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uAccEsAL CASTELL DE ptNyANA (QUEROL,ALT CAMp):
REINTREPRETACIO, CSTUOI ESTRUCTURAL I PROPOSTA DE
RECONSTRUCCIÓ IDEAL

lordi López*, Morto Fontanals, Josep Morio Vergès**, Josep Zorøgozo***

El coneixement qlte tenim sobre el castell de Pinya-
na, lnancat d'estudis monogràfics, s'ha constrlrit a

paltir de dades procedents d'obres de referència de
caracter general. El pliner treball on apareix tractat
és a Els Castells Catalans. En aquest, els autors se

centren en la història del castell obtinguda dels do-
cuments escrit.s, sense donar gairebé cap inforrnació
sobre la seva estrLÌctura arquitectònica, a excepció
d'algr-rns breus comentaris en els peus de les foto-
graÊes que il.lustren el text. En aquests, però, no
s'esmenta la ubicació i calacterístiques de l'accés al
castell (Els castells cøtølør.ts, 1977, 549-550).

És a l'obra Cataltutya Rontànica on es publica per'
plirner cop Llna planta del castell de Pinyana i se'n fa
nna descripció general dels principals elements con-
ser\ats. En aquesta se sitlta hipotèticament I'entla-
da del castell a l'extlem rneridional de la fortificació
(BOLÓS, 7995:350). No obsranr això, en cap molrienr
es palla de l'existència de restes de la portalada.

Anys més tard, dins Ia Gu,iø dels castells del Gaià
es confirma 1a ubicació de l'accès al castell en I'in-
dret proposat a Catalut'tya Romànica: "el camí d'ac-
cés originari -el mateix que existeix en l'actualitat-
g:uanya el desnivell del p1a inferior fins al castell, i

s'endinsa per una altra escletxa de Ia toca situada
a l'extrem sud-est de la cisterna del turó." (Mreuer,
S,tNreurses, Seurunn, 1999: 172). En aquest cas tampoc
s'esmenta cap resta visible de l'estructula de la porta.

Davant dels dubtes que ens plantejava l'accés per
l'extrem meridional, portàrem a terme una anàlisi
acurada dei per'írnetre de1 castell cercant altres pos-
sibilitats. Aquesta va permetre documental un accés
.situat a la part central del pany de muralla oliental,
en el punt on aquesta arriba fins al peu de Ia paret
rocosa. Aqr-resta ubicació s'aliunya de la proposada
fins ara, i canvia alhora la intelpretació donada a

aquest punt. A la Guia dels castells del Gaià s'esmen-
ta aquest indret, i es fa notar que la muralla reposa
sobl'e un arc, però a aqr-test arc no se li atribueix cap
altra funció que la de snstentació: "La irregularitat
del relleu obliga a salvar una profunda escletxa ver-
tical mitjançant la construcció d'un alc cle rnig punt
on es recolza el basament de la mulalla.", (Mrer;¡r,

Figura 1: Vista general del casiell de Pinyana on s'indica la situació de l'ac

cés fortificat (J N/ Vergès)

Figura 2: detall de l'accés A la part inferìor es pot observar l'arc de quart de
cercle que formaria part de la portalada (J M Vergès)

lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica.

lnstitut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) / Universitat Rovira i Virgili.

Ajuntament del Catllar. looT



Figura 3: alçats i secció del pany de muralla oriental on hÌ ha I'accés (J

Zaragoza)

Figura 4: reconstrucció idealitzada de l'estructura de fusta interna ¡ del siste-

ma defensiu de I'accés (J Taragoza)

SaNtn'rr,rsrs, Se.urntnn, f999: 7IÐ. Ã Cøtøluttya Roruà-
nica també es feia referencia a aquest lloc, sense es-

nentar però l'arc sobre el qual es tecolza la muralla.

Larc en qüestió no és un element simplement de
sustentació, sinó que forma part d'una portalada que
es conserva parcialment sotelrada per I'enderroc de
parts altes de la mateixa estructLua. A través d'aques-
Ía porta s'accedeix a un espai, obel't en la vertical
fins a l'alçada deI p\a supelior, delimitat per les pa-
rets rocoses de I'escletxa que s'obre en l'espadat i
el pany de mulalla. Lanàlisi de la seva estructura
interna permet identificar quatre nivells d'espitlleres
que permetien batre Ia fuanja de terreny imn-rediata a
Ia porta, i r-rn seguit d'encaixos corresponents a una
estructura de fusta. Aquesta estaria composta per
una sèlie de plataformes situades a diferents nivells,
connectades entre elles per escales, probablement

n-ròbils, que pennetien l'accés des de 1a base de l'es-
padat fins al pla superior del relleu.

Lescassa distància existent entre les clues primeres
plataformes, de poc més cl'un metre, obligaria a dis-
parar agenollat des de l'espitllela lnferior. A Ia sego-
na plataforn'ra s'accedil'ia a les altres dues espitlleres
obertes al rmrr. Des de l'espitllera intern-rèdia, que
quedava a I'a\çada dels pens, s'hauria de disparar
també agenollat, mentre que des de la superior, la
qlre permet batre la zona més allunyada de la porta,
es laria a per-r dlet.

Una tercel'a plataforma, sitr,rada a I'alçacla del pla su-
pelior', pel'metia accedir a l'espai delimitat per l'arc
de mig pllnt qLre corona l'estrtictula. En aquest és

plobable que s'hl trobés nn altre element defensiu,
ja sigr,ri un matacà, o nna altra espitllera, construïts
amb fusta. També és possible qLÌe aquesta obeltura
s'utilitzés pel introduil dins de1 castell elements que
per les seves dimensions lossin dificultosos per pujar
a l'escala inferior.

En definitiva, la cnra mostrada a dotar aqlrest in-
dlet d'elements defensius indica que es tractava d'un
punt especialment vulnelable del perírnetre foltificat
del castell: Ia via d'accés a l'interior.
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