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El Balcó de l’Orgue de 
l’església de Sant Joan 
Baptista d’Horta de Sant Joan
Consol Marcó Bardella

Ubicació

Orta, està orientada cap al Sud de la Co-
marca i compren una part muntanyosa al 
migdia, que inclou l’extrem septentrional 
de la carena major dels Ports i una altra de 
més plana al Nord formada pel final de la 
Vall d’Horta. Queda vorejada pels rius Al-
gars i Matarranya. Està situada en un turó 
a 544m altura i el centre del nucli urbà 
està declarat Centre històric, en mig de 
l’entrellat dels carrers hi ha la plaça por-
xada de voltes medievals que flanquegen 
l’Església, (Bé Immoble, on està ubicat el 
Balcó de l’Orgue) punt neuràlgic on es tro-
ba l’Ajuntament. És el punt de trobada de 
festes i esdeveniments culturals.

A l’entrada de l’Església, hi ha les esca-
les que pugen al Cor, en un lateral ados-
sat a la paret arrenca el Balcó de l’Orgue 
(Bé Moble). S’extreu d’estudis prelimi-
nars, els historiadors han datat el Balcó 
de l’Orgue cap a finals del s.XVI, el qual 
oferia conjunt artístic amb l’orgue (actual-
ment desaparegut).

Ressenya documental història

No es coneix el moment constructiu 
d’aquest Balcó ni de l’orgue, tampoc 
l’autor ni la data d’execució. Però si s’ha 
trobat documentació de l’ampliació de 
l’església, on s’allarga la nau i s’incorpora 
el cor, per un pagament de redelme del 
1519 i que posteriorment es construeix 
l’orgue i d’un resguard de la factura de 
reparació datada l’any 1737, per tant sa-

bem que funcionava en aquestes dates i 
seguia l’interès per utilitzar-lo.

Tot el què es coneix fins ara segons els 
estudiosos,  sobre el funcionament de 
l’Orgue, queda documentat pels detalls 
constructius, pel que testimonien el res-
guard que està dipositat a l’Arxiu Munici-
pal d’Orta, on hi ha el manuscrit “CAUSES 
I PLETS” dels acords municipals referent 

Façana: església St. Joan 
Baptista.
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a la contractació de l’orguener i les con-
dicions de reparació de l’Orgue: 

01/09/1737: “(...) es decideix reconstruir 
l’orgue de l’església, excepte el flautat 
de la cara. Es contracta al mestre or-
guener Anton Cases de Reus per tot el 
que sobrés dels 2 rals per quartera dels 
grans del delme pagat, els censos del 
comanador, el lloguer de la casa que té 
llogada el comanador i els dos rals per 
quartera de la primícia. Se li han pagat 10 
lliures del censal que la vila correspon al 
clergat. Si no n’hi ha prou per complir les 
pagues, l’Ajuntament ho farà dels seus 
propis béns. També s’ofereix a pagar el 
transport de l’òrgan quan estigui fet des 
de Reus i la fusta per serrar l’orgue i plan-
tar els secrets, contres i manxes que fos 
necessari (...).

Orgueners posteriors:
1/6/1743: “(...) es contracta Pasqual Albesa 
de Corbera com a mestre i orguener per 
80 lliures de plata valenciana.

10/9/1752: es nomena Manuel Candela, 
de Fontscaldes, com a mestre de pri-
meres lletres i orguener de la vila durant 
un any. Haurà de tocar l’orgue totes les 
festes i tots els dissabtes a la missa de 
Nostra Senyora del Rosari(...).

Examen de l’objecte i l’entorn

Des del Cor Parroquial i des de la barana 
del balcó de l’orgue pràcticament es fa 
visible tota la nau de l’Església gràcies 
a la seva gran alçada, fet usual per a la 
coordinació de l’acte religiós per a com-
paginar-lo amb la música. 

Avui dia és decoratiu i testimoni de la 

sustentació de l’orgue en el seu moment, 
com bé mostren els carreus de la paret 
on durien anar ancorats els tubs. Té llum 
natural unes hores cap al migdia, mo-
ment en el qual possiblement era quan 
antigament es tocava l’orgue coincidint 
amb la celebració religiosa.

Descripció del Balcó de l’Orgue

El Balcó de l’orgue: està sustentat per 2 
caps de bigues i una biga travessera de 
fusta treballada, a la part inferior per sota 

el Balcó són visibles els cabirons entre els 
quals hi ha distribuïts 8 plafons de guix 
decorats amb ornamentacions vegetals 

Interior: Balcó de l’Orgue

Document original
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motllurades en alt relleu (forma repetiti-
va), on s’aprecia l’arbre de l’Ordre de Sant 
Joan, (aquest mateix motlle s’ha trobat a la 
població propera de Queretes on existeix 
un porxo amb la mateixa ornamentació), 
és per aquest testimoni que s’atribueix 
la manufactura dels guixos a l’anomenat 
Mestre de Queretes, datat al s.XVI 

Aquest Balcó, està situat a la cara nord 
en un lateral de la nau, a una alçada de 
6m des de la planta baixa de l’Església. 
Tant la barana com el passamà serveixen 
de guardapols i són de fusta de pi de 
melis, entremig i repartides rítmicament 
hi ha 14 taules de 55x100cm cada una, 
enmarcades per un arc lobulat de formes 
gòtiques i separades per  columnetes de 
mitja canya. Tota la Barana està decora-
da i pintada a l’oli, és defineix la mà del 
mestre i de l’ajudant, el mestre feia les 
cares detalls més rellevants i algunes 
mans, l’ajudant la resta, possiblement pel 
baix pressupost per a realitzar l’obra.

A la part inferior un sòcol de quatre ni-
vells, amb motllures geomètriques de 
falca i mitja canya, tant els marcs com el 
sòcol segueixen una harmonia cromàtica 
i geomètrica de llepades a pinzell de co-
lors alternats: negre, groc, ocre, taronja, 
roig, i verd (no s’especifica la denomina-
ció tècnica perquè no s’han realitzat pro-
ves analítiques de pigments). 

A cada taula hi ha una imatge de mig 
cos, sistemàticament al fons, queden vol-
tades per petites ornamentacions vege-
tals, que recorden fulles de palma, cara-
basses i magranes obertes. 

Les taules estant pintades amb represen-
tacions icòniques d’imatgeria religiosa. 
Dibuix i pintura, la capa de preparació és 
molt pobre, segurament va ser un treball 
ràpid i amb poc pressupost, podria ser 
que disposessin de poc temps per exe-
cutar l’obra completa. En el dibuix és lo-
calitzen dues traces diferents, vol dir que 
han treballant conjuntament un mestre i 
un ajudant, hi ha un treball molt curós de 
les cares, i de la túnica i mans de Crist i 
un altre imprecís en els atuells i algunes 
mans amb sis dits. Utilitzen forces colors 
de la paleta.

Aquestes imatges porten corones sem-
blants i algunes porten un llibre a les 
mans, vesteixen túnica i capa totes elles 
de colors alterns, els que porten la túni-
ca roja combinen la capa verdosa o gris, 
uns altres porten la túnica verdosa o gris 
i la capa roja. Per tot el conjunt dominen 
els colors càlids sobretot el roig.

Totes les figures són de mig cos, en prin-
cipi es pensava que representaven als 
12 Apòstols, Jesucrist i la Mare de Deu. 
Però  després de la neteja acurada, es 
visualitzaven trets diferenciadors que 
l’historiador Joan-Hilari Muñoz i Mossèn 

Sota balcó: ornamentació vegetal i escut dels plafons de guix i bigues de 
fusta, abans de la restauració.

Detall de les taules de la barana, abans de la restauració.
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Ivan van constatar documentalment. Es 
tractava d’una Pietat on hi havia sis sants, 
tres apòstols evangelistes que els acom-
panya el llibre, les tres Maries, la Mare de 
Déu vestida amb atuell de monja i Jesu-
crist amb túnica blanquinosa  i els punys 
ornamentats, tot i portar la capa roja és 
la representació de l’ascensió al Cel. Les 
14 taules formen un sol cos distribuït en 
forma de passadís que acaba en forma 
d’octàgon segmentat, zona on antiga-
ment s’allotjava l’Orgue.

Hi ha diverses hipòtesi i es comenta que 
al 1936 si per protegir les pintures del 
balcó de l’orgue, algú les va cobrir d’una 
resina opaca per evitar que durant la 
Guerra Civil en deterioressin les imatges 

pintades, l’altra hipòtesi és que es va fer 
una foguera a dins l’església i va quedar 
la barana del cor fumada i plena de res-
ina provocada per l’escalfor. El que po-
dem afirmar, és què no eren visibles les 
imatges, i que ni la gent gran del Poble, 
no recordava haver-les vist mai, degut al 
gruix de brutícia acumulada al llarg dels 
anys i la poca il·luminació interior. El què 
si hi ha localitzades són unes agressions 
vandàliques, que són visibles pel revers 
de la barana, suposadament per a  com-
provar que no hi hagués cap document 
ni objecte valuós amagat entre la taula 
pintada i el plafó de protecció. No s’ob-
serva cap intervenció de possibles res-
tauracions anteriors.

Simbolisme visual

Treball en fusta. El treball en fusta és 
molt acurat típic del renaixement, queda 
reflectit en el disseny, la barana, les orna-
mentacions de les taules i la complexitat 
geomètrica del sòcol.

Formes al·legòriques. A les Pintures, 
s’observen fulles possiblement de pal-
ma, figuera, carabasses i magranes. Als 
plafons de guix, l’escut d’Orta, amb una 
figuera; carabasses amb fulles serpente-
jants entre pàmpols i gotims de raïms.

Llenguatge simbòlic. Aquesta gran obra 
dedicada a una història narrada visual-
ment, evoca a un sentit d’interpretació, 
sense paraules, podem observar un sim-
bolisme amagat o encara per descobrir, on 
tenim l’oportunitat d’entendre l’ésser humà 
amb conjunció amb la natura. A més dels 
detalls religiosos que en aquest cas con-

cret remeten al cristianisme, que perdura 
durant segles és, sens dubte ens ajuda a 
entendre una mica millor l’obra.

L’escena, ja s’ha comentat és la Passió 
de Crist quan puja al cel, perquè com és 
fill de Deu, no deixa el cos a la terra, puja 
en cos i ànima cap al cel.

La Mare, com a devota a la penitència 
i entregada a Déu, en aquest cas està 
representada amb els atuells de monja, 
com a vots de castedat i fidelitat eterna.

Raïm, Les túniques vermelles dels sants, 
Maries i Crist, són símbol de la sang. La 
sang és representada  pel vi, que el ve-
iem en forma de raïm, planta consagra-
da. El significat és el tribut a Crist, sím-
bol eucarístic, sang de Crist en la seva 
passió, (el trobem representat en les 
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taules i en els plafons de guix).

La carabassa, utilitzada des de l’antiguitat 
com a contenidor, tribut dels caminants i 
peregrins per a dur, aigua, vi o sal. Signi-
fica el símbol de salvació i resurrecció, (la 
trobem a cada taula, a la dreta de cada 
imatge i en els plafons de guix).

La magrana, la veritat pels jueus, here-
tada pel cristianisme, apareix en deco-
racions religioses, simbolitza el poder 
i l’esperança (religiós-espiritual), La re-
presentació de la multiplicitat (múltiples 
grans...diuen si n’hi ha 316, qüasibé el 
nombre de dies que té un any), contin-
guda en la unitat. Ordre, abundància del 
coneixement. Significa, resurrecció, cas-

tedat, església, al·legoria de la concòrdia 
i la conversació, la paraula de Déu, (la 
trobem a cada taula al costat esquerra 
de la imatge).

La figuera, és d’orígen mític, arbre sagrat. 
Refugi tribut a la breu felicitat. Significat, 
fertilitat, benestar, salvació, tots els arbres 
generen la vida i la mort, el bé i el mal. La 
figuera és un arbre molt antic i simbòli-
cament representa el poder i la riquesa 
del coneixement de totes les coses, (està 
representat al fons de les taules al costat 
de les corones de les imatges i també 
com escut, motiu principal dels plafons 
de guix. És per excel·lència l’escut del 
Poble d’Orta). 

Condicions mediambientals de preservació de l’entorn del Bé

Estudis i controls puntuals la Tª i la HR, 
amb l’ajuda de dataloggers, les dades 
obtingudes dels quals, que serveixen per 

a determinar possibles patologies i plani-
ficar una bona conservació preventiva. El 
bé està ubicat en una zona de contrastos 

Gràfica de les tempera-
tures durant un període 
de 10 anys, realitzada 
amb el suport Tècnic del  
meteoròleg Rosendo 
Benavent d’Horta de 
Sant Joan.
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climàtics extrems, tant en temperatura, 
vent i precipitacions sobtades. La tempe-
ratura mínima és de -6ºC i la màxima és 
de 37ºC. Amb humitats molt baixes. L’am-
plitud de la faixa tèrmica entre les míni-
mes i les màximes és molt àmplia.

Aquests bruscos contrastos són en la 
majoria d’ocasions els provocadors del 
danys existents, aquestes dilatacions i 
contraccions accentuen els forts movi-
ments que pateix diàriament les posts 
que configuren el Conjunt de les taules 
pintades del Balcó de l’Orgue.

Estat de conservació

Abans de la restauració del 2008, l’estat 
de conservació és bo justament perquè 
no ha patit cap intervenció, tot i la degra-
dació per abandonament.

Es recomana una intervenció de neteja, 
consolidació, ajustos de les fustes, in-
gerts, retocs pictòrics puntuals i fixació 
final de tot el conjunt. 

Es realitza un estudi i projecte tècnic 
d’intervenció, es presenta i s’aprova la 
restauració des del CRBMC, organisme 
de la Generalitat de Catalunya que té la 
competència tècnica i administrativa en 
Béns mobles catalogats, en aquest cas 
BCIN.

Àmbit d’actuació i necessitats

Es procedeix a la intervenció amb l’apor-
tació econòmica de l’Ajuntament d’Horta 
de Sant Joan i la subvenció del CRBMC 
del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Durant tot el procés, els criteris tècnics són 
a càrrec del Director Josep Maria Xarrié i 
del Tècnic restaurador Josep Paret del 
Centre de Restauració Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya (CRBMC).

Matèria-tècnica: Pintura policromada a 
l’oli sobre fusta tallada amb sota sostre 
de plafons motllurats de guix. 

Autor: de moment desconegut (En estu-
di). Datat al s.XVI

Dimensions: 200 x 700 x 400 cm

Número registre: 10652 CRBMC, any de 

restauració 2008

Direcció tècnica de restauració: Josep 
Paret tècnic del CRBMC

Responsable restauradora: Consol Mar-
có Bardella

Col·laboradors:

Ebenista: Rafel Campanals Cubells

Gràfics: Lourdes Domedel Portabella

Laboratori del CRBMC

Historiador de les Terres de l’Ebre: Jo-
an-Hilari Muñoz i Sebastià

Documentalista i escriptor: Salvador Car-
bó i Sabaté  

Meteoròleg: Rosend Benavent   
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Procés de restauració del Balcó de l’Orgue

Estudi detallat de totes les patologies 
existents. Pla de treball. Actuació in situ 
per als treballs de restauració del Balcó 
de l’Orgue.

Patologies existents, es detecten unes 
pèrdues de suport fusta, posts guerxa-
des, orificis de nusos i resina enganxada 
sobre les pintures a l’oli. La pintura, pre-
senta petites llacunes i el més generalit-
zat és la capa superficial d’un gruix con-
siderable de resina opaca repartida per 
tota la superfície. Es proposa la reposició 
de 5 fragments als plafons de fusta del 
revers. A l’anvers 3 columnetes i 2 orifi-
cis d’antics nusos. També tractament de 
3 nusos resinosos. 

    

Treballs de restauració 
realitzats sobre bastida.

Detalls de zones malme-
ses.

Disposició i caracte-
rístiques del Balcó de 
l’Orgue amb unió amb el 
Cor, a la primera planta 
de l’Església.
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 És necessària la neteja integral, desin-
sectació preventiva, tractament adient i 
consolidació no agressiva i un compro-
mís pel manteniment posterior de pre-
servació futura. 

Com s’ha comentat abans de la restau-
ració pràcticament no s’apreciaven les 
imatges de les taules degut al gruix de 
brutícia. Per tant es va iniciar la restaura-
ció, per retirar la gran quantitat de pols 
acumulada amb aspiradora per no crear 
un núvol de pols a l’ambient, que amb 
l’ajuda de la paletina. 

Treball de fusteria
Les bigues de fusta i el revers de les 
taules es van netejar amb productes 
neutres i després de l’assecatge es va 
dur a terme una desinsectació general. 
Al Laboratori del CRBMC, van procedir a 
l’analítica de la fusta: es confirma que és 

fusta de pi varietat melis. Les fustes esta-
ven totalment desajustades. A mida que 
s’anaven netejant les fustes es procedia 
als ajustos de les posts i els marcs que 
havien perdut els ancoratges al suport 
de  la barana. 

Vista general del Balcó 
de l’Orgue, Abans de la 
restauració del 2008

Pols acumulada a les bigues que sustenten el 
Balcó. Aspecte del conjunt de la barana amb 
brutícia i resina.

Aspectes de les fustes 
desajustades. Aplica-
ció d’ingerts de fusta 

tractada.
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Ingerts

Es van posar uns ingerts i dos llistonets 
de fusta tractada però de característi-
ques molt similars, per aconseguir els mí-
nims moviments posteriors de les posts 
que conformen les taules malmeses. 

Es van omplir les fissures més profundes 
de la biga i caps de biga amb pasta de 
fusta. La barana com el revers puntual-
ment es van tenyir amb nogalina per igua-
lar els ingerts amb el color de l’original.

Tractament dels plafons de guix:

Els plafons de guix, presentaven brutícia 
generalitzada i estaven molt fumats, 
durant la neteja s’apreciava l’adherència 
d’una capa greixosa produïda per la 
combustió d’espelmes, es va netejar 
químicament i es va consolidar. Es van 
segellar les escletxes dels contorns 
de cada placa de guix, reomplint els 
encaixos entre els guixos i cabirons 
per evitar nova acumulació de brutícia i 
nidificacions d’insectes. 
 

Procés de restauració de les 
pintures

La neteja de les pintures de les taules va 
ser molt laboriosa i curosa, les neteges 
van ser  mecàniques i neteges quími-
ques puntuals. 

Els gruixos de resines eren molt grans, 
molt adherits i resistents a l’intent d’ex-
tracció, va caldre molta dedicació per 
a obtenir un resultat satisfactori. La res-
posta en general va ser molt gratificant 
i aplicant escalfor delicadament per zo-
nes, per evitar lesions a la capa pictòrica, 
es van retirar els poderosos gruixos de 
restes resinoses.

Després de la neteja general es va con-
solidar tota la Barana i després es va pro-
cedir al retoc pictòric, només es va donar 
color als ingerts de fusta i es va retocar 
un ull que quedava al mig d’un nus de 
la fusta i oferia una lectura errònia de la 
imatge. 

  

Treballs de fusteria. Rafel 
Campanals, col·locant els 
ingerts de fusta.

Detall de les escletxes 
entre els guixos i els 
cabirons. Aspecte de 
la brutícia i neteja dels 
plafons de guix.
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Per a la fixació final, es va estudiar i fer 
proves perquè estàvem treballant amb un 
ambient de només a 12º C, i la resposta 
química dels vernissos pot variar. Va ser 
necessari caldejar la zona i  utilitzar un ver-
nís que s’adaptés millor a la temperatura 
ambiental. Els resultats van ser els espe-
rats.

Retocs pictòrics, restau-
radora C. Marcó.
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Detalls de les imatges:

Sants evangelistes

Sants

Les tres Maries 
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Evidències arqueològiques 
del castell i la vila medieval 
d’Orta de Sant Joan
Judit Ciurana i Prast
Arqueòloga d’EOS ARQUEOLOGIA

Introducció

En la nostra experiència quotidiana del 
paisatge urbà, molt sovint no som consci-
ents del fet que aquesta és la conseqüèn-
cia final d’una llarga evolució històrica. Els 
nostres carrers i places apareixen davant 
dels nostres ulls com a referents immu-
tables i invariables. Ignorem que sota els 
nostres peus s’amaguen testimonis del 
passat que formen part del procés forma-
tiu de la present  realitat urbana. Aquesta 
noció és indiscutiblement aplicable a llocs 
d’ampli recorregut històric, com ara la vila 
d’Orta de Sant Joan. En efecte, un dels 
objectius del present article és subratllar 
el paper de l’arqueologia de salvament en 
l’estudi d’aquesta metamorfosi.

Entre els anys 2014 i 2017 es desenvolu-
paren diverses actuacions de renovació 
urbana del nucli antic d’Orta. En concret, 
les obres afectaren els carrers Castell, 
Grau, Moragrega, Bonaire, Tomàs Gil i 
Membrado, Perot, Doctor Messeguer, les 
places de Sant Salvador, l’Església, i els 
carrers de Santa Anna i Pintor Picasso. Els 
treballs consistiren en l’actualització de 
gran part dels serveis, amb el canvi de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable i cla-
vegueram, així com l’estesa d’una nova 
xarxa de gas i enllumenat públic. Per tal 
d’instal·lar-los, s’excavaren grans rases 
en l’espai central dels carrers que en al-
guns casos assoliren els 1,60 metres de 
profunditat i els 2,40 metres d’amplada. 
Davant d’aquestes profundes alteracions 
en el subsòl i tenint en compte que el nu-
cli històric d’Orta gaudeix del grau més alt 

de protecció patrimonial (està catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Nacional), es 
dugué a terme un control arqueològic de 
les obres. Aquest consistí en la vigilància 
dels treballs i en la documentació de tots 
aquells elements de tipus arqueològic que 
afloressin a l’interior de les rases d’obra. 

Aquest article recull el resultats d’aquell 
control arqueològic, actuació que restà 
en tot moment supeditada a l’evolució 
del projecte constructiu i a la seva execu-
ció. El resultat que us oferim pot semblar 
un gran trencaclosques, amb evidènci-
es estructurals aïllades, òrfenes d’una 
estratigrafia arqueològica associada i 
amb escassos artefactes arqueològics 
recuperats. Així mateix, moltes de les es-
tructures arqueològiques observades es 
trobaven parcialment destruïdes per les 
rases de la xarxa de clavegueram que 
s’instal·là en els anys 50 del segle XX. 
Tanmateix, malgrat totes aquestes con-
dicions limitadores que han resultat en 
la fragmentarietat de les evidències lo-
calitzades, considerem que els resultats 
enriqueixen el coneixement de la histò-
ria d’Orta de Sant Joan. Enfront d’aquest 
panorama lacunar es fa imprescindible 
una correcta contextualització històri-
ca de les restes exhumades. Afortuna-
dament, en el cas d’Orta de Sant Joan 
disposem d’un detallat i complet estudi 
històric realitzat per Josep M. Vila i Ca-
rabassa, fonamentat en la documentació 
arxivística així com observacions sobre 
el terreny.
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Evidències del castell d’Orta i el seu perímetre fortificat

La primera fase dels treballs arqueo-
lògics es desenvolupà al cim del turó 
d’Orta, en els carrers Castell, Moragre-
ga i Grau. Aquest conjunt de carrers són 
coneguts com el barri del Castell el qual 
s’organitza en carrers concèntrics en for-
ma d’espiral ascendent. En aquest punt 
dominant s’alçaria una fortificació cons-
truïda en època islàmica, la qual hauria 
sofert modificacions i reformes en èpo-
ca feudal i que, finalment, hauria estat 
enderrocada l’any 1706 per les tropes 
borbòniques. A partir d’aquest moment, 
el castell com a realitat estructural co-
mença a desdibuixar-se i desaparèixer. 
Durant el segle XVIII, l’espai ocupat per 
les ruïnes del castell serà parcel·lat i s’ini-
ciarà la seva urbanització, fenomen que 
es potenciarà durant els segles XIX i ini-
cis del XX (Vila 2019:16).

En relació al castell i a la seva configura-
ció interna, aquest estaria format per un 
recinte superior, amb una torre circular 
i un pati al voltant del qual s’articularien 

tots aquells espais arquitectònics vincu-
lats al funcionament econòmic, militar i 
simbòlic de la fortalesa (cellers, magat-
zems, estables, cuina, sales de repre-
sentació, capella). El complex estaria pro-
tegit per un perímetre emmurallat que 
resseguiria els carrers Moragrega i Grau. 
En el transcurs de les obres de control 
arqueològic efectuat a la zona del barri 
del Castell es localitzaren deu estructu-
res en el subsòl que formarien part dels 
àmbits interiors i del perímetre fortificat 
del castell (Figura 1).  

A l’interior del recinte es descobriren 
quatre construccions antigues (estructu-
res 1-4) que cal relacionar amb el castell. 
El primer dels murs documentats (estruc-
tura 1) s’exhumà entre els immobles 19 
i 21 del carrer del Castell. Aquesta pre-
sentava una orientació SE-NO i es dispo-
sava en paral·lel a les façanes imparells 
del carrer. Afortunadament, el mur havia 
estat respectat per la rasa de la clave-
guera antiga (instal·lada l’any 1959) i va 
ser possible visualitzar la seva cara SO, 
que es trobava 90 cm per sota del nivell 
del paviment del carrer (Figura 2). El mur, 
si bé es conservava de manera irregular, 
presentava una longitud de 5,80 m i una 
alçada de 1,19 m. Pel que fa al seu gruix, 
no va ser possible definir-lo completa-
ment ja que sobre la cresta del mur es 
fonamentaven les façanes de les cases. 
No obstant això, es va poder establir una 
amplada de com a mínim 44 cm. La fà-
brica del mur consistia en una successió 
de carreus molt ben treballats de pedra 
calcària sorrenca de color groguenc. Les 
cares exteriors dels blocs presentaven 
marques de buixardat. Les mesures del 
carreuat variaven i no semblava existir un 
mòdul fix. Aquells carreus dels quals es 
va poder establir clarament els límits, me-
suraven entre 34 i 36 cm d’altura i 72 cm 
de llargada. El tercer carreu de la primera 
filada presentava una llargada de 1,10 m, 
mentre que el segon carreu d’aquesta 
mateixa fila mesurava 90 cm de llargada. 
La disposició d’alguns carreus recorda-
va l’aparell de llarg i través. Els blocs de 

Figura 1. Situació de les 
estructures arqueolò-

giques localitzades en 
relació al perímetre del 

castell proposat per J. M. 
Vila (2012).
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pedra estaven lligats amb una capa de 
morter de calç. En la cresta superior de la 
primera filada encara es podia observar 
el negatiu dels carreus que es trobaven 
col·locats a sobre. La primera filada con-
tenia tres carreus, la segona conservava 
tres carreus, la tercera filada entre dos i 
tres carreus mentre que de la quarta tan 
sols es va poder visualitzar el límit supe-
rior dels blocs que la conformaven. La 
quarta i més profunda filada del mur aca-
bava abruptament en el seu extrem NO, 
coincidint amb l’aflorament de nivells na-
turals d’argila i pedra calcària. 

En relació a la funcionalitat d’aquest mur, 
només podem proposar hipòtesis de di-
fícil confirmació. En relació a la seva in-
serció dins el complex fortificat, el mur es 
troba paral·lel al mur hipotètic de tanca-
ment del recinte fortificat, més concreta-
ment a 10 m d’aquest. Possiblement de-
finiria la façana (amb frontis orientat a NE 
obert al pati del castell) d’un gran espai 
arquitectònic de planta rectangular. Una 
estructura que podria estar relacionada 
amb aquest àmbit és una gran cisterna 
bastida amb carreus de pedra de bona 
factura que es localitza a l’interior de 
l’habitatge número 19 i que podria formar 
part de les estructures del castell.

Sempre dins el recinte fortificat, es lo-
calitzaren les estructures arqueològi-
ques 2, 3 i 4, més concretament en el 
tram del carrer Castell que desemboca 
al carrer Grau. En la cantonada NO del 
carrer es va documentar un mur encofrat 
de morter de calç (estructura 2, Figu-
ra 3). Es trobava al perfil NE de la rasa 
d’obra i sobresortia 56 cm respecte el 
mur de façana de la casa número 10. El 
mur presentava una orientació SE-NO, 
una longitud conservada de 3,60 m i 50 
cm d’alçada. La seva cresta superior es 
trobava a escassos 13 cm respecte el pa-
viment del carrer i presentava una super-
fície irregular ja que havia estat retallada 
per adaptar-la a la pendent del carrer. El 
mur estava construït en morter de calç 
barrejat amb blocs de pedra irregulars, 
sense treballar. La cara que restà a vista 
arran de les obres presentava una su-
perfície rugosa però molt regular degut 

a la tècnica constructiva emprada per al 
seu bastiment, l’encofrat. No podem des-
cartar que el mur estigués folrat amb un 
full exterior de carreus. Tampoc es pot 
excloure que aquesta superfície no fos 
visible i per tant, no necessités un aca-
bament final que l’ennoblís arquitectòni-
cament. Sigui com sigui, el mur finalitzava 
abruptament en el seu extrem SE, just en 
un punt on aflora en superfície el substrat 
geològic de margues. A escassos 3,65 
metres en línia recta respecte el final del 
mur 2, s’exhumà un segon mur (Figura 3). 
Aquest està  compost per grans carreus. 
L’estructura es disposava en diagonal al 
centre de la rasa d’obra, descrivint una 
orientació N-S. Estava format per quatre 
carreus de pedra arenosa de color gro-
guenc units amb morter de calç. Pel que 
fa a llurs cares exteriors, els carreus pre-
sentaven marques de buixardat. Del mur 
es visualitzà  en una longitud de 2,62 m i 
una amplada de 73 cm.  En el seu extrem 
sud, el parament acabava i s’adossava 
al mateix aflorament margós localitzat a 
l’acabament de l’estructura 2. Es fa com-
plicat establir si les estructures 2 i 3 es-
tarien relacionades, si s’unirien en algun 
punt i haurien funcionat contemporània-
ment. Es tracta d’elements que es loca-
litzen molt a prop del perímetre emmura-
llat, entre 1 i 1,5 m, fet que ens fa pensar 
que podria tractar-se d’elements que 
formarien part d’algun element adossat a 
la muralla, com ara una rampa d’accés al 
pas de ronda.

Figura 2. Vista de les 
filades superiors de l’es-
tructura número 1 en el 
moment del seu desco-
briment.
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Els treballs continuaren cinc metres més 
avall de l’estructura 3, on aparegué una 
altre element constructiu (estructura 4), 
que es  trobava just davant de la façana 
de la casa número 7 del carrer Castell. 
Presentava una llargada total de 1,70 cm, 
una amplada màxima de 1,30 m i una mí-
nima de 48 cm. Pel que fa a la forma de 
la seva planta, descrivia una corba en la 
seva cara NO. Estava compost per cinc 
blocs de pedra calcària de la zona de 
formes irregulars lligades amb abundant 
morter de calç. Tots presentaven una su-
perfície superior regular i plana amb un 
gruix aproximat de 26-30 cm. Aquestes 
pedres es trobaven dins d’una rasa de 
fonamentació excavada en un nivell de 
terres margoses que es lliurava a l’es-
tructura 3. Aquest indici estratigràfic posa 
de manifest que la construcció d’aquest 
element és posterior al mur 3. No dispo-
sem de més informació però en base a 
la seva forma i característiques, creiem 
que es tractaria de la fonamentació d’un 
mur de perfil còncau o el límit d’una gran 
obertura circular, com ara una sitja o un 
pou. 

A la llum de la documentació històrica, 
sabem que la muralla que envoltava el 
castell d’Orta de Sant Joan estava refor-
çada per nou torres. L’acurat estudi de 
Josep M. Vila ja posà de relleu la presèn-
cia de trams d’aquesta muralla integrats 
en diverses cases amb façana al carrer 

Castell i Moragrega. Els nostres treballs 
arqueològics també aportaren resultats 
positius en la detecció de restes físiques 
de la muralla en el carrer Moragrega, pre-
cisament relacionades amb una d’aques-
tes bestorres defensives. A l’alçada de 
la façana número 18, en el talús NE de 
la rasa d’obra, s’exhumà la cara exterior 
d’un mur de carreus molt ben conservat 
(Figura 4).  El mur s’estenia sota la línia 
de façana de la casa, sobresortint-ne 54 
cm. Com que l’estructura es localitzà en 
la zona de talús i l’obra no requeria am-
pliar la rasa, només es documentà par-
cialment, concretament en una amplada 
de 54 cm. No obstant això, fou possible 
definir tota la seva llargària (8,53 metres) 
i localitzar les dues cantonades en els 
extrems SE i NO. Tots aquests indicis re-
forcen la interpretació d’aquest element 
constructiu com a part integrant d’una 
torre o cos avançat de la muralla la qual 
sobresortiria uns 7 metres del llenç mu-
rari principal que transcorre per dins de 
les cases de numeració parell del carrer 
Moragrega (Vila 2012: 49-50).  En base a 
les restes descobertes, es pot extrapolar 
l’existència d’una torre de planta aproxi-
madament rectangular de 8,57 m d’am-
plada exterior per 7,24 m de profunditat. 
De l’estructura número 5 s’observaren 
tres filades de carreus, assolint el mur en 
el seu conjunt una alçada màxima con-
servada de 80 cm. Els blocs de pedra 

Figura 3. Estructura 2 
(esquerra) i estructura 3 

(dreta).
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que el composaven presentaven longi-
tuds diverses, des de 42 cm fins a 1,34 m. 
Pel que fa a l’amplada, la segona filada 
presentava una amplada màxima de 40 
cm, mentre que la superior era sensible-
ment menys ampla (32 cm). De la filada 
inferior no vam poder mesurar-ne l’am-
plada perquè no es va excavar comple-
tament però creiem que es tracta de la 
filada base del mur ja que el nivell geolò-
gic es troba a poca profunditat respecte 
aquest punt. A més, els blocs d’aquesta 
última filada sobresortien 15 cm respecte 
els blocs de les filades superiors, definint 
així una plataforma atalussada a mode 
de banqueta de fonamentació. Pel que fa 
a l’aparell, en la disposició dels carreus 
no s’endevina una tendència unitària: els 
blocs estaven col·locats del llarg i del tra-
vés indistintament, sense seguir un ritme 
regular. Entre les juntes hi havia morter 
de calç amb un alt contingut en sorres. 

A l’exterior del recinte emmurallat tam-
bé es documentaren més estructures, 
si bé aquestes es trobaven en un es-
tat de conservació pèssim, ja que ha-
vien estat parcialment destruïdes ar-
ran de la construcció de la claveguera 
d’època contemporània. Al carrer Grau 
s’exhumaren dos murs (estructures 6 i 7). 
Enfront la façana de l’immoble número 
11 del carrer Grau aparegué un mur de 
carreus (estructura 6) que s’estenia trans-
versalment a la rasa i que havia estat 
parcialment destruït. El mur presentava 
una orientació SO-NE i una longitud con-
servada de 1,47 m per una amplada de 
1,17 m. En alçat conservava dues filades 
de carreus lligats amb morter de calç de 
coloració rosada, si bé la filada superior 
havia desaparegut quasi completament. 
A la filada superior es conservava un car-
reu solitari de 42 cm de llargada per 34 
cm d’amplada. La seva cara exterior pre-
sentava petits orificis circulars, possible-
ment ocasionats pel treball dels picape-
drers. La filada inferior estava integrada 
per tres carreus, que van ser descoberts 
parcialment (uns 14 cm de la seva alça-
da total). El primer carreu mesurava 52 
cm d’amplada, el segon 39 cm i el tercer 
bloc, 37 cm. 

Molt a prop de l’estructura 6, a 7 m de 
distància d’aquesta en direcció S, apa-
regué l’estructura 7. Aquesta es situava 
entre les façanes dels habitatges núme-
ro 9 i 7. Es tracta d’un element de certa 
complexitat ja que estava formada per 
dos paraments de carreuat que proba-
blement s’unien formant un angle de 90 
graus. El primer parament es disposava 
en sentit SO-NE i es trobava arrasat per 
la rasa de la claveguera contemporània. 
De fet, d’aquest mur només es conserva-
va un gran carreu de pedra arenosa gro-
guenca i part d’un segon carreu trencat 
en una filada superior. En el perfil de la 
rasa s’endevinava un tercer carreu sobre 
del gran bloc conservat que s’introduïa 
en direcció a la línia de façana de la casa 
número 7. Aquest parament de carreus 
mesurava 1,86 m d’amplada i 32 cm de 
longitud. Tot i el seu pèssim estat de 
conservació, es constatà que es tractava 
d’un mur més complex a nivell estructural 
que els murs fins llavors documentats. En 
efecte, es tractava d’un mur integrat per 
un parament exterior format per carreus 
de pedra lligats amb morter de calç i un 
nucli interior compost per una amalga-
ma de pedres i morter de calç de gran 
duresa, essent el morter el material aglu-
tinant. Aquest bloc o parament interior 
presentava una amplada aproximada de 
1,50 m. A 1,30 m d’aquest element apare-

Figura 4. Estructura 5, 
mur de façana d’una de 
les torres de la muralla 
del castell d’Orta.
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gueren les restes d’un segon mur, també 
constituït per carreus disposats en dues 
filades. Com en l’estructura anterior, el 
mur fou parcialment destruït durant la ins-
tal·lació de la  claveguera de l’any 1959. 
Tanmateix, romanien in situ dos carreus 
de la filada inferior i un carreu encastat 
en el perfil de la rasa que formaria part 
d’una filada superior. El mur presentava 
una amplada conservada de 76 cm. Pel 
que fa a la relació existent entre els dos 
paraments descrits, semblaven conver-
gir definint una cantonada que malaura-
dament restava més enllà dels límits de 
la rasa de l’obra, just sota la façana de 
l’immoble número 7 del carrer Grau. 

Més estructures arqueològiques foren 
descobertes durant el seguiment, en 
aquest cas al carrer de Tomàs Gil i Mem-
brado. Aquest es localitza a la vessant 
oriental del turó d’Orta i hom considera 
que correspon a un espai extern al perí-
metre emmurallat del castell. No obstant 
això, aquí s’han exhumat estructures ar-
quitectòniques que podrien formar part 
d’alguna construcció associada a la for-
tificació. Ens referim a les estructures 8, 
9 i 10. L’estructura 8 es trobava en molt 
males condicions, cosa que dificulta molt 
la seva interpretació. Es trobava a 64 
cm de la línia de façana dels immobles 
número 23 i 25 però no es trobava en 
paral·lel a aquesta, sinó que es disposa-
va transversalment (orientació NO-SE). 
Correspon a un parament de carreus de 
pedra local, disposats a trencajunt i units 
per una junta molt fina de morter de calç 
granulós i de tonalitat rosada. Es pogué 
definir en tota la seva longitud ja que el 
mur es trobava trencat en els seus dos 
extrems. Presentava una llargada con-
servada de 1,95 m, una alçada de 97 cm 
i un gruix màxim de 24 cm. Els carreus 
es disposen en tres filades: a la prime-
ra filada només un carreu roman in situ, 
mentre que a la segona filada es loca-
litzen dos carreus i quatre carreus més 
en la tercera filada. En la cara vista dels 
carreus s’observen les marques del pun-
xó emprat pel picapedrer. Pel que fa a 
les mides dels carreus, aquests diferei-
xen lleugerament. Mentre que les filades 

inferior i intermèdia mesuren entre 23 i 
25 cm d’amplada, el carreu de la filada 
superior assoleix els 31 cm d’amplada. 
Pel que fa als blocs que les conformen, 
la peça més gran presenta una longitud 
de 53 cm mentre que la més petita es 
troba a l’entorn dels 38 cm. El parament 
de carreus fonamentava sobre una filada 
de quatre lloses planes de dimensions 
variades, unides per morter de calç, que 
sobresurten 20 cm respecte el parament 
de carreus. 

En relació amb al funcionament i inter-
pretació de l’estructura 7, si projectem el 
seu traçat cap a NE comprovarem com 
coincideix amb el recorregut de l’estruc-
tura 10. Aquesta va aparèixer al carrer 
Tomàs Gil i Membrado, prop de la cruïlla 
amb el carrer del Perot, a l’alçada de les 
façanes de les cases número 15 i 20. A 
jutjar per les restes documentades en la 
secció de la rasa d’obra, es tractava d’un 
mur d’aproximadament 2 m d’amplada 
i una alçada conservada de 70 cm. Tot 
i que l’estructura estava trencada, era 
possible observar que presentava una 
orientació SO-NE i una longitud a l’en-
torn dels 3 metres i mig. Una observació 
atenta de les restes presents sota la fa-
çana de la casa número 15 permeté es-
tablir les característiques constructives 
del mur. Es constatà l’existència de dos 
cossos constructius: el basament i part 
de l’alçat, concretament dos filades de 
petits carreus. La base del mur estava 
integrada per grans blocs de pedra, par-
cialment desbastats, que foren extrets 
del mateix subsòl geològic existent en 
aquesta àrea. Sobre d’aquest basament 
irregular es disposa la primera filada de 
petits carreus, fets amb pedra arenosa. 
S’endevinen fins a tres carreus. La resta 
de la filada està constituïda per una grui-
xuda junta de morter de calç. Aquest fet 
es deu a la irregularitat del basament del 
mur. D’aquesta manera es creà un pla 
rectilini sobre el qual es col·locà la sego-
na filada de carreuons. Les peces de pe-
dra estaven unides amb argamassa de 
coloració rosada i amb desgreixant de 
petites dimensions. A la llum de les rela-
cions físiques entre el mur i les fonamen-
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tacions de les cases veïnes (les quals 
es recolzen al mur destruït), l’estructura 
correspondria a una etapa constructi-
va anterior al bastiment del conjunt de 
cases d’aquest tram de carrer (datades 
en els segles XVII i XVIII).  És probable 
que l’estructura 10 fos la continuació de 
l’estructura 7 (coincideixen en orientació 
i amplada) tot i que sorprèn la potència 
d’aquest hipotètic mur i la seva ubicació 
fora del recinte del castell. Podria trac-
tar-se de part de la muralla de l’albacar? 
O potser es tractaria una estructura bas-
tida en una fase posterior per enrobustir 
l’exterior del castell a mode de torre o 
baluard?

De semblant manera, no disposem de 
respostes clares per a les estructures 8 
i 9, també aparegudes al carrer de To-
màs Gil i Membrado. El primer mur (es-
tructura 8) correspon a un parament de 
carreus que folrava un aflorament rocós 
calcari localitzat darrera d’aquest. A la 
llum d’aquestes observacions, sembla 
clar que aquest mur de carreus funcio-
nava a mode de mur de contenció en 
un punt de marcat desnivell i on la roca 
natural aflorava superficialment. A 1,40 m 
de distància d’aquesta estructura, s’ex-
humà l’estructura número 9. Si bé força 
alterada, aparegué en el talús SO de 
la rasa d’obra. Correspon a un conjunt 
d’elements constructius d’entre els quals 
destaca, en el seu extrem esquerre, una 
gran llosa de pedra de 29 cm d’amplada, 
50 cm de llargada i 17 cm de gruix. Sobre 
la seva superfície superior s’estenia una 
capa de morter de calç de consistència 
gravosa i de color rosat. Aquesta llosa 
s’assentava damunt d’un bloc rectangu-
lar de pedra, possiblement un carreu (del 
qual es pot observar el capcer) recobert 
també de morter de calç i on s’endevina-
va el negatiu del capcer d’un segon car-
reu que formaria part de la mateixa filada 
i que segurament desaparegué arran de 
l’excavació de la rasa de la clavegue-
ra contemporània. A la dreta d’aquests 
blocs de pedra, entregant-s’hi, s’obser-
và un nucli informe constituït per blocs 
de pedra sense treballar barrejats amb 
abundant morter de calç.

A tall de conclusió

Comptat i debatut, en aquest apartat 
hem aplegat la descripció de les estruc-
tures descobertes durant les obres al 
barri del Castell i en carrers adjacents. 
Arribar a copsar en tota la seva complexi-
tat la realitat estructural del recinte fortifi-
cat d’Orta és una tasca àrdua. L’evolució 
urbanística del poble al llarg dels segles 
i les diverses vicissituds històriques han 
desfigurat aquella antiga realitat històri-
ca i arquitectònica. Afortunadament hi ha 
hagut diverses aproximacions a aquesta 
problemàtica sobretot a nivell documen-
tal que han proposat un quadre interpre-
tatiu que ens és molt útil a l’hora de com-
prendre l’evolució morfològica d’aquest 
sector. La principal ha estat l’estudi his-
tòrico-documental de Josep M. Vila on ja 
s’apuntava la necessitat de verificar-ne 
els resultats mitjançant intervenció ar-
queològica. Les oportunitats brindades 
a l’arqueologia, però, han estat escasses 
i, com acostuma a passar, supeditades 
a projectes constructius amb lògiques 
internes i maneres de fer difícils d’aco-
blar amb la praxi arqueològica. Tot i ser 
aquest el nostre cas, creiem que el se-
guiment arqueològic ha proporcionat 
elements interessants.

En síntesi, els treballs arqueològics han 
fet emergir dos fets. La primera és la in-
existència de restes ibèriques a la part 
superior del turó d’Orta. Si mai arribà a 
existir el jaciment protohistòric de Puig-
ventós de la Figuereta aquest desapa-
regué amb la construcció del castell i, 
posteriorment, de la gran cisterna d’ai-
gua que ocupa la part més alta del pujol. 
Malgrat controlar la terra extreta durant 
l’obra en aquest sector no es va recu-
perar cap fragment de material ceràmic 
d’aquest període. Tampoc es documen-
tà cap estructura que pogués relacio-
nar-se amb un assentament anterior al 
castell. En segon lloc, les tasques de 
control arqueològic han permès veri-
ficar l’existència encara avui de restes 
del castell i del perímetre emmurallat en 
el subsòl del turó. Cal tenir present que 
tan sols hem visualitzat aproximadament 
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el 27,29% de l’hipotètic recinte del cas-
tell. L’àrea d’actuació es restringí a una 
rasa d’obra d’entre 1 i 3 metres d’am-
plada que assolí una profunditat màxi-
ma de 2 metres. Malgrat totes aques-
tes limitacions, els treballs al casc antic 
han propiciat la descoberta de fins a 10 
estructures que formarien part del cas-
tell d’Orta en les seves diferents fases 
d’ocupació. Més enllà de les caracterís-

tiques constructives i de la seva dispo-
sició, és difícil aportar més dades sobre 
aquests murs ja que han aparegut orfes 
de seqüència estratigràfica i moltes ve-
gades parcialment destruïts per actuaci-
ons posteriors. A nivell estratigràfic, això 
ha suposat que no disposem de registre 
arqueològic associat als murs que ens 
ajudin a dissipar dubtes com ara el seu 
moment de construcció.

Estructures arqueològiques a la plaça de Sant Salvador 

Les places de Sant Salvador i de l’Es-
glésia foren l’escenari de més descobri-
ments arqueològics durant l’execució de 
les obres de renovació urbana. Com en 
el cas dels treballs desenvolupats als car-
rers de la part alta d’Orta, aquí el segui-
ment es circumscriví a les rases d’obra. 
Per tant, no va ser possible poder obrir 
en extensió i visualitzar la totalitat del 
subsòl de les places. No obstant això, la 
intervenció revelà fins a nou  noves es-
tructures arqueològiques (Figura 5).

A la plaça de Sant Salvador d’Orta, les 
tasques de control arqueològic es van 
adaptar a les fases d’execució dels tre-

balls constructius donant com a resul-
tat la localització de quatre estructures 
arqueològiques. En un primer moment 
s’excavà una rasa de 70 cm d’amplada 
perimetral a la plaça i una altra que la 
creuava diagonalment. Sota el paviment 
modern es localitzà un paviment més 
antic format per una estesa bicroma de 
còdols de riu col·locats de cantell, molt 
junts, sobre un llit de terra i sorra com-
pactada.

La primera estructura localitzada en la 
rasa perimetral es trobava molt prope-
ra a l’embocadura del carrer del Mes-
tre Guàrdia. Aquest mur (estructura 12) 

Figura 5. Situació de les 
estructures localitzades a 
les places de Sant Salva-

dor i de l’Església.
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descrivia una orientació E-O i es trobava 
alineat amb el mur que delimita la can-
tonada de la casa número 6 de la plaça. 
Tan sols fou possible visualitzar-lo en una 
longitud de 98 cm. Pel que fa a les seves 
característiques constructives, es tracta-
va d’un parament de 57 cm d’amplada 
format per dues rengleres de carreus 
i carreuons de pedra arenosa lligades 
amb argila enriquida amb morter de calç. 
Tot i que a la part central del mur només 
restava una filada, al perfil de la rasa 
s’observà la presència de dos filades 
més de carreus. El mur es trobava cobert 
per un estrat d’argiles molt compactades 
i d’aquest nivell arqueològic es recuperà 
un bocí de pisa en blau cobalt de Muel, 
de la primera meitat del segle XVII. 

En un altre punt de la plaça, enfront de la 
façana de la casa número 4, que fa can-
tonada amb el carrer del Doctor Messe-
guer, es detectà l’existència d’una altra 
estructura en el subsòl, concretament un 
mur disposat en sentit N-S. Es tractava 
d’un potent mur (estructura 11), de 1,11 m 
d’amplada, format per grans carreus de 
pedra local. Només es va poder desco-
brir en una longitud de 87,5 cm i una al-
çada d’aproximadament 20 cm. A la cara 
E del parament es podien observar dos 
grans blocs de tendència rectangular 
amb marques d’escoda en el fil. El sobre-
llit estava cobert per una capa de morter 
de calç de color lleugerament rosat, molt 
granulós. La cara O estava definida per 
blocs petits i mitjans mínimament care-
jats. En la seva part superior es pot ob-
servar el negatiu, en el morter de calç, 
d’un carreuó desaparegut.

En la rasa d’obra que creuava diagonal-
ment la plaça, es documentà un tercer 
parament (estructura 13). Presenta una 
orientació NE-SO. Pel que fa a les se-
ves dimensions, només podem conèixer 
amb certesa la seva amplada, de 70 cm. 
La longitud visualitzada (ja que l’estructu-

1 L’estructura 14 és una de les poques evidències arqueològiques descobertes durant el segui-
ment que restaren visibles. Actualment es troba integrada en la nova  pavimentació de la plaça 
de Sant Salvador, si bé recol·locada a una cota superior.

2 Algunes lloses presentaven taques negres probablement fruit de la combustió d’un foc. Alguns 
veïns ens contaren que damunt d’aquestes pedres s’hi encenien foguerons durant algunes ce-
lebracions.

ra continuava més enllà dels límits de la 
rasa) era de 88 cm. L’alçada màxima con-
servada és de 44 cm i es poden observar 
encara dues filades de carreus: el carreu 
superior mesurava 25 cm d’alçada i l’in-
ferior, 19 cm. La seva cara N estava defi-
nida per carreus de pedra arenosa, ben 
escairats i units entre ells per cordons de 
morter de calç. La cara S estava bastida 
amb blocs de pedra carejada, de formes 
irregulars, també lligades amb morter de 
calç. El tractament constructiu desigual 
de les dues cares del mur podria expli-
car-se per la presència, a una cota força 
elevada, del substrat geològic al cantó 
S del mur. En efecte, aquest mur hauria 
estat construït com un mur de terrassa-
ment, mostrant en la seva cara exemp-
ta una aparença més noble de carreus. 
Les restes del mur estaven cobertes per 
una capa de margues calcàries i argiles, 
del qual es va recuperar un fragment de 
plat fondo de pisa blanca decorada amb 
dos franges blaves, datat en el segle XIX, 
fet que estableix una datació antequem 
no massa precisa per a la destrucció 
d’aquest mur.

En el sector central de la plaça, concre-
tament a 8,34 m de distància respecte el 
mur NO de l’església de Sant Joan Bap-
tista i a 6,68 m de la línia de façana de 
la casa número 1 de la plaça, aparegué 
l’estructura número 141. Aquesta es tro-
bava coberta pel paviment d’època con-
temporània de la plaça però respectada 
per l’antic paviment de còdols, que n’em-
marcava la silueta. L’estructura 14 corres-
pon a un basament de planta octogonal 
d’aproximadament 2,85 m d’amplada. 
Constructivament s’evidenciaren dues 
parts diferenciades. En el seu extrem SO, 
set lloses rectangulars delimiten acura-
dament els cinc costats de l’octàgon. Les 
lloses són de pedra calcària local2, poli-
des pels extrems i unides entre elles amb 
morter de calç de color rosat. En l’extrem 
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NO no hi ha lloses sinó una crosta molt 
compacta formada per argiles, margues 
en posició secundària, còdols, petits 
blocs de pedra sense treballar i alguna 
llosa de forma irregular. Aquest reblert 
constituiria el nucli constructiu d’aquest 
basament octogonal.

Els treballs continuaren a l’extrem meri-
dional de la plaça de Sant Salvador. Prop 
del mur lateral septentrional de l’esglé-
sia, més concretament a 2,30 m de dis-
tància d’aquest, s’excavà una altra rasa 
de serveis, amb una orientació E-O. Aquí 
es posà en evidència l’existència d’un 
potent paquet de rebliment d’argiles, 
margues i petites pedres que contenia 
abundants restes esquelètiques huma-
nes desarticulades que presentaven 
fractures post mortem. Aquestes evidèn-
cies arqueològiques són una clara cons-
tatació de la presència d’un espai ce-
mentirial adjacent al temple parroquial. 

El fossar parroquial i la 
“prehistòria” de la plaça de 
Sant Salvador

Un dels elements més interessants de-
tectats a la plaça correspon al basament 
octogonal que es localitza en el seu ex-
trem meridional. A la llum de les seves 
característiques formals, creiem que cal 
interpretar-lo com la fonamentació sobre 
la qual s’assentaria la graonada d’una 
creu de pedra monumental. Diverses 
fotografies de principi de segle XX testi-
monien l’existència d’una creu en aquest 
punt de la plaça (Figura 6). En aquestes 
instantànies, però, la creu no presenta un 
basament octogonal format per escales 
sinó que s’alça sobre una base tronco-
cònica que recolza directament sobre el 
sòl pavimentat en còdols de la plaça. I 
encara més, en aquestes fotografies es 
pot distingir clarament la base octogonal 
de lloses davant de la creu. Per justificar 
aquest fet es pot plantejar la hipòtesis 
d’una hipotètic trasllat de la creu mo-
numental. En un moment inicial, la creu 
es trobaria ubicada damunt d’aques-

ta base poligonal. Posteriorment, i per 
causes que desconeixem, la graonada 
hauria estat eliminada i la creu s’hauria 
traslladat uns centímetres més al sud. La 
fonamentació de l’estructura octogonal 
desmuntada hauria restat a la vista, fins i 
tot respectada i integrada en la pavimen-
tació de còdols.

Pel que fa a la funció i tipologia de la 
creu, considerem que es tracta d’una 
creu de fossar que indicaria la presèn-
cia d’un cementiri a redós de l’església. 
Ignorem si aquesta creu hauria estat 
sempre en aquest punt o hauria estat 
reubicada després de la creació de la 
“Plassa nova” (actual plaça de Sant Sal-
vador) a finals del segle XVII. General-
ment, les primeres creus de fossar per-
tanyen al segle XVI i posteriors. És en 
aquest moment quan s’impulsa la digni-
ficació dels cementiris que envolten els 
temples. Per exemple, s’ordena el tan-
cament dels fossars amb murs i tàpies 
perquè que les bèsties no hi entrin. A 
més de la construcció de murs de recin-
te també s’introduí la pràctica de posar 
enmig del cementiri una creu de caràc-
ter commemoratiu (Gudiol 1919: 13). En el 
cas d’Orta de Sant Joan, els moviments 
de terra efectuats a l’extrem NE de la 
plaça de Sant Salvador han permès de-
tectar la presència de restes humanes 
en el subsòl. Aquests indicis assenyalen 
clarament envers l’existència del fossar 
a tocar del mur NO de l’església de Sant 
Joan. Tenim constància documental del 
fossar d’Orta a través de diverses visites 
pastorals. El 17 de novembre de 1568 
fra Lluís Mas feia constar que en el ce-
mentiri “lo postich està molt dolent y les 
parets no adobades, y per quant en la 
visita passada los fonch manat que ado-
bassen dites portes y parets y no són 
fets y açò sots pena de V lliures y no 
·u han fet, mana ésser feta execució en 
dita pena y a pena de altres deu lliures, 
fassen adobar dit postich y les portes, 
de manera que no ·y entren animals....” 
(citat a Muñoz 2009: 29). Un segle des-
prés, el capitular Mateu Tomàs manava  
“que·s guarde lo no vendre la erba, sino 
deixarla secar allí mateix”. Sembla que 
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en altres ocasions s’havien posat a la 
venda les herbes que creixien dins el 
clos del cementiri de la població per 
alimentar els animals (Muñoz 2014: 16). 
Ambdós testimonis donen fe de l’estat 
poc cuidat del fossar així com del fet 
que es trobava separat de la resta de la 
trama urbana. El que sí que hem pogut 
constatar és que abundants restes es-
quelètiques humanes apareixen en una 
franja de 8 metres d’amplada respecte 
el mur septentrional de l’església de 
Sant Joan Baptista. 

La plaça de Sant Salvador, tal i com la 
coneixem avui dia, fou creada en el ter-
cer quart del segle XVII (c. 1674). S’obrí 
aprofitant l’estat ruïnós de les cases que 
en aquest punt es trobaven i que havien 
estat afectades de ple per la gran des-
trucció provocada en l’assalt de Joan de 
Copons el 1640. És més que segur que 
els murs documentats en el subsòl de 
la plaça (estructures 11, 12 i 13) siguin una 
romanalla d’aquests edificis aterrats. No 
disposem però de prou informació per 
conèixer quin tipus d’edificacions defi-
nien i el seu abast. Els estrats que cobri-

3 AHT, Fons Castellarnau, Liber manifestationem censum omnium domorum et hereditatem dicta 
villa de Orta el ilius terminus.

4 Foli 2r, 3r-4a.
5 Foli 30r.
6 Foli 3r-4a.

en i amortitzaven aquestes estructures 
muràries no han proporcionat materials 
significatius (fragments de ceràmica vi-
driada genèrica dels segles XVII-XVIII) 
cosa que complica afinar el moment de 
la seva amortització.

Només podem recolzar-nos en les fonts 
escrites. En el cabpreu de 16243, abans 
del conflicte, apareix referenciat el car-
reró del fossar4 prop de la “Plassa” (ac-
tual plaça de l’Església). Aquest carreró 
podria tractar-se de la via que conduiria 
al Portalet, portal de caràcter secundari 
obert en el tram de muralla existent prop 
de l’absis de l’església de Sant Joan. Així 
mateix, en el mateix document, es re-
ferencia una faixa de terra que limitaria 
d’un costat amb el “camí públich”, de l’al-
tre amb la costa del Castell (als voltants 
de l’arrancada de l’actual carrer Grau) i 
amb un verger existent a la part posterior 
d’una casa propietat de Pau Ambert, la 
qual donava a la Plassa.5 Aquesta matei-
xa casa també limitava amb una propietat 
de Marc Antoni Amargós, que afrontava 
al seu torn “ab lo carreró del fossar”.6 Per 
tant, tot i que és difícil establir un plànol 

Figura 6. Dues instan-
tànies de principis del 
segle XX on es pot 
observar la creu del 
fossar col·locada davant 
del basament octogonal, 
emmarcat pel paviment 
de còdols. A l’esque-
rra, fotografia de l’any 
1914 on apareix la creu 
monumental i davant, 
l’estructura 14 indicada 
amb una fletxa vermella. 
A la dreta, la mateixa 
creu vista des de la plaça 
de Sant Salvador (Fotos 
cedides per Salvador 
Carbó).
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clar de situació de tots aquests elements 
urbans, sembla factible que totes aques-
tes referències facin al·lusió a la trama ur-

bana existent entre el fossar i els actuals 
carrer Grau i Tomàs Gil i Membrado.

Troballes arqueològiques a la plaça de l’Església

La plaça de l’Església d’Orta és un dels 
llocs més emblemàtics de la població. Es 
tracta d’un espai quadrangular flanquejat 
en tres dels seus costats per tres porxos 
i ocupant el lateral E l’església parroquial 
de Sant Joan Baptista. Aquí, els treballs 
de renovació urbana s’iniciaren amb l’eli-
minació del paviment contemporani que, 
com en el cas de la plaça de Sant Salva-
dor, cobria l’antic paviment de còdols que 
recobria la superfície de la plaça. Un cop 
retirat, es detectà la presència del subs-
trat geològic, integrat per argiles verme-
lles i verdes. Poc després, es detectaren 
un seguit d’estructures arqueològiques 
negatives excavades en el substrat na-
tural, en diversos punts de la plaça. La 
primera estructura localitzada durant els 
treballs de control fou el retall de planta 
circular (estructura 18), possiblement una 
cubeta o encaix. Aquesta s’ubicava just 
enfront de l’emporxat SO de la plaça, a 
uns 82 cm de la línia de pilars. Presenta-
va una planta ovalada i unes dimensions 
de 1,32 m d’amplada per 1,70 m de llarga-
da i una profunditat d’entre 30 i 40 cm. 

A uns 8 m en direcció nord d’aquesta 
primera cubeta, es documentaren dos 
grans estructures negatives excavades 
al substrat geològic (estructures 15 i 16, 
Figura 7). Aquestes es disposaven una 
davant de l’altra i es troben separades 
per una distància d’1,30 m. S’alineaven 
a 1,50 m just davant de la columna cen-
tral del porxo de Cal Pepo, que tanca el 
cantó NO de la plaça de l’Església. L’ele-
ment número 15 correspon a una estruc-
tura negativa de planta rectangular i ex-
trems arrodonits, de 2,04 m de llargada 
per 1,35 m d’amplada. Es trobava reblerta 
per un estrat de farciment unitari integrat 
per argiles barrejades amb blocs de pe-
dra arenosa i calcària de petites i mitja-
nes dimensions, algunes amb marques 
de foc. Un cop extreta aquesta capa, es 

documentà el fons de l’estructura, que 
es trobava parcialment pavimentat amb 
grans lloses de pedra arenosa. Arribats 
a aquest punt es constatà que el retall 
presentava una fondària de 30 cm en els 
als laterals i 50 cm al centre. 

Pel que fa a l’estructura 16, que també 
retallava l’horitzó natural, es tracta d’un 
retall de planta circular i secció cilíndri-
ca amb les següents dimensions: 1,62 
m d’amplada i 1,69 m de llargada. L’es-
tructura es trobava farcida per tres es-
trats diferenciats. El superior, amb una 
potència de 30 cm, estava compost per 
argiles, clapes de carbons i pedres. Sota 
aparegué una segona capa que estava 
formada per argiles barrejades amb cla-
pes sorrenques de color clar i algunes 
puntes de carbó. Aquest estrat presen-
tava un gruix d’aproximadament 50 cm. 
Un cop extret, aparegueren un seguit de 
grans pedres sense treballar parcialment 
barrejades amb argiles vermelles. Quan 
foren retirades aparegué el fons com-
pletament pla d’aquest retall, que assolia 
una profunditat de 70 cm al centre i 65 
cm als laterals.

La quarta unitat arqueològica negati-
va excavada és l’estructura número 17. 
Aquesta es trobava sota els porxos de 
Cal Pepo, concretament en l’espai exis-
tent entre el pilar central i el pilar ubicat a 
la cantonada occidental del porxo, a to-
car de dos dipòsits d’aigua d’època con-
temporània. Un cop definit el seu perfil 
i delimitat superficialment, es procedí a 
excavar-ne el seu interior que es troba-
va reblert per un únic estrat de matriu 
argilosa que contenia blocs de pedra 
de grans i mitjanes dimensions. No es 
recuperà material arqueològic associat. 
El retall, un cop buidat, mesurava 1,06 m 
d’amplada, 1,07 m de llargada i 32 cm de 
profunditat. Pel que fa a la seva forma, 
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presentava un fons còncau semiesfèric, 
característica que l’identificaria amb un 
encaix on falcar algun recipient ceràmic 
de grans dimensions i fons convex.

En el sector SE de la plaça, els treballs 
constructius continuaren amb l’elimina-
ció de l’enllosat que pavimentava l’inte-
rior del porxo de l’edifici de l’ajuntament. 
Sota d’aquest empedrat aparegué una 
capa d’argila compacta d’uns 5 cm d’es-
pessor que cobria les restes d’un mur 
bastit en paredat de morter de calç (es-
tructura 19). Aquesta estructura es loca-
litzà aproximadament a 2,41 m respecte 
la façana interior de l’ajuntament i es dis-
posava en paral·lel a aquesta. Mesurava 
3,50 m de llargada per 66 cm d’amplada 
mentre que l’alçada conservada era de 
7-10 cm. Del mur, orientat SO-NE, només 
en vàrem visualitzar una filada correspo-
nent a la fonamentació, la qual es troba 
inserida dins una rasa de fonamentació 
“a sac” excavada en un nivell argilós de 
color vermell amb vetes verdoses. L’es-
tructura estava constituïda per una filera 
de 14 lloses de pedra arenosa unides 
amb morter de calç. 

Sitges i encaixos?

Com hem indicat anteriorment, a la pla-
ça de l’Església es descobriren durant el 
seguiment quatre estructures arqueolò-
giques negatives, és a dir, excavades en 
el subsòl (estructures 15, 16, 17 i 18) i part 
de la fonamentació d’un mur (estructura 
19). Pel que fa a la seva distribució, dos 
d’aquests elements (17 i 19) aparegueren 
sota el paviment dels porxos, mentre que 
els tres restants (15, 16 i 18) es documen-
taren per sota de l’antic paviment de cò-
dols que s’estenia pel centre de la plaça. 
Dins el grup d’estructures negatives, es 
poden establir tres tipologies diferents 
segons les seves característiques for-
mals. Les estructures 17 i 18  corresponen 
a retalls de planta circular, l’amplada dels 

7 Sitges de morfologia cilíndrica de dimensions semblants, amb volums estimats de 0,6 m3 s’han 
documentat en jaciments del període medieval, com ara Can Serra a Vilobí d’Onyar (Ortega, 
Rojas 2006: 13-14).

quals oscil·la entre 1 m i 1,70 m. El seu 
fons és còncau i la seva fondària bastant 
reduïda (32-40 cm). En base a les seves 
característiques, creiem es podria tractar 
de dos encaixos per a fixar grans tena-
lles de ceràmica.

La segona tipologia està representada 
per l’estructura 16. Presenta planta cir-
cular, secció cilíndrica, parets rectes i 
fons pla. Mesura 1,66 de diàmetre i no 
arriba al metre de fondària (65-70 cm). 
Podria tractar-se d’una sitja dedicada a 
l’emmagatzematge del cereal7. En altres 
jaciments de cronologia medieval s’ha 
constatat l’existència de sitges en es-
pais comunitaris com les places. No es 

Figura 7. Seccions de les 
estructures negatives 
descobertes a la plaça 
de l’Església (imatge 
superior). Retalls 16 i 15 
(imatge inferior).
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pot descartar tampoc una vinculació de 
la sitja amb l’espai de sagrera de l’esglé-
sia parroquial, fenomen força usual en 
els assentaments medievals. Més con-
cretament, és temptador relacionar l’es-
tructura 16 amb el forn de la vila que es 
trobava a prop de la plaça i que apareix 
documentat en el capbreu de 1624 (“Item 
per unes cases que affrontan ab lo forn y 
ab la Plassa”).8

Finalment, comptem amb un tercer ti-
pus d’estructura negativa. Es tracta de 
l’estructura número 15 que presenta di-
verses peculiaritats. Es tracta d’un gran 
retall de planta rectangular amb els ex-
trems arrodonits, de 2 m de llargada, 1,35 
m d’amplada i una fondària que oscil·la 
entre els 30 i els 50 cm. Les parets són 
rectes i el fons, que és pla, està pavi-
mentat amb lloses de pedra arenosa de 
mida gran i mitjana.  No es pot descartar 
que es tracti també d’un espai subterrani 
destinat a l’emmagatzematge, que esta-
ria proveït d’una superfície de lloses que 
aïllaria el contingut de les humitats del 
subsòl.

L’excavació dels estrats de rebliment 
d’aquestes estructures negatives ha evi-
denciat que algunes foren reomplertes 
intencionadament amb grans pedres i 
restes constructives per tal d’inutilitzar-les 
(15 i 16). En aquestes mateixes estructures 
(juntament amb la número 18) s’ha veri-
ficat que també s’hi llençaren cendres i 
pedres que havien estat afectades pel 
foc. Pel que fa al moment cronològic en 
el qual ocorregué la seva amortització, 
no sabem si aquesta es realitzà contem-
poràniament o tingué lloc en moments 
diferents. En el cas de l’estructura 15, 
d’un dels estrats de farciment es recupe-
rà un fragment de ceràmica de reflexos 
metàl·lics datat en el segle XVII que es-
tableix que l’estructura ha de ser anterior 
a aquest moment. D’altra banda, en el 
rebliment de l’estructura 18 aparegueren 
fragments ceràmics dels segles XIV i XV 

8  Foli 33r.
9  Foli 2a.
10  Per exemple, en un Acord de Ple de l’any 1898 es resol reforçar de reforçar els pilars del porxo 

de l’ajuntament (informació proporcionada per Salvador Carbó).

que estableixen un terminus ante quem 
per a la creació d’aquest retall.

Finalment cal esmentar l’existència de 
les restes d’un mur en paredat de mor-
ter de calç (estructura 19) sota el porxo 
de la Casa de la Vila. Sabem que ja en 
el segle XVII existia a la plaça una boti-
ga, és a dir, una planta baixa, propietat 
dels jurats d’Orta.9 No tenim prou dades 
però per assegurar en quina època es 
construí el porxo actual que eventual-
ment degué provocar la reconfiguració 
de la planta baixa de l’edifici. El que sí 
resta clar és que el seu bastiment oca-
sionà la desaparició d’aquest mur que 
s’orienta en paral·lel a la façana actual 
(NE-SO). Durant la seva documentació es 
trobà un fragment de pisa blanca gòtica 
(segles XIV-XV) adherida a la seva super-
fície que ens podria suggerir una datació 
aproximada per a la seva construcció. No 
obstant, cal tenir en compte que l’estra-
tigrafia que cobria el mur estava molt re-
moguda per l’acció antròpica10.

Des dels inicis de la vila d’Orta, la plaça es 
constituí com a centre neuràlgic de la vida 
comunitària. Com indica Josep M. Vila, 
els orígens d’aquest espai estan vinculats 
amb la celebració del mercat que s’em-
plaçà davant de l’església un cop bastida 
aquesta a finals del segle XII (Vila 2019: 
76). No coneixem com seria aquesta pri-
mitiva plaça mercadal atès que al llarg de 
la seva història ha sofert diverses remode-
lacions i refetes. De ben segur la presèn-
cia de l’església parroquial de Sant Joan 
Baptista vertebrà l’urbanisme de la plaça. 
Els resultats de la intervenció arqueològi-
ca demostren que la superfície de la pla-
ça estava ocupada per elements excavats 
al subsòl, que funcionarien com a punts 
d’emmagatzematge subterrani de caràc-
ter potser comunitari. Durant el període 
gòtic, les cases que emmarcaven aquest 
espai públic començaren a envair-lo amb 
porxos, potser causant la desaparició de 
les sitges i encaixos documentats.
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Recapitulant, el control arqueològic rea-
litzat al casc antic d’Orta ens ha proveït 
d’una munió d’evidències estructurals 
que, un cop analitzades, enriqueixen el 
coneixement de la seva estructura i evo-
lució urbana. Amb aquest article també 

hem volgut reivindicar el paper de l’ar-
queologia d’emergència en l’estudi del 
passat i valorar les seves aportacions 
tot superant les limitacions implícites a la 
materialitat del registre arqueològic.
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Retrats fotogràfics
i retrats cubistes
Elias Gaston Membrado

Noia amb trena, un retrat diferent 

1 En realitat el seu nom era Amélie Lang. Per fugir del seu marit maltractador es va canviar el nom 
i anà a viure a París. Tenia 19 anys. Era model i artista.

2 BALDASSARI, Anne. Picasso photographe 1901-1916. París: Réunion des Musées Nationaux, 1994, 
p. 154.

Què té d’especial aquest retrat realitzat a 
Horta d’Ebre el 1909?

El 5 de juny de 1909, Picasso torna a Horta 
d’Ebre. Aquesta vegada ve amb Fernan-
de Olivier,1 la seva companya. Hi romandrà 
fins el 5 de setembre.

Picasso arriba al poble predisposat a tre-
ballar molt. En una nota prèvia a la sortida 
de París escriu:

Pinceles de marta de pelos largos y cor-
tos
Papel Ingres, bastidores nº 40-30-20-10 
y pequeños
Colores al óleo –siena tostada y negro 
marfil
Tinta china
Cartones más grandes y con la medida 
de papel Ingres
Recoger la máquina fotográfica cargada
lápices2

Abans d’agafar el tren per anar fins Tor-
tosa, on  un taxi els traslladarà a Horta 
d’Ebre, Picasso passa uns dies a Barcelo-
na on visita Manuel Pallarès al seu estudi 
del carrer Pelai. Aquesta vegada el seu 
gran amic no podrà acompanyar-lo al po-
ble. Durant aquests dies Picasso aprofita 
per acabar de proveir-se del material que 
segurament no trobarà a Horta.

La màquina de fotografiar és un element 
important per al seu treball, amb ella fo-
tografiarà paisatges i persones  que des-
prés plasmarà en les seves obres cubis-
tes. Però també fa fotografies de les seves 
obres un cop realitzades, disposades so-
bre un llit o al terra del seu taller improvisat 
a les golfes de Tobies Membrado, el forner 
del poble. Les fotos, realitzades encara 
amb clixés de vidre, les envia a revelar a 
Tortosa, un cop positivades en paper les 

Picasso: Noia amb trena
61x50 cm. Oli sobre tela
Horta d’Ebre, estiu 1909
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envia als germans Stein, Leo i Gertrude,3 
col·leccionistes i impulsors de l’art modern 
a París. Les fotos són el testimoni que les 
obres cubistes executades a Horta d’Ebre 
són una interpretació de la realitat, ja sigui 
en forma de paisatge o de retrat. En la cor-
respondència que Picasso manté amb els 
germans Stein4 hi ha moltes referències a 
aquestes fotografies:

Treballo i demà els enviaré unes foto-
grafies que vaig fer de la comarca i dels 
meus quadres.5 (Data desconeguda)
Les fotografies del poble no els fan ve-
nir ganes de visitar-lo? (Data descone-
guda)
Estimats amics, els envio tres fotografies 
[..] dels meus quadres. Els n’enviaré d’al-
tres un dia d’aquests. (No hi posa data, 
al final de la carta diu “jeudi”)
Malgrat tot, treballo (no massa). Tinc dos 
paisatges i dues figures. Sempre la ma-
teixa cosa.
Penso fer fotografies d’aquí, les hi envi-
aré tan aviat les tingui.
[...]
Cordialment als dos
Picasso. 

Feu-me saber si heu rebut les fotografi-
es de quatre dels meus quadres. Un dia 
d’aquests, els n’enviaré altres de la co-
marca i dels meus quadres. (Sense data)

La darrera referència a les fotografies és 
de finals d’agost. 

Horta de Ebro, 28 de agosto de 1909
Estimats amics
Els envio unes fotografies dels meus 
quadres.

Un cop Picasso i la seva companya tornen 

3 Gertrude Stein (1874-1946) fou una escriptora nord-americana considerada el catalitzador de l›art 
modern i de la literatura d›avantguarda, que va viure la major part de la seva vida a França.

4 Al Fons Stein de la Universitat de Yale hi consten dotze cartes de Fernande dirigides a Gertrude 
Stein i Alice Toklas escrites des d’Horta i sis cartes i una postal de Picasso als Stein, també envi-
ades des d’Horta. Tant les cartes de Fernande com les de Picasso estan escrites en francès.

5 Les citacions de Picasso estan traduïdes del francès.
6 Alice Toklas, (1877– 1967) va ser una escriptora nord-americana membre de l’avantguardisme 

a París del segle XX. Secretària i parella sentimental de Gertrude Stein.
7 Marie Laucerin (1883-1956) pintora d’influència cubista, pròxima al grup d’artistes de Bateau-La-

voir de Montmartre
8 A la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet de París es guarda el Fons Marie Laucerin, on hi ha 

gran part de la seva correspondència amb diversos artistes, malauradament no consta la corres-
pondència amb Fernande Olivier.

a París, Gertrude Stein organitza reuni-
ons els dissabtes a casa seva per mostrar 
l’obra realitzada pel pintor malagueny du-
rant l’estiu. Davant els detractors d’aquell 
nou estil, que es manifesta en les obres 
d’Horta, l’autèntic inici del cubisme se-
gons Gertrude, ella mostra les fotografies 
tot dient que potser es podrien catalogar 
aquells paisatges cubistes com massa re-
alistes, fins i tot com una còpia massa foto-
gràfica de la realitat.

La correspondència de Picasso i Fernade 
Olivier, sobretot la d’ella, amb Gertrude 
Stein i amb Alice Toklas,6 és una crònica 
extraordinària de la vida a Horta d’Ebre a 
començaments del segle XX, descrivint 
festes populars, processons, personatges 
del poble... També ens ajuda a saber més 
sobre alguna obra, com és en el cas de 
“Noia amb trena”. En una de les cartes, 
Fernande explica que també ha escrit a 
Marie Laucerin.7 Malauradament aquesta 
correspondència no l’hem pogut localit-
zar.8

Durant els tres mesos que Picasso viu a 
Horta d’Ebre treballa molt, realitza més de 
60 obres, uns 25 olis, 3 aquarel·les i més 
de 30 dibuixos al carbonet i a la ploma. La 
producció picassiana d’Horta d’Ebre s’em-
marca inicialment en els anomenats cubis-
me cezannià i cubisme geomètric per anar 
evolucionant, durant els tres mesos, cap el 
cubisme analític 

Totes aquestes obres es poden classifi-
car en tres grans temes: natures mortes, 
retrats i paisatges. El poble i la muntanya 
de Santa Bàrbara i Fernande en seran els 
principals protagonistes.
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Natures mortes 
Només ens en consten dues, una és la 
famosa  “Ampolla d’anís del mono”. Picas-
so va fer un esbós per a William Rubin,9 
detallant tots els elements que apareixen 
en aquesta obra, sobretot per aclarir que 
l’element principal era una ampolla de li-
cor.

Paisatges
El protagonistes dels paisatges són el po-
ble i la muntanya de Santa Bàrbara.10 De 
paisatge urbà en destaquen quatre obres: 
La bassa d’Horta, El molí d’Horta, La fàbri-
ca d’Horta (en realitat era un molí) i Cases 
sobre un pujol. 

La muntanya de Santa Bàrbara mereix un 
comentari a part. Inicialment Picasso pinta 
dos quadres de la muntanya, però a con-
tinuació inicia una sèrie obsessiva on la 
muntanya va adquirint la forma del coll de 
la seva companya i més tard s’apropia de 
tot el seu cos. Fernande i la muntanya es 
fonen en una comunió perfecta.

Retrats 
Durant aquesta etapa a Horta Picasso 
pintà nombrosos retrats, mes de 30 entre 
dibuixos i olis, dels quals quatre correspo-
nen a homes, dels que destaca el titulat 
L’atleta, en realitat es tracta de Joaquim 
Antoni Vives, músic i propietari del cafè on 
Picasso i Fernande hi passaven estones. 
Picasso també el va fotografiar al terrat de 
casa seva abraçant una guitarra en un po-
sat molt professional. Igual que havia fet 
amb els paisatges, el pintor malagueny fo-
tografia allò que ha pintat o vol pintar.

Els retrats femenins, en general, se supo-
sa que tots corresponen a Fernande, però 
alguns podrien no tenir-la a ella com a mo-
del.

Som en l’època cubista, per tant la inter-

9 William Rubin va ser director del MOMA de Nova York de 1968 a 1988.
10 Santa Bàrbara és el nom actual de la muntanya situada a 1km del poble, fa referència a l’ermita 

que hi ha al cim. Quan Picasso sojornà a Horta el nom era El tossal d’Horta o el Tossal de Sant 
Antoni, nom que prové de l’ermita de Sant Antoni, situada al vessant que dona al riu Canaleta.

11 MAILER, Norman: Picasso, retrato del artista joven. Madrid: Santillana, 1997; p. 347.

pretació de la realitat no és fotogràfica 
sinó intel·lectual. La belle Fernade queda 
irreconeixible sota l’òptica cubista, diver-
sos biògrafs de Picasso han comentat la 
convergència de la muntanya i Fernande 
en les darreres obres realitzades a Horta, 
ja molt pròximes al cubisme analític.

Per exemple, Mailer creu que Picasso utilit-
za la figura de Fernande simplement com 
a objecte de treball, per experimentar, ja 
que a ell només li interessava el paisatge. 
L’escriptor nord-americà creu que això 
molestava Fernande: 

«Ella debió angustiarse en horror mudo, 
era evidente que él la amaba menos 
que a su trabajo. La principal preocupa-
ción de Picasso ahora parece ser hasta 
que punto se asemeja La Balsa de Hor-
ta a sus retratos de Fernande.»11

També  Pierre Daix creu que Picasso es 
basa en la muntanya de Santa Bàrbara per 
experimentar amb la fragmentació del ros-
tre femení. “Elle est un objet de laboratoi-
re et c’est la peinture qui s’épanouit dans 
un nouvel élan, aussi peu déterminé par 
le motif que ce que Cézanne tirait de Gar-
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danne ou de la Sainte-Victoire.”12 Afirma 
que ara el motiu pictòric perd rellevància, 
Fernande només és un objecte de labo-
ratori.

Un dels trets més rellevants de l’obra re-
alitzada a Horta és, precisament, aquesta 
experimentació amb la muntanya i la dona.

Però hem comentat que potser no tots 
els retrats corresponen a Fernande que, 
evidentment, no calia que posés, Picasso 
coneixia perfectament el cos de la seva 
estimada. També hi havia altres dones en 
l’entorn de Picasso a Horta. En una de les 
cartes de Fernande escriu: “Per dinar he 
fet arròs, el que m’ha permès menjar una 
mica millor que de costum. Ensenyaré al 
masover de l’alberg a fes alguns plats ja 
que la seva cuina, tot i ser simple, és fei-
xuga. Quan li parli de la propietària de l’al-
berg  li diré pel seu nom: la Francisca. És 
un nom bonic, oi? I li queda bé. En Pablo 
pensa fer-li una fotografia, quan la tingui, 
li enviaré. És veritablement molt bonica i 
simpàtica. Les seves filletes  m’entenen 
molt bé quan intento parlar català i ella 
també. Són les úniques del poble amb les 
que puc dir 2 o 3 frases.”13 

12 DAIX, Pierre: Dictionnaire Picasso. París: Éditions Robert Laffont, 1995; p. 104.
13 Carta de Fernande Olivier a Alice Toklas. No hi consta la data, a la capçalera només posa “di-

lluns”.

El fet que Picasso  fotografiés la Sra. Fran-
cisca Carbó, mestressa de l’hostal, ens fa 
pensar que potser també la va fer servir de 
model. En alguns dels retrats de dona rea-
litzats aquell estiu apareix una dona robus-
ta, d’aspecte menys jove que les que hem 
vist en altres retrats, amb un pentinat aca-
bat amb un monyo al darrere, diferent dels 
pentinats típics dels retrats de Fernande.

Noia amb trena
Però hi ha un retrat diferent a la resta: 
“Noia amb trena”, que també té altres títols 
com “Dona amb gerro amb flors” o “Noia 
amb trena i barret” (recordem que Picasso 
no titulava mai les seves obres, excepte 
Gernika, ho feien els crítics i els marxants). 
El gerro amb flors també apareix almenys 
en dos retrats més.

Com hem dit, generalment en tots els re-
trats de dona fets a Horta se suposa que 
la model ha estat Fernande, però que té 
de diferent aquest? L’aparença és d’una 
noia jove que, a diferència de la majoria de 
retrats, on sembla que la model està nua, 
va vestida. Es pot apreciar que porta una 
mena de camisa de dormir o combinació, 
de color blanc, però el que més destaca 
és el pentinat, molt diferent de l’habitual 
de Fernande. La noia del retrat porta una 
llarga trena. 

Llavors, és Fernande la model? Ja hem 
apuntat que la mestressa de l’hostal del 
Trompet podria haver estat també model 
del pintor, però aquesta vegada és més 
evident la diferència amb altres retrats. El 
pentinat i el fet que la model no vagi nua 
ens fa pensar que no és Fernande.

Si ens fixem en una de les cartes de Fer-
nande potser trobarem la resposta. És la 
mateixa carta dirigida a Alice Toklas. Des-
prés d’un comentari sobre les dones joves 
del poble – no massa positiu- Fernande fa 
referència al pentinat:

“El pentinat d’aquí és un recollit molt 
bonic fet amb els cabells trenats cap a 
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enrere des del front. Però les senyore-
tes que han estat servint prefereixen un 
pentinat una mica més modern i en con-
seqüència lleugerament, oh!, però molt 
lleugerament, més bufat sobre el front.”

També existeix un gran esbós, un carbonet 
de 63x48 cm, on es pot veure per darrere 
d’un cap femení, l’entramat de la trena.

Qui pot ser la model? Si no és Fernande, 
hauria de ser alguna noia del poble que 
Picasso hi tingués certa proximitat. 

A la correspondència de Fernande aparei-
xen diversos personatges d’Horta.

És una magnífica crònica social. Alguns 
d’aquests personatges són: l’alcalde To-
màs Terrats a qui tan aviat tracta de tirà 
com de persona encantadora; la seva filla, 
molt jove; el boig del poble, que li fa pena 
i la fa patir; el sereno que la desperta a 
les nits mentre va donant l’hora; el metge 
i la seva dona, l’única del poble que sap 
francès; el mestre, que està començant a 
estudiar-ne; el Sr Ulrich, l’apotecari que va 
fugir d’Alemanya per no fer el servei mili-
tar; la mestra, poc simpàtica segons Fer-
nande; la Sra. Francisca i les seves filles; 
el carter, que s’assembla a Derain;14  la 
dona de Tobies Membrado, el forner del 
poble. Fernande en parla d’ella en una de 
les cartes:

“En canvi, veig molt a la senyora fornera. 
És una dona que va tenir relacions sexu-
als abans del matrimoni. Els problemes 
es van resoldre casant-se amb el noi 
amb qui es va entendre”.15 

I també els guàrdies civils del poble:

“Som també molt amics del comissari 
i dels seus 5 policies. Des de la nostra 
arribada aquest sots-oficial s’ha posat a 
la nostra disposició oferint-se a acompa-
nyar-nos, ell i els seus homes, a tot arreu 
on volguéssim anar. Ja ens pot imaginar 
voltant el poble escortats per cinc bells  
policies vestits de negre amb uniformes 
graciosament carregats d’ornaments 
vermells, blancs i grocs.”

14 André Derain (1880- 1954) fou un pintor i il·lustrador francès.
15 Carta de Fernande a Alice Toklas. Sense data, a la capçalera només posa “dissabte”.

De les dones citades per Fernande, quina 
podria ser la model de “Noia amb trena”. 
Descartem la Sra. Francisca perquè en la 
foto que li va fer Picasso es veu que el seu 
pentinat no es una trena. De les altres do-
nes citades: la mestra, la fornera i la dona 
del metge no en tenim fotos, això no vol 
dir que Picasso no  les hagués fotografiat. 
Possiblement, algunes de les fotos realit-
zades a Horta aquell estiu s’hagin perdut, 
cal tenir present que els clixés utilitzats 
encara eren de vidre. També és factible 
que alguna foto no estigui ben cataloga-
da. Per proximitat i confiança m’inclinaria 
per  la fornera Dolors Domènech,  dona 
de Tobies Membrado. La confiança i proxi-
mitat està clara, Tobies va cedir les golfes 
de casa seva, a la plaça de Missa, per a 
que Picasso les utilitzés de taller i, per tant, 
deurien estar sovint en contacte.

Sigui o no Fernande la misteriosa noia de 
la trena, el cert és que forma part d’una sè-
rie de retrats cubistes extraordinaris, rea-
litzats en els tres mesos de sojorn a Horta 
d’Ebre. Era la segona vegada que Picasso 
vivia al poble que, juntament amb la seva 
estimada Fernande, van ser una extraordi-
nària font d’inspiració.
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El meu Picasso
Arnau Puig

[No sé si dir-ho al final; però, aquí ho tenim: 
de Picasso se’n pot dir: “del plaer de pin-
tar al goig d’atrapar” (du plaisir de peindre 
aux goût d’atrapper). Ho verificarem.]

No sóc un fan de Picasso, el que em pas-
sa és que les obres plàstiques que Picas-
so ha realitzat les sento com meves, com 
si m’haguèssin sortit de mi. Aleshores el 
que he de fer és només: mirar-me i veri-
ficar que el que veig plasmat és el que 
sento instintivament, això és tot. Per aclarir 
una miqueta més la qüestió, efectivament, 
reconec que Picasso m’ajuda a veure’m, 
sentir-me i expressar-me plàsticament a  
mi mateix. Em sembla que aquesta és la 
funció pregona de l’art; principalment de 
les arts  contemporànies.
Aleshores, avancem una mica més:
De l’obra, vida o trajectòria de Picasso 
conservo moltes impressions. Una d’elles 
és el viatge desplaçament i visita dels en-
torns d’Horta de sant Joan. En aquelles 
contrades, en les que el jove Picasso hi va 
passar onze mesos en plena joventut, no 
em vaig poder retenir de formular la hipò-
tesi d’un “ull polièdric”, d’un ull amatent a 
l’entorn (sonor, mut, remorós i natural), ull 
que li feia veure simultàniament tot l’en-
torn en el que es trobava; no hi havia ni 
davant ni darrere, ni dreta ni esquerra, ni 
espais intermedis; tot era present simultà-
niament, tot es veia, ho veia, de cop.
A més, una altra qüestió, encara més sub-
til però no menys real per a tota persona 
amatent amb tots els seus sentits. Ensems 
de la panoràmica visual imposada per la 
seguretat física del propi cos, hi havia l’ele-
ment sonor alertant constantment, cercant 

la visió panoràmica. Aquest element sonor 
implicava que qui escoltava era el propi 
cos de l’artista, les seves entranyes; els 
sorolls se senten dins, no fora (un llamp fa 
tremolar el cos; en plena nit, un rumor so-
bresalta les entranyes). La comunicació a 
través del so és radicalment visceral (la de 
la vista normalment és cultural, educada 
segons el que es diu socialment que són 
les coses); aleshores el so no té altra forma 
que aquella que qui el percep  li dona; el 
so permet formular formes que ragen de 
la pròpia intimitat (Sòcrates, diu Nietzsche, 
no escrivia ni dibuixava, només es comuni-
cava per sons, per paraules (la fonia) que, 
pel cas, eren la versió social dels seus 
sentiments -d’aquí que gairebé sempre no 
s’entenia amb els que el rodejaven però 
si que aquestes percebien que deia quel-
com de profund i encertat, precís, només 
captable no per una forma cultural sinó per 
un esgarip de les entranyes: el llenguatge 
dels son estrictes. Els mots escrits, les for-
mes dibuixades, llisquen vers la percepció 
cultural. En canvi els sons són la presència 
directa, física, fisiològica del que s’experi-
menta; els estats anímics afloren pels sons 
(obvi, que també poden ser paraules pro-
jectades com crits, clams; la cèlebre vox 
clamantis in deserto).
El cubisme està preludiat en tot aquest 
context vital; el cubisme s’esbossa, neix 
als Ports de Beseit a tocar d’Horta de 
Sant Joan; la realitat era compacta, no 
més calia plasmar-la artificiosamet, mos-
trar-la en un dibuix, en una pintura òb-
viament al·lusiva, no significada. Era la 
simultaneïtat visiva treballada per la au-
ditiva; l’engany visual no era necessari per 
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oferir el que exigia, demanava una sensi-
bilitat; res de trompe l’oeil , de “”trampan-
tojo”, de lleis de representació de la pintu-
ra del renaixement; la geometria de l’espai 
plàstic representatiu per a la sensibilitat i 
la emocionalitat, havia desaparegut. És 
evident que també contribuí a tot plegat la 
visibilitat graonada que ofereix la població.
Vaig veure verificada aquesta impressió 
formal estricta, aquesta realitat perceptiva 
i percebuda, un bon dia, trobant-me al bell 
mig de la badia de Cadaqués; la superfície 
quieta de l’aigua, el toll que determinava 
la mar tranquil·la davant la població, era, 
aquesta, reflectida a l’aigua oferint una 
imatge completament plana, sense fissu-
res. Una autèntica obra cubista; Picasso 
també era allà. Una precisió nova: la vila 
de Céret. Céret es troba a la vessant nord 
dels Pirineus: això fa que la serralada mar-
qui un contrallum a la realitat. Els límits del 
cubisme hi eren servits.
Una altra gran impressió que recordo. Fou 
la que es muntà al Palais des Papes d’Avig-
non, poc temps abans de la seva mort. Era 
un seguit de retrats (d’autoretrats) fets, re-
alitzats, mes o menys els últims anys. Era 
la galeria de la desesperació existencial, 
moral, personal, de la solitud més radical, 
de no saber res de res i del no comprendre 
per què s’existeix si bé afirmaven aquells 
gargots, aquelles taques, aquells dibuixos 
esgarrapats, que només existint es pot ar-
ribar a aquesta conclusió. Aquella mostra 
justificava i rabiosament raonava instintiva-
ment que si bé existir no és delicte, sí que 
haver existit és un delicte, una condemna 
que imposa la natura, que com un Sísif, t’im-
posa el càstig del teu deure i de ser qui ets.
Si volguéssim podríem dir que aquella 
mostra al Palais des Papes, d’Avinyó era 
un clam: clamorosa: les cares cridaven, 
atemorien -amb permissivitat estètica- a 
qui les contemplava.
També vull senyalar que l’altra sorpresa 
que em va produir l’obra de Picasso és 
l’escultura de L’homme au mouton (1949-
50), emplaçada a la Place du Marché de 
Vallauris. Per qui sigui, l’escultura podrà 
tenir el significat, intenció o missatge que 
cadascú vulgui atribuir-li, però jo crec que 
aquest homme au mouton   és la síntesis 

del col·lectiu humà que hi ha al quadre del 
Guernica. Al Guernica és tot un poble, és la 
humanitat sencera que és sacrificada, es-
carnida, maltractada, menystinguda. Però 
l’homme au mouton, es l´home que porta 
als braços tot el dolor físic i moral possible, 
tota la ràbia assumible, tota la innocència 
que el constitueix  i el sacrifici inútil que tot 
plegat hom pot creure -depèn de la filo-
sofia de cadascú que en treu conclusions 
del que veu, caracteritza, defineix, el ser 
humà-, de l’existir (de trobar-se, ser, aquí), 
modelat, mostrat per la sensibilidad, la 
percepció del món i de la història, assumi-
da per l’artista Picasso, accions, elements 
i obres amb els que anem sobreteixint el 
nostre món humà, social, filosòfic. Aquell 
“on” que preocupava els filòsofs grecs -i 
tot filòsof que no es creies savi i saberut-, 
que sabien, aquells filòsofs, que hi era 
però no sabien que era, que és.
Aquest és el meu home au monton, que 
no són ni els pobres de solemnitat, ni els 
pobres d’esperit, ni els miserables i els 
despullats mentals. L’home au monton és 
l´home socialment sacrificat.
[Hom podria afegir que home au monton, 
ja el trobem esbossat a l’època blava, el 
trobem perfilat a l’època rosa; que des-
prés, per qüestions d’intensitat professi-
onal s’estengué per recerques formals 
que ell creia essencials i que són els trets 
de la creativitat i justificació de la plàstica 
del segle XX, lliurant-se ell mateix a un 
individualisme solipsista de recerca for-
mal de base estrictament personal per a 
una millor percepció i precisió del que ha 
de ser la transcripció del llenguatge dels 
sentiments i emocions al llenguatge de 
les formes plàstiques; que tot això sigui 
així, és real; fou la seva col·laboració a la 
història de la humanitat. Però en el fons 
Picasso visqué sempre en la desespera-
ció de la recerca del sentit i dimensió de 
l’existir. La conclusió, al meu entendre és 
aquest home au monton que va palplantat 
pel món tot empès per la càrrega real que 
acumula i socialment se li acumula]

*Text de la conferència que va fer Arnau Puig a 
l’Ecomuseu dels Ports, amb motiu del 50 cente-
nari de la visita de Picasso a Orta.



Juny:
dissabtes de 10,30 a 13,30 i de 
16 a 19 h
diumenges de 10,30 a 13,30 h

Juliol:
matins de dimarts a diumenge 
de  10,30 a 13,30 h
Tarda de dissabtes de 16 a 19 h

Agost:
de dimarts a dissabte de  10,30 
a 13,30 i de 16 a 19 h
diumenges de 10,30 a 13,30 h

Cap de l’Ecomuseu dels Ports

Centre Picasso d’Orta

Horari estiu: 
Matins de dimarts a diumenge de 9,30 a 13,30 hores.
Tarda de dissabte: 17 a 19 hores.

Horari visites estiu:

Visites fora d’horari contactar al 977 43 56 86 o 
ecomuseu@elsports.cat / www.elsports.cat

Visites fora d’horari contactar al 977 43 53 30 o reserves@centrepicasso.cat / www.centrepicasso.cat
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