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Figura 3 .1 . vista general de la casa 
de l’Era de la Llaca des del nord-oest
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La descoberta d’antics masos medievals oblidats, com de la major part de jaciments del 
país, sol ser casual . És habitual que l’obertura d’un camí, el desdoblament d’una carretera, 
la construcció d’un polígon o qualsevol obra d’urbanització treguin a la llum restes 
arqueològiques, que per llei cal que siguin excavades i documentades . És a dir, que una 
bona part de la investigació arqueològica ve dictada a casa nostra per l’atzar de les obres de 
construcció, ja siguin públiques o privades, o de les troballes casuals o accidentals .

No és aquest el cas de la casa de l’Era de la Llaca . La descoberta i l’excavació d’aquest 
antic mas perdut al cor de les Gavarres i lluny de qualsevol projecte constructiu, va venir 
donat sobretot per l’interès del propietari de la finca on es troba ubicada, el senyor Melcior 
Soler . Les tasques periòdiques de manteniment i de neteja d’una propietat rural com la 
que ens ocupa, on predominen sobretot grans extensions boscoses, de tant en tant revelen 
l’existència amagada, entre el sotabosc i el sediment acumulat, d’antigues construccions 
humanes pertanyents a altres èpoques, quan la muntanya era més viva i més activa . Feixes 
i tancats, velles barraques i romanalles d’antics masos retornen així a la vista dels humans . 
Això és el que va passar amb les restes quasi imperceptibles d’unes parets de pedra que 
apareixien, d’una manera tan fantasmagòrica que generaven més dubtes que certeses, en 
un vessant assolellat i a tocar d’una cruïlla de camins situada prop del paratge conegut amb 
el nom d’Era de la Llaca, presidit a tramuntana pel Puig Gros .

Quan el senyor Soler ens va dur al lloc, s’apreciaven tan sols un parell de punts on unes 
petites filades de pedres treien el nas entre les arrels d’alguna alzina i la terra que les mig 
amagava . Que responguessin a alguna construcció artificial era, amb la corresponent dosi 
de fe, perfectament possible . Que pertanyessin a un antic mas oblidat de fa temps era una 
hipòtesi absolutament impossible de confirmar amb el simple cop d’ull que acabàvem de fer .

El grau elevat d’incertesa no va desanimar la propietat, que assegurava, a més, que ningú 
recordava que en aquell lloc hi hagués hagut mai cap construcció, ni tan sols enrunada . Si 
l’única manera de sortir de dubtes era programar una excavació arqueològica, s’hauria de 
seguir aquest camí, encara que això volgués dir assumir el risc d’uns resultats negatius o que 
no responguessin a les expectatives inicials i que, per tant, la necessària inversió econòmica 

Com un antic mas retorna 
d’un silenci de vuit segles
JOAN LLINàS
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fos inútil . Així ho vam manifestar a la propietat que, tanmateix, va decidir tirar endavant . El 
procediment està ben regulat per la legislació . Qui té a la seva finca restes arqueològiques 
i, de grat o per força, s’han d’excavar, ha de promoure i finançar les excavacions, sempre i 
quan convenis o acords amb alguna administració no permetin que se’n deslliuri .

El senyor Melcior Soler, doncs, ens va contractar perquè investiguéssim què eren aquelles 
dèbils traces de velles construccions . Es van sol·licitar els corresponents permisos als 
Serveis Territorials de Cultura de Girona, amb la necessària documentació: una sol·licitud 
d’intervenció, una autorització de la propietat perquè es puguin efectuar els treballs, una 
acceptació de la direcció de les excavacions per part de l’arqueòloga designada per nosaltres 
i un projecte d’intervenció . Al cap d’unes tres setmanes, amb la resolució positiva per part de 
l’administració, vam engegar la maquinària .

Es va formar un equip de quatre persones: arqueòloga directora i tres oficials d’excavació, 
que pujaren fins a l’indret un dilluns de bon matí . Els esperava una màquina excavadora, 
que va començar a treballar sota l’atenta mirada de l’arqueòloga . Les primeres hores foren 
de desànim: una de les construccions, molt malmesa, no semblava que fos res més que una 
simple paret de feixa, i al seu voltant no hi havia res més . Però a mig matí les coses van canviar . 
La segona filada de pedres, extreta la terra que la cobria, va començar a agafar l’aspecte 
d’una antiga paret pròpia d’un habitatge . Va intervenir l’equip arqueològic; piquetes, paletes 
i escombres van substituir la cullera de la màquina excavadora, que continuava treballant 
una mica més enllà, sempre sota la mirada de l’arqueòloga, ara més atenta que mai . Un lleu 
indici, una sospita fonamentada, qualsevol signe d’alarma, i l’excavadora canviava de sector . 
Al final del dia, una superfície neta de vegetació i ja sense l’estrat superficial de terra aportada 
per la sedimentació natural marcava la superfície per on s’estenia el més que probable, ara 
sí, jaciment arqueològic .

El segon dia, acomiadada la màquina excavadora, l’equip d’excavació va començar una 
picada general de la superfície delimitada el dia abans . A poc a poc, van anar apareixent 
les filades superiors de tot un seguit de parets que, en dos dies, van acabar dibuixant una 
construcció de planta rectangular, subdividida en tres estances . Havia aparegut un antic mas 
del qual ningú no tenia constància . Per qüestions pràctiques se l’anomenà “casa de l’Era 
de la Llaca”, a l’espera que potser algun dia se’n pogués esbrinar el nom real . De moment, 
amb aquest nom provisional se’l catalogaria com a jaciment arqueològic i se’l descriuria a la 
memòria científica que, al final de l’excavació, calia realitzar .

Els quinze dies que duraren els treballs d’excavació foren suficients per arribar arreu al 
subsòl natural i, per tant, documentar arqueològicament la totalitat del que quedava d’aquest 
antic mas . La conclusió més remarcable fou que la casa de l’Era de la Llaca va estar en 
funcionament entre els segles xi i xiii . No era estrany, doncs, que el record s’hagués perdut i 
ni tan sols sabéssim el seu nom .
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El final del treball de camp va donar pas a la confecció de la memòria . Descripcions acurades 
d’estrats arqueològics i de murs, reportatge fotogràfic complet, inventari i dibuix dels materials 
arqueològics recuperats i els corresponents plànols –plantes i seccions– conformaven aquesta 
memòria, que constitueix el document mare que quedarà amb la descripció d’aquest antic 
mas, el qual restarà en possessió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per tot aquell qui el vulgui o el necessiti consultar . A banda, articles com el que presentem 
en aquesta publicació serveixen per difondre i divulgar troballes tan modestes i tanmateix 
tan valuoses com la que es va efectuar a la casa de l’Era de la Llaca i per deixar constància, 
en definitiva, que al final d’aquest procés havíem recuperat de l’oblit un trosset més de la 
nostra història .
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Quan pensem en arqueologia medieval, el primer que ens ve al cap és un grup d’arqueòlegs 
treballant entre les runes d’un castell o sota les voltes d’una església, esgratinyant amb cura 
dins les sepultures d’una necròpolis o, fins i tot, fent la seva feina entaforats entre bastides i 
taulons en una excavació urbana . Poca gent s’imaginarà, en canvi, una excavació arqueolò-
gica entre les romanalles d’un mas víctima de la Pesta Negra o, encara menys, a l’entorn o 
dins d’una de les múltiples cases de pagès que s’escampen per tot el país . No  és estrany . 
Fins i tot la pròpia arqueologia medieval, que ha estat fins fa no gaire temps la branca més 
desatesa d’aquest mètode d’estudi de la Història, ha tingut en general poca cura de les restes 
dels milers de masos que van poblar la geografia catalana des dels primers segles de l’edat 
mitjana . 
No val l’explicació, tradicionalment adduïda, que l’abundant documentació escrita que con-
servem als arxius fa innecessàries, supèrflues o, en el millor dels casos, poc rellevants les 
dades que puguin aportar les sempre molestes excavacions arqueològiques . Si bé aquest 
argument podria arribar a ser cert –encara que només parcialment– a partir de la baixa edat 
mitjana, per la major part dels segles medievals –fins al segle xiv en molts casos!– és innega-
ble que l’arqueologia no només complementa i completa el que aporten els documents es-
crits, sinó que en general proporciona dades absolutament inèdites i noves . Aquesta realitat 
es fa palesa especialment quan volem tractar els períodes altmedieval i medieval ple, entre 
els segles ix i xii sobretot, per als quals la documentació sol ser notablement gasiva i escarida . 
Si fins i tot en castells i esglésies, que generalment frueixen d’un registre documental més 
ric, és habitual que les excavacions arqueològiques proporcionin aplecs de noves dades que 
obliguin a revisar cronologies i història,1 què no passarà amb els petits masos que romanen 
oblidats fa segles?
Excavar masos, ja siguin antigues restes perdudes o habitatges encara en ús, és bàsic per 
conèixer la seva història i, de retruc, per anar recuperant el passat col·lectiu de l’entorn, pro-
per i no tan proper, on van néixer, desenvolupar-se, transformar-se i, en no pocs casos, morir . 
Per això cal lamentar, encara que hagin passat desapercebuts, exemples com, per moure’ns 
en una àrea geogràfica propera, els masos Fàbregas i Geli –a Riudellots de la Selva i a Fran-
ciac, respectivament–, que foren enderrocats fa ben pocs anys en desdoblar la N-ii sense 
que s’hi dugués a terme cap estudi arqueològic .2 Qui sap quantes dades es van perdre . Per 
contra, hem d’afrontar-hi casos com el del petit mas descobert i excavat prop de la Jueria 

l’ArqueOlOgIA delS mASOS medIevAlS. 
TreS exemPleS PrOPerS A llAgOSTerA 
JOAN LLINàS 
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de Sant Gregori, durant les obres de construcció d’un polígon industrial,3 o can Saragossa 
de Lloret de Mar,4 que fins fa poc eren els exemples més propers d’una pràctica que, com 
apuntàvem a l’inici de l’article, és malauradament massa recent i encara poc habitual .5

Ben a prop de Llagostera, tot i que fora dels seus límits municipals, tenim unes afortunades, 
valuoses i interessants aportacions recents en el camp de l’arqueologia dels masos medievals 
que pal·lien una mica el panorama gris que acabem d’exposar . Es tracta de tres antics masos 
medievals abandonats de fa temps i ubicats en ple massís de les Gavarres, dos a Romanyà 
de la Selva i un a Sant Cebrià dels Alls (cf . Figura 3 .2) . La seva excavació arqueològica, que 
ha estat possible gràcies a l’interès de Melcior Soler, el propietari de les finques on es troben 
ubicats, ha significat un alè fresc d’esperança i el que s’hi ha documentat ajuda a fer una 
mica menys desconeguda la història d’aquests segles, no tan llunyans com sembla, de l’edat 
mitjana .

Figura 3 .2 . Situació de la casa de l’Era de la Llaca i dels masos Sala i Fonollet
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1. LA CASA dE L’ERA dE LA LLACA

“Casa de l’Era de la Llaca” és un topònim inventat l’any 2012 per denominar les restes 
d’unes parets que treien el nas enmig de la vegetació molt a prop del punt on conflueixen les 
parròquies de Romanyà de la Selva, Sant Cebrià dels Alls i Cassà de la Selva, en ple massís 
de les Gavarres . L’excavació arqueològica que s’hi endegà el març i l’abril d’aquell any va 
evidenciar ben aviat la planta d’un petit antic habitatge ubicat en un pendent del vessant sud 
del Puig Gros, a 415 m d’alçada (cf . Figura 3 .3) .6

Les excavacions van donar bon fruit . Es va poder documentar una construcció de planta 
rectangular, tot i que amb evidents irregularitats, de 15 x 8 metres de superfície, amb l’eix 
principal orientat est-oest, encarada a migdia, mirant la vall, i subdividida transversalment en 
tres estances (cf . Figura 3 .4) . L’estança oest, la més gran, tenia una superfície útil de 5’25 x 

Figura 3 .3 . Planta de la casa de l’Era de la Llaca



Figura 3 .4 . detall d’unes estructures 
de la casa de l’Era de la Llaca

Figura 3 .5 . una de les sitges de la 
casa de l’Era de la Llaca

58

J.
 L

lin
às

J.
 L

lin
às



59
6’40 m, i en l’espai interior hi havia tres sitges excavades en el subsòl (cf . Figura 3 .5), una 
agrupació de tres forats de pal de funcionalitat desconeguda i una possible porta oberta en el 
mur sud . L’estança central tenia una superfície útil de 4’5 x 6 m, i en l’interior hi havia dues 
sitges . Finalment, l’estança est, més petita i malmesa, tenia una amplada que no arribava als 
3 m, un desguàs que la travessava i que travessava també el mur de façana sud, i s’hi van 
trobar, al nord-oest, una rastellera de tres forats de pal alineats que semblaven marcar els 
límits d’una antiga estructura feta de materials peribles .
L’estat de conservació dels murs d’aquesta construcció era en general força deficient . De fet, 
es tractava de part d’un sòcol de pedres lligades amb fang que hauria sostingut una paret de 
tàpia i una coberta d’elements vegetals, dels quals no quedava cap rastre . El material arque-
ològic va permetre datar el funcionament d’aquest mas entre el segle xi i la primera meitat 
del xiii . L’absoluta preeminència de ceràmiques de cuita òxido-reductora, amb desgreixants 
sovint de mides considerables i formes limitades quasi exclusivament a olles de perfil en S, 
no va permetre avançar més enllà d’un segle xii inicial el moment de fundació del mas (cf . 
Figura 3 .6) . Alhora, en els nivells d’abandó, la presència de ceràmiques reduïdes fetes a 
torn ràpid, amb absència total d’altres tipus ceràmics immediatament posteriors, deixaren 
entreveure un moment final del mas que no l’hem de portar gaire més enllà de la primera 
meitat del segle xiii . 
La casa de l’Era de la Llaca és, doncs, un bon exemple de com era un petit mas –com tants 
i tants n’hi devia haver per tot el país– en els segles centrals de l’edat mitjana . El seu aban-

Figura 3 .6 . dibuix de tres peces de 
ceràmica grisa medieval de la casa 
de l’Era de la Llaca
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dó tan primerenc i l’afortunada circumstància de la seva troballa han permès documentar 
l’existència i els trets bàsics d’un assentament rural medieval del qual no coneixem ara per 
ara cap esment escrit, ni tan sols el nom . Potser algun dia apareixerà algun document que 
hi farà referència i en podrem saber alguna cosa més; mentrestant, tot el que en sabem ho 
devem exclusivament a l’arqueologia .

2. EL MAS SALA dE ROMANyà

Igual que la casa de l’Era de la Llaca, el mas Sala es troba a la part nord de Romanyà de la 
Selva, en aquest cas en un vessant assolellat de la capçalera de la riera Verneda . També com 
el mas anteriorment descrit, les seves ruïnes foren localitzades casualment durant unes tas-
ques de desbrossament del bosc i també fou objecte d’excavacions arqueològiques .7 Aquest 
mas, tanmateix, presenta dues característiques importants que el diferencien de l’anterior . 
En primer lloc, la cronologia, ja que, si bé té uns orígens clarament medievals que hem de 
remuntar almenys fins al segle xiii, sabem que va estar habitat amb tota seguretat fins al 
segle xvii . I en segon lloc perquè, amb posterioritat a l’excavació, foren localitzats alguns 
documents escrits que hi feien referència, i que van permetre substituir el topònim inventat 
que l’identificava, “can Llach Vell”, pel nom real: el mas Sala de Romanyà . A partir d’aquí, 
reconstruir la seva fins aleshores oblidada història va ser més fàcil .
No tractarem amb detall les troballes arqueològiques més antigues que es van efectuar al 
mas Sala, perquè no comparteixen amb el mas res més que el fet casual de trobar-se en el 
mateix lloc . Es tracta de quatre sitges d’època romana –entre els segles i a .C . i i d .C .– que 
proven l’explotació humana d’aquest sector muntanyós de les Gavarres en una època de la 
qual, en l’àmbit del massís, se’n tenen molt poques dades fora de les seves zones perime-
trals . Són unes dades indubtablement de gran interès, però que defugen el tema principal 
d’aquesta comunicació i no farem res més que deixar-ne constància .
Les excavacions van permetre documentar una construcció rectangular, quasi quadrada, 
de 14’55 x 12’68 m –és a dir, 184’5 m2–, subdividida en cinc estances i feta amb parets de 
pedres lligades amb fang (cf . Figura 3 .7) . Aquesta casa presentava dues fases construc-
tives clarament diferenciades . La més antiga estava conformada per les dues habitacions 
ubicades al nord-est de l’edifici, que dibuixaven un petit mas primigeni de 8’60 x 7 m, amb 
una porta oberta prop de la cantonada sud-est, un petit forn domèstic (cf . Figura 3 .8) i tres 
sitges excavades al subsòl (cf . Figura 3 .9) . El material arqueològic recuperat, compost exclu-
sivament per ceràmica de cuina medieval, va permetre situar aquest edifici al segle xiii . La 
posterior troballa de documentació escrita referent al mas va confirmar aquesta cronologia . 
Fou a principis del segle xiii quan el senyor del castell de Monells féu establiment del veí mas 
Llach, que, segons esmenten els documents, limitava al sud-oest amb un mas Sala que va 
resultar ser el que feia pocs mesos havia estat objecte d’excavacions . En aquesta època la 
senyoria directa del mas era exercida pel monestir de Sant Feliu de Guíxols i el senyor útil 
era Pere Sala .
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Romanyà
Les habitacions 1 i 2, a dalt a la 
dreta conformen l’edifici original, i les 
habitacions 3, 4 i 5 corresponen a 
l’ampliació posterior .

Figura 3 .8 . detall del forn domèstic 
del mas Sala de Romanyà
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La segona fase constructiva del mas és una notable ampliació pels costats sud i oest que li va 
donar l’aspecte definitiu . Al sud s’hi bastiren dues cambres, on foren localitzades dues noves 
sitges, i a l’oest una gran estança allargassada que segurament fou emprada com a cort o 
graner (cf . Figura 3 .10) . El material arqueològic recuperat, entre el qual cal comptar cerà-
mica esmaltada blanca i decorada en blau, va permetre situar aquesta ampliació al segle xv .

Figura 3 .10 . una part de les restes 
del mas Sala de Romanyà, durant 
l’excavació

Figura 3 .9 . una de les sitges 
descobertes al mas Sala de Romanyà
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Aquesta reforma assenyala el moment culminant del mas . Després vindran temps més crí-
tics, tal com sembla reflectir el fet que, a mitjans del segle xvi, el monestir de Sant Feliu 
estableixi el mas Sala a Antònia Llach, de manera que passarà a engruixir el patrimoni de 
la puixant hisenda veïna . La documentació posterior calla, però l’arqueologia parla: el mas 
Sala no passarà del segle xvii, segons han revelat els nivells arqueològics d’abandó i caurà 
en un oblit de més de tres segles . En aquest cas, per tant, la descoberta de les seves restes 
arqueològiques ha permès identificar i ubicar el “mas Sala” que apareix als documents . Au-
tomàticament això ha permès casar les informacions arqueològiques amb les documentals 
i refer la petita història d’un mas, d’una part de Romanyà i del massís de les Gavarres, que 
feia més de tres segles que s’havia enfonsat en l’oblit .

3. EL MAS FONOLLEt

El mas Fonollet està ubicat una mica més al nord, al vessant sud del Puig d’Arques i a uns 
1 .500 m a ponent de l’església de Sant Cebrià dels Alls, parròquia a la qual el mas va pertà-
nyer . Aquest mas constitueix un tercer cas que, si bé té punts en comú amb l’exemple del 
mas Sala, presenta algunes diferències que cal valorar . En primer lloc, ens trobem davant 
d’un mas força gran, d’unes característiques que l’apropen a molts dels masos d’orígens 
baixmedievals que coneixem i que el diferencien lleugerament de l’esmentat mas Sala . Per 
altra banda, la documentació que en parla és força més gasiva i les dades aportades pels 
arxius presenten importants llacunes; amb tot, la inscripció de la parcel·la on es troba al 
Registre de la Propietat com a “pieza de tierra llamada Fonollet”, ha permès relacionar-la 
amb un mas Fonollet esmentat el 1319 . Finalment la intervenció arqueològica, que s’hagué 
de limitar a un seguit de sondejos, també va deixar alguns interrogants oberts . Tot i així, com 
en els altres dos casos que hem conegut, el fet d’haver-s’hi pogut intervenir ha estat clau per 
esbossar-ne els trets principals i conèixer-ne, encara que sigui d’una manera molt general, 
la  història .
Del mas Fonollet, els documents en parlen poc . Ens diuen que l’any 1319, data més antiga 
coneguda, hi vivia Berenguer de Fonollet i la seva família, que segurament el tenia sota el 
domini directe de Bernat de Cruïlles, senyor del castell homònim . Després, un buit de tres 
segles, i un darrer i breu esment del segle xvi o xvii que l’anomena “Mas Fonollet de Camós” .8 
Res més .
La intervenció arqueològica, efectuada l’any 2010, va permetre documentar la planta del 
mas d’una manera completa (cf . Figura 3 .11) . De planta trapezoïdal i amb la façana en-
carada al sud-est, tenia una superfície construïda de 265 m2 i presentava dos cossos 
clarament diferenciats . El cos principal, al costat est, de 195 m2, estava fet amb murs de 
pedres lligades amb fang i d’un gruix considerable –entre 75 i 90 cm– i se subdividia in-
teriorment en tres grans estances . Una porta oberta al nord-est del mur de façana donava 
accés a una primera estança, molt allargassada, que ocupava tot el costat de llevant de 
l’habitatge . D’aquesta cambra es passava a un petit distribuïdor, al nord, que donava accés 
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a una segona estança, més petita, situada al costat nord-oest del mas, i a una sala força 
gran, que ocupava tota la resta d’aquest cos principal i que estava compartimentada en 
tres àmbits més petits . 
El gruix dels murs d’aquest edifici fa pensar que molt probablement tenia una segona plan-
ta, i la presència de carreus treballats i fins i tot d’alguna dovella, donen fe que ens trobem 
davant d’un mas d’una certa volada constructiva, semblant a molts masos que encara avui 
conserven més o menys intactes l’estructura i la fesomia dels segles xv o xvi, amb un portal 
adovellat i finestres de pedra picada . Aquesta part del mas, més sòlida i amb elements d’una 
certa qualitat, seria la destinada a l’habitatge (cf . Figura 3 .12) .
Adossat a ponent, però sense comunicació directa des de l’interior del mas, hi havia un 
segon cos més petit –70 m2–, de parets no tan sòlides, format per tres estances (cf . Figura 
3 .13) . S’hi accedia des de l’exterior per una porta, oberta al seu extrem sud, que donava ac-
cés a una estança molt allargassada, des de la qual s’accedia a les altres dues, més petites i 

Figura 3 .11 . Planta del mas Fonollet 

Les habitacions 4, 5 i 6, a 
l’esquerra, són les afegides a 
l’edifici principal.
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totalment interiors . Segons tots els indicis, aquesta part del mas, de factura menys acurada, 
aniria destinada a corts i graners .
El fet de no haver-hi pogut intervenir en extensió no va permetre establir datacions precises 
ni una hipotètica evolució arquitectònica del mas . En tot cas, en algun sondeig s’apre-
ciaven murs superposats que evidenciaven unes reformes que no es van poder acabar 
d’esbrinar satisfactòriament i que potser haurien permès saber com era el mas en els 
primers segles d’existència . El material arqueològic recuperat, això sí, tot i que no és gaire 
abundant, ens permet documentar l’existència del mas a partir del segle xiii, i el registre 
continua ininterromput fins al segle xviii o principis del xix, que és quan el mas Fonollet 
s’abandonaria . Entre les ceràmiques recuperades, típiques d’aquests períodes, hem d’es-
mentar terrissa reduïda de cuina i esmaltada decorada en verd i manganès, blau i daurat 
(cf . Figura 3 .14) . També remarcarem la troballa d’un podall de ferro i de tres piques de 
pedra (cf . Figura 3 .15) .

Figura 3 .12 . vista de l’edifici 
principal del mas Fonollet des del 
sud

Figura 3 .13 . L’edifici auxiliar del mas 
Fonollet
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En el mas Fonollet, doncs, tenim l’exemple d’un edifici que –a diferència del mas Sala–  va 
tenir unes dimensions i un aspecte que l’apropen a molts dels masos que avui coneixem . 
Això es deu a la pervivència fins a un moment relativament proper a nosaltres, amb unes més 
que probables reformes importants a inicis de l’edat moderna, però també es deu al fet de 
no haver-s’hi pogut endegar una excavació en extensió que potser ens hauria revelat alguna 
cosa més de l’edifici medieval primigeni .
Sigui com sigui, tant aquest mas com els altres dos són exemples ben clars de la necessitat 
d’efectuar excavacions arqueològiques en tots els masos del país que tinguin orígens medi-
evals –que són molts i molts–, si més no sempre que qualsevol incidència els pugui afectar . 
Les dades històriques que s’extreuen de l’excavació arqueològica dels masos no tan sols 
poden ser, com hem vist, molt valuoses, sinó també extremadament fràgils . La poca entitat 
física de molts dels masos oblidats i enterrats, les reformes poc respectuoses i abusives 
que sovint afecten els que es volen recuperar i, sobretot, la desídia que fa que molts masos 
s’enrunin o siguin enderrocats impunement, continuen volatilitzant encara a hores d’ara una 
quantitat impressionant de dades històriques que no trobarem mai als arxius i que afecten 
d’una manera decisiva el coneixement de l’edat mitjana del nostre país . 

Figura 3 .14 . Material arqueològic del 
mas Fonollet: dues peces de verd i 
manganès (segle xiv) i una de blau 
valencià (segle xv)
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Figura 3 .15 . Pica de pedra 
descoberta al mas Fonollet

NOtES 

1  Podem esmentar, per exemple, el cas recent –desembre de 2013– de les troballes efectuades a l’interior de l’er-
mita de Santa Cristina de Lloret de Mar . En el subsòl d’aquest edifici, que estava documentat únicament a partir 
del 1354, s’han trobat les restes de l’ermita antiga i una petita necròpolis, que s’han pogut datar vers el segle X . 
De cop, la història d’aquest temple ha guanyat, pel cap baix, quatre segles .

2 LLINÀS-MALLORQUÍ, 2005 .
3 LLINÀS-FRIGOLA-MONTALBáN, 2005; LLINÀS-FRIGOLA-MERINO-MONTALBáN, 2006 .
4 LÓPEZ-GONZáLEZ-PANCORBO-SALVÀ-ZUCCHITELLO-CASALS-SANZ, 2007 .
5  Fora de les comarques gironines, la documentació arqueològica de masos medievals ha estat una mica més afor-

tunada, tot i que ha continuat essent el parent pobre de l’arqueologia medieval . Podem destacar, això sí, alguns 
casos interessants com el mas B de Vilosiu, a Cercs; el mas Vilar, a Olesa de Montserrat; el mas dels Turons, a 
Rupit; Torrebonica, a Terrassa; la torre Xinverga, a Sallent; Can Julià, a Vallirana; Can Roqueta, a Sabadell o els 
Pinetons II, a Ripollet; o el mas del Pla de Sanç, a Sant Salvador de Guardiola cf . BOLÒS, 1996; VILA, 2000 i 
2007; SERRA, 2004a i 2004b; ANTEQUERA-FERRER, 2007; MORERA, 2007; ARCOS, 2007; VILLARES-ROIG, 
2011; BALSERA-ROIG, 2011 . Hi hem d’afegir també algun assaig de síntesi, com els de Jordi Bolòs, J . M . Vila o 
Assumpta Serra; cf . BOLÒS, 1998; VILA, 2003; SERRA 2007 . En conjunt, però, el bagatge és petit . 

6  L’excavació fou dirigida per l’arqueòloga Anna Augé, cf . AUGÉ, 2014 .
7  La direcció anà a càrrec de l’arqueòloga Dolors Codina i els resultats han estat publicats en dos articles, cf . 

CODINA-LLINÀS-MERINO-MONTALBáN, 2012; CODINA-LLINÀS-MERINO-MUNDET, 2012 .
8 CODINA-LLINÀS-MALLORQUÍ-MERINO, 2010 . 
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