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SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC AL NUCLI ANTIC (II)

Tal com es va explicar en el número anterior, s’està duent 
a terme des del passat mes d’abril un control arqueolò-
gic de les obres d’arranjament del nucli històric de Verges, 
finançat per l’empresa adjudicatària de les obres, Cons-
truccions Rubau, i promogudes per L’Ajuntament de la 
mà del Servei Territorial de Patrimoni Cultural de Girona. 
L’excavació de les diferents rases pel passatge dels serveis, i 
els respectius rebaixos del terreny per a la col·locació dels 
paviments, han fet sorgir a la llum una gran quantitat de 
vestigis que posen de manifest la rellevància i l’antiguitat 
de què es pot vantar la vila. Totes les estructures excavades 
fins al moment es troben encara en fase d’estudi prelimi-
nar; s’ha dut a terme una acurada documentació gràfica 
sobre totes les restes retrobades i s’han recollit les dades 
que ens permetran, un cop acabada l’excavació, fer-ne les 
pertinents interpretacions.

Tanmateix, ens trobem en situació de poder avançar 
algunes conclusions de caire genèric. S’ha constatat que 
l’àrea situada entre l’antic castell baronial (en l’emplaça-
ment ocupat actualment per l’Ajuntament) i l’església de 
Sant Julià s’ha vist afectada al llarg dels segles per un se-
guit de transformacions urbanístiques, condicionades per 
les successives remodelacions i ampliacions de l’església, 
que han transformat considerablement l’entramat urbà. 
Hem de tenir en compte que alguns del murs conservats 
en el subsòl en aquest punt de la vila medieval conserven 
una fondària superior a 1,80 m respecte a l’actual nivell 
de circulació. Les cales dutes a terme en punts concrets a 
tocar d’aquestes estructures han revelat que aquestes foren 
realçades i reutilitzades al llarg dels segles, amb cronolo-
gies que ens situen des d’un origen altmedieval fins als 
voltants del segle XVII. Com a dada curiosa, volem ressal-
tar que les edificacions que s’alçaven en tota aquesta àrea 
eren irrefutablement destinades a l’elaboració d’utensilis 
de ferro, com ens demostra la gran quantitat d’escòria re-
collida en tots els estrats que constituïen aquesta part del 
poble. Els ferrers eren una figura indispensable en totes 
les comunitats medievals, pensem només en la continua 
necessitat de ferrar els animals que fins no fa gaire encara 
marcava la quotidianitat de la vida no solament rural, sinó 
també urbana. Un dels elements que més criden l’atenció 
dels passants és l’aixecament de l’àrea antigament ocupada 

per la sagrera; com ja vam explicar en la darrera publi-
cació, la sagrera constituïa una zona de protecció d’unes 
30 passes al voltant de les esglésies medievals. En elles era 
d’ús habitual enterrar-hi els morts i excavar-hi sitges per a 
l’emmagatzematge de l’excedent agrícola, preponderant-
ment constituït per diferents tipus de gra, i en alguns casos 
lleguminoses o patates. D’aquesta manera s’assegurava la 
conservació de la collita i el seu resguard en un lloc més 
segur, emparat pel poder de les institucions eclesiàstiques 
davant les possibles rapinyes en una època de gran convul-
sió social. Part del contingut de les sitges era alhora el del-
me que alguns pagesos estaven obligats a pagar a l’Església 
per drets jurisdiccionals. 

L’obertura de rases en diferents punts de la sagrera ens 
dóna una oportunitat única d’estudiar els canvis poblacio-
nals que han interessat la vila, des de la seva fundació fins 
pràcticament als nostres dies. Les diferents tipologies de 
tombes documentades fins ara responen a canvis en el ri-
tuals funeraris al llarg dels segles; les més antigues ranegen 
cronologies del XII-XIII, com ara una fantàstica tomba de 
lloses sorgida en l’encreuament entre el carrer del Portal i 
el carrer de l’Església, que reaprofitava els fons d’una sitja 
de dimensions considerables, en desús en el moment en 
què va tenir lloc la inhumació d’aquest individu. Les tom-
bes més modernes que s’han excavat durant els darrers dies 
del mes de novembre pertanyen al cementiri parroquial, i 
ranegen cronologies del XVIII; són enterraments efectuats 
amb caixa de fusta, i en algun casos les restes humanes són 
enterrades amb petits rosaris col·locats al voltant dels ca-
nells o del coll. Les tombes més interessants excavades fins 
avui han estat un parell d’enterraments múltiples, encara 
en fase d’estudi, d’època segurament medieval, sense que 
per ara puguem precisar-ne més exactament el període, 
però que ens fan arribar a la hipòtesi, per la manera com 
han estat retrobades les restes, que ens podríem trobar da-
vant d’enterraments molt seguits, efectuats en un període 
excepcional de mortaldat, fruit d’alguna pestilència de les 
moltes que van afectar el període medieval a les nostres 
terres així com a la resta d’Europa. Com tothom sap, la 
famosa Dansa de la Mort de Verges té el seu origen justa-
ment en una d’aquestes pestes. 

ROMINA RIBERA I MARIGÓ
ARQUEÒLOGA DIRECTORA DEL SEGUIMENT
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L’estudi de totes aquestes troballes només es pot dur a 
terme amb una correcta excavació de les restes. La me-
todologia arqueològica ens permet reconstruir retalls del 
passat que no apareixen reflectits en els llibres d’història, 
els quals ben poques vegades s’interessen per l’estudi dels 
ciutadans comuns que conformaven les poblacions del 
passat. A més a més, les fonts documentals sobre els orí-
gens de la vila de Verges són minses, i poc o res se sap so-
bre la dinàmica de conformació de la sagrera de l’església 
de Sant Julià, probablement nucli originari i fundacional 
del poble, juntament amb el castell baronial.

Un cop recopilada tota la informació extreta gràcies a 
l’excavació del nucli històric, serem capaços, segurament, 
de posar en clar alguns buits documentals sobre la vila i 
valoritzar així el patrimoni cultural del territori.

Inhumació múltiple al carrer de l’Església 
Foto: Romina Ribera




