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Col·laboracions

SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC AL NUCLI ANTIC

Des del passat 23 d’abril, s’està duent a terme als carrers 
del centre històric de Verges una intervenció arqueològica 
de caire preventiu, amb motiu de l’execució del projec-
te d’obres ordinàries d’arranjament de la ciutat medieval. 
Les obres, promogudes per l’Ajuntament, suposen la reno-
vació integral del nucli urbà iniciada l’any 2004 amb les 
efectuades a la plaça de l’Onze de Setembre.

Hem de recordar que el recinte emmurallat que clou 
tota la part medieval de la vila és un element patrimonial 
de primer ordre, declarat Bé d’Interès Local l’any 1985 i 

catalogat actualment com a Bé Cultural d’Interès Nacio-
nal. Per aquest motiu la Comissió Territorial de Patrimoni 
Cultural de Girona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Verges, va condicionar l’execució de les obres al control 
arqueològic de tots els rebaixos. L’obertura de les diferents 
rases per al passatge dels serveis ofereix la possibilitat única 
d’observar el registre arqueològic i reconstruir petits retalls 
de la història de la vila.

Des de l’inici de la intervenció, s’han documentat una 
trentena de nivells d’interès arqueològic; alguns, simples 
estrats d’anivellament del terreny amb aportació de mate-
rial ceràmic que testimonien la successió de segles de vida 
a l’interior del nucli històric, i d’altres, de més consistèn-
cia, com restes de fonamentacions d‘antics murs. Encara 
és molt aviat per a presentar resultats concloents sobre les 
troballes fetes fins ara, però sí que es poden avançar algu-
nes hipòtesis de treball sobre les restes més rellevants sorgi-
des a la llum. Entre aquestes cal destacar les d’un mur que 
recorre pràcticament tot el carrer del Canonge Iglésias, 
just per sota de les cases de la part de llevant d’aquest. La 
forma constructiva coincideix amb la del mur pertanyent 
a l’antic castell baronial que avui dia encara es conserva, 
d’uns 10 m de llargària per 5 m d’alçària, integrat a la pa-
ret posterior de la Casa de la Vila.

Atesa la situació topogràfica de les restes i el tipus de 
parament, una de les hipòtesis de treball més fermes és, 
doncs, identificar aquest mur amb el límit perimetral a 
l’est de l’antic castell de Verges, que tancaria a mode de 
fortificació l’espai sobirà, diferenciat de l’espai jussà, on Tram del mur retrobat al carrer del Canonge Iglesias.

Foto: Romina Ribera

ROMINA RIBERA I MARIGÓ
ARQUEÒLOGA DIRECTORA DEL SEGUIMENT



21 

Pa
ís

 P
et

it
 1

8 
 | 

  J
ul

io
l 2

01
2

viuria la població protegida per les muralles. Aquest sis-
tema d’organització del territori es dóna en moltes altres 
viles d’origen medieval arreu del país.

Si la hipòtesi avançada és correcta, per primera vegada 
podríem traçar una línia sobre les mesures reals del castell 
i, un cop estudiats els materials ceràmics associats a l’es-
tructura, delimitar una àrea cronològica de fundació i vida 
d’aquest.

D’una altra banda, l’obertura d’una de les rases al carrer 
de l’Església i al carrer del Portal han posat al descobert 
una part de l’antic cementiri de la sagrera (espai al voltant 
de l’església on en el passat s’acostumaven a practicar les 
inhumacions). Les restes humanes, en total unes vuit fins 
ara, són encara en procés d’estudi i de datació.

Inhumació del carrer del Portal. L’esquelet inferior es troba per sota de les edifica-
cions actuals. 
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