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«Cavallers i ferrers al castell de
Rocabruna» és una mostra de l’enorme treball d’equip que comporta
endegar el procés de recuperació
arquitectònica i arqueològica d’un
monument antic. Aquest ha estat
lent i feixuc, però alhora apassionant per a tots aquells que hi hem
estat implicats. L’exposició, i el petit
catàleg que teniu a les mans,
volen donar a conèixer, en general, els resultats de l’actuació i, en
particular, difondre els diferents
aspectes de la vida quotidiana en
un emplaçament militar medieval
pirinenc. La mostra s’organitza en
compartiments temàtics, i cronològicament se centra en el darrer moment de
funcionament del castell, als segles
XIV i XV, quan les transformacions
constructives i funcionals van estar
molt condicionades pels conflictes
de la baixa edat mitjana.

Segle XII - XIII
Segle XIII - XIV Fases intermiges de la Sala
Segle XIV - XV
Segle XV - XVI (tot funciona)
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Allò que s’endegà l’any 2006 com
a simple consolidació d’urgència
d’alguns paraments del castell,
que sobresortien esparsos enmig
de les runes i la vegetació que el
cobria, de mica en mica, a mesura
que avançaven l’excavació i la
consolidació del conjunt, esdevingué un veritable procés de redescoberta d’una de les fortificacions
d’època medieval més importants de Catalunya. Inicialment,
l’actuació es va circumscriure al
recinte sobirà, sector on residia
el senyor feudal del castell. Aquí
ja aparegueren un seguit d’elements materials, com ara les
peces d’un joc, que ens permetien
albirar la vida que hi duien els seus
estadants; una veritable finestra al
nostre passat. Evidentment, això ens
esperonà a continuar la intervenció
a la part inferior del castell, el
recinte jussà, on l’excavació d’una
gran sala ens ha proporcionat un
dels conjunts de materials metàl·lics
més importants descoberts a
Europa aquests darrers anys. No
cal dir que aquestes descobertes
foren una agradable sorpresa,
bàsicament perquè quan un
complex constructiu entra en desús,
el sentit comú convida a no deixar
gran cosa a dins. Potser per això,
la troballa d’un important conjunt
de material arqueològic és un fet
extraordinari, en el sentit que el
més habitual hauria estat trobar
els nivells d’ocupació més aviat
nets i polits per sota les runes.

Comissaris: Bibiana Agustí, Lluís
Bayona, Antònia Díaz-Carvajal,
Dolors Codina
Disseny: Uli Marchsteiner (umd/c)
Institucions col·laboradores:
Generalitat de Catalunya
Servei d’Atenció als Museus
Museu d’Arqueologia de
Catalunya - Girona
Ajuntament de Camprodon
Consorci de l’Alta Garrotxa
Museu Etnològic de Ripoll
Museu de la Pell de Vic
Col·laboradors – Exposició i catàleg:
Audiovisual: Norbert Fernandez
Maquetació catàleg: Nicolás Roldán
Fotografia exposició: Servei de
Monuments, comissaris, Jordi S. Carrera
Fotografia catàleg: Jordi S. Carrera
Assessorament històric i tècnic:
Lluís Buscató, Josep Maria Llorens,
Lluís To, Assumpció Toledo
Estudi de materials: Sylvain Vondra
(armament), Maria Clua
(numismàtica), Anna Maria Puig
(ceràmica), Laura de Castellet i Jeff
Barbe (flauta), Violeta Novella
(fauna)
Restauració: Bernat Burgaya,
Margalida Munar, Carme Goula,
Lluïsa Matas, Laura Lara
Il·lustracions: Sylvain Vondra,
Mateu Targa
Assessorament lingüístic:
Serveis Lingüístics de la Diputació
de Girona
Impressió exposició: La Digital
Impressió catàleg i tríptic: Alzamora

Cada intervenció al castell va
suposar un nou repte per a l’equip,
un nou nivell d’aprenentatge amb
la incorporació de nous fronts
d’anàlisi, nous col·laboradors i
amb la ment oberta per adquirir
els coneixements que més bé
expliquessin les troballes. La
restauració de bona part dels
materials metàl·lics n’ha possibilitat l’anàlisi i la interpretació, responent a la nostra creixent inquietud
arqueològica per aproximar-nos al
coneixement del llarg període
medieval als Pirineus orientals.
Una motivació clau d’aquesta
exposició rau, però, en el compliment d’un codi deontològic no
escrit que ens compromet, com a
professionals de l’àmbit del patrimoni cultural, a retornar a la societat
tot allò que ens ha estat atorgat
mitjançant la pràctica de la nostra
disciplina, ja sigui en forma de
publicacions, d’exposicions o
d’ensenyament pedagògic. Per
tant, la nostra intenció és posar a
l’abast del conjunt de la ciutadania aquestes descobertes, un cop
restaurades i consolidades; tant les
restes immobles com les mobles, ja
que volem que un cop feta la visita
a l’exposició el visitant senti la
necessitat de finalitzar el recorregut amb una excursió al lloc on
s’alça el castell, que ja ha estat
consolidat i museïtzat. Esperem
que gaudiu d’aquesta descoberta tant com nosaltres.

Obra:
Direcció tècnica:Lluís Bayona,
arquitecte; Lluís Galià, arquitecte
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Activitats:
7 d’abril, a les 19 h:
«Treballs arqueològics al castell de Rocabruna»
a càrrec de Bibiana Agustí
21 d’abril, a les 19 h: «Restauració del castell de
Rocabruna» a càrrec de Lluís Bayona
28 d’abril, a les 19 h: Presentació de la pel·lícula
Il mestiere delle armi (l’ofici de les armes), 2001
a càrrec de Lluís Buscató
5 de maig, a les 19 h: «Estudi de l’armament del
castell de Rocabruna» a càrrec de Sylvain Vondra
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