
ASSUMPTA SERKA 1 CLOTA 

PROSPECCIONS A TAVERTET 

Després d'una primera campanya de reconeixement del terreny i d'iniciar una 
primera experiéncia en el camp de la toponímia i de l'enquesta entre els habitants 
del lloc i una vegada experimentats uns bons resultats, s'ha iniciat el treball de 
prospecció amb uns objectius i una metodologia més concrets. 

S'ha partit dels primers plantejaments de treball que varen desembocar en la 
necessitat d'un treball de reconeixement espacial per tal d'ampliar i interrelacionar 
els resultats obtinguts en un primer estudi documental i s'han proposat unes 
hipótesis de treaball utilitzant unes metodologies adients per cada objectiu tenint en 
compte l'estructura del terreny. 

Partint d'aquests pressupostos, aquesta segona campanya s'ha dut a terme 
I'estiu del 1989 amb un grup d'estudiants (entre 10 i 15) d'historia, i principalment 
de I'especialitat de medieval de la Universitat de Barcelona. Es de notar I'interks 
demostrar pel grup format pels estudiants que són de la comarca, de manera que 
s'esti intentant que es prepari en aspectes concrets del treball per tal de formar un 
bon equip amb un coneixement profund sobre les problemitiques que es plantegen 
com s'aniran exposant.' 

Diversos són els temes que s'han plantejat. Certament gairebé tots han estat 
objecte de pofkmiques per aquells arqueblegs que estan portant a terme treballs 
d'aquests tipus, com es pot copsar de les Intervencions recollides en el «Coloquio 
sobre distribución y relaciones entre los asentarnientos» celebrar a Teruel el setem- 
bre de 1984 (publicat el 1985). Alguns dels temes que es plantegen són exclusius de 
les kpoques d'estudi que fonamentalment estin portant a terme, propis &una etapa 
anterior a la documentació escrita. D'altres, aixi mateix, i per la mateixa causa, 
representen una problemitica més específica del nostre treball ja que justament en 
aquest cas I'estudi parteix d'uns coneixements obtinguts per mitja de documents es- 
crits. 

Un d'aquest temes forca polkmics ha estat el de la teoria que ha de precedir la 
prospecció. Tot i que s'accepta majoritiriament i fins i tot es dóna com a imprescin- 
dible el que existeixi, crec que a I'igual que en el treball documental, tenir uns 
objectius d'estudi molt específics pot restingir els resultats en aquells que s'acoplin a 
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I'establert. Crec que 4s obvi que es parteix d'una teoria que de fet és la que marca la 
Iínia d'investigació i fins i tot pot marcar la metodologia pero sempre s'ha de deixar 
un marge a l'espontaneitat per tal de copsar toca I'informació que pot oferir el 
terreny. Ni tampoc crec que sigui bo marcar-se uns objectius massa determinats sinó 
que s'ha de deixar que siguin els vestigis arquenlógics o la documentació els que 
marquin el treball. 

Es per aquesta causa que sóc partidaria d'una prospecció global, no selectiva i 
sistemática. Soc conscient del risc que aixb comporta en tant que pot suposar una 
inversió de temps potser desmesurat en relació amb els resultats obtinguts, pero crec, 
si més no, que aixi ha de ser en un primer treball d'aproximació n la distribució de 
I'espai. Dic que almenys el primer treball s'ha d'encarar en aquests objectius per tal 
d'obtenir un model de base prou fiable per aixi posteriorment, si esta ben fet, poder 
servir de punt de referencia. 

S'enrén així quan un dels principals objectius d'aquestes campanyes de prospec- 
ció és arribar a obtenir unes tipologies de I'habitat corn ho permet el treball que 
s'esta fent en el terme de Taverter: balmes, mas adossat a la roca, mas horitzontal, 
mas vertical, torres, etc. Formant part d'aquesta primera fase de prospecció un altre 
dels objectius proposats és I'observació dels empla~aments on s'ubiquen aquests 
habitats, que segurameht es podran relacionar amb unes necessitars econbmiques i 
polítiques determinades tot intentant establir unes cronologies. Econbmiques, tot 
interelacinnant els mitjans de subsistencia amb les possibilitats geogrifiques del 
terreny i les tkcniques del moment. 

Per a I'estudi coherent d'aquests objectius cal buscar un espai que tingui una 
unitat en si mateixa que li permeti els mitjans suficients, tant pel que fa a 
I'organització propia d'una comunitat de pagesos, com per I'autosuficiencia tanr 
característica de l'epoca medieval. Aquestes unitats poden ser la parroquia, el castell 
termenat o un espai geogrific que mantingui una cnhesió en el seu plantejament 
economic. Segons les necessitats que es vulguin cobrir, aquest marc ~eografic pot ser: 
el municipi, la subcomarca o la mateixa comarca. 

Així, doncs, en aquestes primeres campanyes s'han centrar els estudis en la 
recerca de la unitat de producció familiar de I'epoca, que era el mas, els seus centres 
prnductius com els molins, forns, les seves vies de comunicació o els centres de poder 
corn a objecte de vigilancia o de pressió, essent el marc més idnni el terme de Taver- 
tet. 

Metodologia 
En la prospecció arqueolbgica d'un espai ampli diversificat com és el terme 

municipal, no es pot parlar de la utilització d'un únic metode. La fotografia aeria i la 
toponímia tot i ser les primeres utilitzades, no proporcionen tots els elements 
necessaris per a la localització de tors els jaciments. En una zona muntanynsa, la 
fotografia seria permet descobrir estructures, si aquestes han deixat mnstres com ara 
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marges, camins, terrasses en les muntanyes, pero és molt difícil que mostri les runes 
de contruccions amagades entre els arbres o el sota-bosc. 

A través de l'estudi acurat de la toponímia es poden descobrir molts jaciments, 
pero seinpre n'hi ha que amb el pas dels anys s'ha perdut tot rastre de la seva 
existencia, fins i tot el nom. 

Per a la realització de la campanya de prospecció d'aquest any 1989 ens hem 
dividit en dos grups, assignant a cada grup uns objectius diferenciats. 

L'un, formar normalment per 4 o 5 persones, es dedica a rastrejar la zona de la 
riera de Bala en la seva part baixa per intentar descubrir algun vestigi arqueolbgic de 
i'kpoca medieval. Més que un rastreig sistematic, molt difícil de poder fer a causa del 
cardcter accidentat del terreny, se centraren més en aquells llocs assenyalats per la 
toponímia, o bé per les fotografies aeries. També es tingueren en compte els indicis 
que presentava el terreny, com ara les restesde feixes de terca, forats, etc. Una vegada 
localitzades les restes, es netejaven superficialment, si calia, i es mesuraven, dibuixa- 
ven, fotografiaven, descrivint minuciosament el lloc prospectat i intentant datar-les. 
Sovint per aquesta part del treball ens ajuntavem els dos grups. 

El segon grup, més nombrós, entre 6 i 7 persones, es destina a un treball més 
sistemhric, mitjancant l'aplicació d'un metode de rastreig global en una zona 
determinada, intentant analitzat qualsevol vestigi o senyal del terreny. Per portar a 
terme aquesta experiencia es dividí la zona en franges de 2 m. d'amplada per a cada 
persona, de manera que es pogués fer un seguiment acurat del terreny. El rastreig 
s'ha fet en zig-zag, assenyalant en uns fulls mil.limetrats les coordenades de la 
ceramica locaiitzada i dibuixanr, a escala, aquells elements del terreny que fossin 
fruit de la presencia de l'home. Per aquest tipus de treball es busca una zona que fns 
adient, ja que si es vol localirzar cerimica, no es por fer en qualsevol lloc perque en 
llocs boscosos i amb pendents és impossible de ttobar-n'hi. A cada lloc, cal utilitzar 
la metodologia més apropiada. 

Aixídoncs, aquest metode es va experimentar en dues zones diferents. L'una era 
el lloc conegut popularment com les cartigues $en Peteredan, situar en la partió 
entre les Baumes i la Perereda. Després d'assenyalar amb gran minuciositar qualse- 
vol vestigi o indici en el terreny, els resultats, tot i no ser definitius, són prou 
interessants. Cal distingir la informació aportada per la cerimica i la dels indicis 
d'ocupació humana. Pel que fa a la primera, a més de situar la ceramica en el paper 
mil.limetrat, s'intenti fer un segitiment de la seva procedencia. 

Els resultats foren sorprenents. No fou possible arribar al seu lloc d'origen, en 
unes baurnes situades a dalr del desnivel1 i sota del petit cingle per la part de dalt, 
perb en canvi, sense saber I'explicació, descubrírem acumulacions de peces de 
cerimica en petits munts. Aquests nuclis de ceramica, 3 en aquesta petita zona, 
ampliaven Les seves mostres en un radi de 2-3 m. Amb tot, la ceramica medieval 
quasi era inexistent. 

A part de la ceramica, aquest treball exhaustiu ens porti al descobriment de 
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dues cavitats a dalt d'una roca que podrien haver servir per a la elaboració del vi en 
1'A.E.M. També aporta els senyals d'una filera recta de pedres a nivell del terra d'una 
Ilargiria de 3 m. i una distancia d'uns altres 3 m. d'un gran penyal. En ser un trebail 
de prospecció a nivell del terra no s'ha pogut aveusar en aquest aspecte. 

L'altra part que s'experimenti en el metode del restreig sistematic fou el pla del 
Castell, on s'hi trobi ceramica grisa medieval, I'estudi de la qual, com que no 
disponíem del permís corresponent a aquesta zona, no vam poder dur a terme en la 
seva totalitat. Tan sols serví per experimentar la validesa del metode. 

Utilitzant aquest metode cal plantejar-se la problemitica de la ceramica. S'han 
fet treballs molt rigurosos en aquest camp fins al punt de poder determinar amb 
precisió el lloc d'un jaciment, pero penso que solament és valid parcialment ja que 
s'ha de comptar amb els marges d'error que comporta el desplacament del material a 
causa dels factors motivats pel mateix pas del temps: climitics, de conreu, etc. En tot 
cas aporta un primer indici que cal investigar a través d'altres metodes com ara la 
prospecció elecrrica o una cala si s'escau. Pero, així mateix, sorgeixen d'altres 
problemes com és el de la propia datació. No es por asegurar que la ceramica 
trobada en superfície sigui I'única que es trobi en el jaciment, sinó que n'hi pot 
haber d'altra a sota de les suposades estructures que ens han donat indicis de la seva 
existencia les cerimiques de superfície. 

El nostre objectiu és localitzar llocs d'hibitat o de produccjó per tal d'estudiar 
una estructura espacial reflexe d'un sistema economic i social. Es per aquesta causa 
que interessa, d'entre la cerimica superficial, la que ens permeti datar el jaciment 
dins del marc cronologic de l'kpoca medieval. Així doncs, es fa una selecció de la 
cerimica ja que no es busca una cronologia de cultures. Com ja he dit, aquesta 
cerimica que ens dóna noticia del jaciment es té en compte i s'estudia per ser motiu 
d'informació, i no per ella mateixa. Aquesta tasca ja es fari si és que s'excava el 
jaciment. Finalment, també se'ns planteja el dilema de si aquesta ceramica cal 
endur-se-la o deixar-la en el lloc on s'ha trobat. En aquest moment encara no tenim 
totalmenr resolt aquest dilema, per la qual cosa n'agafarem mostres representatives. 

Aquesr metode, tot i la seva eficicia, exigeix una gran dedicació de temps i per 
aixo no s'utilitzi de forma extensiva i única. A més, no s'havien de menystenir les 
informacions que ens aporten, com ja s'ha dit, la toponímia, la fotografia seria, la 
memoria dels vilatants, i més en concret de J. Sanglas. 

Cal remarcar, pero, la dificultar que es presenta a l'hora de datar els possibles 
jaciments, atesa la gran dificuitat de trobar cerimica a la superficie en aquests liocs tan 
muntanyosos. A partir d'ara s'esti treballant per buscar altres formes de datació, a través 
de la forma distributiva de I'element en qüestió, dels paraments, camins, etc. Pero fins i 
tot així, en tenir tan p ~ c s  jaciments excavats medievals, es fa difícil poder datar per 
comparació. Per tant vull remarcar que tot esta en fase d'estudi. 

Tot el material recollit es troba en fase d'estudi i esta disposat al Departamenr 
d'Historia Medieval, Paleografia i Diptomatica de la Universitat de Barcelona. 
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JACIMENTS 

1. Bauma Esplugues 
Tipus de jaciment: Cova natural d'habitació amb estructures peribles. 
Descripció: Bauma de superfície molt irregular tant pél cantó de la paret natural 

com pel cantó de la paret que la tanca. Algunes de les mesures són: amplada de 5'75 
m. a 3'28 m. en la part que correspon al foc a terra que acaba en punxa, de forma 
triangular. Llargaria per parrs: 8'30 m., 7'45 m, i 7 m. La part dels 7'45 m. de 
llargada esta dins d'un espai tancat per parers amples de 60 cm. la que la divideix de 
la resta de la construcció. La llum de la porta 6s de 98  cm. Per la distribució de 
I'habitacle sembla que és la que correspon al bestiar. Tota la bauma esta tancada per 
una gran paret de 90 cm. que recorda una muralla. La seva forma constructiva és de 
doble paret. No s'hi va trobar cerimica en la superfície. 

Cronologia: No esta ben determinada. Per les estructures conservades pot ser 
medieval i haver estat utilitzat fins fa poc temps. El nivel1 del sol esta a mitja alcada 
de la porta a causa de la sedimentació dels escrements de bestiar, segurament de xais. 
Per la documentació pot ser Baix Medieval. 

2. Bauma de les Piques 
Tipus de jaciment: Cova natural d'habitació amb estructures peribles. 
Descripció: Cova natural amb parets en la parr exterior. Forma allargada de 60 

m. Superficie irregular per la parr exterior oscil.lant entre 5, 7 i 3 m. Amplada de la 
paret 0'70 m. Tres piques al mig de la cova, d'on li ve el nom, que recullen I'aigua 
que degota i que deu venir d'una deu. Hi virem trobar ceramica grisa medieval a la 
superfície prop de l'entrada. Va ser reutilitzada posteriorment com a abeurador de 
bestiar. 

Cronologia: Per la cerimica trobada en superfície es pot datar a I'epoca medie- 
val, concretament al s. XIV. Pot haver estat utilitzada fins al segle XX. 

3. Casa de Bala 
Tipus de jaciment: Lloc d'habitació amb estructures conservades de casa. 
Descripció: Restes de parets limitant un rectangle allargat de 8'40 m. per 3'35 

in. Amb una amplada de paret de 0'70 m. Perla llargada d'aquest espai i per la seva 
distribució es pot suposar que hi encabia dues habiracions, una de les quals és la 
cuina. Aquesta hipotesi no es por demostrar a través de la neteja superficial que s'hi 
va realitzar, pero per comparació amb altres masos excavats, practicament es por 
assegurar aixi. Que una de les habitacions era la cuina ve avalat per la ubicació del 
.foro a dos nivells que s'hi conserva. Aquest forn, que sobresurt en la part exterior, 
recolzat en la seva part sud en una paret que pels seus paraments es pot datar del s. 
XVII-XVIII, el qual ens mostra que va ser utilirzat durant tor aquest temps. 
Paramenr irregular amb mesures de 0'20 a 0'50 per 0'40 a 1 per 0'20 a 0'70 m.. La 



paret nord esti recolzada en un desnivel1 del propi terreny. Predomina la paret seca. 
Es destaquen dues pedres treballades artificialment formant encaixos o una forma de 
canalera. La seva forma cúbica esta enmarcada entre unes mesures de 0'30 per 0'35 
m. i 0'60 per 0'80 m. 

Cronologia: Per I'estructura pot ser medieval. Per la cerimica [robada a la 
superficie, pot ser més moderna. Medieval en el seu origen i pervivkncia posterior 
fins aquest mateix segle. 

Mas sobre la roca 
Tipus de jaciment: Lloc d'habttació amb estructures conservades de casa. 
Descripcio Prop de la carretera de 1'Esquirol a Tavertet, a l'altura de la casa 

Nova del Sunyer al cantó dret del camí que porta al Sunyer de Baix, s'hi troba un 
parament d'uns 50 cm. assentat sobre una gran roca. Actualment el que en resta és 
una acumulació d'enderroc, podent-se distingir una filera de pedres ben limitades. 
La construcció la formen 3 nivells de carreus més o menys regulars. Es troba 
orientada al cantó oest. Cal destacar la perfecció de les pedres corresponents a la part 
esquerra que contrasta amb el munt de pedres d'enderroc situades al seu darrera. La 
seva forma allargada recorda el mas medieval. No s'ha trobat cerimica al nivel 
superficial. En la seva part nord-esr de segliida es rroha la roca del sol. En la part sud 
es troba una roca de base molt ample d'un metre, de cantó, pero una mica arrodonit 
pels seus extrems. Corona la roca una plataforma també de forma regular quadrada 
que esta situada en un cantó. Toca la roca esta enganxada dins del terca. A uns 
metres més avall, a banda i banda del camíes troben altres estructures de paraments 
més conservats, pero amb la neteja superficial no s'ha pogut limitar. 

Cronologia: Segons la documentació pot correspondre a un mas medieval datat 
al s. XIV. 

5. Forn d e  calr d e  la Perereda 
Tipus de jaciment: Lloc de centre de producció i expiotació factorial. 
Descripció: El forn de cal$ es troba emplagat sota un conjunt d'alzines situades 

arran del camí. Al cantó nord s'hi troba una pared de pedra amb parament de 0'90 
per 0'30 m. Al terra s'observa una serie de pedres d'enderroc. El forn presenta una 
forma circular i s'insinua un sostre de pedra com de Iloses. 

El desnivel1 actual és d'1'03 m. La seva construcció és més gran que e1 que es 
coneix per als forns medievals: Diagonal: 3'25 m. del recinte circular. Amplada 
mixima: 4 m. No s'hi han trobat restes de cerimica. 

6. Roques rreballades en  el camí vell d e  la Perereda a les Baumes 
Tipus de jaciment: Lloc de centre de ptoducció i explotació per al vi. 
Descripcio Sobre una gran roca on s'hi pot pujar per 4 o 5 esgraons artificials. A 

dalt s'hi trobaren dos forars de forma ovalada. Mesures 25 cm. de fons i 85 cm. de 
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llarg el gran. Entre I'un i l'altre s'hi troba una canalització. També conté uns 
encaixos als quals es podria acoplar un sostre. Prop de totes aquestes cavitats hi ha 
dibuixada la silueta d'un gos. Tot piegat el situa a I'A.E.M. A la part de sota 
d'aquesta gran roca s'hi troba un fragment de ceramica grisa. 

Cronologia: A.E.M. 

7 .  Canalet i reclosa del  Molí Bernat 
Tipus de jaciment: Lloc de centre de producció i explotació agrícola. Concreta- 

ment per un molí. 
Descripció: A sobre de la riera de Bala prop del pont que estava sobre I'antic 

camí que anava de I'Esquirol a Tavertet, s'hi troben els forats de la reclosa del molí 
Bermat. Aquest deu ser el moli de les Canais que surt documentat pels s. XIII-XV. 
Dic que deu ser aquest pel fet que I'aigua que anava del riu al molí era transportada 
per una canalització que encara perdura en algun dels seus trams. Així rnateix, 
aquest molí deu tenir el seu origen en ]'&poca medieval ja que el camí que hi mena 
parteix del pont rominic medieval i segueix una part per sobre d'aquesta canalitza- 
ció. El camí en part refet, té una estructura medieval. La reclosa estava formada per 
7 forats quadrats més 4 de petits rodons situats en la part del tancat. El canalet té la 
distribució següeot: Esta limitat per un cantó per la mateixa paret natural. L'altre 
cantó esta aguantat per unes grans pedres paral.lelepípedes de 0'4 o 0'5 m. d'alcada 
per 0'26 en la seva base. La part superior esta limitat, com ja s'ha dit, pel cami 
empedrat, a sota en uns 0'5 m. esta recobert de terra. Aguanta el canalet una altra 
pedra d'un 0'19 m. i en una alcada de 0'40 m. és la boca del canalet. El pont té una 
amplada de 1'60 m. en la part estreta; 2'40 m. en la part ample. El pont té uns 20 m. 
de Ilargada. L'amplada de la volta és de 5'63 m. El moli esti en la fase d'estudi per 
delimitar la part més antiga ja que actualmenr la canalització de I'aigua va per un 
cantó, pero es pot endevinar que anava per una altra direcció. 

Cronologia: Medieval fins al S. XX. 

8. Forats al Hit del  r iu  al final de la riera d e  Bala 
Tipus de jaciment: Possible lloc de centre de producció i explotació agrícola. 

Possiblement per un molí. 
Descripcio Seuyals a la roca en forma arrodonida forman: fileres. No es veu clar 

si és per un moli o un gual. Esta situar al final d'una riereta, ara seca, abans d'entrar 
al Panti de Sau. Tot pertany a la riera de Baia. 

Cronologia: Possiblement medieval per la seva estructura i distribució. 

Resultats 

Les primeres reflexions d'aquestes campanyes es poden distribuir en quatre 
punts: 
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1. Continuitat de poblament. 
2. Diversitat en les tipologies de I'habitat. 
3. Primeres hipotesis sobre la concentració de masos com a unitats de produc- 

ció familiars en un territori. 
4. Relació entre I'empla(ament i arquitectura de llocs represenratius del 

poder, com ara castells o torres, amb el moment bistoric de la construcció. 
1. Seguiment de població des del Paleolitic final, Neolitic, Bronze, Ferro, 

Ibkric, Rnmi, Medieval, etc. fins a la actualitat a partir dels treballs portats a terme 
per arqueolegs d'tpoques anteriors. 

2. Gran diversitat de tipolngies d'habitat: balmes, mas adossat a la roca, mas 
hnritzontal, mas vertical. 

En els masos horitzontals es pnt distingir dues formes distributives de I'habi- 
tat: 

- El més senzill, que es caracteritza per un espai reduit d'habitatge destinar a les 
persones emmarcat en un espai rectangular amb dues habitacions. Aquesta forma 
distributiva no és exclusiva d'una tipologia sinó que s'ha pogut trobar en balmes (la 
de les Piques), i en un mas adosar a la roca (Sunyer de Baix), i pot adaptar-se també 
al mas vertical (mas de Bala). Es la més freqüent a I'kpoca medieval, amb les 
variants exposades anteriorment, i també pel que fa als annexos corresponents als 
animals que poden estar adherits al propi mas o en estances més apartades segons la 
constitució del lloc. 

- L'altra forma és la corresponent a I'ampliació del mas primiciu amb altres 
afegits al costar mateix, de manera que I'habitatge es compon dc diverses estances en 
un mateix pla salvant les dificultats del terreny. Es podria aventurar la hipotesi d'un 
mas horitzontal evolucionat. Poden ser d'aquest tipus el mas Clota, el mas Torrent i 
el mas Sobre la Roca. El mas Torrent el cnneixem a través de la documentació. 

Un fet interessant que caldria estudiar és la contemporaneitat de la halma i el 
mas en les seves variants cnm a llocs d'bibitat, i en quin moment es passa del 
predomini d'una forma a I'aparició de I'altra. Bons exemples per a aquesr estudi són 
el Sunyer, o el mas Clota, on tenim la balma i el mas en pncs metres. També falta fer 
un estudi aprofundit de la cronologia de les diverses tipologies. 

3. Aquest punt, molt interessant, és del que tenim menys dades. El que es 
tracta és de relacionar la densitat de pohlació en epoques determinades, segurament 
fins al s. XIII de forma progressiva amb la consegüent acumulació de masos i terres 
conteuables en poc terreny. D'aqui sorgeix el conreu de terres marginals o la divisió 
de la unitat de producció familiar en sub-unitats també de producció familiar. Els 
efectes d'aquesta situació es tradueixen en I'abandonament, passat un temps, 
d'aquests masos per falta de recursos suficients. Caldri relacionar aquest ptocés amb 
el moment economic i social. Per a tal fi, primerament caldri buscar les restes 
d'aquests masos i intentar relacionar-li una cronologia. Una eina mnlt important 
que por ajudar és la mateixa documentació, que ens dóna noticia de l'existkncia 
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d'aquests masos. i posteriorment es por endevinar el seu abandnnament perquk 
deixen d'aparkixer en els documents. Fins ara. en tenim dos de localitzats que  
compleixen aquestes caracrerístiques: es troben en un Iloc densament ocupar, se'n 
tenen noticies documentals des del 1304 i posteriorment en un capbreu dels delmes 
de  la parroquia del s. XV ja no surten mencionars. Són masos ri~necs als quals els 
masns propers els van absomir la terra de conreu? No seria estrany, ja que aquesta 
situació era relativament freqüent sepons hem poput estudiar en el cas de Sta. Ma. de  
Corcó. 

4. L'arquitectura compleix cetrament una funci6 determinant en la utilitat de  
I'edifici on es desenvolupa. Igualment. I'empla$ament d'aquesr edifici ens indica 
unes necessitats que ha de  satisfer. Les construccions militars són un bon exemple 
per a aquesta relació. A Tavertet, lloc de  pas cap a la Plana. al s. X s'hi construeix el 
castell Cornil. Situar a dalt de  la cinglera, domina tot el pas de Sau. tot fnrmant part 
de  la corona de castells que  es situen al voltant de In Plana de Vic, col.locats pe ra  la 
vigilancia i defensa del territori. La seva construcció i el seu empla~ament  els situem 
en un marc defensiu tntalment idoni. 

En canvi, la Torre de  la Vall, consrr~iida al s. XIII, esth situada a I'entrada del 
poble i a m b  una gran visibilitat sobre I'acrivitat dels pagesos de la contrada. Amb 
una part destinada a presó, planta quadrada i amh una reulada amb merlets, és 
idiinia per ci>ntrolar els papesos i castipar-111s si ve el cas. 
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