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Torre del mas Espanyol, separada del mas per un pont de podra. Vei'nat de Santa Margarida, Palafrugell. Está molt 
ben conservada. 

Les torres 
de vigilancia i de defensa 

de la Costa Brava 

JAUME NOGUER I GÓMEZ 

C om deia J. Valles I Pujáis \ 
"els monuments son l'es-
criptura deis pobles, son 

pagines que la historia ha deixat 
escrites a la posteritat..., son testi-
monis perennals i inalterables de 
les civilitzacions que han forjat la 
nostra historia. Uns son deixalla de 
les apoques primitives i de les d i 
verses civilitzacions que ens envaV-
ren; altres son record de t'época de 
formació de la nostra nacionalitat; 
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molts son testimoni del període es-
plendorós de la nostra plenitud i 
alguns son padró que assenyala la 
nostra decadencia..." 

Les torres de guaita i de defensa 
son, després de la masia, les cons-
truccions rurals mes importants i 
típiques de l'época postfeudal de 
les poblacions costaneres. No obs-
tant aixó, també en trobem a les 
contrades de térra endins, ja que 
en definitiva, se n'aixecaven a tots 
aquells indrets geográfics que, ex-
posats ais ataos deis enemics, ne-
cessitaven protecció. 

El principal motlu del seu alga-
ment respon a una necessitat po
lítico-social envers els perills que 
envoltaven aquellos masies a'illa-
des i veVnats extramurs, durant l'E-
dat Mítjana. 

Així dones, no ens ha d'estra-
nyar veure torres ais llocs munta-
nyencs com la Valí d'Aran; a l'inte-
rior com al Bolsones, al Berguedá, 
a rOsona... o a les zones del litoral 
com a l'Empordá, al Maresme o al 
Garraf. Els uns les necessitaven per 
vigilar passos naturals entre les d i -
ferents zones, els altres per defen-
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sar-se deis bandolers i els de la 
costa per combatre la piratería. 

Entre els segles XIV i XVII les 
poblacions tendiren a agrupar-se 
en nuclis a redós deis castells o 
deis recintes emmurallats, pero 
quan mancaven aqüestes fortiflca-
cions calla protegir-se a les esglé-
sies, a les cases fortificades o dins 
les torres. 

L'origen I evolució de les torres 
costaneros esdevingué una activi-
tat paral.lela al desenvolupament 
de la piratería. 

La piratería, causa de 
l'aixecament de torres 

La piratería és tan antiga com la 
historia de la marina. Comencá 
amb ets primers navegants: els fe-
nicis. 

Entre els segles Xllt i XIV, amb 
l'expansió de Catalunya vers el Me-
diterrani i amb la decadencia de 
l'imperi Bizantí, la piratería va créi-
xer notablement a les nostres ribe-
res. Fou durant aquesta época 
quan, per tal de defensar-se de la 

piratería, s'havíen d'escollír els llocs 
on emplacar els nous pobles. 

Les velles esglésies es fortifica-
ven i el veínat s'hi refugiava quan 
les fumaradas de les guaites avisa-
ven que desembarcaven pirates o 
corsaris ^. De llarg a llarg de tota la 
costa catalana hi havia torres em-
plapades dait deis turons, que vet-
llaven per la seguretat deis veVns. 
La nostra Diputado, les Corts i els 
municipis les feien construir per a 
defensa col.lectiva, pero també n'hi 
havia moltes, junt a les cases de 
pagés, construVdes per particulars. 

El segle XV, després de patir 
pestes i guerres, la decadencia de 
Catalunya cada cop és mes palesa. 
En conseqüéncia s'incrementaren 
fortament els atacs i desembarcs 
pirátics, i fou durant aquesta época 
(s. XV-XVIl) quan es construVren la 
majoria de les torres de vigilancia i 
de defensa que trobem avui pels 
nostres camps i turons. 

Pot dir-se que la vertadera his
toria de la piratería comenpá el se
gle XVI. Molts d'aquells que prac-
tícaven la piratería eren algerians i 
tures, pero també hi havia genove-
sos, písans i fins i tot catalans. Un 

deis homes mes coneguts pels 
seus afers pirátics fou Haír-al-Dyn 
Barbarrossa, el qual ataca i saquejá 
Pelamos l'any 1543. 

La trista seqüéncia d'aquelles 
Multes era el captiveri a qué queda-
ven sotmesos els cristians presos. 
Algunos vegades eren venuts com 
esclaus i d'altres, la familia n'havía 
de pagar el rescat. Aquests apres-
saments i els atacs per sorpresa, 
proporcionaven queviures I rique-
ses ais pirates. 

El so repetit del corn marí, les 
fogueres damunt les torres, les cam-
panades de l'església de la pobla
d o compromesa i els crits de "mo
ros a la costa" o "viafors", assenya-
laven la presencia d'alguns d'aquests 
sangulnaris navegants. 

Al llarg del segle XVI, els mals 
ocasionats pels pirates a les nos-
tres riberos son quantiosos. No obs
tan! aixó, l'any 1571, la victoria deis 
estats cristians sobre els tures a la 
Batalla de Lepant, va significar la fi 
de la supremacía turca al mediter-
rani, i en conseqüéncia la decaden
cia i descens de la piratería. Altres 
causes que propiciaren aquest des
cens foren l'acurada defensa de la 
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Torre del mas Fina, Ermedás (Palafrugell). 
i-X'-U/í S)té^ 

Torre del mas Vila de Palafrugell. 
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costa i l'evolució de rarmament. 
Posteriorment, els atacs conti

nuaren, pero a menor escala i amb 
menys efectivitat. 

Segons J. Valles i Pujáis ^, a les 
primeries de! segle XIX en alguns 
pobles de la nostra costa, encara hi 
havia vells que en llur joventut ha-
vien estat presos pels cors i pirales, 
i havien passejat pels ports del nord 
d'Africa, la cadena de l'esclavatge. 
A les fredes nits d'hivern, s'expiica-
ven histories de captiveris. 

Les torres de vigilancia 
defensa 

de 

La fort i f icado permanent és tan 
antiga com la historia de la humani-
tat, ja que l'home primitiu, des del 
primer moment, va teñir la necessi-
tat de protegir-se de les feres i deis 
homes mes forts que ell. 

Les primores fortificacions, si-
tuades generalment ais llocs ele-
vats i domlnants, eren fetes a base 
d'un apilonament de pedrés que 
tancaven un recinte o refugi, i ser-

vien d'obstacle i protecció. Mes 
tard, molts segles després, varen 
aparéjxer els primers murs de fang 
i palla. 

Amb el pas deis anys, l'evolució 
i les necessitats menaren finalment 
a i'ús de murs de carreus irregulars, 
a les muratles i a la torre. 

La torre, de tradició ibérica, 
continua essent utilitzada durant 
l'época romana, al llarg del període 
visigótic i de l'Edat fyiitjana. No hi ha 
cap dubte que la torre és la máxima 
expressió de l'arquitectura militar. 
L'edif icació de torres fou molt ante
rior a la construcció de castells. 

Les primeree torres que es cons-
truíren eren, en moltes ocasions 
fort i habitacle alhora. Aquest cos-
tum va mantenir-se fins entrat el 
segle XIII. A l'arquitectura románica 
s'hi serven encara nombrosos exem-
ples. 

En un primer moment, el motiu 
peí qual es construTren les torres 
fou el de vigilar i comunicar-se les 
unes amb les altres com si d'un 
telégraf óptic es tractés "*; no obs-
tant aixó, la freqüéncia de guerres, 
robatoris i incursions de piratería a 
qué es trobaven sotmesos els pri

mers nuclis de poblado, va fer im
prescindible que aquests nuclis es 
poguessin defensar mitjanpant tor
res de defensa. Per alguns veVnats i 
masies extramurs, la construcció 
d'aquestes torres va representar 
llur salvació, en cas de perill. 

Segons conta J. Puig i Cada-
falch ^, arriba un moment en qué no 
es donaven autoritzacions per edi
ficar cases si aqüestes no tenien 
una torre de defensa. Algunos ve-
gades, a fi de solucionar aquest 
problema, diferents grups de cases 
o véínats s'aplegaven al voltant 
d'una torre. En aquests casos la 
talaia s'anomenava torre col.lectiva. 

La proximitat del mar i el perill 
que oferia la piratería, varen moti
var que els municipis costaners, en 
diferents punts del seu territori, 
bastissin torres de vigilancia 1 de 
defensa que previnguessin ais veilis 
de possibles incursions pirales. Du
rant l'Edat Mitjana es formaren ver-
taders sistemes de defensa: els 
senyals emesos per les torres pro
peres al mar eren recollits per les 
mes interiore, i aqüestes les trans-
metien a la vila i ais diferents veV
nats. 

t ^ ' 

Mas Sureda, Ermedás (Palafrugell). 

Revista de Giiona 

k<^^ 

k-Li^ 
% 

•::i¡S:i&^ÍifS¿-:i^::&M!Í<:ÍViVAÍÍSñ^.í-ít::¿í:Íi 

Torre Valentina, Calonge. 
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aíHades arran del maa ool . lec t ives 

Característíques d'aquestes 
torres 

Alguns documents de l'época 
prescriuen que aqüestes torres ha-
vien de ser de pedra i calp, i fixen 
l'algada de 100 pams i el perímetre 
de la base igual a l'alpada ^; no obs-
tant alxó, a les torres que perduren 
d'aquesta época, he pogut conn-
provar que aquesta relació gairebé 
mai no s'hl respecta. 

Fins al segle XV, la defensa de la 
torre no presentava gaires dificul
táis ja que i'armament que usava 
l'agressor es reduía a ares, fletxes, 
ballestes, aríets i petites catapultes. 

Amb el pas deis anys la forma 
de la torre evoluciona, i passá de la 
forma quadrangular a la torre de 
planta circular. Aqüestes darreres, 
típiques deis segles XV-XVIl, pre
senten dos avantatges respecte a 
tes quadrangulars: 

1. Resisteixen millor els atacs 
per excavació-

2. Permeten mes flexibilltat en 
la defensa. 

Les formes poligonals o simi-
lars, no les trobem gairebé mai re-
presentades a les nostres contrades. 

Les torres que s'algaren entre 
els segles XV i XVII, solien ser de 
tres ttpus segons llur situació: 

— Aíllades. 
— Junt al mas. 
— Col.lectives. 
Tant les unes com les altres, per 

llurconstrucció, necessitaven el per-
mis del batlle, de la Diputado o de 
les Corts. Com deia Miquel Torroe-
lla ^ encara que fos coneguda la 
malaltia calla demanar permís peí 
remei. 

Les característiques i particula-
ritats que solia presentar una torre, 
eren les següents: 

L'entrada s'obria a la segona 
planta, i s'hi accedía mttjangant una 

escala de má o a través d'un pont 
eventual de fusta que fácilment es 
podia tallar o retirar. L'entrada, gai
rebé sempre de reduvdes dimen-
sions, solia ser defensada per un 
matacá o per una corsera. 

La torre tenia generalment tres 
plantes i terrat, separades per volta 
de cañó o esférica segons es trac-
tés d'una torre quadrangular o cir
cular, respectivament. Generalment 
la darrera planta tenia mes alpada 
que la resta, d'aquesta manera era 
mes difícil que l'atacant arribes al 
cim de la torre, en cas que pogués 
entrar dins la torre. 

A la primera planta (baixa), hi 
solía haver el magatzem deis ali-
ments i municions, i peques vega-
des es comunicava interiorment 
amb el pis superior. Altres vegades, 
aquesta planta estava reblerta de 
pedrés (massissa), de manera que 
es feia prácticament impossible l'en-
derroc de fa torre per excavació. 

Segons les necessitats, la fami
lia podia anar resistint en cada una 
de les plantes, a les quals s'accedia 
mitjangant escales de má i a través 
de trapes realitzades a la volta. 
Aqüestes trapes eren de reduides 
dimensions, i amb prou feines hi 
passava una persona, cosa que les 
feia fácilment defensables. 

Aqüestes plantes superiors, en 
cas que l'atac dures alguns dies, 
—cosa que no passava gairebé 
mai—, servien també d'habitació. 

Des del terrat, mitjangant fogue-
res, so de corns o amb campana-
des, s'avisava del perill a la resta de 
torres; i, mitjanpant pedrés, aigua 
calenta o oli bullent es defensava 
l'entrada a través del matacá o de la 
corsera. 

Tenint en compte els mitjans 
d'atac i I'armament d'aquella épo
ca, la rendido per forpa deis que es 
refugiaven a la torre, no es produVa 
gairebé mai. 

A t ravos de l a 
co r se r a , a c t u -
alment desapa-
reguda, es d e 
fensava 1 ' e n t r a 

, d a . 

A t r a v á s de l e s 
e s p i t l l e r e s es 
mirava i d i s p a 
raba sense ser 

I v i s t i 

po terna a uns 
3 metras d e l 
s S l . 

Accás mi t j an 
gant una e s c a 
l a de mk. 

Des de l t e i T a t , 
i mit jangant fo 
gueres o so da 
corns 3•avisava 
d e l p e r l l . 

accás a t r a v á s 
de t r a p e s , amli 
l ' a j u t d ' e s c a -
l e s d e ntá. 

Aleada conside-
r a o l e en e l da-
r r e r p i s . 

La primera plan
t a , actualment 
p lena de r u ñ e s , 
guardava l e s mu
nic iona i a l i -
ments . 

Secció de la Torre Valentina. Podem veure-hi algunes de les 
característiques esmentades anteriorment. Dibuix de fautor. 
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Al peu de la torre, era normal 
tenir-hi gran nombre de pedrés pe-
tites i soltes, a fi de complicar al 
máxim, l'afermament d'escales o 
altres mitjans d'accés. 

Desaparegut el motiu peí qual 
foren construidas, algunos d'aque-
lles torres foren enderrocades i 
llurs pedrés serviren per a construir 
altres edificacions (torre del mas 
Colom de Mont-ras, per exemple). 
Les que van teñir sort, s'usaren 
com a magatzem, estatge ocasio
nal del mas o element decoratiu 
d'aquest. 

Actualment, algunos torres han 
estat restaurados i formen part de 
l'anomenada masia-xalet. Gairebé 
totes son protegidos pels Plans 
Generáis deis municipis correspo-
nents, no obstant aixó, algunos 
vagados, malauradament, s'ha "per-
més" la reforma indiscriminada o 
l'endarroc de la torre. 

rar i disparar-hi sense ésser vist 
des de l'exterior. 
— Trapa: Obertura realitzada al 
sostra o pía horitzontal, la qual per-
met de pujar a un pis o pía superior. 
En el cas de la torre, és l'únic forat 
que fa possjble el pas d'un pis a 
l'altre. 
— Merlet S'anomena així cada un 
deis petits pilars de podra que, per 
a defensa, es construVren al cim de 
les antiguas fortaleses, deixant en
tre ells un espai peí qual poguessin 
disparar-se projectiis contra l'ene-
mic, sense exposar-se gaire. 
— Matacá: Obra de fort i f icado 
que, situada sobre la porta d'en-
trada d'una muralla o torre, consis-
teix en un parapet en voladís sos-
tingut per ménsules, amb unes 
obertures practicados al sol per 
poder-hi observar i hostilitzar a 
renomic. 

—Corsera: Gonjunt de matacans 
correguts que encerclen el cim d'u
na torre. 

Tipología i classificació 

L'estudi tipológic i la classifica
ció que seguidament realitzaré és 
fet a partir de les torres que hi ha ais 
termes de Calonge, Palamós, Mont-
ras i Palafrugell; malgrat aixó, pro
curaré que l'estudi resulti al mes 
genéric possible^. 

Jaume Noguer i Gómez és arquitecte técnic. 

Elements tipies de íes torres 

— Poferna: Portapet i tad'unafort i -
ficació que, generalment cons
truida a pocs metros del sol i de-
fensada per un matacá o una cor-
sera, dona accés a la torre. 
— Finestra: Obertura practicada 
en un mur o paret, elevada mes o 
menys del sol, que serveix per do
nar entrada a la llum i a Taire. 
— Espitllera (sagetera, espiera): 
Obertura molt petita teta en un mur 
o finestra, a l'objecte de poder mi-

NOTES 

1. J. Valles i Pujáis: Elogi de Catalunya. Ll i-
breria Catalonia. 1928. 
2. Pirata: és tot aquell navegant que perpe-
trava actes de violencia contra la propietat i 
contra les persones, amb una ñau fora de 
tota jurisdicció, contra un i altre país sen
se distinció. 
Corsari: és la persona, que sctmesa a la polí
tica d'un estat o imperi, i obrant en beneplá-
cit d'ell, atacava i robava ais vaixells i poblats 
que pertanyien a l'enemic comú. 
3. J. Valles i Pujáis; obra citada. 
4. J. Puig i Cadafalch; A. de Faiguera i J. 
Goday: L'arquitectura románica a Catalu
nya. 1983. 
5. J. Puig i Cadafalch; A. de Faiguera i J. 
Goday: obra citada. 
6. J. Puig i Cadafalch; A. de Faiguera i J. 
Goday: obra citada. 
7. Miguel Torroella i Plaja; Historia de Pala
frugell i la seva comarca, 1929. 
8. Aques ta r t i c leósunas ín tes ide l t reba i ide 
fi de carrera (especialitat Arquitectura Téc
nica) presentat l'any 1984 peí seu autor amb 
el títol de Les Torres de vigilancia i de de
fensa en la zona costanera del Baix Empar
da. El trebail va obtenir un deis premis Re
cerca del Consorci de la Costa Brava i será 
pubiicat properament en forma de Ilibre. 

Merleta 
E s p i t l l e r a 

E s p i t l l e r e s 

Secció de la torre del mas Espariyol, veínat de Santa Margarida, 
Palafrugell. Dibuix de fautor. 
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TIPOLOGÍA.-Segons la forma i corona-
ment original. Actualment resuita difícil 
catalogar-les segons el seu corona-
ment, ja que mes de la meitat teñen 
aquesta part en mal estat o ha desapa-
regut. Altres s'han reformat, i el corona-
ment original s'ha substituít per una 
coberta de teula árab amb una, dues o 
quatre aigües. 

fitn/irati] 
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TorrB do mas Pepo, Raíamos. L'estat del conjunt és torga ruinas. 

Torre del mas Juny, Palamós. El seu 
coronament está una mica malmés. Totes les 
espitlleres son rect&ngulars. 
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CLASSIFICACtó I.- Segons 
el terme municipal dins el 
qual >3s troben. Palaírugell 
és una de les poblacions 
amb mes torres de defensa. 
Gairebtó totes están dem-
peus i solen presentar un 
bon estat de conservació. 
Calonge, al contrari, en té 
mes de la meitat les quals, o 
están en estat ruinós o han 
desaparegut. 

. j ^ -

J.Usiís. 

Les Tórreles, de Palaírugell. 

Torre de Sant Sebastiá, Palafrugell. 
Torre de vigilancia que s'alqa damunf 

el penya-segat de Romaboira. 
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Torre del mas Surada, Ermedás 
(Palafrugell). S'ha reformat molt. 
Algunes de tes finestres no son 
origináis. 

J a'íllado. 

junt al rnas(separda d'ell.) 

adossada a l'extrcm del mas. 

cnvollada peí mas. 

desapareguda (es desconeix). 

CLASSIFICACIÓII.- Segons la situació actual de la torre. Algunes de les 
torres que antlgament estaven aillades, avul están adossades en un 
mas o en una casa. Aquesta classificacló no té en compte la situado ori
ginal, ja que resulta impossible, en molts de casos, saber sí fou primer 
la torre o el mas. 

Torre Simona, Mont-ras, recentment 
restaurada. Conserva la corsera en 
molt bon estat 

CLASSIFICACIÓ III.- Segons l'estat actual de conservació. Les torres 
amb mlllor estat de conservació solen formar part de l'anomenada 
masia-xalet. En realitzar aquesta classificacló no he tingut en compte si 
les restauracions o reformes que algunes han rebut, son bones o 
dolentes. 
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Nom: Torre Valentina. 
Emplagament: Puig d'en 
Platja. 
Municipi: Calonge. 

Cama. Apartament Eden-

:»^.AJ^ 
Forma: Cilindrica no atalussada. 
Mides Base: 5,60 m de diámetre. 
Algada: 13,50 - 17,50 m 
Gruix parets: 1 m aprox. 
Nombre de plantes: 3 plantes i terrat. 
Tipus coronament: Corsera derruida. 
Només hi resten les 21 carteles de sostentació. 
Aparell murs: Pedra trencada del país sense treballar. 
Estat actual de conservació: Regular. 
Data construcció: Fináis segle XV o principis del XVI. 
Situado actual: Ailiada. 

Nom: Torre del (Vías Petit d'en Caixa. 
Emplagament: Veínat d'Ermedás. 
iviunicipi: Palafrugell. 

Forma: Quadranguiar no atalussada. 
Mides base: 5,30 X 5,50 m 
Alpada: 12,00 metras. 
Gruix de parets: Entre 125 i 95 cm 
Nombre de plantes: 2 
Tipus coronament: En la reforma soferta recentment, 
s'ha eliminat el terrat. 
Aparell murs: Carreus de granit, escairats i col.locats 
en fiiades forpa regulars. 
Estat actual de conservació: Molt bo. Ha estat restau
rada i reformada (1983-85). 
Data de construcció: Segle XIV-XV. 
Situació actual: Adossada a i'extrem S-E del mas. 

T j — : 

U 

'-Ad -\j-

PLANTA BAIXA 

SECCIÓ ^^^ 
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Nom: Torre del Mas Vilá. 
Emplagament: Veinat de Santa Margarida. 
Municipi: Palafrugell. 

Forma: Cilindrica ataiussada. 
Mides base: 6,30 m diámetre. 
Algada: 13,10 metres. 
Gruix parets: 160 - 65 cm 
Nombre de plantes: 3 plantes i terrat. 
Tipus de coronament: Parcialment emmerletat. 
Aparen murs: Pedra de la zona de color rogenc, sen-
se treballar. 
Estat actual de conservació: Bo. Conserva tots els ele-
ments de defensa. 
Data construcció: Final del segle XVI o principi del 
XVII. 
Situació actual: A l'extrem sud-oest de! mas i separada 
d'aquest per un pont de pedra. 

Nom: Les Torretes (Torre deis Moros) 
Emplagament: Puig de les Torretes. 
Municipl: Palafrugell. 

Forma: Cilindrica no ataiussada. 
Mides base: 5,00 m de diámetre. 
Algada: Actualment entre 3 i 5 m 
Gruix de parets: 110 - 65 cm 
Nombre de plantes: En conserva dues. 
Tipus de coronament: Actualment no en té. 
Aparen murs: Pedruscall (pedra marronosa de la zona). 
Estat actual: Ruínós. 
Data de construcció: Segle XVl-XVIl. 
Situació actual: Adossada a l'extrem N-0 d'una casa 
antiga. És possible que antany estigués a'HIada. 

m^%^r7-
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