
FORCADELL VERICAT, Toni. SEGURA, Jordi (2007): "Castell d'Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 1a part. 
Treballs de consolidació i arqueològics". Raïls, 23, Ulldecona. 

 

Castell d’Ulldecona. Intervenció 2003-2006. 1a part . Treballs de 
consolidació i arqueològics. 
 

Toni Forcadell Vericat 

Jordi Segura Torres 

 

1. ANTECEDENTS 
Abans de tot volem comentar que hem cregut convenient dividir l’estudi i l’anàlisi de la 

intervenció del 2003 al 2006 en dues parts. La primera part explica els criteris d’intervenció i com 
es van desenvolupar els treballs realitzats, tant de consolidació com els arqueològics. La segona part 
descriu els resultats arqueològics i la seua interpretació històrica. 

Un cop finalitzats, el 1996, els treballs de restauració i arranjament de la torre quadrada, la 
torre rodona i l’església de Santa M. dels Àngels1, s’inicià l’elaboració d’un projecte per  recuperar i 
incorporar la totalitat de les estructures descobertes. L’objectiu principal d’aquest projecte era 
intentar ordenar i entendre les diverses estances que configuren el recinte intern i la seva relació 
amb el recinte exterior, és a dir, accessos i entrades a la fortificació. La finalitat final era fer 
visitable el castell com a tal i dissenyar un recorregut que en permetés l’observació i la comprensió. 
El projecte i part de la seva execució s’inscriuria dins del programa de l’u per cent cultural concertat 
entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura. 

El projecte va ser realitzat per un equip director format pels serveis tècnics de l’anterior 
Direcció General d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, concretament per l’arquitecte 
director de les obres, Jordi Segura Torres; l’arqueòleg, Toni Forcadell Vericat; l’aparelladora, 
Cristina Ancochea Serraima, i el becari, Lluís Giménez Mateu. En la redacció va col·laborar, en un 
principi, l’escola taller La Foia d’Ulldecona.   

El Projecte bàsic i d’execució d’ordenació de l’espai exterior del castell d’Ulldecona, 
presentat el juliol de 2001, programava dues fases d’execució: Fase 1. Pujada dels serveis d’aigua i 
llum i la consolidació de les estructures aparegudes en les últimes excavacions. Fase 2. Urbanització 
del conjunt i la construcció de l’edifici de serveis així com les instal·lacions d’enllumenat i aigua 
potable. El pressupost de les obres va anar a càrrec, durant el primer trimestre, de la Generalitat de 
Catalunya i la resta, del Govern central.  

 L’execució del Projecte es va iniciar a final de 2002 i es va perllongar durant la primera 
meitat del 2003. Per raons pressupostàries i dels programes de subvencions, es van realitzar partides 
de la Fase 1 i partides de la Fase 2 amb la construcció de l’edifici de serveis i la pujada de la llum i 
l’aigua. Aquestes obres van tenir el corresponent control arqueològic. El resultat va ser negatiu 
quant a la troballa de restes materials i estructurals.   

A final de 2003, concretament el 18 de novembre, van continuar les obres amb l’execució de 
la resta de les partides enunciades al Projecte. Per raons d’organització de feina i dels resultats 
arqueològics, es va veure convenient continuar l’exhumació de la resta de les estructures que 
restaven per descobrir. Si el principal objectiu del Projecte era ordenar i entendre la fortificació, 

                                                 
1 Veure Jori Segura (1993, 1994) i Toni Forcadell (1997).  



 

 

caldria,  doncs, descobrir la resta de les estructures que restaven sota terra per a la seva integració i 
consolidació. Aquest fet representava reconduir la despesa assignada inicialment cap a treballs de 
moviment de terra, seguiment arqueològic i consolidació de les estructures que s’anaven descobrint. 
Els treballs es van perllongar fins al setembre de 2004. La totalitat d’aquestes obres van ser 
adjudicades a l’empresa INCOEX de Tortosa i el control arqueològic a T. Forcadell.   

L’execució de les partides de la col·locació dels elements mobles i de les instal·lacions 
d’enllumenat i aigua es van portar a terme en una fase següent, entre el gener i juliol de 2006. 
L’arqueòloga Mariona Valldeperez va dirigir-ne el control arqueològic     

       

2. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL JACIMENT 
2.1.  Localització geogràfica 

El castell d'Ulldecona es troba dins del terme municipal d'Ulldecona (comarca del Montsià), 
a uns 1,5 km en línia recta a l'oest de la vila d'Ulldecona i al marge esquerre del riu de la Sénia, 
actual límit politicoadministratiu entre Catalunya i el País Valencià. Es localitza sobre una petita 
elevació plana anomenada puig del Castell, que forma part de la serra Grossa o serra de Godall, 
d'uns 120 m d'altitud en relació amb la població d'Ulldecona i a uns 256 m d'altitud sobre el nivell 
del mar. (ÁLVAREZ, 2003).  

 Des del cim del puig es té un perfecte control visual tant de la plana del Baix Maestrat (des 
de la línia de costa: Peníscola, Benicarló i Vinaròs; fins als Ports de Beseit: Rossell, Traiguera, 
Cervera, Sant Jordi, Sant Rafael del Riu...) com de la major part del territori del Montsià (vessant 
oriental dels Ports de Beseit: Mas de Barberans i la Sénia; la Plana de la Galera: Sant Joan del Pas, 
els Valentins i Barri Castell; la serra del Montsià; la Serra de Godall; la Foia d'Ulldecona: 
Ulldecona, Freginals i les Ventalles; i quasi tot el tram del riu de la Sénia).  

 

2.2. Descripció 

 El conjunt fortificat d'Ulldecona es troba situat al damunt d'una elevació, sobre una zona 
plana superior de forma arrodonida, lleugerament inclinada i que actualment queda delimitada per la 
línia exterior del recinte emmurallat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibuix 1. Autor  Ramon Álvarez. Font: ALMUNI et alli (1995). 
 

La fortificació es troba dividida en dues parts, la part superior o recinte intern/celloquia i la part 
inferior o recinte extern/albacar. Les construccions que se'n conserven, íntegrament, són: una torre 
cilíndrica de dimensions reduïdes; una torre principal, de base rectangular, que domina tot el 



 

 

conjunt, i l'església. Els tres edificis esmentats delimiten, conjuntament amb una muralla, pas de 
ronda i barbacana, un recinte reduït denominat recinte intern. Dins del recinte trobem les estances 
domèstiques del castell organitzades al voltant d’una plaça central.  

  Aquest recinte es troba al cantó sud-est dins de la muralla perimetral que delimita una zona 
molt més gran, l’albacar o recinte extern. 

 

2.3.  Breu desenvolupament històric 2 

 A partir del segle VIII-VII aC s'inicia, al nostre territori, una sèrie de nous assentaments 
situats al capdamunt de turons fàcils de defensar. Aquest fet s'inscriu dins d'uns complexos 
processos de transformacions econòmiques, socials i ideològiques que donaran lloc, cap al s. VI, a 
la denominada cultura ibèrica. Aquests nous assentaments són, a més a més, del puig del Castell, la 
Ferradura, la Moleta del Remei, el puig de la Nau de Benicarló... 

 La romanització del territori, a partir del segle II aC, va comportar la implantació de nous 
sistemes d'ocupació i explotació del territori, provocant l'abandonament del poblat ibèric del puig 
del Castell cap al segle I aC. 

 Després d'un llarg període d'abandonament, el puig del Castell és ocupat en època àrab (s. 
VIII-IX), i es construeix damunt de les restes de l'antic poblat ibèric. Es reaprofiten els materials 
constructius existents per aixecar una fortificació. 

 La conquesta dels territoris més meridionals de Catalunya s'inicia el 1148 amb la presa de 
Tortosa per Ramon Berenguer IV.  La fortificació andalusina d'Ulldecona, conjuntament amb un 
gran domini territorial, fou concedida el 1180 als hospitalers amb l'obligació d'edificar un nou 
castell cristià. L'orde de l'Hospital concedí la primera carta de poblament d'Ulldecona, el 1222, als 
pobladors de la vil·la del castell, que estaria situada dins del recinte extern o albacar. A partir de les 
campanyes de València de Jaume I, iniciades cap al 1230, la població es traslladà a la vall, fet que 
es confirma amb la segona carta, del 1274.  

 La puixança econòmica i política de la vila va representar, de mica en mica, l’abandonament 
del castell, que es trobava en ruïnes cap al segle XV justament uns anys després de les últimes obres 
per fortificar-se per fer front a la guerra civil catalana. 

 

 

 

Foto 1 . Fotografia aèria del castell després de les 
intervencions de 1995.  Autor: TFV.  

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
2 La major part d’aquestes dades han estat extretes dels treballs elaborats per R. Álvarez (1991) i M. Bonet (1994),  
(ALMUNI,1995). 



 

 

 

 

 

3. ELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS I DE CONSOLIDACIÓ 
ARQUITECTÒNICA 

 

3.1. Àmbit de la intervenció i plantejaments 

El castell d’Ulldecona pot definir-se com un conjunt format per dos recintes: el recinte exterior, 
(muralla perimetral externa) de configuració bàsicament andalusina, i l’interior (muralla més 
cenyida i circumscrita) com a perímetre més reduït que dibuixa una planta rectangular irregular i 
també d’origen i concepció àrab, i que constitueix el castell pròpiament dit com a reducte central. 
En aquest espai es troben la major part de les estructures: torre quadrada, andalusina, rodona, bastió 
i església. Però desconeixíem l’organització bàsica d’aquest espai, tant pel que fa a elements 
arquitectònics com culturals. Les intervencions arqueològiques que es van portar a terme en aquest  
recinte intern, l’any 1995 i 1999-2000, van donar un nou panorama, desconegut fins aleshores. Si 
fins aquell moment hom pensava en el recinte interior com un espai pràcticament buit, on es 
suposava trobar com a màxim la cisterna del castell andalusína, ara cal pensar en un recinte amb un 
pati d’armes reduït, de localització central i amb un seguit d’estances i sales col·locades 
perimetralment i adossades a la muralla. Tots aquests elements donen un grau superior de 
complexitat i organització al conjunt del castell. 

 La proposta del projecte d’adequació del recinte interior es va orientar en funció d’assumir 
aquest paper d’aglutinar les diverses edificacions, tant les tres restaurades com les restes de les 
estructures, intentant explicar la seva relació tant espacial com cronològica. Així doncs, l’actuació 
es va desenvolupar al recinte intern i continuavas els treballs de les anteriors campanyes 
arqueològiques. 

A part d’aquesta zona, també es va incidir, a causa de la consolidació dels trams de muralla i de 
l’adequació per a la seva visita, a la zona d’accés original.  

Així doncs, el treball arqueològic va assumir dos tipus d’intervenció:  

a) Control i seguiment de les obres de consolidació i moviment de terres 

b) Actuacions directes d’excavacions de zones concretes i de sondejos puntuals 

 

 
Plànol 1. Estances A, B i C 
descobertes durant la campanya 
1995/2. Autor TFV. Font: 
(FORCADELL, 1996). Planimetria 
base: ST de Cultura, Tortosa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Plànol 2. Estances descobertes 
durant els anys 1999-2000. Autor 
TFV, Font: DA (2000). Planimetria 
base: DGAH. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. La consolidació d’estructures 

La consolidació dels elements arquitectònics i estructurals d’un recinte històric és un dels 
treballs imprescindibles per garantir-ne el manteniment. Des de la descoberta i exhumació de les 
estructures del recinte intern de la fortificació del castell d’Ulldecona, el 1995, s’ha anat produint un 
procés de degradació continuat de les restes més mal conservades. Aquest procés, originat tant per 
l’acció erosiva natural com antròpica, ha provocat l’ensorrament i la caiguda d’algunes de les restes. 
Per altra banda, la conservació general dels murs descoberts no era gaire bona, perquè patien tot un 
seguit de patologies tècniques, pèrdua de l’argamassa, parets tapials o parets de pedra seca. 

3.2.1. Criteris d’actuació arquitectònica 

Els criteris de la consolidació arquitectònica van seguir la normativa general bàsica de 
restauració del patrimoni immoble: 

·   Respectar la ubicació original de les restes. 
·   Els materials usats han de ser fàcilment reversibles, forts, duradors i no nocius. 
·   Poder distingir les restes originals de les restes afegides. 
·   Les actuacions de consolidació que es van realitzar dins d’aquest projecte estan encaminades a 

protegir les restes exhumades i a la vegada adequar-les per tal de fer-les visitables. El 
plantejament inicial  de consolidació preveu repujar alguns murs de la muralla que envolta la 
fortificació seguint la topografia del terreny, que vindrà donat per l'alçada dels murs contigus, 
punt més alt del mur, respectant  la visibilitat de l'entorn, ja que es considera un valor afegit del 
lloc. 

·  Una mínima intervenció arquitectònica, respectant i ressaltant la configuració original de 
l'urbanisme del recinte. 

·  La selecció de les àrees de la intervenció i la reconstrucció arquitectònica vindrà determinada 
pels criteris científics i didàctics de representativitat dels elements. A la vegada també es 
considera que aquests elements siguin conceptualment el màxim d'evocadors, sense arribar a la 



 

 

reconstrucció total dels edificis i altres elements urbanístics. 
·  La funcionalitat de la intervenció determinada per les necessitats de preservació de les restes i 

d'adequació a la visita pública. 
·  Una intervenció arquitectònica que resolgui les principals patologies i factors de degradació, com 

drenatges, consolidació de les estructures, etc. 
Seguint aquests criteris, les pautes de la intervenció arquitectònica a les estructures del recinte 

intern van ser els següents: 
a) Poder distingir les restes originals de les restes afegides. Es va veure convenient utilitzar un 

cordó, d'uns dos cm, fet de la mateixa pasta que s’utilitzava per a la consolidació per 
diferenciar les restes originàries de les afegides. Però això no va ser possible. En la major 
part de les estructures intervingudes no era possible realitzar aquest cordó per la grandària de 
les juntes entre les línies de pedra. Com que les àrees amb més volum d’intervenció eren les 
muralles, la diferència constructiva va ser l’acabat sense arrebossat o deixant les juntes 
buides. Per altra banda, per donar a les restes un volum racional i uniforme es van aplicar 
uns criteris constructius fonamentats en les línies rectes tant en els alçats com en planta quan 
aquests eren possibles.  

 
b) Els materials usats han de ser fàcilment reversibles, forts, duradors i no nocius. Utilitzàvem 

dos tipus de pasta pel que fa a la coloració. Aquest fet era degut als mateixos materials 
utilitzats en la construcció original: morter de calç sense quasi terra i morter de calç amb 
terra rogenca. D’aquesta forma, ens trobàvem amb dos tipus de coloració de morter, un de 
blanquinós i l’altre rogenc/rosat. Aquesta diferència de color no s’ha d’interpretar com un 
morter de diferent cronologia o cultura. Ens trobem morter blanc i rongenc utilitzat tant 
durant el període andalusí com el cristià. La pasta emprada a la intervenció era un morter 
compost per: 

 
�  pasta blanquinosa/ocre 

   3 cabassos d'àrid 15 
 2 cabassos de terra (extreta del mateix jaciment durant les campanyes) d’un 

color ocre verdós 
   1/2 cabàs de calç 
   1,5 unitats d'ocre (ocre fosc), 250 gr 
   1 cabàs de griffi 450 
 

�  pasta rogenca/rosat 
   4 cabassos d'àrid 15 

 1 cabàs de terra roja (extreta de les pedreres properes)  
   1/2 cabàs de calç 
   1 cabàs de griffi 450 
 

Aquest morter es caracteritza per la seva llacositat, fortalesa i color. 
  

c) Pel que fa a les pedres, vam utilitzar les mateixes que havíem guardat i acumulat durant les 
fases i campanyes anteriors que pertanyien a la fortificació. L'acabat i la forma de les pedres 
emprades era irregular així com el tipus d'obra. Ens trobem amb parets d’obra de maçoneria 
regular com irregular, així com parets de pedra en sec (l'aparell utilitzat no segueix un ordre 
establert, ja que varia d'una paret a una altra i dins de la mateixa paret), per la qual cosa 
col·locàvem les pedres d'una forma regular seguint les filades i en altres no, seguint un 
aparell més o menys a trencajunts i sense afaiçonar-les. S'intentava en tot moment aplicar els 
mateixos criteris adoptats en les restes conservades. 



 

 

 
d) Una mínima intervenció arquitectònica, respectant i ressaltant la configuració original de 

l'urbanisme de la fortificació, a partir dels sectors excavats. Seguint aquest criteri, es repuja 
tan sols una o dues filades de pedra, seguint el pendent de les restes. D'aquesta forma, es 
consolida la part superior dels murs per conservar-los enfront de la degradació d'origen 
natural o antròpica. Igualment es respecta la configuració original en aplicar el mateix criteri 
unitari a la major parts del murs.  

 
e) Pel que fa als acabats horitzontals, part superior dels murs, s'utilitza un remat trencat, 

discontinu i no uniforme, semblant als remats de les restes conservades. Així s'aconsegueix 
una visió unitària de les restes no consolidades de les consolidades, que no es poden distingir 
a certa distància unes de les altres. Si féssim servir un remat pla i homogeni, semblaria una 
obra acabada i finalitzada pel que fa als murs, circumstància que no es vol aconseguir si 
tenim en compte la idea general de respectar el jaciment com a restes arqueològiques i no 
com a reconstrucció ideal. Per altra part, els acabats verticals es caracteritzen per la neteja i 
el raspat de les juntes d'unió, seguint els acabats dels murs no consolidats.  

 
f) Per ressaltar la configuració original i el tancament del recinte intern, es van repujar més de 

dues filades –entre tres i cinc filades- del mur perimetral o muralla principal de la zona oest. 
D'aquesta manera, aconseguíem captar d'una forma clara l'organització espacial i urbanística, 
cosa que, anteriorment, es desdibuixava per l’entrada moderna a aquest recinte. 

 
g) En una sèrie d'estructures del recinte intern es va realitzar tan sols una consolidació 

superficial que consistia, únicament, en la immobilització de les pedres originals mitjançant 
l'aplicació de morter a les juntes d'unió. Aquest tipus de consolidació es va fer en aquells 
llocs on no era necessari un alçament de les estructures, com és el cas obvi de les diverses 
escales d'accés a l'interior de les estances i els murs en bon estat de conservació.  

 
h) Per a la consolidació de la muralla, es van definir una sèrie de criteris diferents als aplicats a 

l'interior. Es fonamentava aquesta distinció en factors de caràcter funcional, constructius, 
estètics i simbolicoideològics: 

 

·  Funcionals 
o Defensa i refugi = volum i solidesa 
o Idea de patró d'assentament tancat, no dispers (Ulldecona la Vella)  
o Vigilància i control del territori 

·  Constructius 
o Irregularitat constructiva. Existència de ruptures i trencaments en la 

disposició i distribució de les pedres i de l'aparell, amb la qual cosa es 
mesclaven les de gran mesura amb altres de petites. 

o Irregularitat cronològica, del material i de l'acabat 
·  Estètics 

o L'alçada de la muralla ens vindrà donada per la topografia del terreny i per 
l'alçada dels murs de l'àrea central, punt més alt del jaciment, respectant  
la visibilitat de l'entorn 

o La porta, com a element rellevant, s'ha de diferenciar perquè separa les 
relacions que s'estableixen entre l'interior i l'exterior, fet que la converteix 
en monument 

·  Simbolicoideològics 
o Defineixen el fora i el dins i les relacions dialèctiques entre la fortificació 



 

 

i les rodalies. Element diferenciador exterior / interior d'una fortificació i 
d’un poblat (Ulldecona la Vella) 

o Relació directa amb l'organització interna de la fortificació 
o Component públic de l'estructura i de l'espai 
o Com a símbol i manifestació de poder 

 

3.2.2. Les estructures afectades 
3.2.2.1. Els murs de tancament 

Des d’aquest punt de vista, es van consolidar les estructures més malmeses, respectant els 
sistemes i materials originals, i buscant l’equilibri entre imatge antiga o actual i coherència 
conceptual del conjunt. Les estructures verticals –murs de tancament- més afectades amb més perill 
d’ensorrament eren les següents unitats estratigràfiques, (UE) (vegeu plànol 3):  

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. UE 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5. UE 2027 

UE Afectació 

2001 Parament extern i brancal de porta 

2006 Brancal de porta 

2007 Escapçament del parament 

2008 Brancal de porta 

2009 Brancal de porta i prestatge 

2010 Suports de l’arcada 

2011 Brancals de finestra 

2011 Coronament malmès 

2014 Pèrdua de parament al buit de l’arcada 

2015 Pèrdua de parament 

2017 Escapçament del parament 

2020 Pèrdua de parament al buit de l’arcada 

2021 Enrunament de la planta 

2022 Pèrdua de parament i argamassa entre juntes 

2023 Escapçament del parament. 

2024 Escapçament del parament i pèrdua d’argamassa 

2026 Pèrdua d’argamassa 

2027 Escapçament cantonada  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 3. En roig, estructures del recinte intern en mal estat de conservació i afectades pel projecte de 
consolidació. Autor: TFV. Font: T. Forcadell (2000). Planimetria base: DGAH. 1999. 

 

3.2.2.2. Les muralles 
Muralla perimetral 

Té una amplada mitjana de 160-170 cm. Malgrat que presenta algunes refraccions, 
s'endevina clarament una estructura originària formada per una base, d'altura variable segons el 
desnivell del terreny, amb un aparell de maçoneria irregular de pedra calcària local, la mida de la 
qual pot ser petita i mitjana, treballat amb morter, amb pedretes de pòsit o rebles. Aquesta base 
forma, al llarg de tot el pany, una línia homogènia i regular que permet el muntatge d'encofrats per a 

la construcció del coronament superior de l'obra. Hem 
diferenciat tres sistemes constructius, en funció del tipus 
de coronament conservat 3: 
 
 
 
 
Foto 2. 1r tipus de la muralla perimetral; 
zona enrunada per alçar. 

 
 
 
 

                                                 
3 Les descripcions i l’estudi de la muralla perimetral han estat extretes del treball realitzat per Ramón Álvarez 
(1992). 



 

 

a) El primer tipus presenta un mur exterior de morter. L'espessor de cada morterada varia 
entre els 22-26 cm, medeix 80 cm d'ample, l'alçat interior és de tàpia, d'uns 90 cm d'ample, 
format per diverses capes d'entre 6 i 7 cm d'espessor, de terra atapeïda i dura barrejada amb 
pedres, lluïda amb morter, d'uns 6 cm d'ample, que facilitarà la seva consolidació i 
conservació. 
 
b) El segon tipus presenta un doble mur de maçoneria irregular que munta sobre el 
basament. 

 
c) El tercer tipus, molt mal conservat, consta d'un alçat de 
tàpia, lluït per les dues cares, que comprèn tota l'amplada 
del mur. 
 
Foto 3. 3r tipus de la muralla perimetral. 

 
 
 
 
Dibuix 2. Autor R, Álvarez. Font: Ramon Álvarez (1999).  

 
 
En línies generals, el morter de la 
muralla és de color beix-
blanquinós i rosat, dur, amb molta 
sorra, còdols i petits nòduls de 
pedra calcària amb arestes vives. 
Les dues cares presenten un 
lluïment de morter molt irregular.  
 
El pany de la muralla és totalment 
llis. No presenta cap tipus de 
torre, cub o vinclament que en 

faciliti la defensa, almenys en la part conservada. Tampoc no s'ha conservat, en cap sector, tot 
l'alçat, amb la qual cosa desconeixem com es podria rematar. Si el comparem amb altres castells de 
la zona, com el de Xivert, a la comarca del Maestrat, amb cronologia i tècniques constructives 
similars al d'Ulldecona, observem que algunes muralles i torres conserven restes d'un ampit exterior 
que acaben amb merlets i que deixa espai per a un petit pas que permet el trànsit damunt la muralla. 

 
Muralla recinte intern 
Ens trobem davant d’un fort sistema defensiu compost, de fora a dins, per una barbacana o primera 
línia de muralla, pas de ronda, muralla principal i muralla d’accés al castell:  
 

a) La barbacana està composta per una base o sòcol de pedra ben treballada de 80 cm d’ample i 
tàpia a la part superior. Es troba en la seva major part enrunada i amb arranjaments 
posteriors amb un repujament amb murs de maçoneria de 50 cm d’ample. Presenta elements 
defensius com són les espitlleres. 

 
b) La muralla principal presenta diversos tipus d’obra segons el seu sector. A la zona nord, és 

d’obra irregular amb morter de color rosat i d’1 metre d’amplada. A l’oest, és de millor 
fractura, d’1,10 m amplada, de morter blanquinós i amb un acabat arrebossat. Al sud, es 



 

 

troba enrunada, sota el nivell de la plaça, i és similar a l’anterior. I a l’est, es conserva la part 
inferior similar. La superior és d’un període diferent, de 80 cm d’ample i morter rosat. 

 
 

c) La muralla que delimita la zona d’accés, ue 2032, és d’obra 
de maçoneria aparellada d’uns 50 cm d’ample. Es lliura a 
l’absis de l’església. Aquestes estructures van ser 
remuntades, afegint un mur nou als trams enderrocats, 
intentant resseguir les alineacions de les filades de pedra, ue 
2032 i 3101 i la muralla perimetral, ue 2031.  

 
 
 

Foto 4. A l’esquerra, cantonada est de la barbacana, ue 
3305, on es pot observar el sòcol i un remuntament 
posterior; a la dreta, muralla perimetral. 

 

 

 

 

Foto 5. Muralla zona d’accés, ue 2032.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 4. Estructures murals de la zona d’accés principal. Autor TFV. Font: (FORCADELL, 2005). 
Planimetria base: DGAH. 1999. 
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Plànol 5. Plànol de les actuacions previstes i del tipus d’obra de les estructures.  Autor: J. Segura. Font: J. Segura 

et alli (2001). Planimetria base: DGAH. 1999. 

 



 

 

3.2.3. Els treballs de consolidació 
3.2.3.1. Zona d’accés 

Els treballs es van iniciar a començament de novembre de 2003 amb la neteja amb màquina 
de les runes i herbam de la zona d’accés, concretament dels murs que s’haurien  d’alçar, ue  2032 i 
2029, així com la zona anterior a l’entrada i un tram de la muralla perimetral.    

Foto 6. Muralla zona d’accés, ue 2032, amb el tram 
per alçar amb pedres.   

 

 

 
Plànol 6. Actuacions realitzades. En groc, les zones 
de neteja de runa i herbam i, en blau, els trams de 
murs alçats. Font: T. Forcadell (2005). Planimetria 
base: DGAH. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 i 8. Ue 3101 i zona d’accés amb el munt de runa per netejar. Les fletxes en gris assenyalen la direcció des d’on 
s’han fet les fotos   



 

 

L’interior dels murs es reforçava amb formigó i deixàvem les juntes buides. Per reforçar els 
murs, s’utilitzava i col·locava varetes de rea del 12Æ (vegeu foto 9). Tots els murs, menys la part 
inferior del mur 2032, es van alçar amb doble parament. Una altre treball va ser l’arranjament dels 
diversos buits i escletxes de tots els murs de la zona d’accés (vegeu fotos 10 i 11); s’utilitzava el 
mateix procediment que en l’alçament: a l’interior formigó i a l’exterior ho deixàvem buit.   

 

 

 

 
Foto 9. Alçament de la muralla perimetral amb doble parament. 
L’interior de tots els murs es reforçaven amb varilles de rea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 10 i 11. Detalls dels arranjaments dels murs 3320 (espitllera) i 3201.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12 i 13. Abans i després de l’alçament i arranjament dels murs 3101 i 3320 respectivament. 

 

Els acabats dels murs eren desiguals segons les característiques i funcions. Per als murs  
d’amplada de 50 cm, es coronava amb un acabat trencat que dibuixava una secció triangular amb el 
pendent cap a l’interior (foto 14, A). Així aconseguíem, des de l’exterior, la visió d’un mur acabat 
linealment i, des de l’interior, una visió d’un mur trencat, que simulava les restes dels murs 
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contigus. Per a la muralla, es va aplicar un altre tipus d’acabat a causa de la seva tècnica 
constructiva amb doble parament. Per al parament extern, un acabat similar a l’anterior i, per al 
parament intern, un acabat pla, per poder passejar pel ferm ( foto 14, B). A la resta de murs, i si el 
coronament es trobava en mal estat de conservació, tan sols s’aplicava una capa de morter de calç 
(foto 14, C).  

 
Foto 14. Tipus diferents d’acabats 
segons la funcionalitat del mur: A, B i C.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 15. Continuació del 
coronament amb doble 
parament similar a l’original, 
mur 2032.  

 

 

 



 

 

3.2.3.2. Zona recinte intern 

Un cop finalitzats l’arranjament i la consolidació dels murs de la zona d’accés, vam començar a 
consolidar els del recinte intern. Les obres es van iniciar a principi de març de 2004. En primer lloc, 
es van netejar tots els coronaments dels murs, els buits i les zones enrunades o trencades, per poder 
col·locar la pasta de morter. En segon lloc, es va començar a forjar les irregularitats del parament 
extern de la muralla del recinte intern, ue 2011. Aquest mur es trobava en molt mal estat de 
conservació, amb pèrdua de morter i escletxes. Mentre es feia aquest treball, amb màquina trèiem 
els nivells de runa del recinte intern per poder consolidar els nous murs descoberts. 

 

 

Foto 16. Pany del mur 2011 abans de buidar el 
terra del pas de ronda. S’observa la pèrdua del 
morter  i les escletxes. 

 

 

  

 

 
Foto 17. Mur 2011 amb la bastida per 
forjar el pany un cop extret els nivells 
de runa que cobrien el pas de ronda.    

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 18. Mur 2022. Neteja de les 
pedres soltes i de la terra per començar 
a col·locar-hi la pasta.    

 

 

 

 



 

 

 

Fotos 19 i 20. Diferents tipus de coronament dels murs intervinguts: acabat pla per a les muralles i trencat per als 
murs interiors. Les fletxes indiquen la localització dels murs 2004 i 2011 respectivament. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 7. Plànol de les actuacions de consolidació. En blau, els murs amb un intervenció mínima. En groc, els murs 
amb un alçat de més de dues filades i amb un coronament pla. Autor: TFV. Font: T. Forcadell (2005). Planimetria base: 
Diputació de Tarragona. 1999. 

 



 

 

En aquesta zona vam aplicar dos tipus de coronament: per als murs interns, es feia un acabat 
amb una intervenció mínima tal com havíem especificat en els criteris. Es tractava de consolidar el 
mur amb un alçament mínim, d’una o dues filades de pedra. També s’aplicava un arranjament en 
aquelles zones on hi havia escletxes fondes o pèrdua de morter. El segon tipus d’acabat s’aplicava 
als murs de tancament, concretament a la muralla principal del recinte intern. 

Per altra banda, es va fer un seguit d’arranjaments diferenciats en elements arquitectònics: 
portes, escales, finestres, espitlleres i mènsules entre altres. Aquests arranjaments també es van 
aplicar al murs ue 3410 i ue 2007. El 3410 separa el bastió de l’estança HB2 i per raons de seguretat 
es van alçar 4 filades de pedra per a la contenció de les terres. 

Una altra zona d’actuació va ser els marges que vorejaven les terrasses de la zona d’accés 
original i la carretera de circumval·lació. A causa del mal estat de conservació, es va veure 
convenient arranjar-los.    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos 21, 22 i 23. Murs 2007 i 3410. A les 
fotos superiors, s’observa l’alçament del mur per 
contenir les terres de l’interior de la HB1. També 
es veu l’arranjament del brancal dret de la porta.  
A l’altra fot, mur de contenció de la zona del 
bastió.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 24 i 25. Abans i després d’arranjar la cantonada de la muralla de la guerra civil catalana, ue 
2027. Es pot veure que s’ha mantingut la línia de discontinuïtat entre la muralla del s. XV i la base, 
que correspon a un període anterior, probablement andalusí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotos 26 i 27. Abans i després d’arranjar el pany de la muralla ue 2011. Es pot observar la gran quantitat de 
runa que  farcia el pas de ronda. La tècnica utilitzada en el forjat del pany ha intentat resseguir la mateixa 
que es va utilitzar al bastió, per donari una continuïtat d’acabat a tot el pany murari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 28. Arranjament de les espitlleres de la muralla del segle XV, ue 2027. A la major part de les espitlleres es 
va fer un encofrat amb varetes de rea per sostenir la llinda.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 29 i 30. Durant l’extracció dels nivells de runa de l’estança B2, es va veure que el mur 2016 estava obert amb 
perill d’ensorrament, per la qual cosa es va decidir desmuntar-lo. Abans s’havia apuntalat per seguretat.      

 

 

 
 

Foto 31. Imatge de les obres d’alçament de la muralla, ue 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32. Arranjament dels marges. El perill que els marges poguessin 
estimbar-se al damunt de la carretera de circumval·lació va obligar a 
consolidar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 33. Al voltant de la terrassa sud es van construir 
marges de protecció. 

 



 

 

 

3.3. El treball arqueològic 

Com hem assenyalat a l’apartat de l’àmbit de la intervenció, el treball arqueològic va ser de dos 
tipus:  

a) Control i seguiment de les obres de consolidació i moviment de terres 

b) Actuacions d’excavacions arqueològiques de zones concretes i de sondejos 
puntuals 

Pel que fa al primer tipus d’intervenció, l’aspecte del control de les obres ja ha estat especificat 
a l’apartat anterior, per la qual cosa en aquest punt descriurem tan sols els treballs referents al 
moviment de terres i al segon tipus d’intervenció. Es van diferenciar tres zones de treball (vegeu 
plànol núm. 7). 

a) I. Zones per extreure els nivells d’enderroc.  

b) II. Zones amb el primer nivell d’enderroc extret.  

c) III. Zones finalitzades  

 
Plànol 8. Plànol de distribució de les zones d’intervenció arqueològica. Autor: T. Forcadell. Font: J. Segura (2001). 
Planimetria base: DGAH. 1999. 



 

 

 

3.3.1. Control dels moviments de terra 

Els treballs de seguiment i control dels moviments de terra s’efectuaven correlativament amb 
els treballs de consolidació, per la qual cosa es podria dir que, en primer lloc, es realitzaven les 
tasques d’extracció de terra i, posteriorment, la consolidació, ja que la major part de les estructures 
es trobaven colmatades de runa. 

La realització d’aquestes obres es feia mitjançant una miniexcavadora del tipus “pitufa”. 
D’aquesta manera es podia accedir a les zones més tancades i tenir control de les terres i de la 
troballa de possibles estructures. Puntualment va ser necessària la utilització d’una de giratòria i de 
d’una mixta per a la neteja de la zona fora muralla. La terra extreta es dipositava al centre de 
l’albacar. 

 

3.3.1.1. Zona I (accés original) 

Es va efectuar en dues fases. La primera entre els mesos de novembre de 2003 i febrer de 2004 i 
la segona a mitjan juny del mateix any. Durant aquests mesos, els treballs no van ser continuats, 
sinó que eren realitzats en intervals de temps que depenien del desenvolupament general de les 
obres de consolidació.  

En un primer moment es van netejar totes les runes estimbades i els arbustos per poder iniciar 
l’alçament dels murs. Posteriorment es va realitzar un primer rebaix de la cota actual del pas 
d’accés, entre els murs 2032 i 3101 (vegeu plànol 9). Més endavant, i durant la consolidació del mur 
3101, i a partir dels resultats del sondeig VII, es va construir una rampa per accedir al pas de ronda i 
d’aquesta manera poder extreure els nivells que el farcien.  

A
B

C

D

 
Plànol 9. Moviments de terra. En verd, zona de rebaix entre 1 m i 0,3 m. En ocre, zona d’extracció de farciments: 

2,39 m. En blau, els murs consolidats. Autor: TFV. Font: T. Forcadell (2005). Planimetria base: DGAH. 1999. 
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La profunditat excavada en el pas de ronda, lletra D del plànol 9, era 
d’una mitjana entre 2,30m i 1,70 m, deixant, per seguretat, estrats de 
farciment per sobre dels paviments originals d’aquest pas. La cota 
deixada obeïa més a raons tècniques per a la futura visita cultural del 
castell. Aproximadament, el total de volum extret en aquesta àrea va 
ser d’uns 100 m³ (vegeu foto 34).   

 
Foto 34. Sondeig A (lletra A), el qual ens va donar informació dels 
estrats acumulats al pas de ronda i el farciment de terra per 
extreure. Al fons ja es veu el pas net.  

 

A l’àrea del pas d’accés original, lletra A del plànol 9, es va practicar 
un rebaix amb pendent cap a la porta núm. 1. Contra l’absis de 

l’església, la cota rebaixada era d’uns 1,9 m, mentre que a la línia de la porta 1 era d’uns 0,60 cm. El 
volum extret va ser d’uns 174 m³. 

A l’exterior del recinte, lletra B, el rebaix va ser uniforme fins a arribar a la cota del camí 
d’accés; aproximadament es va rebaixar uns 0,6 m, cal anotar que contra la muralla perimetral no es 
va rebaixar ja que aflorava el subsòl rocós.  La major part de la runa i terra extreta va ser utilitzada 
per anivellar les irregularitats del camí d’accés. El volum extret en aquest lloc va ser d’uns 38 m³ 
aproximadament.  

Per descobrir la muralla perimetral per al seu alçament es va netejar tota la zona de  l’esplanada 
superior, lletra C del plànol, desmuntant un marge que el cobria i un rebaix de la cota del sòl per 
uniformitzar aquesta esplanada. El volum extret en aquest lloc va ser d’uns 50 m³ aproximadament. 

 

3.3.1.2. Zona II (Recinte intern) 

En aquesta no es va realitzar una extracció dels nivells superiors, ja que ja van ser extrets en 
anteriors campanyes. Concretament es va efectuar un rebaix d’uns 10 a 15 cm fins als paviments 
originals de la plaça. Aquesta tasca es va fer tant per mitjans mecànics com manuals per la 
proximitat dels nivells amb material arqueològic.  

 

 

 
Foto 35. Zona 2 abans de la intervenció.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 36. Treballs del rebaix de la plaça, on s’observa la 
potència dels estrats. 

 

 

3.3.1.3. Zona III (Recinte intern) 

Era la zona de què restava extreure tots el estrats 
d’enderroc que cobrien la resta de la plaça i de les 
estances (vegeu foto 35). També correspon a l’espai 
del pas de ronda que envolta la torre andalusina. Per 

raons de seguretat de conservació de les restes arqueològiques, tan sols es va efectuar per mitjans 
mecànics l’extracció de la runa de les estances HA, HI i pas de ronda; la resta es va fer manualment. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plànol 10. Àrees d’extracció manuals i mecàniques de les runes del recinte intern. Autor: TFV. Font: T. Forcadell 
(2005). Planimetria base: DGAH. 1999. 

 

 

Fotos 37 i 38. El recinte intern un cop acabat els 
primers treballs de moviments de terra.  

 

Es va deixar una rampa, i tota l’estança 
HI, per excavar fins a setembre, per poder 
entrar la màquina excavadora i per poder fer 
provisió de material. Durant l’excavació 
d’aquesta estança es va veure que no hi 
havia cap porta d’entrada. Abans dels 
treballs es va formular la  hipòtesi que en 
aquest lloc hi havia la porta principal 



 

 

Estances per 
excavar 
manualment 

Rampa 

d’accés, per la qual podríem entrar i fer provisió del material. A mesura que anàvem descobrint 
l’estança, vam veure que no n’hi havia cap, sinó que el recinte estava totalment tancat. L’única porta 
era per l’estança HA. Per aquest motiu vam deixat la rampa i no la vam descobrir fins al final de la 
campanya.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

L’excavació arqueològica manual de les estances i de la plaça es va portar a terme durant els 
mesos de juliol i agost. La plaça no es va poder acabar de netejar fins al final de la campanya, ja que 
era el lloc on dipositàvem la terra extreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 39 i 40. Excavació manual de les estances HJ i HK. En la primera i tercera foto es veu l’aflorament del forn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 41 i 42. Excavació arqueològica manual de la plaça. En aquests moments s’estava extraient l’estrat que cobria 
uns dels seus paviments. A la dreta, detall de la porta i llinda principal a la plaça .  



 

 

3.3.1.4. Zona IV (Recinte intern)  

En aquesta zona, la potència dels estrats superficials per extreure era molt poca a causa de 
trobar-se a la mateixa cota que les estances interiors i de la plaça i també per aflorament del subsòl 
rocós. L’únic treball que es va fer va ser una neteja superficial i de l’herbam acumulat. Va ser durant 
aquests treballs quan va aparèixer l’estructura de l’entrada d’època andalusina amb les restes de la 
seva porta original. Aquesta troballa va originar un canvi en l’estratègia de treball i en els objectius 
que s’havien assenyalat al Projecte.  Aquesta troballa, més l’aparició del tancament del recinte 
intern amb una muralla, van ser les causes principals del retard i la no-finalització de les obres tal 
com s’havia estipulat al Projecte. 

     Plànol 11. Àrea de moviments de terra de la Zona IV. Autor: TFV. Font: T. Forcadell (2005). Planimetria base: 
DGAH. 1999. 

 

 

Fotos 43 i 44. Neteja i 
extracció dels estrats 
superficials de la zona 
IV. A la dreta, 
descobriment de la 
porta andalusina.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 45, 46, 47 i 48. Detall dels treballs de la 
intervenció arqueològica a la zona IV.  

 

 

 

 

 

  

   



 

 

3.3.2. Actuacions en zones concretes i sondejos pun tuals 

Aquestes actuacions es poden confondre, pel que fa al primer tipus, amb les intervencions 
manuals efectuades en l’apartat anterior. En part es confonen ja que la diferència és de forma. Les 
intervencions arqueològiques manuals de l’apartat anterior tenen una relació directa amb les 
intervencions realitzades per mitjans mecànics; de fet corresponen a la neteja o descoberta 
d’estructures o estrats d’hàbitat realitzats per mitjans mecànics. Al contrari, les intervencions 
realitzades en l’apartat actual corresponen a intervencions en zones no intervingudes durant tota 
aquesta campanya. 

Aquestes actuacions en zones concretes i sondejos s’han realitzat en punts determinats de la 
fortificació per aclarir i entendre problemes tant de la configuració espacial del recinte intern, com 
de la inscripció cronològica d’algunes estructures particulars. Algunes d’aquestes intervencions, 
particularment els sondejos, s’han portat a terme per documentar els diversos estrats que 
posteriorment havien de ser intervinguts o extrets per mitjans mecànics. Altres intervencions s’han 
realitzat per netejar, acabar i/o descobrir els paviments d’algunes de les estances intervingudes en 
campanyes anteriors i que no van poder finalitzar els treballs.  

 

 Plànol 12. Localització dels sondejos i de les actuacions en zones concretes. Autor: TFV. Font: T. Forcadell 
(2005). Planimetria base: DGAH. 1999. 

 

 

Les actuacions en zones concretes 

Les actuacions en zones concretes es van començar a realitzar a partir de març de 2004, un cop 
acabat els treballs a la zona d’accés principal. Aquests treballs complementaven les tasques 



 

 

realitzades amb mitjans mecànics per poder resseguir i documentar les estructures descobertes. 
També es reien seguint els objectius marcats al Projecte, amb la intenció de donar informació i 
conèixer les funcions de les estances interiors per a la seva visita turística i cultural. Seguint 
aquestes pautes, es va actuar a les estances HB2, HB3 i HC. Fora del recinte intern, es va intervenir 
al pas de ronda situat entre el bastió i el folre de la torre quadrada (veure plànol 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 49, 50 i 51. Treballs en zones concretes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Els sondejos 

La intervenció mitjançant els sondejos va ser la primera tasca que es va desenvolupar a la 
fortificació; concretament a mitjan de novembre de 2003 es va començar a fer el primer sondeig: S-
3. La numeració dels sondejos continua la nomenclatura de les anteriors campanyes, precisament va 
ser durant la campanya de 1995 quan se’n va fer l’últim, el S-VI, els resultats del qual van ser la 
descoberta de les estructures del recinte intern. 

 La realització dels sondejos obeïa tant a estratègies de treball com científiques. Abans 
d’efectuar els moviments de terra i a les zones on desconeixíem l’estratigrafia es feia un sondeig per 
avaluar el tipus d’actuació: manual o mecànic. Per altra banda, a unes zones concretes, H1, es van 
realitzar un seguit de sondejos per documentar la possible fortificació andalusina i la completa 
remodelació al segle XIV. Aquestes dades del desenvolupament històric del castell anaven agafant 
cos a mesura que avançava la intervenció arqueològica i a partir de la descoberta de la porta 
andalusina.  

El total de sondejos realitzats va ser de 8, repartits de la següent forma: 

  Zona I: 4 sondejos: S-VII, S-VIII, S-IX i S-X 

  Zona IV: 4 sondejos: S-XI, S-XII, S-XIII i S-XIV 

Aquests vuit sondejos tenen una relació directa, ja que es localitzen a les zones d’accés al 
castell, els primers a la zona principal d’accés al segle XIV, i els altres a la zona d’accés andalusina. 
Tots aquests han permès documentar, a part dels accessos esmentats, el sistema defensiu en 
cadascun dels seus períodes històrics i que abans no es tenia cap constància.   

 

 

 
Foto 52. Sondeig VIII. La neteja del marge que tancava 
l’accés al castell va permetre descobrir un mur    
perpendicular a la primera línia de muralla. El sondeig va 
documentar un farciment natural i agrícola de quasi un metre 
de potència. El nou mur descobert es trobava en molt mal 
estat de conservació, perquè és anterior a la construcció de la 
muralla. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fotos 53, 54, 55, 56 i 57. Imatges 
dels diversos sondejos i plànol de 
localització. 
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