar al del últims anys del segle anterior. 11 

Aquest estat de les co e promogué un equilibri, mantingut sovint mitjan~ant 

l'establiment de treves impo ades per les rl;gular expedicions emirals, que no es va 
veure pertorbat fins a I'últim quart del seg e IX, quan nous poders a banda i banda 
de la frontera tornen a endegar un panol ama d'hostilitats. Al nord del Llobregat, 
Sunyer d'Empúries i Guifré de Cerdanya, en un enrarit clima de tensions internes i 
amb diferent exit, protagonitzen nous intents polidireccionals d'annexió de nous 
territoris.12 A l'altre cantó de la frontera, i coincidint amb un període d'inestabilitat 
general que acaba cristal'litzant en la primErafUna, eran poderosos llinatges, sovint 
d'ascendencia indígena com el Banü Qasi, el qui, amb el uport de les seves clien
teles, conduiran la defen a i la fortificació de la frontera i le incursions més enlla 
d 'aquesta. 13 

LA TOPONÍMIA 1 LAMICA 1 EL REGISTRE ARQUEOLOGIC 

Quan hom ha volgut e tudiar el període andalusí en zones on la pre encia isla
mica no ha depassat els dos segles (com en el no tre cas) , s'adona que existe ix un 
greu problema de fonts d'informació. La 19uetat i imprecisió de les fonts e crites 

10. Ramon d'ABADAL (ed.1996), Catalunya carolingia, volum 1, la part, El domini carolingi a 

Catalunya, Barcelona, Institut d'Estudi Catalans, p. 89. 
11. MARTI (2003), p. 104. 
12. Ramon MARTI (1997), Collecci6 diplomatica de la Seu de Girona (817-1100), Barcelona, Fun

dació oguera, p. 50-62. En aque.: t text, l'autor prop sa, a partir de l'estudi de la documentació contem
porania, que Guifré el Pilós no fou cornte de Barcelona fins poc abans de l'any 893, moment en que su
pIe ix Sunyer d'Empúries, qui, pocs anys abans, ja hauria dut a terme algun intents d'expan ió vers l'area 

del Garraf. 
13. ]. E. GARCLA BIOSCA (998), .La creació d'una frontera: al-Tagr al-A'la., a L'Islam i Catalunya, 

Barcelona, Museu d'Historia de Catalunya i In titut Catala de la Mediterrania, p. 57-63. 
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arabs,14 d'una banda, així com el poc coneixement que fins avui es té del registre ar
queologic vinculat als segles vm-[)(15 no donen un marge de maniobra gaire satisfac
torio És en aquest context que pren e pecial rellevancia el recur a I'estudi i la inter
pretació del registre toporúmic com a font d'informació i com a eina directora de la 
recerca arqueologica. 

Per al ud d 'al-Andalus, ja M. Acién (1989) va aconseguir establir, a partir de la 
toponírnia relacionada amb el regi tre arqueologic, una eqüenciació deis emplac;,:a
ments fortificatsl6 que ha obtingut un considerable resso dins el món investigador. 
Així mateix, i pel que fa aterres castellanes, principalment, J. Zozaya (1998) ha pro
posat un llarg llistat de toponim relacionats amb els primers any d'existencia d'al
Andalus.17 

Pe! que fa al territori que ens ocupa, aquest també ha estat objecte d'alguns plan
tejaments de recerca concrets basats en el regi tre toponírnic, el més rellevant del 
guals, fins avui dia, ha estat el dirigit per M. Barceló (992) a partir de diverses identifi
cacion referents a assen taments clanics. En aguest sentit, es plantejava que Mediona 
tindria a l'origen una segmentació deis berbers Banü Madyüna, així com els Banü 
Gellidassen esta.¡·ien a I'origen de Gelida o els Banü Labld (arabs, en aguest cas) al de 
l'actual població de Lavit/8 de moment, pero, aqueste hipotesis no han pogut ser ve
rificades arqueologicament. En un sentit més generic, hi ha hagut al tres intents d'acos
tar-se a la toponírnia islamica del Pene de , amb resultats més o menys reeixits. 19 

En aquest treball hem pres com a referent els diferents estudi realitzats per Ra
mon Maru i altres investigadors que pensem que han donat resultats for<;a reeixit 
en altre territoris20 En aquest entit, exposarem les conclu ions extretes basades en 

14. Vegeu Dolor BRAMO (2000), De quan érem o no musulmans: Textos del 713 al 1010, Vic, 

Eumo. Aquest recull de fonts e crites arabs referents als territoris de I'actual Catalunya, que ha vingut a 
complementar el treball de José María Millas i Vallicrosa, reflecte ix el que diem, en el sentit que la infor

mació que ofereixen, en general, no va més enlla deis itineraris de conque ta o d'expedicions bel·liques i 
de le descripcions deis gebgrafs. 

15. Comencen a haver-hi, aforrunadament, alguns estudis concrets que contribueixen a definir 

cada vegada mil lo r le característiques i l'abast d 'aquest registre. Vegeu, a tall d 'exemple, el de]. E. GARClA 
BIOSCA, N. MIRó ALA IX i E. REV1LLA CUBERO (2002), -Un context paleoandalusí a I'excavació de l'Arxiu Adrni

nistratiu de Barcelona (998)-, a 11 Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, Sant 
Cugat, 2002, p. 363-380. 

16. M. ACIÉ ALMANSA (1989), -Poblamiento y fortificación en el sur de al-Anelalu . La formación de 

un país de husu17>, a nI Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1989, vol. 1, p. 137-150. 
17. Juan ZOZAYA (998), -711-856: los primeros años elel Islam andalu í o una hipótesis ele trabajo-, 

a Ruptura o continuidad: Pervivencias pre-islámcas en al-Andalus, Cuadernos Emeritenses (Merida), 

núm. 15, p. 85-142. 
18. Miquel BARCELÓ (992), -El s establiments arabs i berbers de l'A1t Penede i els seus noms-, a 

A. PLADEVALL (dir.) , Catalunya romemica, vol. XIX (El Penedes-L'Anoia), p. 25-28. 

19. M. de EpALZA (990), -Toponimia arab i estructura comarcal: el Peneeles., a Societat d 'Onomas
tica, Butlletí Interior, vol. XL Cjuny), p. 76-82. 

20. La bibliografia resultant eI 'aquestes recerques anira apareixent alllarg del texto 
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series de roponims que pen m que poden aportar informació significativa; així ma
teix, procurarem, sempre que igui pos ible, establir la dimensió arqueologica deis 
toponims referits, ja sigui directament o a través de paraHel . Centrarem, dones, el 
no tre e tudi en si ca os diferents, tot i que, com es veura, sempre relacionats entre 
ells, en alguns casos complementaris, i, en altres, fins i tot assimilables. 

El toponim ·Pharu / Manara. 

En origen, el mot arab manara, tradu"ible literalment per .lloc on es fa foc», de
signava, a l'Arabia prei lami a, una eleva 1Ó des d'on es feien senyals de foc o de 
fum, sentit que amb el temp ha patit diver e modificacion, i que 'ha assimilat fi
na lment a la torre integrada a les me quites de d'on es crida a l'oració i que ha do
nat minaret en la nostra llengua. 21 El geograf al-MuqaddaxI, que escriu al segle x, 
descriu quin és el sistema d'alerta de les costes sirianes davant de l'atac de naus ene
migues: •. .. tócase, pues, el añaftl cuando atalayan su barcos; y enciéndese la alme
nara próxima a aquel ribat, si es de noche o levánta e en ella una humareda, i es 
de día. Desde cada ribat ha ta la alcazah hay un cierto número de alimaras [sic) 
guarnecidas de gente, y di pue tas de tal modo, que se enciende primero la alme
nara próxima al ribat, de pué la iguiente y luego la otra, y no pa a mucho rato sin 
que se toque el añaftl en la alcazaba L..J y salga la gente con las armas y la fuerza y 
e formen los batallones .. .• Y Tot i tractar-se d'un cas referent al segle x, pensem que 

aquesta cita exemplifica perfectament el p:1per de les almenare com un eficas; dis
positiu de comurucacions a llarga di tancia 

Estudis recents referents a le primer fortificacions islarniques en l'ambit de 
les comarques de I'anomenada Catalunya Vella23 han proposat una identificació sig
nificativa. Es considera que algun d'aque ts emplas;aments primerencs rebrien la 
denominació generica de pbams, traducció lIatina del terme arab manara.24 És més, 
la contrastació pel que fa al regi tre arqueologic ha proporcionat una serie d'exem
pies de fortificacions, tradicionalment ad crite a l'epoca romana, l'origen de les 
quals convindria revi aro E tracta de torre ' de planta circular de grans dimensions, 
obrades amb gran s carreus, que ovint con erven un encoixinat exterior més o 
menys evident. 

21. Vegeu R. Hul.ENBRAND (1991), Manara, Mallar, a 1beEncyclopaedia o/Islam, vol. VI, p. 361-368. 

L'ús de torres que emeten senyals amb foc e ca b n documentat també per al primers moments de 

I'expansió musulmana , com posen de manifest]. CA! WRliBí, R. MARTf, . ELMA i M. VIl.ADRlCH (1999), .Forti

ficacions i toponímia omeia, deis Pirineus a Damasc., a II Col'loqul sobre les Comunitats Rurals del Piri
neu, Valls d'Aneu (Ueida), 1999. 

22. ]. OUVER AsIN (1928), Origen árabe de rebato, arrobda y us homónimos-, a Boletín de la Real 
Academia Española, vol. xv, p . 199. 

23. MARTf (2003), p. 95-98. 

24. La traducció de to¡>Onims al baix Ilatí és un fet constatat en altres zones d'al-AIldalus. Vegeu 

ZOZAYA (1998), p. 93. 
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Entre els exemples més evidents, trobem l'anomenada Torra sa del Moro o del 
Far, a Llinars del Valles, 25 un edifici de 9,4 metres de diametre i amb un primer nivell 
ben conservat constru·it amb grans carreu de granit encoixinats; dorninant el pas en
tre e l Va Ues i la Selva, la torre de la M6ra o del Far, on recentment e va dur a terme 

una intervenció arqueologica i de la qual resten unes poques filades de grans blocs, 
amb encoixinat exterior, que delimiten un espai de 9,5 metres de diametre 26 Més al 
nord, situada sobre la vall del Fluvia i amb un dar domini visual obre la plana em
pordanesa, es traba el castell de Falgar o torre del Far, que, tat i tenir una factura 
més barroera, presenta unes caracterí tiques semblants27 A l'altra banda deis Piri
neu , el ca de la torre del Far de Talteüll mo tra une proporcions identiques tot i 
que el eu aspecte actual correspon a una construcció del segle XIII. 28 Tornant al 
Va lles, potser caldria afegir a la lli ta l'anomenada Torre Roja de Caldes de Mont
bui,29 on es troben les reste de du torres circulars, una inserida dins l'altra; l'exte
rior, con iderada d'epoca romana, presenta un düametre de 10,5 metres, i una obra 
de grans carreus units amb morter, nomé perceptible en part; en un moment pos
terior, versemblantrnent al egle x, reaprofitant l'e tructura d'aquesta, es bastiria al 
eu interior una segona torre. A tat aquest conjunt cal afegir i po ar en lloc destacat 

el cas de la Torre de Malpa CAlt Palancia , Castelló), de proporcions semblants, tot i 
que ba tida amb pedra desbastada lligada amb morter, que va ser objecte d'una ex
cavació parcial, i que ofereix uns materials que els eu excavador no dubten a 
adscriure al segle VTlI. 30 

25. A. BAUL (953), -Prospecciones arqueol6gicas en el valle del Mogent (Barcelona)-, a Archivo 
Español de Arqueología, vol. XXVI, p. 175-178; ]. BOLOS I MAscLANS (1992), -La Torra a del Moro (o torre 

del Far)-, a A. PlADEVAll (dir.), Calalunya 1'Omimica, rol. XVIII (El Val/es Occiden/alrEI Valles Oriental), 
p.378. 

26. G. FONT, M. MATARÓ, J. MATEU, . PUJADAS, J. M. RUEDA i J. TURA (1999), -Torre de la M6ra, una 

fonificaci6 ah-medieval en els prirners comrafons del Monrseny-, a Actes del Congrés Internacional Ger
bert d'Orlhac, Vic, 1999, p. 409-417. Els autors de l'excavaci6 proposen, a partir de materials ceramics, 
que situen entre els segles VllI-IX, un origen roma de l'edifici amb un posterior reaprofitamem en epoca 

carolingia. Vegeu també C. FOLCH IGLESIAS (2002), El /erritori del nord-est de Cata/un ya a l'inici de l'edat 
miljana: el poblament als segles VII-IX, Univer itat Autonoma de Barcelona, p. 37, treball inedit de recerca 
de tercer cicle. 

27. J. TURA (1991), -Castell de Falgars, una torre romana a la Garrorxa-, Cypsela, núm. 9, p. 111-119; 

]. M. NOLLA BRUFAU i ]. CASAS GENOVER (1997), - ouvelle données ur la via Augusta dans le secteur 
nord-est de la Catalogne-, Voies romaines du Rhóne él l'libre: via Domitia et via Augusta, Documents 
d'Archéologie Fran~ise(París), núm. 61, p. 146-147. 

28. Pere PONSICH (1992), -Torre del Far-, a A. PlADEVAll (dir.), Ca/alunya romélnica, vol. xrv 
(El Rossel/oJ, p. 41l. 

29. Alben ROIG, M. Llu·isa RAMos i Jordi BOLOS (1992), -La Torre Roja-, a A. PlADEVAll (oo.), Ca/a
lunya romimica, vol. XVIII (El Valles Occidenlal-El Valles Oriental), p. 317-318. A poca distancia del turó 

on es troben les restes d 'aquesta torre e documenta, en un empla~ament a major al~ada, el topbnin1 
Farell. 

30. R. MARTI i S. SELMA (1996),-La torre emiral de Malpas (Castellnovo, Alt Palancia, Caste1l6)-, 

Annals de l'Institu/ d 'Estudis Gironins, núm. 38, p. 1383-1398. 
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Per a rarea que tractem, han arribat als nostres dies dos exemples més o menys 
ben conservats que han estat tradicionalment adscrits a l'epoca romana, si bé per les 
seves característiques podrien formar perfectament part del grup de fortificacions 
anteriorment descrit. Al capdamunt i integnda dins el casteli feudal de Castellví de 
Rosanes, encara avui es manté en peu part d'una gran torre de planta circular (es 
conserva en una als;:ada que, segons ellloc, o cil'la entre els 3,5 i els 4,5 metres) al 
voltant de la qual es bastí el ca tell d'epoca feudal, en un lloc prominent i estrategic 
que domina les valls deIs rius Anoia i LlobrE.gat. L'edifici en qüestió presenta un di a
metre exterior de 10,2 metres, que s'amplia fins als 10,7 a la base, amb soc01 graonat 
i constru"it directament sobre la roca mareo 1 interior de la pan que ens ha pervingut 
esta reomplert amb formigó, a base de pedru call i morter de cal~. Pel que fa a l'ex
terior, la torre esta revestida de gran carreus, del tipu opus quadratum, amb 
presencia d 'encoixinat en alguns caso, del qual es con erven unes quantes filades 
lligades amb el mateix formigó, i que varien segon l'al~ada.31 

Ja dins l'Alt Penedes, trobem una altra construcció, l'anomenada torre de Les 
Gunyoles, que res pon a unes característiques imilars, tot i que mantenin1 més dub
tes que en el cas anterior sobre el seu origen. En aquest petit vemat, situat sobre una 
elevació del peu de mont occidental del massís de Garraf, i a tocar d'una masia,32 es 
troba aquest edifici de cos cilíndric, restaurat a principis dels anys setanta. Esta cons
tru"it en un opus quadratum sovint irregular, pero que en alguns trams presenta dis
posicions en llargada i través; els carreus, de dimensions considerables i escairats no 
gaire acuradament, són majoritariament llisos, tot i que en algunes filad es es di s
tingeixen alguns encoixinats. L'edifici té un tliametre d'uns 9 me tres i una al~ada con
servada entorn deIs 11, amb un gruix murar d'l m en la pan més alta. En la seva part 
baixa, pre enta un socol irregular d'uns 2,10 metres d'als;:ada, amb uns 20 centímetres 
aproximats de regruix respecte al cos central Csegons el sector); a uns 7,25 me tres , 
sobre aquest socol, es troba una cornisa amb motllura, avui completament restau
rada. L'interior de la torre, i fin a una al~ada aproximada d 'un metre per sota la mot
liura, és massís, ja que esta reblert amb formigó. En un moment no precisat, s'obriren 
dins l'edifici dos grans forats per encabir-hi una premsa de vi, una font i una pica. 33 

Així mateix, gran part deIs carreus que formaven la part superior de la torre, per da
munt de la cornisa, foren reaprofitats en la con trucció de l'església parroquial. 

31. Lamentablement, la torre fou volada l'any 1714, fet que impossibilita coneixer-ne l'al~ada ori
ginal. Pel que fa a la descripció que en fem, ens remetem en tot moment a Montserrat PAGEs (1981), ·Una 
torre romana a Castellví de Rosane dominant la Via Augusta sobre el pas del Llobregat., Fonaments, 
núm. 7, p. 163-169. 

32. M. RlBAS (1967), ·La torre romana de Les Gunyoles en Avinyonet., a Ampurias, vol. XXIX, 

p. 275-281; A. BALIL (1976), .El monumento funerario romano de Les Gunyoles., Zepbyrus, vol. XXVI-XXVII , 

p.389-399 
33. Segons BAllL (976), i en relació amb la interpretació que en fa, aquest reaprofitament de l'edi

fici per a usos agrícoles deforma la cambra sepulcral preexistent, de manera que ja no es podia recone i
xer (p. 392). 
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Tradicionalment, no s'ha posat mai en dubte l'origen roma de totes dues tor
res.34 En el cas de Castellví de Rosanes , a banda de la tipologia , s'addueixen raons 
relacionades amb la seva evident situació estrategica que, obviament, es poden 
extrapolar perfectament a d 'altres períodes.35 Per altra banda, la troballa als anys 
cinquanta d'una tomba de tegulae i de ceramica romana no precisada prop de la 
torre36 pensem que no és determinant, ja que en al tres ca os s'ha documentat 
la construcció d'aquestes torres en empla~aments que havien estat previament 
ocupats en altres epoques, com són els casos inequívocs de les torres de Malpas i 
de la Móra, assentades obre les restes de engles poblats d 'epoca iberica o ibero
romana. 

A diferencia de l'anterior, per al cas de les Gunyoles ha prevalgut l'opinió que 
atorga a l'edifici un caracter funerari, 37 considera ció que no creiem, a la Uum deis 
raonaments aportats, que sigui gens definitiva. En primer 110c, no hi ha cap constata
ció física d'aquesta funcionalitat, ja sigui a cau a de l'ús i deformació po terior de 
l'edifici, o perque senzillament no ha existit mai una cambra sepulcral a ¡'interior 
d'aquest. Per altra banda, els qui defensen aquesta funcionalitat admeten el seu 
caracter d'unicum a la Península, i estableixen els paral·lels més propers a Italia, 
fora de la qual aquestes con truccions són totalment excepcional . De fet, no deixa 
de ser simptomatic que un deis paral'lels a ddults , en aquest cas a Tunísia, porti el 
nom de Ksar Menara, 38 prou explícit en eH mateix. 

Per la seva tipologia, veiem com es tracta d 'edificis paraHel i notablement 
semblants als casos exposats més amunt: diametre considerable i construcció a par
tir de grans carreus on no manquen alguns encoixinats. Presenten, pero, una di
ferencia respecte a la resta de casos: una ba e ab olutament massis a a partir del re
omplirnent amb formigó de l'espai interior i que, en el cas de le Gunyoles, defineix 
un sol a més de 8 metres d'al~ada. Pensem, pero, que aquesta especificitat respon 
no tant a un origen divergent respecte als altre ca os com a les diverse opcions 
constructives emprades davant de la necessitat de construir una base olida assen
tada directament sobre la roca. 

34. A la bibliografia ja esmentada, cal afegir una aportació recent on s'identifiquen algunes de les 
fortificacions citades com a elements d 'un dispositiu bai.xrepublid de control de la Via Heraclea. Ens re

ferirn a I'a rticle de G. PALMADA (2003), -La fortificació republicana d'Olerdola (Sant Miquel d'Olerdola, Alt 
Penedes)-, Revista d'Arqueologia de Ponent, núm. 13, p. 260-261 

35. Segons Alfred Mauri, a qui agraüu l'amabilitat amb que hem pogut debatre sobre aque t tema, 
l'existencia d'una probable activitat minera a la zona en epoca romana podria ser també una raó afegida 
per a la construcció de la torre. 

36. Notícia extreta d '!sidre CLOPAS BATLLE (1951), -Un monumento histÓrico del Penedés abando

nado: el Castillo de Castellví de Rosane ., a 1 Asamblea Intercomarcal del Penedés y -Canea d'Odena. 
(Martorell, 1951), p. 103-106, referenciada a PAGEs (1981), p. 163 (en nota). 

37. BAUL (1976); ]. SANMARTf (1984), -Edificis sepulcrals deis PalsOS Catalan, Aragó i Múrcia., 
Fonaments, núm. 4, p. 134-137. 

38. ANMARTf (1984), p. 137 
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Som conscients tothora de la novetat del plantejament que recollim i de la ne
cessitat d'un major nombr de verificacions arqueolbgiques. Amb tot, pensem qu 
els arguments que defen en la romanitat d'aque tes torres es basen purament en 
anali is tipologiques i que, per tant, la validesa d'aquestes supo icions esta al mateix 
nivell, com a maxun, de les que aquí sosten.m, i le carencies que es poden objectar 
ón les mateixes en qual evol deIs casos. És més, les únique intervencions arqueo

lbgiques practicades CMalpas i torre de la Móra) no reflecteixen cap indici que faci 
pensar en un origen anterior al segle VIII. 

Per altra banda, l'estudi de les fortifincions islamique arreu de la Península 
esta posant de relleu una den itat considerable d'exemples diversos, amb un ús de 
la construcció feta a partir de gran carreu quadrats o rectangular , on no manquen 
les grans torres circulars, amb ca o tan eptentrionals i, per tant, primerencs, com 
el de Rada, a Navarra.39 De fet, la similitud tipologica i constructiva de molts edificis 
de primera epoca islamica d'al-Andalus amb l'arquitectura de tradició romana ja ha 
estat observada, sense que per aque ta raó es pugui deduir una cronologia pre
andalusina per a aquests.40 

L'afegiment de Castellví de Rosanes i, possiblement, també de la torre de les Gu
nyoles als casos detectats al nord del Uobre~at ofereix una visió de conjunt que posa 
de relleu una distribució territorial cohere.t amb la funcionalitat proposada per a 
aquestes construccions. Així, s'observa clarament com les torres en qüestió es dispo
sen seguint una Ibgica clara d'interconnexió visual entre elles i amb el territori, i se si
tuen en empla\;aments aturonats estrategics, com e fa patent a la zona entre el Valles i 
la Selva. Per al cas que ens ocupa, pero, existeixen buits que probabl ment cal relacio
nar amb el desconeixement que avui tenim sobre aque t tipus de registre arqueolbgic. 
Cal pensar que l'ús posterior o I'abandó condicionen enormement la conserva ció deIs 
edificis; així, mentre que el reaprofitament a partir del segle x de la torre de Castellví de 
Rosanes ha permes una conservació parcial d'aque ta, en altres casos, com és la torre 
de la Móra, al Montseny, només un de graci ... t incendi forestal i una posterior interven
ció arqueolbgica han pogut po ar al descobert les re tes en la seva veritable dimensió. 

39. ]. ZOZAYA (1998), ·La fortificación islámica en la Península Ibérica: principios de sistematiza
ción., a El castillo medieval espmiol. La fortificación española y sus relaciones con la europea, Madrid, 

Fundación Ramón Areces, p . 24-25. D'aJtra banda, rus de grans carreus encoixinats esta ben documentat 
per a les muralJes d'epoca isla mica primerenca de Balaguer, O ca i Tudela; vegeu J. GIRAtT BALAGUERÓ 

(1999), .Balaguer. De campament a ciurat (segle VIII-X)., a B. AGuSTI,]. ALTURO, X. AQUlLUÉ, 1. G. BANGO i 
altres, Catalunya a l'epoca carolingia: Art i cultura ahans del romimic (segles IX i X), Barcelona, Museu 

Nacional d 'Art de Catalunya, p. 114-116; C. Esco A IPÉRlZ i Ph. SENAC (1987), ·La muralla islámica de 

Huesca., a Il Congreso de Arqueología Medieval Espanola (Madrid, 1987), p. 590-601; B. PAVÓN MALoo
NADO (1986), ·La muralla prinlitiva árabe de Tudela., a Anuario de Estudios Medievales, núm. 16, Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (C IC), p. 29-"1J 

40. ]. ZOZAYA (1998), p. 91; S. MARTlNEZ (1991), E tudio 'obre ciertos elementos y estructuras de la 
arquitectura nlilitar andalusí. La continuidad entre Roma y el Islam-, Boletín de Arqueología Medieval, 
núm. 5, p. 11-37. 
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El topónim ·Ribat-

Cal entendre la natura del ribat en les eves accepcions complementaries de re
cés espiritual i de perfeccionament religió (jihad) , enfocat ovint a I'activitat bel'!ica 
dirigida tant a l'expansió de l'Islam com a la protecció i defensa del eus territoris 4 1 

Pel que fa a la diferencia entre els mots rihat i rabita, probablement el primer fa re
ferencia tant a l'edifici com a l'activitat que s'hi duu a terme, mentre que el ego n 
només es refereix al mateix edifici,42 siguin quine iguin les eve característique o 
el seu nivell de fortificaciá. 

Al nord d'África no es documenta l'existencia de riMt[s] fins a final de segle VIII 

(el monestir de la costa tunisenca é el primer documentat, l'any 796).43 Si considerem 
aquesta data com un post quem aproximat per als riMt [s] d'al-Andalu , caldria pensar 
que els primers exemples de la Península es fundarien també a finals d'aquest egle o 
ja entrat el egle JX;44 aixo podria explicar la ubicació de la Rapita del Penedes en un 
lloc en aquest moment c1ararnent fronterer i l'absencia d'aque t toponim al nord del 
Uobregat. Amb aque t plantejament també s'hi adiu la cronologia proposada per a la 
Rapita de Vallfogona de Balaguer, de la qual es conserva el basament d'una torre qua
drada constrüida amb grans carreu que e ta datada a la segona meitat del egle rx45 

D'altra banda, justament aquest últim exemple ens permet cop ar el probable a -
pecte físic que devien tenir els riMt[ ] primerencs i també el que possiblement devia 
pre entar la .Rapita del Cascall. al Delta de I'Ebre, on es coneix, a partir d'un planol del 
segle XVIII del desaparegut [ortí, la presen ia d'tma torre quadrada.46 En aquest últim 
cas, el caracter fortificat de l'establiment queda pale en la donació (abans de la con
questa) que fa el comte Ramon Berenguer III de les .villae pertinentes ad rabitam, cum 
ipso ca tro Rabitae.,47en benefici del mone tir de Sant Cugat el 1097. 

41. M. de EpALZA (1989), .La Ra pita islamica: hi toria institucional., a J Congrés de les Rilpites de l'Es

lal Espanyol, Sanr CarIes de la Rapita , 1989, p. 8-59. 
42. M. MARlN (1989), -El ribat en al-Andalus y el o rte de África., a J Congrés de le Rilpiles de 

l'Eslal Espanyol, anr Caries de la Rapita, 1989, p. 121-130. 
43. M. MARIN (1989), p. 122 
44 . Algune fonts arabs recollides als estudis de CHALMETA (1994, p. 295) i SE AC (1998, p. 52) si

tuen , en parlar d 'una incursió l'any 734 del governador de arbona cap a la Proven~, dlverses guarni
cions que defineixen com a li bat a la va ll del Roine . Cal dlr que es tracta de fonts tardane (la versió ro

man~ d'a l-Razi , lbn 'ldari, a cavall entre els segles XII i XIII , i la d 'al-Maqqari, del egle XVII), que tot i seguir 
tradicions historiografique més o meny fiable , poden presentar variacions quanr a l'evolució semantica 
del mots. D'altra banda, aquest episodi també el reculJ BRAMON (2000), de la ma d'Ibn Haldün, tot i que 
en aquest cas l'auto ra tradueix per establiments el terme arab original (p. 163). 

45. J. GIRALT BAU\GUERÓ (1992), -Castell de la Rapita CVa llfogona de Balaguer)., a A. PIADEVAll 
(dir.), Cataluny a romil.nica, vol. XVII (La Noguera), p. 441-442. 

46. Aquest planol, anterior a la fundació del nuc1i modern de Sanr Carie de la Rapita per part de 
CarIes 1II, es troba reprodu'it a F. CARLES GUARotA (1989), .Grlifics comparatiu " a J Congrés de les Rilpites 
de l'Estal Espanyol, Sant Caries de la Rapita , 1989, p . 284. 

47. Dolors BRAMON (1989), ·La Rapita del Cascall al delta de l'Ebre. , a J Congrés de les Rilpiles de 
l'Estal Espanyol, Sanr Carie de la Rapita , p. 116. 
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Pel que fa al cas del Pen des, no es coneix físicament l'emplat;;:ament ni les ca
racterístiques de l'establiment; de fet, l'actual poble de la Rapita, dins el terme muni
cipal de Santa Margarida i els Monjos, tot i la claredat del toponim, no apare ix a la 
documentació fins a finals del egle XVllI; és més, la formació del nucli urba no es 
dóna fins entrat el segle XIX. 48 Fora de l'indici toponímic, no hi ha cap mena de testi
moni arqueologic que es pugui relacionar amb l'existencia d'un ribat, tat i que s'ha
via proposat com a possible empla ament la zona de Santa Tecla, on havien apare
gut restes d 'una vil·la romana.49 

A banda del cas anterior, trob m dos casos que cal tractar a parto Al terme de 
Subirats, al marge dret del riu Anoia, existe 'x un petit caseriu anomenat el Rebato, i 
la mateixa denominació rep un barri d'Abrcra¡ etimologia que, en aquest últim cas, 
s'ha volgut vincular a l'exi tencia d'un bandoler del mateix nom al segle XVllI. 50 Sigui 
com sigui, és possible que l'origen etimologic del terme calgui buscar-lo en el mot 
rabad, amb el sentit d'aldea rural.5l 

Amb la institució del ribat també s'han relacionat una serie de taponims que te
nen el seu origen en I'arabització (al-Muna tir) de la veu grecollatina monasterionl 
monasterium, que ha donat origen a diver s evolucion entre les quals trobem Al
monaster, Almonacid o AlmosterY Així, ota aquestes denominacions podrien 
identificar-se primerenes lioes de ribát, si bé no es pot descartar la possibilitat que 
en alguns casos facin referencia més aviat a establiments cristians previs de tipus 
monacal , com sembla que succeeix amb e1s diver os monistrols existents a la Cata
lunya central. 53 

El toponim ·Palatia. 

La identificació del toponim palau i le seves variants (palou, palol, palauet ... ) 
amb una primerenca xarxa d'e tabliments corresponents a la conquesta islamica ha 

48. GRUP O'EsruDlS RAPITENCS (1989), .Petita historia d'un poble: La Rltpita del Penedes-, a 1 Congrés 
de les Rapites de l 'Btat Espanyol, ant Caries de la Rapi '1, 1989, p. 211-215. 

49. GRUP o'EsruDls RAPITENCS (1989), p. 214. Aixe> no obstant, I'excavació del jaciment, almenys e n 
la pan on s'ha treballat, no permet allargar la cronologia d'aquest establiment més enllli del segle IV. 
Agraún la informació a Jordi Farré, director deis trebalb. 

50. BRAMON (989), p. 112. 

51. Ramon MARTf (1999), .Estrategias de conqw'ta y ocupación islámica del nordeste peninsular. 

Dimensión arqueológica de la toponímia ignificativa a V Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Valladolid, 1999, p. 729. 

52. F. FRANCO SANCHEZ (1989), .Rltpites i al-M nastirlsl al nord i llevan¡ de la Península d'al
Andalus-, a 1 Congrés de les Riipites de tEstat Espa11yol, ant Caries de la Rltpita, 1989, p. 191-210; B. PAVÓN 

MALDONAOO (1995), -A propósito de Almonacid de Toledo. Monasterium-al-Munastir-Almonaster
Almonacid-, al-Qantara, vol. XVI, p. 125-141. 

53. Així es planteja per al ca del Bage , on existeixen diversos exemples de monasteriolos. Ve
geu Albe rt BENET (992), .El marc historie-, a A. PLADEVAlL (dir.), Catalunya romiinica, vol. Xl (El Bages), 
p.22. 
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estat abastament raonada en diverses publicacions recents. 54 En aquest estudis es 
planteja l'origen d 'aquests pala tia a partir de la verificació del cinque e tatal (hums), 
que obre el terreny e tradueix en l'aparició d'un gran nombre d 'establiments que, 
majoritariament, se situen al voltant de les eus episcopals i al pa , o ben a prop, de 
les vi es principals de comunicació. En aquest sentit, caldria també relacionar els pa
latia amb els nombrosos toponims derivats de Quintus (Quintanas, Quintanillas, 
Quintela ... ), que han estat vinculats a aquest mateix procés de repartiment posterior 
a la conquesta a la zona de la Meseta castellana i a Portugal,55 

L'estudi de la natura i distribució en l'espai del palatia ha permes proposar 
plantejaments innovadors pel que fa a I'evolució de les seus episcopals a l'area cata
lana durant l'alta edat mitjana. Aixi, s'ha pogut ob ervar com I'organització episco
pal perdura, excepte en el cas de Tarragona, sota l'Administració musulmana, i no 
és alterada fins a la conque ta franca , que comporta la remoció d'algunes eu, 
com é el as de Gui sona-Urgell, i en d 'altres la seva upres ió, com ón Empúries 
i Egara. 56 En tots els casos, la pre encia de pala tia al voltant d'aquests nuclis, situats 
en els accessos viaris que hi conconen, delata una celta vitalitat d 'aquests empla~a
ments com a rrúnim durant el segle vm. 

El cas de les comarques gironines57 exemplifica clarament fins a quin punt 
aquesta institució s'implanta en el territori , i es distribueix a I'entorn de le eus de Gi
rona i Empúries i sobre la xarxa viaria i els cursos fluvials. Aquesta densitat e repeteix 
a la zona del Valle i, com veurem, també al Penedes; mé enlla, pero, disrninueix, fet 
que sembla estretament !ligat a l'evolució historica de cada territori, que al cap i a la fi 
és la que n'acaba determinant la formació del sub trat de la població i toponímico En 
aque t entit, donc , una pertinen~a més dilatada a al-Andalus acaba per alterar, com 
a con eqüencia de dinamiques diferenciades, un regi tre toponímic propi del mo
ment de la conquesta que, en arees més septentrionals, queda fos ilitzat. 

Per al territori que e tudiem, disposem de quinze exemples que pertanyen a 
aquest grup, dotze deis quals són esmentats a la documentació feudal de primera 

54. Ramon MARTI (999), -Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus-, a Les societés méri
dionales ti l 'ageféodal: Hommage ti Pierre Bonnassie, Tolo a de Llenguadoc, p. 63-70; també Ramon 
MARTI (2001), -Palacios y guardias emirales en Cataluña-, a II Congreso de Castellología, Alcalá de la Selva; 
CAMPRUBI, MARTI, SEIMA i VIl.ADRlCH (999). 

55. ZOZAYA (998) destaca I'absencia general d'aquests toponims en altres arees de base lingüística 
lIarina com Franc;:a o Italia (p. 97). 

56. Per a enrendre la dimensió real del confl icte adopcionista, i per al cas de Guissona-Urgell , ve

geu Ramon MARTI i M. VIlADRlCH (2000), .Guissona, origen del bi bat d 'Urgell-, a P. SABAtt Ced .), La trans
formació de la/rentera alsegle XI, Ueida, col·!. ·El Comtat d 'Urgell-, núm. 4, p. 37-66; per al cas d 'Empú
rie , vegeu C. FOLCH IGLESIAS (2002), p. 31, i per al d'Egara, J. SOLER JlMrnE2 i V. RUlZ GÓMEZ (1999), 

·Els palaus de Terrassa. Estudi de la pre encia musulmana al terme de Terrassa a través de la toponimia-, 
Terme, núm. 15, p. 38-51. 

57. C. FOLCH IGLEStAS (2003), -Estrategies de conque ta i ocupació islanuca del nord-e t de Cata
lunya-, Quaderns de la Selva, núm.15, p. 139-154. 
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epoca, mentre que per als altr s tres no hem trobat més referencia que la purament 
toponímica. EIs detallem tot seguit, un per un: 

- Palacio (Sant Joan De pO: toponim documentat l'any 1059 i ubicat ·infra par
rochia Sancti Goannis, ubi di unt Palacio, prope ipsa ecelesia •. 58 

- El Palau (Sant Andreu de la Barca): aquest toponim fa referencia a una zona, 
al nord/ nord-oest, de la població de ant Andreu, avui ocupada per urbanitzacions, 
polígons industrials i una enorme caserna de la Guardia Civil; es reflecte ix també en 
d'altres toponims de la zona com Vallpala J, anta Madrona del Palau o Cal Sunyer 
del Palau. Es troba a la riba dreta del Llobregat, tot just a la sortida del Congost de 
Martarell, i esta documentat el 1157, quan esmenta una .via que tendit a Palacio 
apud s.Andream •. 59 

- Santa Maria Magdalena de Palau o de Bona tre (Masquefa): elUoc de Palau 
esta documentat el 1008, quan es fa una venda d'unes terres que afronten .in strada 
de Palacio Siccho».60 El 1038, s'e menta lins el terme de Masquefa una ·Sancta 
Maria de Palacio.61 que probablement faci referencia al mateix establiment. El 1120 
'inelou , dins les propietats del monestir, Petri de Maschefa, cum castro de s.Cru

cis de Palatio •. 62 Malgrat la diver itat de mencions i d'advocacions, situem l'em
plas;:ament prop la desapareguda esglé ia de anta Maria Magdalena, en origen 
amb advocació a la Santa Creu, que es trobava al co tat del mas de Can Bonastre 
deis Torrents.63 

- Paladol CMasquefa): l'any 1143 s'e menta un ·alaudio de Paladol· situat prop 
de Masquefa.64 

- Sant Jaume de Palou (el Pla del Penedes): l'església que respon a aquest 
toponim es troba a tocar del mas conegut com El Cerda. o esta documentat. 

- Palad(la Granada): en un document de l'any 1210 s'esmenten unes .parietes 
antiquas qui vocant Palad •. 65 

58. EIs pergamins de l'Arxiu Comlal de Barcelona: de Ramon Borrell a Ramon Berenguer J 

(ed. 1999) (dir i ed. Gaspar Feliu i J. M. alrach), 3 V., Barcelona, Arxiu Comtal de Barcelona i Fundaci6 
Noguera, col·!. .Diplomataris., núm. 18-20, document núm. 543. 

59. Cartulario de ·Sant Cugat. del Vallés (ed. 1946-19,*7) (cur. José Rius Serra) , 4 V., Barcelona, 
Centro uperior de Investigaciones Científicas, col·!. .Textos y e tudios de la Corona de Arag6n., núm. 3-6, 
document núm. 1014. 

60. Cartulario deoSant Cugat. del Va/lés(ed . 1946-1947), document núm. 417. 
61. EIs pergamins de IArxiu Comlal de Barcelona: De Ramon Borrell a Ramon Berenguer J 

(ed. 1999), document núm. 263. 
62. Cartulario deoSant Cugat. del Vallés(ed . 1946-1947), documem núm. 849. 
63. En un principi, l'advoca i6 prinCIpal fou a Santa Maria, mentre que la de la Santa Creu tingué 

un paper secundario fmalmem, a partir del segle Xlll s Imposa l'advocaci6 defmitiva a Santa Maria Magda
lena. Vegeu A. BENET (992), • ama Maria Magdalena o anta Creu de Palau o de Bonastre., a A. P!J\DEVALL 
(dic.), Calalunya romanica, vo!. XIX (El Penedes-L 'A1lo/a), p. 343. 

64. Cartulario de· am Cugat. del Vallés (ed. 1916-1947), documem núm. 953. 
65. Calalunya romanica, vol. XIX, Barcelona, Fnciclopedia Catalana, p. 37. 
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- Palazoi (la Granada): és molt proper a l'anterior; en un document de l'any 
1053 s'e menta un .Palazol. que afronta al sud amb I'alou de Sant ebastia (deIs 
Gorgs) i a I'oest amb una ·st:rata publica vel ad ipsas Pariete antiquas •. 66 

- Sant Pere Molanta COlerdola): documentat uccessivament com .Palatio Mo
ronta., I'any 966,67 .Palacio Moronta-, el 996,68 i .Palacium Moranta-, el 1010.69 

- Paiacioio (Olerdola?): se'n té notícia a través de la donació d'una terra que 
fa , l'any 951, el comte unifred al bisbe Guilara de Barcelona, on s'indica que 
aquesta terra e troba .L .. ) in terminio de Ca tro Olerdula, ad ipsa erra de Pinellos, 
ad ipso Palaciolo.;70 aquesta ubicació, pero, fins ara no 'ha pogut concretar amb 
certesa.7I 

- El Palou (Sant Pere de Ribes): dóna nom a un barri d 'aque ta població. L'afe
gim a la relació tot i que podria fer referencia a un edifici erigir a la segona meitat del 
egle XIII per part d'una branca familiar deIs senyors del castell de Ribes.72 

- Sant E teve de Castellet (Castellet i la Goma!): anomenat -palatio. en un docu
ment del 976, tot i que també se'l considera vil' la o parroquia73 Més endavant, l'any 
1065, se'l documenta com .ip o Palacio ad ecclesiam s.Stephani •. 74 

- Palacio (Ca tellví de la Marca): anomenat en l'acta de consagració, de l'any 
1101 , de Sant Sadumí de Castellví;75 al peu del ca tellot, e diu que el eu terme hi 
afronta per orient, en un tros, ·in ipsa via unde veniunt parrochiani de Palacio>. 

66. Cartulario de-Sam ClIgat. del Vallés (ed. 1946-1947), docllment núm. 596. 
67. Diplomalari de la catedral de Barcelona: Documenls deis anys 844-1260 (ed. 1995), vol. 1, 

Documents deis anys 844-1100 (ed. Angel Fabrega Grall), Barcelona, Arxill Capitular de la Catedral de 

Barcelona, Serie 4 (Fonts docllmentals) , núm. 1, doclImem núm. 89. 
68. Els pergamins de l'Arxiu. Comlal de Barcelona: De Ramon Borrell a Ramon Berenguer 1 

(ed. 1999), doclImem núm. 22. 
69 . Cartulario de - ant ClIgat. del Vallés(ed. 1946-1947), docllmem núm. 43I. 
70. Diplomatari de la catedral de Barcelona: Documents deis anys 844-1260(ed. 1995), vol. 1, do

clIment núm. 44. 
71. Amb totes les reserves, s'ha apllntat la possibilitat qlle pllglli identificar-se amb ellloc del Palol 

de Sant Pere de Ribes, qlle esmentem més endavant, el qual al segle x pertanyia al terme del castell 

d 'Olerdola. De fet, en un doclIment de l'any 971 (Dlplomatari de la catedral de Barcelona: Documents 
deis anys844-1260(ed. 1995), vol. 1, documem núm. 101), se'ns dill qlle l'esmentat lloc de Pinells afron

tava amb -[. . .1 ipsa Celadela ["']', to¡X>nim que cal identificar amb la erra aladella , itllada a l'est de Ri

bes. Vegell I. G. MUl'ITANER (1995), El terme d 'Olerdola en el segleX segons el document de dotació de l'es
glésia de Sant Miquel, Vilafranca del Penedes, Institut d 'E tudis Penedesencs, p. 50-53. 

72. J. M. Fol'IT RJus (969), Carlas de población yfranquicia de Cataluña, 2 v. , Madrid, Barcelona, 

Centro uperior de Inve tigaciones Científicas, p. 673. 
73. M. VIVES TORT (996), .Reivindicaci6 de Sam Esteve de Castellet com a antiga cru"HUa de 

camins. , a Misce¡'¡cmia Penedesenca, Vilafranca del Penedes, Institllt d 'Estudis Penede enes, vol. xxrv, 

p.429-435. 
74. Cattu /ario de .Sam ClIgat. del Vallés (ed. 1946-1947), document núm. 64I. 
75. Salvador LLORACH (1992), -Sant Sadurru de Ca tellví (o de la Marca)., a A. PLADEVAll (dir.), Cata

lunya romimica, vol. Xl)( (El Penedes-L 'Anoia) , p. 112. 
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- Palacium (Santa Oliva): documentat el 1166 al sud de Sama Oliva.76 

- Paladol (Bellvei/ anta Oliva): documemat l'any 1037 entre els termes de 
Castellet i Santa Oliva, i al nord de Calafell, prop d'una .Cal<;ada •. n 

- EIs Palaus (Bellvei): dóna nom a una partida entre el Vendrell i Bellvei, al 
sud de la carretera -340. 

L'analisi deis casos amb que comptem la seva distribució i la seva relació en 
l'espai amb altres empla<;aments significatiu. , no permeten inferir cap diferencia re
llevant amb altres zones on han e tat e tudiats. No obstant aixo, l'absencia de cen
tres urbans i seu s episcopals en el territori que tractem determinen la implantació 
territoria l deis p alatia, ja que únicamem el cas de SantJoan Despí sembla que es po
dria vincular a la ciutat de Barcelona; tot i que també podríem relacionar l'existencia 
de certs establiments amb l'a entament d'Olerdola, tema que tractem en un apartat 
específico 

No obstam aixo, si prenem en con ideració la natura mateixa d'aquests establi
ments, veiem com els palau del Penedes i del Baix Llobregat s'integren plenamem 
dins el model plantejat. En aque t entit, la definició deis pala tia com a fruit del re
partiment del cinque estatal, referent en aquest cas als béns immobles, en el mo
ment de la conquesta, explica una doble ca -acterí tica inherent a aquesta institució : 
d 'una banda, el caraeter viari, que s'explica per la logica mateixa de la conquesta i 
per la necessitat de mantenir empla<;aments de control de les vies i d 'avituallament 
sobre les rutes més transitade ; en egon 1I0c, i de forma complementaria a l'ante
rior, la condició d'explotacions agrí oles derivada de la seva integra ció dins el patri
moni fundiari del nou estat.78 

Així, veiem com la majoría del casos citats e situen en empla<;aments propers 
al pa de l'antiga Via Augu ta per la depre sió penedesenca, des de BeUvei fins a la 
Granada, de la mateixa manera com succeeix a Sant Joan Despí. En el cas de Sam 
Andreu de la Barca, si bé e troba a l'altra 'ba del riu, esta situat a tocar d'un gual 
ben documemat al Uarg de l'edat rnitjana. La documentació és prou explícita en el 
cas deis palaus de la Granada, ituats a tocar d'una -strata publica. que ha de corres
pondre a l'antiga via romana, amb la qual cal relacionar també la .Cal<;ada.79 propera 
al .Paladol .. de Bellvei.80 De la mateixa manera, ant Esteve de Castellet, on ha apare
gut un mil ·liari de Julia l'Apostata, es troba a pocs metres d'un pont que, com hem 
vist anteriorment, probablement calgui adscriure al pas de la via. Així mateix, el .Pa
lacio Siccho· i el -Paladol. de Ma quefa semblen po ar-se prop d'una de les vies que 
condueixen a l'Anoia. 

76, Cartulario de-Sant Cugat. del Vallés(ed. 19 6-1947), document núm. 1057. 

77. Cartulario de-Sant Cugat. del Vallés(ed. 1946-1947), document núm. 545. 
78. Vegeu MARTl (2001). 

79. Cartulario de-Sant Cugat. del Vallés(ed. 19· 6-1947), document núm, 545. 

80. Ve rsemblantment, s'ha d'identlficar ague t t 'p nim amb el -Camí de les Cal\;ades" documen
tat entre e l Vendrell i BeUvei i que es correspondria amo el pa de la Via Augusta, 
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El seu caracter d'explotació agrícola ve definit, en primer terme, per la propia 
pauta d'as entament¡ en tots els casos, els trobem en zone fertils de plana, mai en 
arees muntanyoses, ni tan sois en vessants de mitja al ada. És exemplar el cas del 
.Palacio apud .Andream., que es troba a la riba dreta del Llobregat, tot ju t a la sor
tida del congo t de Martorell¡ en aque t ector, el riu es corba en un pronunciat me
andre que emmarca un seguit de terres su ceptibles de ser inundades amb facilitat i 
periodicament,81 fet que les fa e devenir optimes per al comeu. 

Per altra banda, un fenomen relativament recurrent que es detecta en l'analisi 
territorial del palaus és la duplicació de toponims i, per tant, d'e tabliments, que se
gueix sempre l'esquema paLatium-paLatiolum. Així s'ob erva a Ma quefa , la Gra
nada i Santa Oliva / Bellvei.82 

Com a apunt final volem assenyalar una qüestió que, si bé no afecta únicament 
el cas conCI'et del pala u , és il·lustrativa del eu caracter e trategic, a1l10ra que sem
bla demo trar la seva vitalitat encara a principis del segle x. Es tracta de la identifica
ció de certs toponims vinculats al gentilici cerda, en clara referencia als gmps que 
acompanyen la dinastia de Guifré 1 en l'avene;: territorial iniciat a final del egle IX, 

els qual , al capdavall, eran els respon ables de l'inici de l'expansió cap als territo
ris a ponent del Llobregat, on donaran nom a a sentaments que empre s'ubiquen a 
tocar, principalment, de palau i guardie , fenomen que es detecta arreu on es veri
fica aque ta expansiá.83 Al Penedes, ob ervem ca os clars que reflecteixen aquesta 
associació toponímica, com ara les masie d 'EI Cerda, a Sant ]aume de Palou, o de 
Can Cerda, a prop de ant Pere Molanta. 

EL toponim ·Guardie » 

]untament amb el dispo itiu logístic representat pels paLa tia, s'ha proposat la 
identifica ció d'un sistema paral'lel de vigilancia territorial, sota el qual s'hauria ge
nerat el toponim guardia.84 El seu origen en epoca emiral ha estat determinat a 
partir de la estreta relació que s'e tableix en l'e pai entre aque ts establin1ents i els 
paLatia, fet que, com veurem, també s'ob erva al Penede i al Baix Llobregat. Per 
altt-a banda, l'estudi de la seva distribució territorial en terre avui catalanes mostra 
com, en diver es zones, les guardies conformen dispositius relativament densos 

81 . Aquests espais agrícoles, anomenats insulae a la documemació feudal , han estat descrits a 
R. MARTI (988), -Les insulae medieval catalane., Butlletí de la ocie/al Arqueológica Lu¡'¡iana, núm. 44, 

p. 11-123. 

82. De fet, en aquest últim cas, la concentració queda clarament descrita en un documem ele 
l'any 1045 que esmema uns -palacii amiquis·. Vegeu Rosa M. URPr iJuan A. REsINA (1992), -L'articulació de 
l'espai al Penedes-, a A. PlADEVAU (dir.), Ca/alunya romimica, vol. XIX (El Penedes-L 'Anoia), p. 37. 

83. MARTI (2001). D'altra banda, un exemple ciar d 'aque t fenomen el tenim a Gurb, a Osona, on 
se ap que Guifré 1 s'havia adjudicat la possessió de l'actllallloc de anta Maria de Palau , de la rnateixa 
manera que ho havia fet en altres empla<;;aments homonims. Vegeu A. PlADEVAU i A. BENET (992),' anta 
Maria de Pala u,, a A. PlADEVALL (dir.), Catalunya romimica, vol. 11 , p. 230. 

84. MARTI (2001). 
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que no s'entenen si les con iderem d'origen carolingi o comtal; així es comprova a 
les comarques de l'Alt Urgell, el olsones, el Bergueda i Osona, on se situen enca
rades cap al nord. De tota manera, cal con iderar la creació de guardies com un 
fenomen complex en el que també intervindria, sobretot a partir de finals del se
gle VIII, una tendencia a ocupar llocs prominents, principalrnent en aquelles zones 
no conquerides pels franc abans d'aque t moment.85 En aquest sentit, el toponim 
podria indicar una funció relativament di! tada al llarg de tota l'alta edat mitjana, 
que probablement no comen¡;:a ni acaba amb els processos de conquesta deis se
gles VIII i IX. 

A l'area que hem estudiat hem detectat quinze casos, cinc d 'ells en la versió to
ponímica «guardiola., deIs quals hem pogut documentar els nou que segueixen: 

- Turó de les Guardie (Ca t llbisbal): situat a la riba esquerra del Llobregat, 
pocs quilometres, aigües avall, del congo t de Martorel!. No esta documentat. 

- Serra de la Guardiola (E parreguera): denomina una zona aturonada actual
ment integrada dins la població. o e ta documentada. 

- Gurdiola (Begues): documentada així l'any 966 al terme del castell d'Eram
prunya;86 per les afrontacions e mentades, caldria ituar-Ia prop dellloc actualrnent 
conegut com el Roure, po iblement al pujó Castellar, situat a poca distancia, en di
recció sud, del poble de Begue . 

- Serra de la Guardia (Begues): es coneix amb aquest nom una carena situada 
al sud de Begues, que presenta algunes de les al\;ades més elevades del massís de 
Garraf. No esta documentat.87 

- Castell de la Guardia (el Bruc): documentat ja l'any 945,88 amb la conquesta 
comtal esdevindra nucli d'un terme castra!. 

- Turó de la Guardia ( ubirats): se itua per sobre l'actual nucli de ant Pau 
d 'Ordal. No esta documentat.89 

- Pugio de Guardiola ( ubirats): esmentat l'any 1078 com a afrontació orien
tal d 'unes possessions situade al term del ca tell de Subirats;90 pel que es des-

85. CAMPRUBf, MARTI , ELMA i VllADRlCH (2000). 
86. Cartulario de . ant Cugat. del Vallés(ed. 1916-1947), document núm. 85. 
87. Tal com hem vist amb els palaus, en aquesr cas també es produeix un fenomen de desdobla

ment del toponim i de l'establiment. 
88. BATET (1996), p. 29. 

89. Al cim del turó, i en un estar ruin6s, es troben les restes d'un edifici de planta quadrada 
(de 6 !TI de costat, aproximadament) que alvador IJorac considera d'~poca moderna. Només una neteja 
del lloc, així com una prospecció del voltants, podran aproximar-ne la cronologia. Vegeu . LLORACH 
(1992), ·Torre de la Guardia., a A. PlADEVAlL (dJr.), Catall//lya romimica, vol. XIX (EIPened~L'Anoia), p. 40. 

90. Coi-lecció diplomiWca del mone tir de Sall'a Maria de Solsona: el Penedes i altres lIoes del 
comtat de Barcelona (segles X-XV) (ed . 1987) (cur. Antoni Bach), Barcelona, Departament de Cultura de 
la Generalitat ele Catalunya, coJo!. .Fonts i Estudis., S~rie Fonts, núm. 1, document núm. 1l. 
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pren de la resta d'afrontacions, caldria situar-lo al sector nord-occidental d'aquest 

terme. 

- Guardiola de Font-rubí: e l toponirn esta documentat l'any 966; i l'any 983: 
.[ ... ) in terrninio de castro Fonte Rub a, in loco ubi uocant Guuardiola [ .. .) •. 91 Poste
riorment, l'any 1096, és ja citat com a castell i apareix com a afronta ció d'un alou do
nat a la canonica de Santa Maria de olsona. 92 

- La Guardia (Sant Martí Sarroca): nom d'un petit caseriu situat a les e triba
cions llevantines del turó de l'Argila, al sud de la població. o e ra documentar. 

- Gardia de Vultor(Pontons): apareix així l'any 1149,93 com a afronta ció occi
dental dellJoc de Solanes, al nord del poble de Pontons. 

- Guardia de Gelderico: esmentada l'any 956,94 apareix com a afrontació d 'un 
alou situat din el terme del castell d 'Olerdola. o esta localitzada. 

- Guardiola de Floridio CCastellet i la Goma!): El -puio de Fluridio- é e mentat 
l'any 992, com a límit en la dotació de l'església d'Olerdola;95 en un altre document 
del mateix any, ellloc és anomenat .Uuardiola de Floridio».96 Ha de corre pondre al 
turó avu i conegut com pujol Florit, al nord de I'actual panta del Foix97 

- Guardia de Banyeres: e ta documentada !'any 977.98 Obviament, s'ha de i
tuar al petit turó on avui s'aixequen le re tes d'una torre circular. 

- Guardia deis Cocons (Albinyana): I'any 1018 s'esmenta una .Guardia de ipsis 
coconibus»,99 que cal situar en algun indret de les serres que envolten Albinyana per 
I'oest o pel ud. 

91. Diplomatar'¡ de la catedral de Barcelona: Documents deis anys 844-1260Ced. 1995), vol. 1, do

cument núm. 144. 
92. Col'lecció diploma/¡ca del monestir de Santa Ma,rja de Solsona: el Penedes j altres !locs del 

comta/ de Barcelona (segles X-X1I) Cedo 1987), document núm, 24. 
93. EI .L1ibre Blanch. de Santas Creus (Cartulario del siglo XlI) (ed. 1947) (cur. Frederic Udina), 

Barcelona, Centre uperior d 'lnvestigacions Científiqlles (C IC), col·l. ·Textos y Estudios de la Corona de 
Aragón., vol. IX, docllmem núm. 43. 

94. Diplomalari de la catedral de Bm'celona: Documents deis anys 844-1260 (ed . 1995), vol. 1, 

document núm. 48. 

95. Diplomatari de la catedral de Barcelona: Documents dels anys 844-1260 (ed. 1995), vol. 1, 

docllment núm. 222, 
96, Diplomatari de la catedral de Barcelona: Documents deis anys 844-1260 (ed. 1995), vol. 1, 

docllment núm. 221. 
97. A. VIRELLA BLOOA (1986), .L'accés marítim d'Olerdola en l'alta medievalitat., a Miscel'lania 

Penedesenca, Vilafranca del Penedes, In titur d 'Estudi Penede encs, p. 44; MUNTANER (995), p. 74. 
98. En lIn docllmem datat l'any 938 (Ca/tu/ario de ·Sant ClIgat. del Va!lés (ed. 1946-1947), docll

mem núm. 15) ja apareix com a afrontació del rerme de anta Oliva, pero considerem aqllesta data for\;a 
dllbtosa i preferim la de l'any 977 (Cartulario de • am ClIgar. del Vallés (ed. 1946-1947), docllment 
núm, 126), qlle 'adill molt més amb el procés conegllt d 'aven\; de la Marca, 

99. Cartulario de . am ClIgat. del Vallés Cedo 1946-1947), docllmem núm. 466. 
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- Les Guardies (el Vendrell): petita elevació ituada al mig del pla de Mar. No 
esta documentat. 100 

Per al cas que en ocupa, es d tecten diver e as ociacion toponímiques signi
ficatives. D'entrada, és cIar l'exemple del turó de les Guardies, al terme de Ca tell
bisbal, iruat damunt mareix del riu, davan per davant del palau de ant Andreu de 
la Barca, a l'altra banda del Llobregat. Ja al Penedes, i controlant els pass os cap a 
l'Ordal i el Garraf, es troba el turó de la Guardia (Sant Pau d'Ordal), a poca distancia, 
en aquest cas, deis palaus de la Granada. Amb un domini visual que abasta des de la 
plana penedesenca fins al mar, trobem el 1 ujol Florit (Castellet i la Goma!), amb el 
palau de Sant Esteve de Ca tellet als seu peus. 

En general, podem diferenciar, en els (:asos citats, dues tendencies pel que fa a 
la seva ubicació. 'o, D'una banda, hi ha un grup de guardie que ocupen 110cs en 
alc;:ada, per sobre i al voltant de la plana (turó de la Guardia, a l'Ordal, serra de la 
Guardia i Guardiola de Begues, la Guardia del Bruc, la Guardia de ant Maní Sar
roca, pujol Florit, Guardia deIs Cocons), la resta, pero, s'emplac;:a en indrets lleugera
ment elevats al mig de la plana, que ofereixen un alt control visual deis contoms i 
que podem relacionar amb po ible punts de vigilancia viaris CGuardiola de Font
rubí, Guardia de Banyeres i les Guardies, al Vendrell). D'altra banda, i des d'una 
perspectiva global, algunes guardie del Penedes, com veurem més endavant, em
bIen formar un primer cinturó vinculat al jaciment d'Olerdola, mentre que d'altres se 
situen en emplac;:aments que controlen el acce so naturals a la comarca, tanr pel 
sud (les guardies del Vendrell i d'Albinyana) com pel nord (el Bruc, Castellbisbal, 
Begues l02 i Subirats). 

Obs rvat aixo, creiem percebre cIarament com, en conjunt, les guardies defi
neixen un esquema de vigilancia que deixa de tenir raó de ser des del moment que 
s'estableix la xarxa de castells termenats, a partir del segle x, ja que aquests també 
ocupen sovint emplac;:aments en alc;:ada, i fan perdre a les guardies la seva coheren
cia com a dispositiu , per la qual co a esdevenen ob oletes. En aquest sentit, creiem 
que és significatiu el ca de la Guardia del Bruc, de la qual un castell termenat en 
pren el nom, fet que denota l'anterioritat de la primera. Amb la conquesta comtal, 
doncs, cada cas, desvinculat de l'esquema inicial, seguira un carní diferent que mar
cara la seva continu'itat o de aparici6. 

100. En aque t empla~ament s'hi ha excavat un jaciment ibéric, sense trobar-se restes més tarda
nes re llevants, porser a causa de l'estat for~a malmes que presentava ja inicialment ellloc. Vegeu J. MORER, 

A. RlGO i E. BARRASETAS (1997), -Les intervencions arqueologiques a l'autopista A-16: valoració de conjunto, 
Tribuna d'Arqueologia, 1996-1997 . 

101. Fet que ja ha e tat observat per R. MARTf (2001). 
102. La presencia de dues guardies sobre el camI que comunicava Barcelona amb el Penedes per 

Begues, pot indicar la freqüentació d 'aquest pa durant l'alta edat rnitjana. En aquest sentit, és significa
tiva la noticia d 'un enfrontament beHic l'any 898, que les fonLS ll.rabs situen en un lIoc anomenat BiguS 

-en el camI de Barcelona-, i que ha estat identificat amb Begues. Vegeu BRAMON (2000), p. 241-242. 
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Des d 'un punt de vista arqueologic, coneixem poc o gens la natura fí ica d'a
quests establiments, fet que pot re pondre a diver e cau es, com ara l'ocupació del 
lloc per con truccions posteriors o per l'absencia d'estucli específics; aixo no obs
tant, pensem que probablement l'entitat física d'aquests establiments devia ser rela
tivament poc important. En aquest sentit, cal fer la distinció entre elements diferent 
com són una manara i una guardia, ja que si bé poden tenir certes característique 
comunes com el context h istoric on s'in ereixen o alguns aspectes de la seva funcio
nalitat, la seva tipologia i la eva evoluci6 posterior pre enten divergencies evidents. 

Així, pensem que la identificació i contextualització de la xarxa de guardies 
com un esquema defensiu i de vigilancia anterior a la conquesta comtal planteja una 
nova dimensió pel que fa a aquests establiments que caldra tenir en compte a l'hora 
de conduir la practica arqu ologica o d'atribuir cronologies a certes estmcture forti
ficades no excavades. Aixo no obstant, la torre de Banyeres, l'única intervenció duta 
a terme sobre una guardia coneguda, 'ha trobat sense la ra a de fonamentació de la 
torre; aquest fet , juntament amb la greu alteració moderna de l'estratigrafia al voltant 
de l'edifici, no permet, malauradament, establir una datació de la con trucció que 
no sigui purament especulativa i basada en la tipologia.103 

El toponim .Qila '. 

Entes com a fortificació, aquest tOpOnin1 -en singular qal'a- pre enta una fi
xació fon;:a primerenca en el territori, l04 alhora que es con tata una vinculació recur
rent d 'aquests establiments amb els grup propiament arabs. Es tracta d'un toponim 
sovint fos ilitzat rapidament (esdevé hisn o madina), i que mostra una gran disper
si6 tant al Proxim Orient10S com a al-Andalus, on 'estén d'un extrem a l'altre de la 
Península; el cas més septentrional és a l'actuallocalitat de ant Boi, sobre el marge 
dret del riu Llobregat. 106 

A la documentació feudal, aquesta població apareix, entre d'altres variants, sota 
la denominaci6 de villa Aleale. 107 La fortifica ció a que fa referencia el toponim es tro
baria situada dalt el turó que preside ix el nuc1i antic de I'actual pobla i6, on avui dia 

103. j. A. REsiNA NAVAS, R. M.'URPI CASAlS i G. SABATÉ P1Q~ (997), Memoria de I'excavació 
d 'urgencia de la ton'e de Banyeres (Baix Penedes), memoria dipositada al Servei d 'Arqueologia de la Ge

neralitat de Catalunya, 1997. 
104. AC1~N (989), p. 141. 

105. La concentració de qila ' més important es dóna a le províncies bizantines de Palestina, Fení
cia i Síria, sotmeses abans de I'any 640. Vegeu M. VllADRlCH (1999-2000), .Toponimia hi tórica de la pri
mera organización del E tado omeya en el Próximo Oriente: verificando una propuesta sobre la "Cata

lunya Vella ''., Aula On:entalis, núm. 17-18, p. 449. 
106. MARTI (2003), p. 95. 
107. Cartulario de ·Sant ClIgat. del Vallés (ed. 1946-1947), document núm. 76, any 965. És cllriós, 

d 'a ltra banda, constatar l 'esfor~ feudal per substituir, semb l.a que sense gaire exit, e l toponirn arab per I'a
daptació romanica de castelló. Vegell M. PAGts PARETAS (992), Art romanic ifeudalisme al Baix Llobregat, 
Barcelona, PlIblicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 22. 
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hi ha I'edifici d 'un hotel, la con trucció del qual va malmetre les restes de construc
cions anteriors, que principalment correspcnien a un castell modern. los 

Certament, el ca de ant Boi pre enta una complexitat evident pel que fa a la 
seva evolució durant I'inici de l'edat mitja a amb el desenvolupament, al vessant 
mateix del turó del castell, d'un nucli d'habitat durant l'antiguitat tardana sobre les 
restes d'una vil·la romana.109 o ob tant aL"{o, la relació que s'esdevé entre aquest 
poblament i la fortificació arab que s'estableix al capdamunt del turó queda absolu
tament fora del nostre coneixement, ja que no sabem si es produeix un abandona
ment ep isodic o si, al contrari, es dóna una coexi tencia entre tots dos assentaments . 
Amb relació a aixo, és basic considerar quit fou l'abast cronologic de la fortificació. 
Seguint l'opinió desenvolupada a l'estudi citat en la nota anterior, de J. Gibert 
(2004), que advoca per una implantació pnmerenca de les qila ', cal pensar que tin
dria el seu origen en paral'lel o poc despré a la submissió de la ciutat de Barcelona, 
al voltant de l'any 714. Hi ha, pero, una altn opinióllO segons la qual aquesta fortifi
cació es bastiria com a respo ta a la presa f anca de la ciutat l'any 801 , i funcionaria 
durant part del segle IX com a punt de par Ida d'incursions contra territori enemic. 
Cal pensar, pero, que el marc geografic impo aria unes condicions d 'ai1lament q ue 
probablement farien inviable la situació d'a ~uesta fortalesa que, pel que de moment 
es pot deduir, devia p re entar unes dimension i una capacitat relatives. En funció 
d 'aixo mateix, considerem més ver emblant que la qal'a de Sant Boi, creada a partir 
de la conquesta isla mica, deixaria de funcionar ju tament a l'inici del segle IX, quan 
el nou context estrategic i de correlació de forces aconsellaria endarrerir l'ambit 
directe d 'influencia musulmana obre el mas ís de Garraf i riu Llobregat amunt. 1l1 

Per altra banda, el cas de Calafell també podría tenir a l'origen el mot qal 'a,112 tot i 
que el segon component del toponim n ce sita encara d 'explicació . A favor d 'aquesta 
interpretació tenim la mateixa situació prominent i estrategica de l'empla\=ament; aixo 
no obstant, no es pot descartar tampoc un origen ba at en un antroponim arabo Més 
dubtós és el cas del turó del Calamot, al su l-oe t del nucli de Gava, que podria in
terpretar-se en el mateix sentit, tot i que no pot descartar-se un origen anterior.113 

108. Dins l'ambit de l'hotel es practicaren fa un anys algun sondejos que, segons noticia de Ma
ria Lled6 Barreda, donaren resultats completament ne,gatius. Hi ha reprodulda una antiga plan ta del cas
tell en l'estudi de M. Ll. BARREDA CAsANOVA,] GARClA PARDO i C. SERRET BERNÚS (1993), Historia de Sant Boj 
de Llobregal, ant Bo i de Llobregat, Ajuntament de ant Boi de Llobregat. 

109. Jorcli GmERT REBuu. (2004), .L'evoluci6 del poblament tardoantic a la depressió penedesenca i 
els seus marges (segles v-vn)., a De Constan!r a Carlemany- El pas de ¡'am iguitat larelana al món medieval. 

mJornades d 'Histon'a j ArqueologlaMedieval delMaresme, Mataró, 2004, Grup d'Historia del Casal, aCles. 
110. Vegeu PAG~ (992), p. 22. 
111. Possiblement, les guardies de Begues i d l'Orda! podrien reflectir aquest moviment. Vegeu 

] ord i G IBERT REB LL (2003), ·El delta del Llobregat: forma ció i colonització d'un espai de nova creaci6., 
a VlJ Curs d 'hislolia del Prat, el Prat de Llobregat, 2003. 

112. B ARCELÓ (1992), p. 27-28. 
113. El lloc presenta una ocupació en epoca iberica. Vegeu P. IZQUIERDO TUGAS (1994), ·El terme 
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El topónim ·Almúnies· 

Caracteritzades a la zona de Lleida en els moments previs a la conquesta feudal 
com a explotacions agrícoles dotade de torres,114 les almúnies pr enten una dispersió 
que delata una implantació, en alguns ca os, en epoca emiral. De fet, el seu cara ter 
generic en aree on els palatia e devenen minoritaris, com succeeix a les arees de Tor
tosa i Lleida o a l'Aragó, han fet pensar en una suplantació toponímica que amagaria, a 
la base, un mateix tipus inicial d'e tabliments.1l5 Així, el recurs a diferents toponims res
pondria a especificitats regional derivade , com s'ha apuntat en el cas deis palatia, de 
l'evolució historica propia de cada territorio El cas de le al.múnies torta ines, que hem 
pogut estudiar amb anterioritat,116 exemplifica clarament aque t fenomen: hi ha un 
gmp d'almúnie periurbanes i, més allunyades, se 'n traben d'altre ituades sobre els 
eixos viaris que convergeixen a la ciutat, fet que mostra una distribució analoga a la 
que presenten els palatia amb relació a nuclis urbans més eptentrionals. 

Cal pensar, dones, que, almeny en origen, les almúnies, com els pala tia, tenen 
una titularitat pública , com ha demo tra el fet que alts carrec de I'Administració 
cordove a gaudissin de luxases almúnies periurbanes, com e veu en una descrip
ció que fa al-MuqaddaxI al segle x, on diu : 

Garnata está sobre un río cerca del cual hay una almunia (al-munya) de trece millas de 

larga, propiedad del soberano'l7 

En un document de l'any 1068118 s'esmenta una «ipsa almunia« que cal situar 
entre ant Joan Despí i Sant Ju t Desvem, i que probablement calgui vincular a la 
presencia a Barcelona de carrec vinculats a l'aparell estatal emiral. La proximitat 

d 'Eramprunya, de la baixa romanitat al feudalisme. Una revisió crítica-, a MisceNcmia d 'homenatge a 
j aume Codina, el Prat de Llobregat, Ajuntament del Prat de Llobregat, p. 273-308. 

114. J. E. GARCIA BIO CA i J. 1. ROORlGUEZ DUQUE (1989) , .Aproximación al poblamiento árabe del 
Bajo Segre: hábitat y fortificac iones-, a m Congreso de Arqueología Medieval Española, OViedo, 1989, 
p. 363; X. ERllJA CIURO (993), .Entre la Lleida andalu í i la feudal ( egles XI-XlI). Un model d 'explotació 

rura l-, a J. BOLOS, C. ARGllÉS, X. ERllJA, M. TERRE i . BAUUES (1993), Paisatge i societat a la plana de Lleida 
a l'edat mitjana, Lleida, Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida, col·!. .Quaderns del Departa

ment de Geografia i Histo ria-, núm. 17. 
115. R. MARTI i . SELMA (2002), .Fortificaciones y toponimia omeya en el e te de al-Andalus-, a Mil 

anos de fortificafoes na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simposio Internacional 
sobre Caste/os, Palmela, p. 100. 

116. J. GIBERT REBUU (998), Les a/múnies de Tortosa: un assaig primerenc de localització i valo
ració, treball de recerca inedir. 

117. E. GARCIA ÁNCHEZ (1996), ·Cultivos y espacios agrícola irrigados en al-Andalus-, a Agricttl
tura y regadío en al-Andalus: Síntesis y problemas. Actas del coloquio, Almena, 9 i 10 de junio de 1995, 
Almeria, Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería, i Granada, Grupo de Investiga
ción. Toponimia, Historia y Arqueología del reino de Granada, p. 20. En el cas de Torto a, és clara la re
ferencia a una almúnia que ·fuit regis arraceni ., vegeu]. GIBERT REBULL (1998). 

118. Els pergamins de l'Arxiu Corntal de Barcelona de Ramon Borrell a Ramon Berenguer I 

Ced o 1999), document núm. 73l. 
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amb el palau documentat a SantJoan Despí i la brevetat de la documentació ens fan 
dubtar sobre la possibilitat que e tracti d'un mateix establiment. ense documenta
ció vinculada a la conquesta feudal, és inequívoc el cas de la Múnia del Penedes, si
tuada al bell rnig de la plana, a prop del pas de l'antiga Via Augusta. Sirnilarment al 
ca anterior, hi ha la pos ibilitat que pugui Identificar-se amb el palatium citat a Cas
tellví de la Marca, hipate i que podría estar corroborada per la manca d'una referen
cia toponímica conservada relativa al paJau, i per la coherencia de la situació geo
grafica. Finalment, tot i que queda fora de 1 ambit geografic d 'aquest treball, incloem 
en aquest apartat el cas de l'Almúnia de liralle (l'Anoia), situada prop de la Lla
cuna; denomina ció sota la qual avui es coneix una masia tradicional, propera a una 
font i a un petit sistema hidraulic. 119 

L'escassetat d'exemples referents a aquest topanim no permet, per al cas que 
ens ocupa, inferir gaires conc1usions. En tot cas, es pot veure com, vinculades sem
pre a una explotació agrícola, una almúnia tant pot revestir un caraeter periurba com 
purament rural; totes elles es troben situad e en zones planes i fertils i es dóna per fet 
que vagin associades, com é el cas de l'Almúnia de Miralles, a sistemes d'irrigació.120 

MAPA 1 
D¡STRIBUC¡Ó DE TOPONL"IS ¡ ]ACIMENrS A PONENT DEL LLOBREGAT 

*-palatia; -cc- guardies; .)- qila'; +- rlbiit; 0 -far; 0-- almúnies; . - Olerdola. 

119. R. MARTf (1997), .Cerarruca medieval i page os indocumentats a la vall del riu de Bitlles., a 
Ceramica medieval catalana: Acles de la farda rodona celebrada a Barcelona els dies 15 i 16 de nouem

bre de 1994, Barcelona, Diputació de Barcelona, col·!. .Quaderns Científics i Tecnics., núm. 9, p. 276. 
120. A ¡'area del Segre, l'a . ociació entre les almúnies i els e pais irrigats també ha estat detectada. 

Vegeu]. E. GARCIA BIOSCA i]. l. ROORfGUEZ DUQUE (989), p. 363, nota 9. 
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EL PAPER O'OÜ:RDOLA DURANT EL PERÍODE ANDALUSf121 

Olerdola constitueix, sense cap mena de dubte, un dels jaciments arqueologics 
més rellevant pel que fa a l'estudi de diversos períodes historics a l'area del Pe
nedes, entre els quals, i especialment, l'alta edat mitjana. o obstant aixo, cal dir que 
el seu estudi complet és lluny de finalitzar i les possibilitats interpretatives que ofe
reix disten molt d'estar tancades. De fet, en proporció a la dimensió i la complexitat 
del jaciment, són comptades les intervencions arqueologique que s'hi han fet ,122 
que afecten només una part relativament petita de l'e pai. 

El conjunt arqueologic es troba al damunt d 'una plataforma rocosa situada a la 
zona de contacte entre els estreps meridionals del massís de Garraf i la depressió 
penedesenca, envoltada de cingleres i delimitada per dos torrents; aixo define ix una 
superfície relativament plana, d'unes 3,5 hectaree , sensiblement inclinada cap al 
nord-est. De manera general, es diferencien diversos espais d'interes arqueologic 
dins els quals destaquen alguns elements monumentals ben visibles. Així, la muralla 
de grans carreus delimita un recinte fortificat i encimbellat on, a banda de la propia 
muralla, tenen un paper rellevant altre elements com la gran cisterna picada a la 
roca, I'espai de culte definit pels do edificis eclesials i el cementiri i, al capdamunt del 
conjunt, la torre quadrangular i les restes del ca tell d'epoca comtal. Fora muralles, 
cal de tacar 1 conjunt religió i funerari del pla deIs Albats i les restes del vilatge 
medieval, que ocupa una extensió encara poc coneguda. 

Tradicionalment, l'ocupació medieval del lloc s'ha considerat representada 
únicament per l'e tabliment, a partir de la conquesta comtal del segle x, d 'un nucli 
fortificat presidit per un castell, que és al hora cent.re d 'un extens terme castral, que 
reaprofitaria les estructures preexistents, i sota l'ombra del qual es desenvoluparia 
un vilatge de considerables dimensions. Aixo no obstant, en els darrers anys, 
aquest plantejament s'ha anat qüestionant, de forma paral·lela a com ha succeit 
amb les teories tradicionals de reconquesta i repoblació,12

3 i ha anat prenent con
sist ncia la con ideració d'una ocupació del lloc amb anterioritat a l'assentament 
feudal. Obviament, en el marc d'aquest article no pretenem pas una reinterpreta
ció del jaciment, impossible tenint en compte la magnitud del que encara queda 

121. Volem agrair a Núria Molist, del Museu d 'Arqueologia de Catalunya-Olerdola, I'amabilitar 

amb que ha ates les nostres preguntes i observacions sobre el jacirnent. 

122. Sense considerar les que s'han fet de manera no oficial, s'hi han desenvolupat diversos tre

balls duranr el segle passat. Vegeu-ne un recu ll a . MOUST CAPEllA, J. M. BOSCH CASADEVAll, J. ME5TR.Es 

MERCADÉ i M. R. SENABRE]UNCOSA (2001), ·Estat de la recerca i problemes d 'interpretaci6 del conjunt histo

rie d 'O le rdola COlerdola, A1t Penedes)., a Interoencions arqueológiques i paleontológiques a les comar
ques de Barcelona 0996-2001) , la Garriga , preacres. 

123. Aquest replantejamenr queda reflectit a J. M. BOSCH CASADEVAll, J. ME5TR.Es MERCADÉ, N. MOUST 

CAPELLA, M. R. SENABRE ] UNCOSA i J. SocIAS TORNÉ (999), ·Olerdola. El procés d'urbanitzaci6 feudal: un 

possible exemple de continu"itat d 'un lIoc antic (segles VIll-IX)., a Catalunya a l'epoca carolingia: Art i 
cultura abans del romemic (segles IX i X), Barcelona, Mu eu Nacional d'Art de Catalunya, p. 95-99, i a 

MOLlST, BOSCH, ME5TR.Es i SENABRE (2001). 
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per fer, sinó únicament apuntar algunes propostes que ens semblen versemblants 
i que poden ajudar a perfilar el cadcter i el paper d'Olerdola a l'inici de l'edat mit
jana. 

Les estructures de fortificació 

Un deIs elements més rellevants del conjunt el constitueix la gran muralla que 
tanca el recinte pel nord-est i que presenta una llargada de 145 m i una amplada de 
2 m, aproximadament. Construida davant d'una muralla anterior, aixecada durant 
la primera edat del ferro, s'assenta sobre un retall practicat a les argiles naturals i a la 
roca calcaria que n'assegura l'estabilitat. 124 La seva planta ve marcada per una línia 
que la divideix en tres trams; en el cos central s'obre una porta flanquejada per dues 
torres quadrades, mentre que unes altres dues sobresurten de les ales laterals, una 
amb planta rectangular i l'altra lleugerament poligonal i apuntada cap a l'exterior. La 
tecnica constructiva emprada és basicament l' opus poligonal, amb ús de grans car
reus irregulars, alguns d 'ells amb encaixo en colze i, en general, disposats en filades 
que tendeixen a l'horitzontalitat.125 Les intervencions arqueologiques efectuades a 
l'interior del recinte han posat al descobert part de la cara interna de la muralla, feta 
en encofrat de cal~ i pedres petites i mitjanes. L'espai interior entre totes dues cares 
esta reblert amb pedres irregulars i mortero 

La seva datació i ad cripció havia estat tradicionalment objecte de múltiples 
conjectures fins que les intervencions del anys vint i, posteriorment, la que efectua 
A. Ferrer, a finals deIs anys quaranta, en determinaren l'orígen romanorepublidy6 
Finalment, les darreres intervencions a la zona de l'intervallum han afinat la crono
logia a l'entorn de finals del segle 11 aC i principis del segle següent, dins un context 
puntual de defensa i protecció de l' ager nord de la ciutat de Tarraco, així com de 
control de la posterior Via Augusta.127 

Per sobre del parament descrít, s'aixequen diversos llen~os bastits amb pe
dres sense desbastar de mida mitjana, di posades irregularment, fet que con
trasta amb la uniformitat que presenta l'encofrat de la cara interna. Aixo ha donat 
peu a diverses interpretacions que van des de la consideració d'un origen roma 
per a tota l'obra malgrat les diferents solucions constructives emprades en la 

124. R. BATISTA, N. MOUST iJ. ROVIRA (1990), .El conjunt monumental d 'Olerdola: les darreres cam

panyes d 'excavacions 0983-1989)., Tribuna d'Arqueologia, 1989-1990, p . 91. 
125. En un extens article, A. Ferrer en fa una descripci6 exhaustiva , així com uns al\;ats la fidelitat 

deis quals és destacada pel mateix autor, que arlfma haver-los elaborat .piedra por piedra. CA. FERRER So
LER (1949), ·El castro antiguo de an Miguel de Olerdola., Archivo Español de Arte, JOOV, p. 48-58). 

126. Aquest autor vincula la eva construcci6 amb els esdeveniments relacionats amb la Segona 
Guerra Púnica. Vegeu FERRER (1949), p. 58. 

127. MOUST, BOSCH, MESTREs i ENABRE (2001). Un estudi recent, que destaca el caracter iralic de 1'0-

bra i defensa la unitat de la seva construcci6 malgrat els diferents tipus de paraments, el trobem a G. PAL
MADA (2003). 



65 
TERRITORlS A PO E T DEL LLOBREGAT 

identificació de tot el que no é I'opus poligonal com a fruit d 'una restauració 
medieval. 128 

Així, dones, si bé el conjunt pre enta una coherencia formal innegable, sobretot 
pel que fa a la eva part inferior, no podem dir el mateix quant a l'acabament supe
rior, on es dóna una heterogeneltat evidenciada per l'ús de diverses tecniques cons
tructives. L'estudi i la interpreta ció d'aquest e lement és, per tant, fon;:a complex, més 
tenint en compte que el recurs a certes tecniques és un fenomen re urrent en dife
rent període histories. En aquest entit, l'ús d'un encofrat de pedres i cal~, com 
succeeix en l'aixecament de la cara interna de la muralla, pot portar dificultats serio
ses a l'hora d 'identificar-ne l'origen i possibles refeccions po terior . Cal tenir en 
compte també que, a banda de les restauracion , aque ta muralla probablement pot 
haver estat objecte d 'espoli , sobretot pel que fa als grans carreus de la cara exterior, 
activitat de la qual degueren ser víctimes, amb tota seguretat, les filades superiors 
d'aquesta. Aquest fet podría haver e tat la causa que le reconstruccions medieval 
afecte sin només aquests ectors concret , rnantenint-se'n més o menys al marge 
tant l'encofrat interior com el rebliment rnassís. 

Tenint en compte aquest fet, pen em que els pany de muralla superiors , cons
trúits amb pedra de bastada i morter de ca l ~, podrien correspondre a un obreal~at 

ba tit en epoca feudal , perque tot i no ser del tot igtlal, té més emblances amb el 
que es conserva de la muralla propiament medieval, localitzada en altre indrets del 
jaciment, 129 que no pas amb l'obra romana. 

De la mateixa manera, en alguns trams de la muralla , pero e pecialment a lle
vant de la torre rectangular del sector est d 'aquesta, s'aprecia, per damunt de l'opus 
poligonal, un parament mé o menys homogeni i diferenciat de 1 'anterior, construir 
amb carreus més petits i dispo at molts d'ells de través, tendint la eva cara exterior 
a la quadratura. 13O Encara que només sigui a tall de simple ob ervació, no podem 
evitar comparar aquest tipu de parament amb el que es pot apreciar en diver
ses construccion hi paniques atribuldes a la primera epoca i 1~l.lnica. 131 i més no, 
la seva relació e tratigrafica amb relació a l'opus poligonal i a la con trucció feta 
amb pedres irregulars i morter de calr;:, no estaria en contradicció amb aquesta apre
ciació. 

128. . MOUST CAPELLA (999), Olerdola: Guies del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 
MAC, p. 66-68. 

129. . MOLlST (999), p. 63. 
130. La pre encia de paramenrs de carreus escairars més petirs ja havia estat advertida en el trebaU 

de FERRER (949), p. 55, nota 1. 

131. S. MARTlNEZ (1991), p. 11-37; ). ZOZAYA (998), p. 23-44. Aixo no obstant, F. X. Hernandez tot i 
defensar una ocupació d 'Ole rdo la en epoca islamica, rebutja una filiació andalusina per a aquest tram, en 
concret, de la muraUa (F. X. HERNÁNDEZ (2003), .Dels ibers als carolingis·, a Historia milita/o de Catalunya, 

vol. 1, Barcelona , Rafael Dalmau Editor, p. 189). 
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FIGURA 1 

AL¡;;AT DEL EcrOR LLEVANI'f DE LA MURALLA DEL RECINTE fORTIFlCAT 

DE SANr MIQUEL D'OLERDOLA 

Font: Reprodu'it a A. Ferrer (1949). L'akat es fet des de l'exterior, i s'hi poden apreciar els dlferents tipus 
de paraments emprats. 

Així mateix, la gran torre quadrangular que presideix el conjunt i a la qual s'a
dossa el castell feudal pre enta caracterí 1 ques constructives que tant poden atri
buir-se a l'epoca romanorepublicana com al període andalu í. 132 Es tracta d'un edi
fici de planta quadrangular, de 7 per 5 m, 1 murs d'1,45 m d 'amplada, bastits en les 
cares exterior i interior amb gran carreus e cairats que defineixen un opus quadra
tum. 133 Actualment, i a l'e p ra d'una propera intervenció arqueologica, només és 
visible I'interior de l'edifici, ja que l'enderroc cobreix tota la part externa del mateix. 

Sigui com sigui, el replantejament del onjunt d'Olerdola com a nudi en funcio
nament durant l'antiguitat tardana i els primers segles medievals obliga a tenir en 
compte una nova consideració pel que fa als elements fortificats - basicament la 
torre i la muralla. 134 En aque t entit, tot i que les interpretacions fe tes fins avui de le 
dades arqueologiques i deis elements monumentals no hi han incidit, pensem que 
cal plantejar-se un po sible ú de l'espai fortificat olerdola durant la conquesta isla
mica i el període posterior fins a la intervenció comtal.135 

Avui comencem a coneixer els diferents models d'ocupació militar originats 
a partir de la conquesta islamica. A banda de l'ocupació de les ciutats de tradició 
tardoromana, existeix un altre model, encara amb pocs exemples coneguts a al
Andalus (tot i que sí a Orient), representat per la fundació de ciutats campament o 
amsar(en singular: misr), un deis quals seria a l'origen de l'actual Balaguer si seguim 

132. Aquesta consideració ja ha e tat apuntada per MARTf (2003), p. 97. 
133. MOUST (1999), p. 62. 

134. Així s'indica en el treball de MOUST, Bo CH, MESTRES i SENABRE (2001), tot i que en aquesta 
reflex.ió, que només es refereix a I'~poca vi igotica, s'obvia el període andalusí. 

135. El paper capdavanter que 01 rdola pot haver tingut durant més de dos segles en la defensa 
de la frontera d'al-Andalus ha estat apuntat per MARTf (2003), p. 95. 
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el plantejament interpretatiu actual. l36 En aquest lloc, concretament a l ' empla~ament 
conegut com pla d 'Almata i amb una cronologia que cal situar entre el 714 i el 739, 
e construiria un recinte fortificat a base de muralles i torres que encerden un espai 
de 27 hectarees; la tecnica constructiva emprada consistiria en una base de grans 
carreus encoixinats, disposats majoricariament de través, i amb pre encia d 'alguns 
encaixos en colze, sobre la qual s'elevaria un alc;:at en tapia. Tot plegat, doncs, amb 
un paper d ar de defensa i control del territori conquerit combinat amb una funció 
com a camp ba e de les rutes que, per les valls pirinenques, eguien les expedicions 
mllitars emlrals cap a la GaHia. 

Obviament, el cas d'Olerdola no en seria un paral'lel formal estricte, tot i que 
podria encabir-se dins un fenomen coetani d 'aprofitament de fortificacions ante
riors, com podria succeir en altres empla~aments, com ara Sant Julia de Rarnis o les 
Cluses, que, com Olerdola, representen escales viarie idonies. 137 Així mateix, potser 
l'emplac;:ament d'Olerdola no seria alie a la gran activitat constructiva i restauradora 
de conjunts fortificats que té lloc a la frontera superior,138 a finals del segle IX i princi
pis del segle següent, donat el probable paper de punta de llanc;:a que tindria en 
aquest moment. 

Les estructures d 'ús sagrat 

Sota aquest epígraf ens referim a dos tipus d'estr'uctures, sovint relacionades, 
com són el edificis de culte i els espais fu neraris. El conjunt d'Olerdola conté dos 
sectors diferenciats on es troben tots dos tipus; d'una banda, a l'inte¡ior del recinte 
fortificat, el complex format per les esglésies i la necropolis de ant Miquel; de l'al
tra, fora muralles, i al nord-est del recinte, l'església de Santa Maria i la necropolis 
del p la deis Albats . Abans de fer qualsevol comentari sobre aquests conjunts, cal dir 
que cap d'ells ha estat objecte d 'intervencions arqueologiques sistematiques que pu
guin aportar conclusions definitives.139 Per tant, el e tudi que 'han fe t fins avui 
d ía, indoent-hi evidentment el nostre, han hagut fo rc; osament de remetre's, a banda 
de les informacions documentals, a les característiques tipologiques i estilí tiques de 
les diverses estructures per poder aportar propostes cronologiques i d'adscripció so
ciocultural. 

El conjunt de Sant Miquel d'Olerdola consta d'una e glésia principal que utilitza 
com a capella lateral de l'absis la capc;:alera d'un temple anterior; l'aspecte actual 
con"espon a les diverses restauracions dutes a terme durant els anys vint i principis 
de la de cada deis cinquanta del passat egle, en le quals s'eliminaren els elements 

136. GlRALT (1999). 
137 MARTI (2003), p. 95. 
138. GlRALT (1999), p. 115. 
139. Evidentmem, no ens referim a les diverses actuacions furtives i d 'espoli a que tots dos con

junts s'han vist sotmesos. 
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arquitectonics posteriors al segle XlI. Del primer temple només se'n conserva l'absis, 
de planta quadrangular a l'exterior i semicircular a l'interior, ja que la nau esta ac
tualment desapareguda -les dimensions totals del temple se suposa que eren apro
ximadament entre 12 i 14 metre de l1argada per uns 5 me tres d'ample . Cal destacar-ne 
l'arc triomfal de ferradura, que avui s'obre a l'exterior i que resta tapiat fins a les es
mentad es restauracions. El egon temple és de nau rectangular i absis quadrat -tot 
el conjunt fa 26 metres de l!argada per 8 me tres d 'amplada-, amb la porta original 
tapiada, al sud; sobre la porta actual de la fa~ana de ponent hi ha una finestra gemi
nada amb una columneta amb capitel! que, probablement, degué haver-se reaprofi
tat del primer temple. 140 

Pel que fa a aquestes e glésies s'han propo at diverses hipotesis respecte al seu 
enquadrament cronologic. Deixant de banda les opinions més antigues, cal esmen
tar la que considera les re tes del temple prirnitiu com a pertanyents a un edifici eri
git durant el segle IX, del qual no existiría constancia documental, mentre que el se
gon edifici es comen9iria a bastir pe! volts de l'any 929, quan s'edificaría, al costat 
de l'anterior, un temple de nau única i capr;:alera quadrada --que es conservaría en 
part en la meitat inferior de l'actual absis---' po teriorment, cap a l'any 991, s'amplia
ria la nau d'aquest edifici mentre que 'enderrocaria definitivament la nau del pri
mer; finalment, a principis del egle XlI, s'elevaria la nau i s'aixecaria el cimbori, i es 
consolidaria l'interior de la nau mitjan~ant arqueries. l41 

L'altra interpretació vindria a identificlr el primer temple amb el documentat 
l'any 929,142 fet que atorgaria, doncs, un origen fruit de la iniciativa comtal a tat el 
conjunt; posteriorment, el gruix de l'edifici actual correspondria a l'edifici documen
tat l'any 992. Pel que fa a la remodelació de l'inici del segle XII, totes dues postures 
coincidirien.143 

Associada a les esglésies, existeix una necropolis,l44 les epultures de la qual es 
concentren principalment al ectar ud-e t de la cap alera del segon temple, tot i que 
aquest fet respon basicament a la propia orografia del terreny, ja que la roca aflora en 
aquest sector, factor que ha propiciat l'espoli i el consegüent descobriment de les es
tructures . Les tombes, tote picade a la ro a, re ponen majoritariament al model an-

140. MOUST (999), p. 53-59. 

141. Aquesta seqüencia evolutiva fou proposada en el treball d'A. FERRER SOLER (951), -La iglesia 

de San Miguel de Olérdola-, Arcbjvo Espaiiol de Arte núm. XXIV, p. 113-123, i recollida en el de B. COCA 

ClRERA (984), -L'església de ant Miquel d'Olerdola Estudi monografic-, a Miscel'limia Penedesenca, 
núm. Vl1, p. 75-103. 

142. Cal dir que aquesta data s'estableix per \1 ia indirecta a través de la referencia que es fa a l'es
criptura de dota ció que estén Vives, bisbe de Barcelona, l'any 992. Vegeu MOUST (1999), p . 53. 

143. Tot aquest plantejament, proposat per autors com E. Junyenl o x. Barral, és recollit a MOLlST 
(999), p. 53-60. 

144. El que se'n coneix ha estat sintetitzat en el treball de N. MOUST WElLA (1997), -Les necropolis 
altmed ievals d 'Olerdola., a Miscel·lania Arqueologicú, 1996-1997, Barcelona, Museu d'Arqueologia de 

Catalunya, p. 215-291, i ens hi remetem pel que fa a la descripció i distribució de les sepultures. 
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tropomorf, amb cap diferenciat i, en molts casos, amb encaix per a la coberta; aixo no 
obstant, i malgrat l 'aparen~a d'uniformitat del conjunt, s'aprecia una certa seqüencia 
cronologica, com en el cas d'una tomba de forma pi ciforme i afectada per la factura 
d'una sepultura posterior. De la mateixa manera, i com veurem més endavant, és ben 
significativa la pre encia de due tombes del tipu banyera excavades a la roca del 
subsol de l'absis del primer temple i que, per la relació estratigrafica que s'estableix 
amb les estructures existents -una de les tombes es troba en part coberta pel mur 
d'aque t ab is--, cal situar amb anterioritat a la construcció de l'e mentat absis .145 Se
gons la planta del conjunt que pre enta . Molist (997) a l'artide sobre les necropolis 
altrnedievals d'Olerdola - referenciat en la nota 144-, les tombes s'orienten majo
ritariament amb els peu cap al nord-e t, amb molt poques excepcionsI46 

De la mateixa manera que hem vist, en parlar deIs elements de fortificació, com 
la revalora ció del papel' d'Olel'dola als egles anteriors a la conquesta comtal, pel re
plantejament fet en els darrel's anys, ha afectat, com no podia er d 'una altra manera, 
el concepte que es tenia del conjunt de culte i funerari de Sant Miquel, creiem, ara, 
que, difícilrnent, totes dues esglésie poden er fruit de dues actuacions comtals relati
vament properes en el temp (segle x), ja que res no indica que la construcció de la 
primera església pugui identificar-se amb resment indirecte de l'any 992. 147 

El model que ara es propo a té com a eix teoric la concepció d'Olerdola com 
un nudi habitat en al~ada durant l'epoca visigotica (entre el segle v i vm) del qual, 
de moment, no se n 'han identificat restes arqueologiques. egons aquest planteja
ment, l'orientació de moltes de les sepultures, amb els peus cap al nord-est, així com 
la presencia de les dues tombes de ¡'interior de l'absis, podrien indicar la configura
ció d'un primer espai funerari que no dispo aria d'estructures murals de referencia, 
és a dir, anterior a la construcció de cap temple. Posteriorment, i en un moment no 
determinar d 'aquest període, es bastiria la primera església. 148 

n deIs paral'lels més semblant , i més ben estudiats, tot i que allunyat geogra
ficament, el representa el cas del Roc d'Endar, a Andorra. 149 En aquest empla~ament 

145. Malauradament, d 'aquestes estructures, una espoliada i I'a ltra ex avada durant la segona 
meitat del segle XIX, no se'n conserva cap material, i s6n actualment difíciJment identificables. Vegeu Mo
usr (1997), p. 224. 

146. A1guns autors han volgut veure en aquesta orientaci6, ancmala respecte a I'eix cest-est 
que marca I'edifici, una possible ftliaci6 isla mica de les estructures, com s'insinua a HERNÁNOEZ (2003), 
p.206-207. 

147. En aque t sentit, no hi ha cap indici documental o arqueolcgic que pugui fer pensar en epi
sodis de destrucci6 que estarien a I'origen de les diferents construccions, com s'explica en el treball de 
B OSCH, MESTRES, Mousr, SENABRE i SocIAs (999), p. 97. 

148. Totes aquestes consideracions les trobem exposades a Mousr, Bo CH, MEsrREs i ENABRE (2001). 

149. Sobre I 'empla~ament del Roc d'Endar, vegeu el treball de Danit~le Foy i altre (997), -Roc 
d'Endar. Transformacions d'un espai dominant (segles IV-XlX)-, a Monogmfies del Patrim.oni Cultural 

d'Andorra, Andorra, Govern d'Andorra, núm. 4. Obviament, el replantejament tecric que afecta l'Oler
dola tardoantiga i altrnedieval no és alie als resultats de la intervenci6 al jaciment andorra. 
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situat en al~ada es documenta un establiment prefeudal que presentava significa ti
ves concomitancies amb el cas olerdola. Així, es localitza un grup de sepultures que, 
per les mateixes raons addu'ides anteriorment i corroborades per datacions del ra
diocarboni, fou considerat anterior Csegles VI-VII) a la construcció d'una petita esglé
sia, ant Vicen~ d'Enclar. De temps després al bastiment d'aquesta església i amb 
relació a aquesta, s'excava un altre grup de sepultures que caldria situar cronologi
cament -també per datació del radiocarboni- entre els segles VIII i rx. Cal destacar 
que, n totes dues fases , es trobaren tombes amb forma antropomorfa, fet que 
obliga a revisar la tradicional cronologia deIs egles x-X] atorgada a aquest tipus de 
sepultures; evidentrnent, aixe no vol dir que el gruix deIs casos no pertanyi al pe
ríode assenyalat, sinó que pos iblement la eva factura es pugui donar puntualment 
en moments anteriors. 

D'altra banda, el temple de ant Vicen~ d'Enclar ens ofereix també dade inte
ressants. Es tracta d 'una petita església de 'lau rectangular --de 9,65 metres de 11ar
gada per 4,32 metres d'amplada-, amb cap~lera quadrada, tant a l'interior com 
a l'exterior, i amb un campanar, que formen un conjunt unitario La datació efectuada a 
partir d'un carbó relacionat amb el morter del primer paviment de la nau aporta un 
índex maxim de probabilitat que situa la c n trucció de l'edifici entre finals del se
gle VII i principis del segle VIII. lSO Aixe no obstant, la presencia d'un carreu provinent 
del nive11 d'enderroc de la nau amb restes de pintura mural pot acotar la datació, ja 
que en aquestes restes, probablement procedents d'una sanefa decorativa, es 11egeix 
la paraula arab al-'afiya ('la alut').l5l Tot i que no es pot descartar que es tracti d'un 
afegitó po terior, pensem que el panorama es prou concloent per situar l'origen del 
temple en un moment posterior a la conquesta islamica dins la primera meitat 
del segle VIII. 

La primera església d'Olerdola, de proporcions i característiques semblants, tot 
i que amb un aparell diferent del de Sant Vicen~ d'Enclar, pensem que presenta 
prou indicis perque li pugui ser atribuida una cronologia propera. Així, per exem
pIe, la presencia de sepultures picades a la roca del tipus banyera anteriors a la 
construcció del temple, a banda d'indicar-nos, efectivament, la presencia d'una area 
d'enterrament previa al bastiment de l'edlfici, en pot oferir una relativa data post 
quemo En aquest sentit, el que avui conei. 'em sobre el món funerari de l'alta edat 
mitjana en zones properes ens permet propo ar per a aquest tipus de sepultures una 
cronologia aproximada a l'entorn dels egles vrn_rx. 152 

150. Com recull el treball co¡'¡ectiu sobre el Roe d'Enclar (1997), p. 405, referenciat en la nota 
anterior. 

151. BRAMON (2000), p. 4. 
152. A la comarca de I'Anoia, les rombe excavades a la roca del tipus banyera o amb planta rec

tangular amb els extrems arrodonits es troben ja al gle VIII, i perduren fms al segle x (J. ENRICH HOJA i 

]. SAlES CARBONELL (2002), -Les necropolis tardoantigue i altrnedievals a I'Anoia: els rituals d'enterrament 
i les seves pautes i models d'interrelaci6 a l'espai rural., a Il Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a 
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Atesa aquesta forquilla cronolagica, caldria situar probablement la construcció 
del temple en epoca andalusina, fet que no ens hauria d'e tranyar un cop vist l'exem
pIe del Roe d 'Enclar. És més, en els últim anys s'ha de envolupat un nou model tea
ric que propugna no només la influencia isliirnica en les tecniques constructives i de
coratives deIs edificis, sinó la mateixa construcció de temples cristian en epoca 
islarnica. 153 ota aquestes con ideracions, edificis durant el últim any con iderats 
com a expre sió de l'anomenada arquitectura visigoda esdevenen ara, i segon 
aquest model, exemples d'eclificacions construi'des durant els segles vm i IX, en clara 
relació amb una influencia cultural islarnica. En aque t entit, é paradigma tic el cas 
de Santa María de Melque (Toledo),I54 on la revisió del plantejament que la supo aya 
d'epoca visigoda ha portat els seus excavadors a proposar un origen al voltant de 
I'any 800, tant per a l'edifici com per a I'espai hidraulic que li és a sociat. Així ma
teix, sota els mateixo parametres, s'ha pro posar una cronologia deis egles vm i IX 

- obretot pel que fa al egon- per a tot un grup d'e glé ies considerades pre
romcmiques i que, en general, consten d 'una aula rectangular i un absis quadrat, amb 
un ús recurrent de la coberta amb volta ernie ferica en el ambits mé redu'its. 155 

No e capa a la vista, dones, que aquest plantejament que hem exposat pot e -
devenir un referent tearic decisiu a l'hora d 'enquadrar la con trucció de la primera 
església d'Olerdola, per a la qual s'havien proposat diverses hipate i . Al no tre en-

Cata/unya, ant Cugat, 2002, p. 669). També a.l nord-est de Catalunya, una síntesi recent situa aquest ti

pus de sepultures al segle Vlll, i perduren en alguns casos fms a finals de la següent centúria (FOLCH 
(2002), p. 67). L'exemple més proper el tenim a CalafeLl, on apareixen tombes de banyera ame riors a I'e

difíci romanic que, tot i que els clirector de les excavacions les con ideren del segle x, poden remuntar

se, versemblantment, als segles VllHX (J. GARClA i J. ANTACANA (1993), ·EI conjunt medieval del castell de 
Calafell., a Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), núm. XXIX, p. 902). 

153. Aquest model , obvia ment suportat segons criteris científics (excavacions rigoroses, datacions 

radiocarboniques, anaJisis estilístiques ... ), esta deta llar i justificat en el treball de L. CABALLERO ZOREDA 

(2000), .La arquitectura denominada de época visigoda ¿es realmente tardorromana o prerrománica
"

, a L. 

CABALLERO i P. MATEO (ed.), Visigodos y omeyas: Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Me
dia. Anejos del Archivo Español de Arqueología, XXlll, Madrid, Consejo uperior de lnvestigaciones Cientí

ficas, Instituto de Historia , Departamento de Historia Antigua y Arqueología, p. 207-247. De tota manera , 
e tracta encara d 'una qi.iestió polemica, com es pot ob ervar en el conjunt d 'apo rtacions que conformen 

el citat volum. 

154. L. CABALLERO ZOREDA i M. FERNÁNDEZ M1ER (999), .Notas sobre el complejo productivo de Mel
que (Toledo)., a Archivo Español de Arqueología, núm. 72, p. 199-239. 

155. L. CABALLERO ZOREDA (999), .Aportación a la arquitectura medieval e pañola. Defmición de 

un grupo de iglesia castellanas, riojanas y vascas., a V Congreso de Arqueología Medieval Española, Va
lladolid, 1999, p. 221-233. D'altra banda, en una inscripció avu i desapareguda que es conservava a San 

Tirso de Arnedillo, a La Rioja , es feia referencia a la fundació d'un monestir l'any 869, quan aquesta zona 

encara restava sota control delllinatge deis BanO QasI (F. ARCE A1NZ (2000), .Viejas y nuevas perspectivas 
sobre la cultura material mozárabe., a L. CABALLERO i P. MATEOS (ed.), Visigodos y omeyas: Un debate entre 
la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Anejos del Archivo Español de Arqueología, XXIIl , p. 83). Així 

mateix, i per a le comarques gironines, també s'ha proposat una revisió d 'aquests petits temples d 'absis 

quad rat que els situaria e ntre e ls segles Vlll i IX (FOLCH (2002), p. 67-73). 
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tendre, cal situar-ne l'origen a partir del segle vrn, com abó pensem que ho demos
tren tant la seva relació estratigrafica respecte a les sepultures precedents com la 
seva tipología. o en va, ja fa for~a anys, M. Gómez Moreno admetia que, si no fos 
per les dades documentals, d'acord amb le. quals proposava una datació al voltant 
de l'any 930, n'admetria una de més reculada per le seves semblances amb Melque 
pel que fa a l'arc triornfal de ferradura i a la forma de l'absis. l56 Si bé és complicat e -
tablir una cronologia gaire precisa, pensem que un origen dins la primera meitat del 
segle IX s'adiu amb el que venim exposant i amb les circumstancies existents en 
aquells moments a la zona. 

Amb les nostres observacion , esper m contribuir a una valora ció més com
pleta del conjunt d'Olerdola durant l'alta edat mitjana. Si bé és cert que en els últims 
temps s'ha anat deixant de banda una visió d'aque t conjunt com un simple reapro
fitament d'estructures abandonade durant l'ocupació comta!, també ho és que no 
hem trobat cap referencia que plantegi una més que probable ocupació del recinte 
en epoca andalusina. Veritablement, ens costa pensar que un empla~ament de les 
característiques d'Olerdola no tingués un paper clau durant els dos-cents anys llargs 
en que el Penedes resta integrat a al-Andalu ; les característiques propies de la con
questa, abó com la fortificació de la frontera a finals del segle IX, esdevenen marcs 
idonís per entendre aquest rol. En aquest entit, podríem identificar amb el re cinte 
fortificat d'Olerdola l'esment d'un bisn B.n.lis que fa el geograf al-IdrisI, a l'inici del 
segle XII, en el seu llibre sobre els Camins d'al-Andalus. 157 Les característiques físi
ques d'Olerdola i el seu caracter de centre territorial així ens ho fan su posar. 

Així mateix, la distribució periferica s bre el territori de guardies i palaus res
pecte a Olerdola pen em que reflecte ix clarament el seu paper central. S'observa 
així com diverses guardies CSubirats, Sant Maní, Pujol Florit) configuren un primer 
dispositiu al voltant d'Olerdola, mentre que la resta tanquen els accessos a la de
pressió penedesenca. De la mateixa manera, diversos palaus s'ubiquen a la plana als 
peus d 'Olerdola (especialment els de Sant Pere Molanta i Sant Esteve de Castellet), 
mentre que d'altres se situen en un entorn més o menys irnmediat (casos de la Gra
nada o CastellvO a l'establiment. 

Finalment, volem dir que la manca de dades arqueologiques ens ha obligat a 
aprofundir en els arguments estilístics i e~ la recerca de paral·lels, elements que 
pensem haver tractat raonadament. Obviament, fms que la recerca arqueologica a 
Olerdola no generi més dades, qual evol tipus de plantejament previ, i, evident
ment, també el que aquí exposem, resta sotmes a una verificació posterior. 

156. M. GÓMEZ MORENO (1919), Iglesias mozárabes: Arte español de los siglos IX a XI, Madrid, Junta 
para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, p. 53-58, re
editat a (1975), Granada, Patronato de la Alhambra. 

157. Vegeu BRAMON (2000), p. 144-145 (fragment núm. 167). De fet, la relació d'aquest topbnim 
amb el Penedes ja havia estat advertida per R. MARTf (993), .Concreció territorial del comtat de Barce
lona-, a III Congrés d'História de Barcelona, Barcelona, 1993. 


