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ARQUITECTURA MILITAR: LES TORRES I CLS CASTELLS

L'estudi de l'arquitectura castellera comporta l'anàlisi de dos

fenòmens històrics que, en el nostre cas, se superposen. D'una

banda el procés de la feudalització del camp català, tal com ho i
1

defineix el Dr. Riu(l); d'altra, el fenomen de conquesta i repo "'

blació de la zona de frontera que s'anà configurant davant el pp_

der musulmà. Aspectes ambdós, que han de servir per entendre 1'

aparició i organització militar, possibilitadora de la nova ar-

quitectura. Con molt bé indica Contamine (2), la lluita contra

els alarbs, dins el marc de la societat espanyola dels segles <

VIII-XIII -organitzada per a la guerra- serví per a modelar llurs ;

estructures socials.
caplTOL - VII ;
HI procés de feudalització

Anem a veure en primer lloc, doncs, COIL 23 produí aquest fenomen

a casa nostra, comsS per altra banda per la resta de l'IXiropa Occi *

dental. La majoria d'autors coincideixen, de fet, en situar l'in "•

crement de torres i castells dins el que es defineix com "encas-

tellament", detectable des del s.IX i plenament establert ja al J

s. X, quan el feudalisme progressava ràpidament (2).

Cal advertir, que fine al s. X es parla per Juropa -creiem que es í

aplicable també a Catalunya- de "castra" populars(S), constituïts !

per amples plataformes rocoses, organitzades sumàriament, sovint í

ocupant emplaçaments d'antics"oppida" -en el cas hispànic ibèrics-, f

prevists pels moments de perill per un gran nombre de gent, sen«e

que siguin habitats regularment. Js tracta a vegades de fortale-

ses reaprofitades, restaur^^o). Fournier, parla també d'aques-

tes fortaleses comunitàries, habitades solament quan hi havia pe-

rill i cita com sinònims de dits "castra", els llocs fornits de

defenses naturals que a la documentació apareixen com "rocca" o

"petra". Fortaleses per les quals cal parlar -nius d'àliga, ben

freqüents en les zones mediterrànies- de sistemes defensius fe-

bles, amb un traçat irregular, pròpies del mon rural, les quals

mantenen aquests rasgues de continuïtat i reutilització d'època
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antiga(7). Molts cops la dificultat rau en saber distingir l'obra

antiga de la medieval.

Hi Dr. Riu(8), per Catalunya, parla d'una estructura social Indí-

gena, que es mantingué en produir-se la crisi del mon antic al me-
1dieval, alliberada d'un cert vernís civilitsador. Estadi social j

que ocuparia la primera fase de feudalitsació del camp català, al |

darrer terç del s. VIII i primeres dècades del DU Segons aquest f

autor(Ç), es tracta encara d'una societat d'homes lliures, orga- i»
nitzada en valls, dedicada a la »oturació i explotació de terres í

alodials aïllades -les principals vil·les- que amb el teups esde- ;í
vindria subestructura, car se li sobreposaran estructures religió í

"""* 1

ses i Tilitars -les parròquies i castells-. Doble estructura re- •

ligioso-militar, per tant, que ja des del s. IX s'anirà sobrepo-

sant a la primitiva civil i administrativa de les valls, alhora ;

que tendiran a agrupar-se vàries valls per constituir els vescor».- ;

tats(10).

Tots ois autors convenen en situar l'any mil, com el d'increment

dels castells, per Curopa. De fet, a mitjan s. X, després d'un s£

gle, el poder comtal -a França- esdevé independent;G. Duby ho ha

estudiat per la regió francesa del I·lacconnaise(ll)-.

Guy Fourquin(12) situa l'etapa de 900-950 com la de l'inici de cons_,

trucció de fortaleses no destinada a protegir una població o mo-

nestir, ans per a custodiar el territori del seu entorn, que apa-

reixen a la documentació sota la denominació de "castra", "caste- '.

lla", "turres", "firmitas", allunyades de les aglomeracions urba-

nes. Clatell encara molt rudimentari, constituït per *jn recinte f

-en un principi de terra ï fusta- i una "turris"; ubicat en lloc i

estratègic -parla dit autor de "eminents"- i construït majorment j

pels tinents locals a regionals del ban.

Tin procés de feudalitsació i aixecament de fortaleses que Fournier

(13) situa plenament a finals del s. X, en les quals el terme"tu-

rris" esdevé capital; neix, com noit bé assenyala l'autor, el cas-

tell dotat d'una torre. Los fortaleses refugi havien esdevingut

inoperants, pel qual s'evolucionà a un tipus de fortificació que

combinés les necessitats defensives i de residència. Es tractarà



d'una torre quadrangular -el donjon de fusta al ï' i centre de Fran

ça, adient per a residència 1 per a fer la guaita; fins a finals

de l'onze no es generalitzarà en aquesta sona l'obra de paleta- i

àrab el recinte configurant un pati.

T.a seva construcció al N. i al centre francès, així com a Anglr.-

terra, la seva construcció serà monopoli de . l'autoritat públi-

ca; en la zona meridional, en canvi, s'hi constatarà un esperit
Ií raés anarquitzant, proliferant la construcció particular de forta-

I leses(14). Cal afegir, que es tractarà de construccions molt més j
i I
| reduïdes amb la capacitat defensiva reforçada, que alcançaran la i

f seva perfecta definició al s. XI(15). I

Aquests "castra" cal diferenciar-los, altrament, dels "casae" o ¡
i '
I "curtes" -cases fortificades-, puix apareixen com expressió del 1

I poder públic, en aquest procés de feudalització, que en Bonnassie •

veu generalitzat, degut al clima de violència i sobretot pel que

suposarà el trencament del poder públic(16). j

En relació amb el castell, caldrà parlar d'una nova divisió admi- ;

nistrativa, que suplantarà l'anterior. Apareixeran els castells

termenats, que esdevindran centres d'autoritat i base material del .

ban. Tots quants viuran dins el "districtum" del "castrum" -exce£ l

tuant cavallers, clergues i mercaders- es convertiran en "manen-

tes" i el poder del castlà s'exercirà directament, mercès a la for

ça militar que li facilitarà la possessió del castell, doncs en J

relació amb ell, apareixeran els "milites castri", mantenidors

de l'ordre senyoria!(17). Es donarà, per tant, l'associació de j

"ctstrum" i justícia, definidors de la seva jurisdicció; els an- l
i

tics veguers -"vicarius"~ es convertiran sovint en els senyors del

castell i el poder, com hem dit, es generarà en base al ban(18).

Ho repetim, per la zona del Midi, on s'inclou també el nostre país,

aquest nou sistema generat pels castells, que en'.les àrees septen-

trionals es promogut pel poder públic, es veu potenciat per les

instàncies senyorials privades; per això parla G. Duby de l'època

de les castlanies independents pel període comprés entre les pri-

meres dècades del s. XI i mitjan del s. XII(IS).

No ens podem detenir en l'anàlisi d'aquest procés constitutiu de



de la feudalització que implica tota una série df institucions en

base ü. senyoriu, que veu així modificades les seves bases sobre

"* el nou element que el fonamentf el castell. Ens conduiria, no sola

roent a l'anàlisi jurídic o administratiu, ans a l'estudi d'una n£

va aristocràcia, que inclouria no solament als castlans o comtors

-apareix aquesta dignitat a la zona meridional, que difereix de

j la dels vescomtei, car el terme apareix com diminutiu de comte-,

f sinó també als "milites castri" esmentats, és a dir, als cavallers

5 citats també com "castellani", "oppidani","équités castri" i a

! Catalunya mesnades, que sorgeixen com guarnició permanent dels

' castells. Una nova classe apareguda entorn a l'any mil,procedent

ï d'alouers o petits propietaris, els més potents(19), la qual rep

sovint feus en concepte de salari. Com indica Duby, serà la cla-

sse després de l'any mil distintiva per excel·lència, amb una su-

perioritat que perdurarà fins a darrers del s. XI. D'altra banda,

les castlanies encardinaran tota la vida de les comunitats pagero"~
les sotmeses a llur autoritat, bàsicament en el pla socio-econo-

mic. Drets de mercat, fires, monopolis de tallers o indústries

-farreries, molins, fargues forns...- estaran sota llur control i

promoció. D'altra banda, es generarà igualment una vida de cas-

f teli, pròpia i mantinguda mercès a les rendes de les exaccions, i

{ seran també els castlans o senyors dels castells els promotors de

j nous santuaris i de parròquies castrais, que sovint entraran en

conflicte amb les pròpies del nucli de població del seu assenta-

ment, quan hi existeixi(20). Malgrat tot, dins l'àmbit de les caat

lanies es mantindran al marge, a més a més de les parròquies amb

llurs patrimonis, alous privats i enclaus d'antics privilegis

eclesiàstics d'iraraunitat(20).

El castell serà també un factor important per l'ocupació del sol

i. la configuració de les viles, car juntament amb les parròquies

apareixerà com element aglutinador d'on tipus de poblament dispers

propi del període anterior. Recordem, que abans de l'època carolín

gia, es posa ja en marxa l'organització de les petites parròquies

rurals que haurien de donar lloc als vilatges, en nolts casos for

mats abans de l'aparició dels castells, sobre les quals aquests



se sobreposaren. Hom pot parlar d'aquest tipus de vila nascuda

espontàniament i de les organitzades ja sistemàticament per la

pròpia institució del castell per atreure colons. En tot cas, unes *

1 i altres es desenvoluparan en relació amb el castell(2i).

j Pel que fa a Catalunya, novament ens basarem en les síntesis es-
*
i mentades del Dr. Pd.u. Aquest situa l'aparició dels "castra" en-

; torn a la segona meitat del s. X -tant pels castells termenats

com pels que no-. Els seus precedents havien aparegut ja al 330,
rt

com rfugis militars, tal. com els hem vist per la resta d'Duropa.

"Sastra" que veuran d'imposar-se sobre el camp català, en el qual

gradualment es passarà del poblament dispers a l'agrupat en llocs

alts i esponerosos -Bonnassie, al Vocafrulario»..» citat p.45, dis

tingeix entre la raota de l'LXiropa humida i les "roques", cl seu
I
i equivalent nediterrà-. S'endega per tant, el procés de feudalit-

, zació ja des de les primeres dècades del segle !'.

\ Zls castells termenats els veurem,així, articular-se dins els "pa

gui", que formaran part dels comtats, de tal forma que s'anirà a-

t ssolint una estructura cívico-militar, paral·lelament a l'cclesi-

i astica de parròquies i monestirs. Comtats i bisbats aniran

f adquirint una infraestractura pròpia, que en part aprofitarà les

despulles de l'antiga organització romano-visigótica, alhora que

crearà la nova. Cal parlar d'una evolució que tindrà lloc dins els

i quadres territorials, civils i eclesiàstics, que restaran definits

com a tais durant els segles X-Xl(23).

J Zntre les causes que afavoriran el procos, podem situar-hi en el

marc de la Catalunya ïlova,l'impacte musulmà, que possibilitarà la

creació d'aquesta superestructura de castells amb districte, més
1 què en la Catalunya Vella. La necessitat de prot .ció -des de fi
1 nais del s. VIII- durant el domini franc, ajudà també a la seva
i

i consolidació, car fou objectiu prioritari dels carolingis asscgu-
i

i rar els territoris al II. dels Pirineus. Jn un primer estadi, es

, tractarà de la presencia d'una esfera dirigent minoritària tendent

a la senyorialitsació sobre una majoria de pobladors de les valls,

que seguia essent lliure i possessora de petits alous(24). A tra-
i

vés de la documentació del s. XI, hom pot aclarir aspectes de la



i
situació dels "castra" en aquest període, car a1esmenten amb els

noms propis, sovint aclaridors del seu origen.

Segurament, en un principi, seran els poders públics els promotors

dels castells principals, que dotaran amb el "fevum" o part dels \

drets i dominis fiscals, base del sea funcionament, detentats pels \

"viri potentes". En un segon estadi, quan es multipliquin les ne- í
$

cessitats, la seva construcció serà cedida ja a institucions ecle- <

siàstiques o a "fidèles"; en un darrer estadi seran els interessats \

independentment els propis constructors. Procés en auge, que tin- 1

drà continuïtat fins al primer terç del s. XI, quan el canvi de :

Ics circumstàncies que el motivaren canvil(25).

À mitjan s. XI, ? .tua el Dr. Riu(26) una segona etapa pels cas-

tells tcrmenats, en el moment que apareixen aquests ja amb un pa-

ti interior, construïts amb obra, coincidint amb la fortifica-

ció tambó de viles i ciutats, quan el sistema feudal es ja gaire-

bé plenament establert i es pot posseir amb certa jurisdicció

o sense; cHòvenen ele drets de castlania here tables i aquests po-

den ésser objecte de venda o compra -el propi cor xe pot comprar

castells o alous i infeudar-los-. De fet, el "castram" se sol con

cedir en feu amb la seva castlanía, termes i pertanyences.

Zl qui el rep, si no ós el castlà, deu cercar-lo entre els seus

fidels. ,'

Definitivament, els comtats resten ja, des d'aquesta època, subdl- \

vidits en castells termenats. Ara b5, també a Catalunya un castell *

termenat pot contenir en coexistència "fortedas" o "forcias" -t£ ;

rres o fortaleses no termenades- pertanyentc a la seva jurisdicció, l

ocupant llocs estratègics, punts de vigilància....Hom pot situar- j

hi també la "domus"(fortificada) o les quadres(en parlarem tot f

seguit al referir-nos a la frontera). À més a més pot haver-hi pe 1

tits alous lliures, dominicatures -terres scnyorials de la potestat

superior, que poden cedir-se a un tercer- i naturalment hi seguei-

xen havent les parrquies amb llurs patrimonis i altres béns de

laics i monestirs. Quan arribem al s. XII, el nou sistema haurà

alcancat la seva plenitut.
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L'establiment de les marques

Cal indicar abans de començar aquest apartat, que el fenomen de

les fronteres no és típicament del mon hispànic» Zls sectors de

I frontera seran presents en qualsevol indret de l'IJuropa Occiden

f tal.(27). Un tot cas, caldria matitear el tipus de frontera i veu-

I re d'establir, en relació a l'estudi de les seves fortaleses, les
I
i concomitàncies i diferències que s'adverteixen en el> sistemes de

* fortificació. Dn general, hom pot dir, que en les sones de narca

són més abundosos els castells i que apareixen amb unes clares
: funcions defensives.

A l'Alta Edad Fitja, la noció de frontera és complexa, donat que

desaparegué la circumscripció o vella divisió administrativa; les

vassallies feudals i la formació dels nous senyorius tendirien a

substituir la idea de límit territorial pel de dependència, esde-

venint així les sones de frontera incerts i eritsats d'enclaus djL

fícils de determinar, amb un domini mal definit i confós. Tot el

qual, degut al poder limitat de les armes i a l'escassesa de les

tropes, faria necessari l'erecció de les nombroses fortaleses, sí

tuades d'una forma escalonada -en profunditat-, destinades a immo

bilitsar les tropes adverses i a fixar-les en operacions de setge.

Acció que es con jontava amb la guerra de guerrilla, alentada des

de fortaleses rcfugi(27). Podem afegir que s'hi sumen conjuntures

de tipus polític i d'equilibri de forces en la seva distribució,

car se cerca fixar els drets respectius entre senyors veïns i al-

hora mantenir el control de la població establerta en ella. jll

sistema, ho veurem rés palesament en el cas concret de Catalunya,

tindrà una vessant adversa, puix els castlans es faran amb molts

| dels drets senyorials, sovint aprofitant-se de les rivalitats en
i ""

tre senyors. Certament, dins d'aquest marc, el castell hi ocupa-

rà un paper complexe.

Sense una relació tan clara amb la frontera, cal també incloure

aquí tot un raunt de castells que neixen en base al control de ca-

mins. Una xarxa vial entre castells que esdevindrà d'una certa im

portància des del s. XI, a partir de la qual els castlans establi

ran drets de peatge tant per a passatgers com pels mercaders. £s
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tractarà, si más no, d'un cuntrol militar, que a l'ensems veurà <

d'imposar-se sobre qualsevol altre pretenent a establir dit con-

trol.

Aquests camins, sovint aprofiten velles calçades romanes i segued

xen rutes tradicionals de vella arrelada; així i tot, cal dir en

general, que són de traçat imprecís i no fixo. La ruta medieval

se solia dispersar en una xarxa variada d'itineraris amb um punts

fixes, com podrien ser els passos de rius, ponts, f,orts de munta-

nya. ... ; el viatger podia elegir entre varios camins per a-

nar a un mateix lloc. Per aquest motiu, molts castells, més que

aixecar-se al costat d'un camí en concret, se situaran en punts l

enlairats des d'on dur a terme un control més ampli amb clares fi j

nalitats militars; camins que en la seva major part seran de bast i

(28). J

A Catalunya, l'aparició dels castells, hom la relaciona amb el fe-

nomen de frontera. Barrai i Altet (29) entén el castell com ele-

ment per excel·lència de la reconquesta catalana. De fet, la con-

figuració de la Catalunya medieval, fins alcançar la seva actual

expansió, presuposa la història d'un avenç de frontera, nevulosa ¡
t

en un principi -tal com la defineix Bonnassie(SO)-, que a finals *

del segle IX quedà clarament establerta, amb tot el que suposa de

militarització per part de la població que l'habita, descrita per

Barrai i Altet(31) coin microsocietats, entenent que els castells

esdevenen centres de colonització. Militarització que cal contem-

plar, no solament des de la vessant cristiana, sinó també de la

musulmana(32). Recordem, per les poques fonts islàmiques que han

sobreviscut, que a finals del s. IX es fortificaren ciutats impor

tants com Balaguer o Lleida i fortaleses com Montsó, perfeccionant-

se de ben segur el sistema defensiu de la Frontera Superior d'Al-

Aac'alus(33). •

Per Sn Ripoll(34(, la ïlarca Hispànica -zona de perills i de deno »
*"" è

minació mal determinada(35)- fins al s. IX serví per a denominar i

tota una regió de límits imprecisos i vagues, per on anava progre S
~~ 'ssant l'avenç cristià, que al s. X restaria estabilitzada en una

zona compresa entre el Penedès i l'Alt Anoia, entre les terres
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del Llobregat i el Francolí; unes terres ermes i neutrals que se-

paraven els cristians dels alarbs i on s'hi ubicarien els castells

de frontera tot formant una línia que sofriria al llarg dels temps

avanços i retrocessos. De fet coincideix amb en Lewis(35), que |

en el seu estudi tan conegut sobre Catalunya, situa entre finals |

del s. IX i mitjan del XI un gran nombre d'institucions governa- |

mentals, militars, una esg?ésia militant i un sistema de colonit- f

zació al llarg de les fronteres, que haurien de possibilitar l'a- .

venç dels catalans sobre territori islàmic. Dona una data clau, el <

870, com arrencament d'aquest procés, per tal com suposarà l'apa- j

rició d'unes famílies autòctones, que governaran d'ara endavant <

Catalunya enlloc dels dirigents d'origen franc. Entre elles desta- ;
1
í

ca l'encapçalada per Guifré el Pilós, que reorganitzà el comtat !

d'Ausona, reedificant vells castells carolingis i construint-ne de

nous, a la vegada que eixamplà la frontera vers Lleida i Tarragona,

dotant-la d'una millor defensa. Reorganització que saposà una mili

tarització de la sona, que anà acompanyada igualment d'un redreça-

ment de les institucions eclesiàstiques -St. Cugat del "/allés, Oui ;

xa, Ripoll, St. Joan ̂ c les Abadesses, Sta. Cecília ¿"Clins..., el

bisbat de Vic-. De fot es tractà d'una veritable colonització, car

es dotà de torres i castells, sota la direcció de vicaris, que es-

devindrien, cor hem vist, els centres d'organització del territori.

Un eixamplament do frontera, que sembla que es feu de forma pacify

ca, car es dugué a terme sobre los terres lliures i, en tot cas, .

s'hi havia ja produït una primera e::pansió protagonitzada per co-

lons de forma no organitzada, sobre les quals s'hi establirien els ,

castells i els quadres eclesiàstics, bàsicament monàstics. En a- ;

quest sentit Bonnassie és ben explícit i con Vincent(37). El sis-

tena emprat pels colonitzadors des de finals s. IX i al llarg del ¡
i

X fou cl de l'aprisió -ocupació de terres ermes que es posaven en j

cultiu i que al cap d'uns trenta anys passaven a ésser propietat f

del cultivador-, els , sials agrupats en comunitats, o bé isolats,

s'ins tai. laven d'una fornia encara no estable. D'aquests primers

hàbitats en parla encara la toponímia -en el nostre cas abundosos

al ííontsec, com h* ja esmentat en el nostre llibre dels Reculls
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de la Vall d1Àger-, Es tracta de coves -les esplugues- o antics

"oppida" reutllitzats, on gairebé la defensa es la propia de l'a-

ssentaraent. Podem dir que es produeix tin agençament progressiu de

les defenses naturals al llarg de les sones muntanyenques del pre-

pirineu, en els llocs aptes pel cultiu -en terrasses-, on aquests

homes acostumaran a refuglar-se en cas de perill. Bonnassie(38)

detalla cor. accessoris de dites fortificacions naturals -roques,

puios....- muralles sumàries, torres quadrades -les mediones i

miralles-, torres rodones -les eláíanes-, totes de certa alçada

iftnacisses; s'hi podrien afegir les guàrdies i espiells. Castells

que aviat apareixeran com instruments d'estabilització *e lec es-

mentades microsocietats de frontera, ratificada la seva legali-

tat per l'autoritat pública dels comtes*

L'avenç que comentàvem vers Lleida,de les fronteres, estès també

per la zona del Pallars i la Ribagorça -des de Berga- de ben se-

gur alarmaria als àrabs, els quals endegarien una continuada eta-

pa d'hostilitats, qae es perllongaria fins les primeres dècades

del s. X(914), qaan se signà definitivament la pau amb Abd-Al-Ra-

liroan III, el qual refenà als semiindependents emirs de la Fronte-

ra Superior, alhora que la reoganitzava versemblantmcnt.

Aquesta pau, suposarà per Catalunya, tres quarts de segle de tran-

quilitat i prosperitat. Així i tot, raalgrat l'acatament

5- apropament a Còrdova, continuaran avançant lentament les

colonitzacions, més estretament lligades als castells que BS cons

truiran i les nombroses torras sorgides, propietat de nobles lo-

cals i institucions eclesiàstiques, uns i altres deslligats de la

jurisdicció comtal(39).

Consoq"ència de tot això, és el perfilament d'una societat més mi

litarítzada, com dèiem, car als castells hi començarà a haver-hi

guarnicions permanent s de "milites", que es mantindran de les ren*

des -es fan realitat els"mandamenta-(4o) i en les torres i altres

defenses auxiliars deuran ésser obligades les guaites per part

dels colons. Es lícit fer comparances amb les fronteres de Bizan-

ci, on s'hi establien els estadants en la doble qualitat de page-

rols i soldats ?.

Í
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Lewis(41), per la configuració de dita frontera cristiana, situa

una darrera etapa entre el 975 i el 1050, important pels canvis

que es produiran en ella. En primer lloc constata com segueixen

apareixent castells, construits o adquirits per les famílies de

comters, vescomtes o eclesiàstics. En segon lloc s'adona, com hem

avançat, que es va cristalitzant una ïioblesa de frontera, més in-

dependent, que per ell serà la causa principal del fracàs dels e¿

tabliments de frontera dav .nt les escomeses i ròtzies d'Al-Mansur

i el seu fill.

À partir del 1010, per altra part, el poder comtal, bàsicament el

barcelonès -per aquest tema són esclaridors els treballs d'En Sal

räch i també ebd'En Bonnassie i Santiago Sobrequés-, veurà d'a-

| ssumir la direcció de la nova societat militar esmentada, situant-ít

t el 1050 com data d'assoliment d'aquest objectiu, dins un marc ple-

> ñament feudal. Pel que fa a la colonització, ja en un context de

ï conquestes organitzades, apareixeran les donacions de terres en

feu amb pacte de construir un castell o una torre i de posar en*
1

cultiu les terras ermes del seu entorn(42). Com element molt ca-

racterístic d'aquesta etapa de conquestes organitzada, hem d'asse-

nyalar l'apcrició de les quadres -torres situades més o menys al

centre de les noves e:;plotacions, organitzades com unitats en la

frontera-, que en alguns casos donaran lloc a la naixença de nous

nuclis d'hàbitat també(43).
t
J«i

Si ens fixem ara en la frontera per la banda musulmana, ens adona- |

rem, seguint les fonts actuals, que fins a la fi del segle IX és t
Í

una zona desconeguda. Per als emirs, no és res més que una zona !
É

avançada de la Frontera Superior, un lloc de pas per a les ràtzies

contra els cristians, sovint vingudes de lluny, sense que suposin

líos til itats importants.

Sn ella, existeixen solament ciutats importants que es fortifiquen

precisament en aquest darrer període -Lleida, Balaguer...-. Al

llarg dels segles X-XI, en canvi, assistirem a una progressiva is-

land, tzac ió del país i una presa de posicions que de ben segur no

existia abans(44).
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Almenys oer la zona aragonesa, sembla que es coneix l'oî anitza-

ció militar de la frontera islámica, constituida per grans enclaus

fortificáis, com Barbastre, Graus o Alquezar o Mantsó(45). A Ca-

talunya no és tan clar, car descomptat les grans Çudes de Lleida*

Balaguer, Tortosa...no és tenen massa indicis. Cal fer encara un

estudi complet al respecte. Segurament succeiria quelcom semblant.

Pel que fa a la Catalunya de Ponent, per la banda de la Noguera,

a més de la Cuda de Balaguer -sabem que existí versemblantment un

campament militar al pla d'Almatà-, tenim constància d'importants

enclaus que es relacionarien amb Balaguer, com Castelló de Farfa-

nya, Albesa, Llorenç de Montgai, Os i àdhuc Àger -segurament des

de finals del s. X o en tot cas dins de dita centúria-(fto). Som

del sentit que s'hi sumarien, com elements auxiliars, torres de

guaita, sobre les quals parlarem més endavant.

Les pàries; una font de finançament

En relació amb tot quant hem vingut exposant, ens interessava

destacar, abans d'abordar 1'estudi físic de torres i castells,

el sistema diem-nc tributari, qae el domini cristià imposà sobre

les taifes muslmanos, debilitades i en clara decadència a mitjan

s. XI. Certament no es tracta d'un sistema únic de finançament

dels castells, però per l'època que ens ocupa és important, sobre-

tot en relació amb la figura d'Arnau llir de Tost.

Senbla que les primeres penetracions d'or a Catalunya, provinents

del mon musulmà, es produïren ja al s. X amb l'arribada dels"his-

pani" -els mossàrabs-(47), que suposaran per Catalunya una revita

lització cultural, a l'integrar-se a les capes indígenes de la

nostra societat. UI Dr. Riu planteja la necessitat d'estudi d'a-

questa primera penetració i relaciona els bçms exemples arquitec-

tònics, com Cuixa, amb la seva presència.

Bonnassie planteja en el seu treball la política negociadora que

tradicionalment mantingué Catalunya amb Al-andalus i que suposà

quelcom positiu pel seu arrencament econòmic. En el llarg període

de pau -en el s. X, en època califal- hem parlat ja del redreça-

ment economic català, en part potenciat per les relacions comer-
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clals amb el calilat. Boimassie(48) situa un gran increment d'or

a Catalunya en les darreres dècades del s. X i primeres del XI,

segons reflecteix la documentació, que no li admeten cap mena de

dubte, apareguent ja des del 1018 les primeres encunyacions prò-

piament catalanes d'or, imitació del manáis islàmic. Durant el se

gon quart del s. XI, en canvi, tots els indicis concorden en ae-

nyalar un cert descens de la riquesa de numerari, que ell s'expli-

ca en part per un atresorament personal en forma d'objectes preci£

sos i llegats a les esglésies i grans santuari-s, sense que sigui

però la causa principal(49).

Passats els turmentosos dies d'Al-Kansur i el seu fill, en què

Catalunya tornà a trontollar sota l'estrall de les soldadesques

àrabs, retorna la recuperació del país d'una forma ràpida i alho

ra enfortida. En un document del Cartulari de Sant Cugat del Va- 1

lles, citat ̂ er Lacarra (50), es fa una clara comparança de l*as- t
ï

pecte que presentava Catalunya -concretament la Marca de Barcelona- j

aleshores i la que presentava feia només dos anys "així donà Deu j

tranquilitat als cristians i pugueren sortir i recorre les esmenta ¡

des marques en totes direccions i construir moltes fortificacions j
i

i castells que havien estat destruïts en altre temps per la cita- f

da potència dels pagans..."«Clar indici, que després de la famosa j

expedició a Còrdova dels catalns, Catalunya es recuperava i s'impo I

sava a poc a poc als regnes veïns de taifes, cada cop més debili- |

tades per les rivalitats familiars dels seus reietons -especialmentí

de Lleida i Saragossa-.

Debilitament que vindria agreujat, per tal com els petits exèrcits

taifes no podien fer front als cristians, pel qual es veuran aviat

obligats a satisfer tributs -les pàries- per mantenir la pau -la

primera es paga l'any 1045 o almenys està documentada aquest any-, '

Des d'aquest moment, les paus que se signaran,comportaran l'obli-

gatorietat de satisfer unes quantitats anuals fixes, que hauran de

satisfer-se mensualment. També els pactes entre cristians convin-

dran molts cops el repartiment de pàries i l'obligatorietat dol

vassall de defensar-les, així com s'estipularan donacions pieto-

ses(5'ï). Malgrat tot, el sistema de pàries serà inestable i en
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certa forma irregular. D'altra banda, cora molt be indica Lacarra,

trairà una Incapacitat dels cristians per repoblar la zona musul-

mana. Punt de vista que difereix del de Bonnassie, el qual veu

més lligat aquest cert pactisme o esperit de negociació a la polí-

tica tradicional catalana devers l'Islam, com ja hem apuntat, no

sotmetent els seus dominis fins molt tardanament.(52)

Els primers en coferar-ne, segons es desprèn de la documentació,

foren els comtes d'Urgell i Barcelona, que foren també els qui se

n'aprofitaren en major mesura i una major regularitat. La pressió

de dits comtes s'exercirà sobretot sobre les taifes de Lleida, Sa- f

ragossa i Tortosa. Cl comte de Barcelona, ari) el sotmetiment del i

comte d'Urgell, en certa forma, i la seva aliança, que li permetranj

expansionar-se vers l'U., per la marca ribagorçana, aconseguirà ;

acumular una gran fortuna, que li ajudarà a consolidar el seu po- -

der enfront la noblesa feudal(53). També es permetrà la compra de i

nombrosos castells, pels qual pagà fortes sumes d'or. ;

Després de dits comtes, qui més s'aprofitarà de les pàries, sens !

dubte, serà Arnau ïlir de Tost, que de ben segur emprà per a la

compra i construcció dels ceus castells(54). j

Sense voler extendrehs més i seguint l'estudi c"e Lacarra, c'1 con- i

cloure que les pàries serviren fonamentalment com medi per afer- {

mar ei poder cristià sobre Is àrabs, car aquestes s'utilitzaren |

por subvencionar la guerra, construir i reparar castells i pagar

guarnicijns i mesnades, a més de les donacions religioses. Us a :
I

dir, estimularen el manteniment actiu de la vida militar(55). j
í
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CAPÍTOL VIII 20
Estudi dels castells

Volem aplegar en aquest ampli capítol una visió general sobre els

castells, que ens permeti cronològica i formalment, partint dels

estudis i síntesis que existeixen ja, aportar allò que ens sigui

d'utilitat per a la classificació i estudi dels que aqui recullim

en el voljiu III, concients de la difícil problemàtica que presen-

ta establir una clara classificació de tipologies, car estem con-

vençuts que la seva naixença i organització fou fruit en molta

part de les tradicions, la funcionalitat i la pròpia adequació del

terreny, podent concloure d'avantmà que no existeixen uns models »

prefixats -en general-, ans l'aplicació d'un tipus o sistema de j
i

fortificació i guaita, que s'acomodaren a les pròpies necessitats.

La història física del castell feudal a Catalunya fins al segle XII '

resumeix una etapa històrica del nostre país, que s'afesomià, no í

solament amb les construccions religioses, parroquials o monàsti-

ques, ans també amb els perfils alterosos dels castells, disperses,

isolades o foses aní-» els vilatges que anaren sorgint en els escar- (

pats de conques i vallades, com si l'aspror i 1'esquerpa solidesa

de les nostres carenes hagués volgut endolcir els seus paratges

amb tan belles construccions; com si aquella solitud enyorívola-

ment reflectida en els documents de l'època, quan s'esmenten les

terres de les marques, s'hagués volgut dissipar construint aquí i

allà les seves moles pétries. ,
i

Catalunya, les nostres valls, de ben segur assoliren en aqacst pe- »

ríode fonamental de la nostra història, la imatge pintoresca crue 4

mantenen encara, malgrat molts dels castells siguin ja runes irre

coneixibles o en avançada degradació, perquè sempre resta algun

element; ja l'església castrai, ja el vilatge apinyat sota ei pe-

nyal on s'erigí, ja els conreus, els vials, els masos dispersos...

Hem reconstruït, escorcollant els documents, bona part del nostre

passat històric i cada cop veiem amb més claror allò que foren i

feren els nostres avantpassats, üis cal descubir també el |

que no apareix en els documents, reconstruir el tarannà de la vida

diària; saber amb exactitut com era la vida en els nostres castells

com es conjugava anb l'arquitectura; de quina forma sorgiren i s'a_
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dequaren les nostres vilei i poblets dins el conjunt castra!. Tot

un repte que ens brinda l'arqueologia descubrir.

Com hem fet fins ara, partirem dels exemples foranis per sumar-hi

tot seguit els estudis recullits sobre el nostre país.

I - Antecedents

Tots els autors situen fins l'època carolíngia, un tipus de castell

-no fortificat- consistent bàsicament en un lloc alt i protegit,

fornit de defenses naturals, de caràcter col·lectiu en la majoria

dels casos. Poly i Boumasel(l) ens parlen de plataformes rocoses,

que sovint coincideixen amb antics "oppida" -"castra" populars, en

diuen- .

Us tracta, com hem avançat, de llocs protegits, no residencials,

emprats per la població dispersa en moments de perill. Foumier(2)

els situa encara en opaca carolíngia sota la denominació de "cas-

trum, castellum o munitio", tot destacant el seu sentit de forta-

lesa desprovista de caràcter militar, distingint entre individuals

i col·lectives. ?el que fa a les fortaleses refugi, ressalta també

les seves defenses naturals, nue donen lloc en la documentació a

denominacions com"rocca"i"petra" -per Catalunya, Sonnassie parla

tambó d 'acuestes fortaleses sumàries cuc conen lloc a les denomina

cions apuntades-.

Per l'àmbit català, el Dr. ?„iu situa cri les valls, en opaca romana *

i visigoda, els "castella(C) . Pels seglac 7IIT-IX parla de les es-

plugues, hàbitat i refugi, que perllonguen la tradició dec de la

prehistòria i que seran habitades al llarg de tota l'Ldat Li t j anà

(4); i ja al 820 els "castra" con. nous refugis militars crac inclou

ran torres rodones de fusta(5). Segurament, durant tot aquest perí

ode, es rcaprofitaran tarbó vells enclaus -els "oppida" ibèrics-.

Tansem er exemples com /in tona (a Artesa c'e Segre), que ós un poblat ;

ibèric amb restes arquitectòniques posteriors indub t ablernen L medie ;

vals, amb la torre del Caragol (dins el terme de la Força, del mu- j

nicipi de Ponts), on la torre medieval s'aixeca sobre un basament j

format per grans blocs ciclopis units amb sec, en ï air o en el cas-

tell de Ponts, que conserva restes dins del nucli de la torre rod£
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na d'una torre anterior,que per les característiques creiem que
fI; cal considerar ibérica. Ils exemples es multiplicarien; sabeir, rue

f Olèrdola era també un vell "oppidum", per exemple, lis a dir, en

I tots els casos ens apareixen velles construccions reaprofitades,

'• que segueixen cumplint la doble funció de refugi i vigilància,

precisant que les caronlíngies adopten una major funció militar,

de defensa de la Marca.

II-Tipologies i evolució formal dels castells

Ge situa el s. XI cora el de naixençr, dels castells medievals; un

tipus de castell, seguint Poly i Bourmazel(6), que veurà reduir

" la seva superfície, a la vegada que aiigmentarà la seva capacitat
t
I defensiva. l£l seu procés de creació i evolució se situa entre mit

jan s. X i les darreres dècades del segle XII, per Luropa. ?oly i

Boumazel proposen dues fases en la seva evolució. A partir de ]'

any mil i fins a finals del s. XI situen l'aparició del castell

sobre mota -considerat com la creació més original castellera de

l'Europa septentrional-, near a c1 e fusta. lii la segona fase hi co-

l·loquen un tipus de castell més perfeccionat, que veuria transfor

mada sobretot la vella estructura de fusta per la generalitzada de

pedra.

Guy 7ourquin(7) situa el ?5<3, con. l'any clau de l'aparició del ca¿

tell, o r, lllor eclosió, perfectament constituït, aüllat de ciutats

• i viles i configurat, en un primer estadi, per una sensilla esta-

cada lígnia, voltada d'un vall, amb una torre al centre -d'homenat
1 ge-, Ia qual con. veurer. nés endavant esdevé peça mestra de la for-

í tifieació. "Distingeix, així mateix, entre les "eminents"-castells

en llocs elevats- i els castells de planura -les motes-, ?cr Fran- ,

J ca, situa el castell de pedra, per la sona de li conca del Loira,
?

entorn a l'any mil, precisant que la seva plena adopció no s'arrib_a

ria a donar fir.G el darrer quart del s. XI, 2n el grup de les "emi *
„distingeix , . . ,

nents , entre aquesta com a tal, que gairebé no es pot considerar

; castell -tipus de fortalesa habitual dels petits senyors rurals- i j

\ cl "Dungio"("donjon", que és sinònin d'"eminent"), que seria el
\ f

; veritable castell i l'habitat típic senyorial(S). !

- I
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Hem de dir abans de seguir, que la terminologia -en la documenta

ció- no distingeix cutre el gran i el petit castell, pel qual so- i

vint castells hen conservats ni surten esmentats o a la inversa

(9). Si ara ens atenim a les puntualitsacions de Bonnassie(lO),

trobem que aquestP'ÖÄs al s. IX fortificacions fetes solament amb

fang i fusta, els recintes de les quals servien solament com a re-

fugi temporal -hern de creure que en zones planes-; al llarg del s.

X hi situa ja un cúmul d'experiècies tenéents a combinar eu una

mateixa construcció les necessitats defensives i de residència,

que haurien de donar lloc a la naixença dels castells, que es fari J

en nombrosos especialment en les zones de frontera -cita les régi*

one en contacte amb l'Al-Andalus com les més exeiaplificadores. Un

tipus de castell, per tant, que abundaria a Catalunya i segurament

també a Castella amb característiques pròpies. També explica, com

els castells eren en un nrincipi simples torres, ubicades dins pa-

tis reduïts, poc confortablesä posseïdores d'una sola "aula". Dis

tingeix igualment entre les motes -típiques de l'Europa humida- i

els castells roquers -l'equivalent mediterrà-, en els quals hi hau

ria una torre de pedra d'un tipus molt rudimentari, isolada de 1'

hàbitat rural -freqüent a Catalunya i la Provença-,

Fournier(ll) situa també a mitjan s. X-a l'inici del feudalisme-

la transformació de les foitaleses, ressaltant l'ús cada cop més

freqüent del terme "turris" per denominar el castell -al Llengua

doc s'empraria indistintament el terme, explica-. Neix, aclareix,

el castell dotat de torre i paral·lelament es desenvolupa el "don

jon", que no seria res m's que una torre de planta rectangular,

amb antecedents en la casa forta d'època carolíngia -de fusta-(12);

voltada -com hem dit- per un recinte, cambé de fusta en un princi

pi, que evolucionaria igualment al llarg dels segles XI-XII. To- •

rre, pati i recinte, són també per aquest autor els elements défi- ;

nitoris; la torre,de dos pisos, amb magatzem i serveis en el pri- í

mer i planta residencial en el segon(13). Pel que fa a l'arquitec-

tura en pedra, assenyala com obres excepcionals a mitjan s. XI,

dins l'àrea francesa, les muralles de pedra de Brionne i Fecamp;

entre el 1080 i el 1100 hi situa ja l'etapa de l'ús generalitzat
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d'aquest material. I2n un principi, afegeix, el "donjon" serà una

traducció en pedra del castell-mota -un exemple primerenc el tro- ¡

ba a Langeais-. Classifica els "donjons" en dues modalitats: el

gran "donjon" i el petit "donjon". El primer fermat per dues plan J

tes, tal com ho hem descrit, molt difós en la zona de França; el

segon tipus caracteritzat per una torre més reduïda, quadrada o '

rectangular, també de dues plantes i amb un major predomini del !

militar; difós sobretot per la zona del Midi. Al s. XII el "donjon"|
I

es perfeccionaria i s'adequaria més a les funcions militars, com j
1

les muralles, en un principi llises, les quals adoptaran les to- !
à *rres de flanqueig i, qun s'afegeixin altres edificis -les noves |

funcions militars obligaran a crear edificis nous residencials-, J
i

el "donjon" mantindrà la seva autonomia, augmentades les capaci- j

tats militars, apareguent com element predominant del pati(14). j

D'altra banda, durant tot el període, fins a finals del s. XII, j

la disposició en planta del conjunt no presentarà cap ordenament; ]

caldrà esperar al s. XIII, coincidint amb el major perfeccionament

dels sistemes defensius i d'atac,que adquireixi ja una precisa

planificació. Situa aquest perfeccionament coincidint amb els

regnats de Ricart Cor de Lleó i Felip August, per Anglaterra i

França respectivament, que esdevindran molt importants per le

transformació dels castells, podent-se establir ja, des d'aquest

període, una clara diferenciació entre fortaleses residencials i

les purament militars(15).

BoüarddefaraÍÍnÍ:, al final de l'antigor, entre la regió de la fus !

ta al N.Z. d'Europa i la de la pedra, a la Mediterrània, situant !
ä

una frontera imprecisa entre ambdues ja en època carolíngia(16).

Entre les construccions en pedra, posa els primers exemples de |

"donjon" rectangular carolingi a Doué-la-Fontaine(Kaine-et-Loire), ;

on existeix una torre de 23 x 17 ras., que comprenia els elements f
ï

típica de vivenda/ja senyorial:"aula, camera"-les estances priva

des- i la capella, al primer pis,i servei* al pis de sota, com els

de cuina etc.(17). La mota la situa a partir de l'any mil, provis

ta de torre quadrangular -castell sobre mota-(18). ííalgrat els an-

tecedents esmentats, posa la generalització de l'arquitectura en
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pedra també a la fi de la segona meitat del s. XI. Pel que fa a

la classificació dels castells, no accepta la tradicional de ro-

mànics i gòtics, entenent que la seva evolució no es coincident

amb la religiosa, d'on deriva la classificació. Per t. ell, exis-

teixen tres èpoques almenys; una primera que ompliria tot el pe-

ríode fins a finals del s. XII, ala qual seguiria un període de
Ir transició, caracteritzada per l'aparició de les primeres novetats
if(

í a les nuralles, portes del recinte i torres, i la tercera que in-

clouria tota la Baixa Edat Mitjana(lS). Dins del s. XIII veu gene_

ralitsats els castells amb torre de l'homenatge i situa cora exem-

ples extranys els constituïts únicament per un clos murat -parla

d'una categoria encara mal definida-. F. Lorente i Garcia Guatas,

en l'àmbit aragonès -el Sobrarb- situen algun tipus d'aquests cas-

tells, com el de Muro. Boüard, precisa que en aquests castells la

porta era situada en el lloc més defensat, on es trobava el gros

de la guarnició, que d'altra banda era també el niés vulnerable de

la fortalesa.

?er l'estudi dels castells a Catalunya, existeixen els treballs

més priraefencs de Turan Cañameras i en Puig i Cadafalch i Goday,

així com els treballs monogràfics publicats per Miret i Gans, Se-

rra i Vilaró, Carreras Candi etc... Treballs més recents de sín-

tesi són els esmentats d'Jn ?,ixt, Almerich, Araguas i els esmentats

autors del Nacimiento del Arte RonAiico en Aragón j de tots els

quals en donarem referències en aquest apartat.

HI Dr. ?xiu situa en la segona meitat del s. X l'aparició de la

"turris" defensiva, com fortificació de la "curtis" -el centre ad
«« ,̂

ministratiu de les vil·les- o amb funció de vigilància en un en- l

clau de la zona, la qual havia ja aparegut, de fet, entorn al 830

per a defensa dels masos dispersos, mostrant planta quadrada; un

tipus de torre en pedra que tendiria a la substitució de les anti-

gues torres de fusta(20). Paral·lelament apareixerien igualment

els primers castells de pedra, constituïts per la torre i la mura-

lla, que a partir del s. XI tendirien a l'adopció de la planta

quadrangular o elíptica(21).
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Goday(22), inclou dins l'arquitectura militar del s. XIï les to-

rres, la casa fortificada i la vila o ciutat mrallada. La torre

la defineix com element més senzill de la fortificació; la casa

fortificada se sol acompanyar de torre amb qui s'uneix mitjant-

çant un pas fàcil de destruir, car l'element fortificat pròpiament

era la torre; una vila petita la veu constituïda per una torre i '

vàries cases juntes, puntualitzant que 1'autorització de la crea-

ció d'un nucli d'hàbitat comporta el seu emplaçament prop d'una
i j
| torre o castell. Finalment defineix el castell com lloc residencial;
i ï

l fortificat, situant-lo a mig camí entre la casa fortificada i la

í vila o ciutat murallada. Segons ell, conté sempre quelcom de col.

; lectiu, un aire rástec, muralla llisa eramerletada, portal d'arc

de mig punt amb o sense protecció de totres i la fortalesa o casa

forta com a tal.

Duran CaTlameraè*"posa la torre també com element principal del cas-

tell, puix esdevindria torre de 1'homenatge, proposant el tipus de

torre de planta quadrada com el característic del s. XII, rúente el

tipus circular el situa en el període romànic, o millor de transi-

ció al romànic. A més de la torre, distingeix com parts del castell/

la muralla i altres depències, bastides amb materials más pobres,

pel qual actualment han desaparegut. Alr,ierich(24), per la oeva ban

da, emplaça la torro isolada com anterior als castells, a la qual

t s'hi sumarien nuralles, la resta d'edificis de vivenda i serveis i

| àdhuc la capella. Castell que situa també en època romànica i en el .

qual la torre seguirà essent el punt ferm i el darrer baluart dc-

• fensiu.

i Amb una cronologia igualment imprecisa, Puig i Cada¿<,lcb.(25) ;

¡ assenta el castell romànic, que descriu també amb torre -l'element f

distintiu-, destacant com una bona majoria de castells s'havien j

format a partir d'una torre més antiga que es voltà d'un clos mu- f

rat(26). La torre es vista per aquest autor, com l'element caract£

ristic de fortificació, present també a masos, majorment els pro-

pers de la costa; també en alguns nuclis petits d'hàbitat, assenya

lant el costum ja generalitzat al s. XI, que determinava per

aquests petits assentaments l'obligatorietat de construir una to-
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rre de pedra i calç. - -

Vegem algunes referències documentals recollides per dit autor, al_

t ament interessants. En primer lloc recull dels Usatges(27) la

definició que es dóna al s. XI del castell "Castell ("oppido") si-

tuat en lloc molt alt, que és com qui vulgui dir casa alta, la que

defensada per molts murs es tinguda per castell", ou també es pres

criu que la ubicició del seu emplaçament serà pertanyença del prín J

cep "les potestats tenen les roques anib aital s enyor iu, que aquell i

que les tingui en feu o en alou seu, no pugui edificar sobre d'e- f
!

lles ni a son sol cap fortalesa, ni castell, ni església, ni raone£ l

tir sense llicència i consell del príncep...També, seguint les da- f
i

des documentals esmentades, que veurem tot seguit, de la documen-

tació s1ens ofereix una perfecta definició del que era un castell. «

Del 996 data la venda del castell de Itontagut, on e«? diu "...Mon- i

teacuto cum suis turribus et cum ipsos mûris, et cum omni edificio

quod est ibi"(28). Dins del s. XI, el 1037, el monestir de St. Cu-

gat del Vallés cedia a Bernat Gelmir el castell de Calders amb pac .

te "...usque ad diem decem annorum completum habeas in predicto

kastro bene et firmiter, unam turrem constructam alciorem et gro-

ssiorem eiusque modo ibi est, et secundum posse hedifices atque
» à

mumas predictum kastrum", es adir, amb l'obligació d'augmentas les ,

fortificacions i de tenir construïda abans de deu anys, amb tota s£

lidesa, una torre més alta i més ampla que la que llavors tenia(29)

El 1080, donava el comte d'Urgell a Guillem an alou -fill d'Isarn- '

el lloc de la Fuliola, amb pacte de fortificar el lloc amb torres j
\

± murs "cum eius edificiis cum domos et solos et super pósitos cum ¡

casas..."(30). I

Usualment es determinava des del s. XI, que l'obra es fes amb pe- |

dra i calç. L'any 1040 subscrivien l'abat Guitart de St. Cugat i j

Bernat Otger un conveni, en el qual es fixava que el castell que

aquest darrer construís en l'espai de set anys "factam unam turrim

firmam a pedra et calce, quinquaginta habentem palmos in altitud!-

ne et in circuitu turris cúrtale firmum similiter a pedra et calce"

(31). *"•? a dir, una torre de pedra i calç de 50 pams d'alt i un

cortal -pati- amb torres al seu voltant també de pedra i calç.
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Altais prescipcions ens apareixen igualment pel castell de

Tàrrega el 1061, quan Ramon Berenguer I i Almodís convingueren amb

Ricart ¿J.temir sobre la seva construcció, prescrivint s'aixequés

una torre "usque haberet centum palmos In alturn et ad allos .0. in

gros, et quod faceret ibi duas bastorres de .L. palmos in altum

magnaque et de .L. In gros, et intus predictas turres et besturres

faceret predictus Rlcardus óptimos muros de pedra et calce1 '(32).Do

cuments ambdós interessantíssims per tal com determinen l'alçada

de les torres i àdhuc prescriuen com el diàmetre deu ésser el ma-

teix -una norma seguida també en els minarets islàmics de planta

quadrada com el mateix Puig i Cadafalch assenyala-. Els mateixos

atorgants, en donar el 1067 el castell de Talladell en feu a Ramon

Guifré de Vilamur, ho fan amb pacte de construir-hi allí "turrem

et cortílium de petra et calce(33). També en el pacte de restaura-

ció del castell de St. Vicenç, l'any 1082, es determina, a més de

reconstruir la torre, que es conatrueixi un pati -"solàrium"- "en

petra et calce, prope ipsa turrem"(34). Els mateixos elements de-

finidors dels castells, alguns cops es prescriuen per fortificar

un molí o un mas; l'any 1041, un Pere priïrdcer de la Seu de Barce-

lona deixava un molí -a Víula, parròquia de St. Pere de Rubí- al

prevere Guillem, amb pacte de construir-hi "domo cum curtcllo et

turrem in qua homo possit se ad sarraceni bene defendere(35).

Ens diu Puig 1 Cadafalch, que els castells eren llocs defensius,

estratègics i àdhuc ofensius, car es dirigien operacions militars

des d'ells. Que era obra fortificada, rústega, de mur.*, llisos em-

merletats, fornits de torres o sense, anb el portal semicircular,

que voltaven una torre o casa forta; una estructura rural que en

res diferia de la de les ciutats o viles -definició totalment coin

cident amb la donada per Goday; recordem que l'obra es compartida

també per aquest autor-(36). Dins la seva evolució, constata com

des d'aviat, s'afegí al costat de la torre i dins del pati una

"sala"-edifici residencial-, la capella i un magatsem(37) i en un

estadi més avançat es passà ja al palau fortificat amb cossos d'e-

diftci articulats al voltant del pati. Un l'evolució del castell,

d'altra banda, hi situa dos estadis. Un priradr estadi que definirle
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el simple castell amb torre 1 muralla amb vall, el qual cronològiĉ

ment situa dins els segles XI-XII, tot destacant com al segle XII \

l'tlnic que varia respecte als períodes anteriors és el parament

dels imirs, i un segon estadi en el qual les noves formes de cons- '•

truir s'apliquen al tipus primitiu de planta; també hi situa el :

castell de planta quadrangular, escollit per les zones planes, que ;

diferiria de la irregular de les sones accidentades, on seria el

terreny qui determinaria el traçat i àdhuc els distints nivells.

Pel que fa al castell de planta regular destaca cora aviat es vol- [

taria de valls amples i fondes, que sovint es construirien

també entorn de la torre provista a voltes de camisa mirai, con- !

formant una segona àrea o reducte fortificat(38). ï

Lamperei(3r), que situa els castells sobretot en zones de frontera, ;

ocupant sones rocoses i elevades, distingint en molts d'ells l'al-

bacar -un primer recinte murallat per guardar els ramats....- del

castell com a tal, provist també de muralla pròpia, fa una distin-

ció o classificació semblant de castells que Puig i Cadafaich. His

classifica en castells cle planta regular i de planta irregular; els

primers en disposició de quadrat o rectangle, en la planta, amb un :
primer recinte murat provist de torres als angles; el segon consti !

tult per un pati amb estances al voltant i capella en l'eix o en

un dels costats -situa de model Solsona-, Zl segon tipus el subdi-

videix en castells de planta dispersa, formats per vàries estances

separades i en desordre -posa l'exemple de Llordà- i els de planta

concentrada, en els quals les estances estan aglomerades en un sol

edifici -tindria l'equivalent en el "donjon"-, encara que(diufde 5

forma irregular. Com quò el que li interessa a ell són els edificis j

residencials, no es planteja l'estadi dels castells des del punt f

de vista global i molt menys del militar. Certament si vulgues s ira J

precisar, la planta concentrada es donarà en major mesura al s.XIII

i, quant als albacars, quan es tracta estrictament de castells, no

són massa usuals; pel que fa a les capelles, almenys en la nostra

terra, sovint són fora clel recinte.

Araguas limita el seu estudi al s. XI i estrictament als castells

situatr en l'àrea de frontera e:d.stent er, dit període. Jn ell
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fa una distinció entre castells mossàrabs -anteriors a l'any mil

o tot més abans del 1025- i romànics -dins del primer romànic-; !

aquests darrers definits com castells de la tercera generació i j

inclosos dins un període que abraça del 1030 al 1075, coincidint l

la seva eclosió amb el primer romànic esmentat, que li servirà |

per a definir molts de llurs trets, d'altra banda. Tipològicament

! n'estableix dues modalitats: 21s petits castells de guerrillers,

f formats :er una torre rodona, una muralla sumària i sovint una p£ l

¡ tità capella i els ce :ells tipus "donjon"(4o). 2n el primer cas

I es tracta, segons aquest autor, d'una arquitectura "sens archi- j
j

! tecte"(41) -opinió que no compartim del tot, car es tracta d'una

j qualificada arquitectura-, d'un tipus d'arquitectura fortificada, ï

; en la qual domina la tradició ancestral i que segueix mantenint

bàsicament els trets o funcions de la fortalesa refugi. Una moda- ',

! litat de castell que presenta com essencial la torre de planta cir

cular, a la q.:al s'adossà un petit recinte murat, diferint els in

closos com mossàrabs solament, dels posteriors de la tercera gene

ració, en el major refinament de l'ecquema del traçat. Dins el

grup dels mossàrabs hi inclou Vallferosa(Solsonés), Falç(Bages),

• Ribes(Garraf), Coaner(Bages), Ardèvol...., en tots els quals cons- <

tata la substitució o transformació de la planta quadrada primiti- '

va per l'adoptada ja a finals del s. X;circular. Tipuc de palnta,

que juntament amb els rars exemples grollerament triangulars -o '

altres formes poligonals, com la pentagonal- i la rectangular, per j

; petuen models romans o pre-roi.:ànics. un tot cas, models rnediterra- !

. nis, segons Araguas; fins i tot en l'ús del materials. Com a cas- I

telis de la tercera generació, a m-és dels de transició de Castell !
I •* "̂  w

l vi de la Marca (Alt Penedès) i Montclar (Conca de Barberà), els de

¡ Boixadors (Anoia), Amètlla(Segarra), Oroners(Vall d'Àger), St.Jau-

! me de Cas(ib4d.), Comiols(Mig Segre), Alòs(ibid.), Almenar(Urgell),

! Falç(Ribagorça)....(42).

Quant al castell tipus "donjon", dins el s. X, hi emplaça els de

Gelida, Montbui i Miralles. Grup de castells segons aquest autor,

que s'integren malament dins el grup dels petits castells de gue-

rrillers que hem inclòs coin mossàrabs. Destaca com són coetanis
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dels primers "donjons" de l'W francés, pel qual es pregunta si hi

ha nexes de filiació entre ambdós o senzillament nasqueren a l'en

sems, dins condicions històriques distintes; també es qüestiona,

com una torre de semblant estructura, com és la torre del Trovador

de l'Aljafería de Saragossa -exemple isolat dins el context àrab,

segons ell-, té cabuda dins aquest mateix grup. Existeixen en el

mon mediterrà exemples semblants ? es pregunta. Considera aquesta

} modalitat de castell, com la més important i com testimoni d'una

: acció de conquesta i colonització, de posta en cultiu d'àmplies zè

; nes d'una riquesa major. Per altra part, els veu com antecedents

f dels grans doncjons residencials que s'imposen durant la segona mel

i tat del s. XI, sobretot en relació als castells fets erigir per

> Arnau Mir de Tost. j

; Araguas(43), dedica un article, basat històricament en el* treballs 1

del pare Sanahuja, on inclou dades sobre aquests castells. 2n re- j

lació amb ell, situa entorn al Montsec -contrades de la Ribagorça,

Pallars Jussà i la Noguera- un grup de castells, que per la seva

qualitat arquitectònica emplaça en el primer pla de les realitza-

} cions castrais d'època de la "Reconquesta"(44). S'extranya que,

malgrat disposar Arnau Mir de Tost de grans recursos econòmics, '

comptés amb una ma d'obra tan qualificada, que de ben segur era

escassa en aquella època tan poc desenvolupada tecnològicament.En

tre les obres que situa en el primer plànol, citem Mur, Llordà,A-

ger, St. Llorenç d'Ares, Lluçars, Viacamp, Montanyana. Els dos úl

tims dins un tipus .̂tie podem considerar fortalesa concentrada, car

posscixen totaels elements essencials del castell-residència: Au- ;

; la, camera, capella, celler, a més de les defenses...Falç, també í
í ^
f promoguda la seva construcció per dit cavaller, malgrat no posseir ?

i el tamany i proporcions d'aquests, destaca per la seva gran muralla |

amb torres de flanqueig semicirculars, que en certa forma recorda j

el magnífic exemplar de St. Llorenç d'Ares, aquesta muralla amb

les torres quadrangulars, i Montanyana, que posseia també una mu-

ralla amb disposició semblant a la de St. Llorenç d'Ares o Llordà,

que es considerat per Araguas com el primor exemple de gran "don

jon" residencial, que dépassa en molt qualsevol altre exemple euro
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llises, però perfectament disposadas per la defensa i es conside-

rat per ell, com exemple també dels més eloqüents de l'arquitectu-

ra militar catlana*

À Llordà, com és habitual en la majoria d'exemples catalans, l'es-

glésia se .situa fora del clos de muralla, contenint una torre carn

panar, talment pensada -sembla- per a la pròpia defensa. Dins el

recinte, amb una disposició recordatoria de la de St. Llorenç i

Montanyana -en els dos casos s'aprofita l'escarpat natural i es

col·loca muralla solament per la banda més vulnerable- s'hi conté

en la part superior i nés elevada el gran rectangle del "donjon",

amb planta de dos pisos -un d'inferior amb volta de canó amb funció

de magatzem i el superior o planta noble-; a ell, per ponent,s'hi

adossa un cos d'edifici, que alhora servei:: de tancament, on eren

els serveis, principalment el de la cuina -cos actualment molt mal

més, en el tjual hi subsisteix encara una iateressantíssima xemene-

ia de mu^ De les dues torres de flanqueig de la muralla solament

es conserva la meridional -l'altra deuria defensar la també desa-

pareguda portada d'accés-, al costat de la qual s'hi troba un cos

rectangular d'edifici que serviria per a les cavalleries o residen

eia de la guarnició, que amb una disposició semblant trobarem en

castells posteriors, cora a Castelló de Farfanya -ja al s. XIII-,

També a St. Llorenç es conserva solament una de les dues torres i

part de l'altra, situada en un extrem, on servia per la defensa

de la portada d'entrada al castell -situada en un lloc de difícil

accés, que obligava a passar per sota de clita torre-, A raés, St.

Llorenç presenta també com peculiar, camisa de muralla envoltant

la torre i la capella castrai al costat de dita torre; les cases

de la guarnició s'afilaraven bàsicament al costat de la muralla

inferior. Tot un conjunt castrai que esdevindria vila sobirana,

crr al dessota seu apareixen vestigis arqueològics d'un altre nu-

cli d'hàbitat, posseïdor també d'elements de fortificació, que

servien alhora per a protegir el camí escarpat d'accés a la forta-

lesc superior -bàsicament una torre-,

Mur, per altra banda, constitueix un exemple reeixit de castell
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conformat per clos curat i torre de lfhomenatge, partint dels mo-

dels primitius i evolucionats de castell guerriller. De fet, nas-

qué entorn a una torre més primitiva i condensà tots els avenços

militars. La seva planta elíptica, configura un recinte murallat

llis, que s'aixeca sobre una gran roquera, talment com si es tra£

tés d'un gran baixell, amb la porta d'ingrés situada en la zona

més espadada del conjunt -al sud-. 2n ell advertim també aquell

reduccionisme de planta que s'imposarà posteriorment, segons els

autors esmentats. Dl castell era construït ja a mitjan s. III o tot

més en la dècada dels seixanta.

Kontanyana i Viacamp, com Falç, mantenen la típica planta circu-

lar de les fortaleces catalanes -la torre de St. Llorenç os semi-

circular i adaptada al terreny d'assentament-; Llucars, en canvi,

mostra una planta pentagonal, dfiïs més corrent al mon aragonès;

forma existent també dins el mon islamic(45). Cronològicament tots

els exemples se situen entre el 1045 i el 1070.

2n relació amb Arnau llir de Tost, deixen de citar tot un altre

nombrós grup de fortaleces, moltes esmentades per Araguas entre

els castells de la tercera generació, per tal com no en fou el

promotor directe, oui;; an foren els responsables elc 3cus feudata-

ris, com ens demostra la documentació; recordem les donacions, per

exemple, de les quadres d'Jntença(?.Ibagjroa) i ÏIontesquiu(vall d'

Àger), _ amb pacte de construir-hi una torre de pedra i

calc. üitre aquests castells hi ha els de Cas, Oroners, Corríais,

Hontclús etc....

Uns queda veure, finalment, les aportacions sobre els castells de

la Ilibagorça, en els treballs de Llorente i Garcia Guatas(46), en

els quals l'estudi es fa des d'una visió aragonesa i en estret

contacte amb les fortificacions de la veïna contrada del Gobrarb

aragonès. Aquest treball, d'esquena gairebé totalment a la reali-

tat catalana, no ens sembla massa objecti*, malgrat tots els mè-

rits que li reconeixem, car sense negar influencieu aragoneses,

que indubtablement hi són, tractar de relacionar directament dita

arquitectura amb el mon lombard italià, totalment d'esquena a Ca-

lunya, explicant l'inexplicable per les pròpies essències locals
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aragoneses ens sembla frapant, tota vegada que situen una cronolo- !

gla de castells dins el segle XI, precisant que no existeix cap

mena de tradició anterior d'arquitectura militar castellera. Diu

en que sorgeix de ple al s. XI, establint una triple classifica- j

ció tipológica: "muro", "turris" i "castelo" o "kastrum", precisant

que es tracta d'una arquitectura totalment vinculada al medi geogràj
ï

fic, on les estructures funcionals con complement de la seva ubi- '

cació estratègica; funcionalitat adreçada a la vigilància i defen-

sa de les vies de comunicació -n'hem parlat ja- i a 1'organització

dels seus petits territoris per la posta en cultiu i delimitació

dels emprius i, encara, per a la configuració d'una frontera mili

tar, del tipus escalonat, amb un sistema de suport mdtue, ràpid i

/eficaç -els castells es troben a una mitja jornada els uns dels

altres-j xarxa de castells, que no conceveixen par a la protecció

d'unes poblacions -apunten fins i tot que molts nuclis de dits

castells són posteriors a la implantació de la fortificació-, ans

l'interior del país.

Cronològicament, situen la seva erecció dins els regnats de Sanç

el gran, Ramir I i Sanç Ramir, que tots ells no depassen el tercer

quart del s. XI. 2n un primer estadi hi emplacen els castells de

la zona del Baix Cinca, precisant com els de Benabarri, Viacamp,

Montgai(Girveta), Falç, Pilzà i Rirroi prengueren model d'ells.

Per exemple, situen la torre de Fantova al 1015 com model arquetí-

pic de Viacamp i la resta de les circulars -situen la construcció

de Viacamp al 1062-; d'igual forma situen Abizanda com model ar-

quetípic de Lluçars(47).

Consideren la torre, igualment, com l'element de major importància

visual i defensiva del castell, distingint tres modalitats de to-

rre: rectangular, poligonal(entre elles la pentagonal) i la clrcu-

lar(48). Tamba situen cl recinte murât corn part fonamental; ampli

i circumdcnt l'emplaçament de la torre, que s'ubica sobre un pla

elevat, natural o aterraplenat, que inclou sovint un aljub. Quant

a la capella, quan hi existeix, es posterior i ubicada fora del

recinte(49).

Retornant a les tipologies, situen "muro1' i "turris" com sinònims
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de petites fortificacions; la de "turris" per referir-se a les to-

rres de guaita -com Falç o Montgai-, també anomenades gauites o

guàrdies; el "muro" per & designar xai senzill murat imitació dels

castells; "castello" per referir-se a recintes importants fortifi-

cáis -com Viacamp-(50).

Estilísticament, situen tota aquesta arquitectura dins l'estil

del primer romànic. Com obres de mestres lombards hi situen Fan-

tova, Loarre i Abisanda; Viacamp, Êfentanyana, Falç i líontgai -en

canvi- els situen com obres dérivants d'aquestes i executades per

mestres locals. També fan una comparança entre les tècniques de

lfarquitectura religiosa i castellera(51).

III- Les torres

Ho hi ha dubte que la torre esdevindrà un símbol, el més signifi-

catiu del feudalisme, car s'integrarà no solament a les fortifica

cions, sinó també en les esglésier, alhora que la seva naixença

medieval i desenvolupament anirà lligat al propi procés soció-eco-

mic i polític(52).

Com en els apartats anteriors, veurem ara breument els tipus de

torre del mon europeu ràpidament. Tot seguit, ens referirem a

les torres catalanes, que estudiarem per tipologies i cronològi-

cament. Ins referíem especialment a Ics torres de planta circular,

sobre Ics quals hem incidit ja(53).

Boüard(54) col·loca per Luropa, els segles XI-XII com època d'or

de la torre rectangular de pedra -cita 1'exemple del s. XI de

Langeais, que hem esmentat abans-; cora hem apuntat ja en parlar

dels castells i les seves tipologies, situa els seus precedents

en època carolíngia -opinió compartida també per 7ournicr-(55).

Les classifica en grans torres de residència senyoria! segura

-nombroses a la sona del Loira, ITormondia, Anglaterra i a partir

del s. XII al H. 13.- i torres més reduïdes, amb un major caràcter

militar, sovint de planta quadrada -de deu metres de costat, men

tre les grans torres medeixen de 20 a 30 ms. de long.-.

Pel que fa a la superfície, estableix un trr'.ple classificació:

Quadrades, amb uns 100 ms. quadrats; les de major superfície en
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alçada que en long!tuä 1 amplada i les torres amb una alçada igual
f1

' a la longitud -aquestes darreres sobretot, típiques do la zona

í del Loira-.

Quant a les torres circulars, EoOard(56) destaca com factors fa- *

vorables per a la seva adopció, la major capacitat per u la vigi-

lància i tarribé la menor vulnerabilitat als projectils -per no ofc

rir tanta superfície exposada-; un altre avantatge respecte a les *

rectangulars,'pel que fa a la superfícic-volum, proporcionalment

la torre circular necessita menys material. Cora a desavantge indi-

ca les majors dificultats tècniques de construcció que prosuposa

la construcció de les torres rodones i, af egei;:, en part solventat

í el problema pels constructors d'esglésies.
í
| nls exemples, que troba mos freqüents a Anglaterra, en terres Iran í

I ceses constata la seva cscassesa i cl poc clar dels reduïts cxcm-

j pies documentats, liai gra t l'escàs us, no creu que durant l'Alta ,
Ï

I ~Jdat I ¡it jana fos oblidada o desconeguda. Gita entre els exemples

documentats, les torres rodones ente al s. IX defensaven ?j.rís, i

ai g-in s exemples mos ja pertanyeiits al s. III -Ilammaburg, rrdteval,

I .amers i les angleses de 1'època d'Jnric II-(57).

i Jn tot cas, el tipas de torre cuc prcdor.ina, ós la quadrada, con-

nmtaraciit amb les torres rectangulars -els donjons-, nie ucm des-

crit amplament en l'apartat anterior i acabeu de veure els seus

aspectes, ao ortats per en Coüard.

?el que fa a Catalunya, durant el període carolingi -segles 71II i

I III-, segons elc estudis del Dr. Hin, el tipus de torre prcdorinar.t

; serà cl de planta circular, construïda amb fusta. La seva existen- j
1

eia s'ha oogut deterr. tnar uercós ü. s senyals d'assentament de Ics 1

p;m tales, gravades en la superfície rocosa, puix dita torre consta

va d'un cos elevat sobre Tuntalec. Sovint castells posteriors dels

segles II i III ocuparan aquests enclous primitius de les fortaleses

caronlíngies, con, si s'haguessin substituït les velles estructures

de fasta per altres de pedra, segons hom pot comprovar ocis

senyals de les puntóles esmentades. ?uig i Cadafalch(50) situa ja

el tious de torre isolada, cor, element de fortificació dc ^G
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nuclis de població -simple-, on l'època de la Baixa romanitat sota

la denominació de "turris" o "castellum", que segons ell servien

ja de talaies i es comunicaven les unes amb les altres mitjançant

senyals visuals. 2n època medieval, segons aeuest mateix autor, la

torre s1 -gucix mantenint aquesta tradició, a través del període vi-

sigot, fins el període plenament romànic, fent igualment la funció

d'element de fortificació en masos i presidint posteriorment els

castells en fronteres, carones i turons o fortificant igualment nu-

clis d'hàbitat.

¿1 sistema de vigilància mitjançant torres, guaites o ser.yals visi-

bles a distància, com si d'un telègraf visual es tractés, cl consi-

dera també remot i practicat des d'època ibèrica; fins i tot detec-

ta la perpetiació del sistema.com a Catalunya,al K. d'Àfrica. La

::ar:;a medieval de torres la creu, per tant -en certa forma-, per-

sistent o com perpetuació de tradicions, amb una funció semblant

de vigilància(5S)• Amb aital funció la concebei:: vigilant i pro-

tegint camins, ponts i inclus, basant-se on una referència de Jau-

me I sobre les torres avançades de la ciutat de València, la creu

emprada pele sistemes de vigilància i fortificació de les ciutats

(60).

l'altra banda, com hem dit, la considera -cor., element aïllat- ge-

neradora d'un castell, que suposaria solament l'afegiracnt de la

muralla 1 els altres components, con, la capella, magatzems etc. un

un primer estadi hi sit:a la torre quadrada, a la qual hauria de

substituir -en les zones de frontera- li circular, més apta per a

resistir els atacs i setges, ens diu.

"Jl Dr. ?viu(61), coincidint amb l'enfortiment del veïnatge islàmic,

observa la construcció en les zones de frontera -des del primer

terç del s. X- de nombroses torres i castells. Les torres, ens

«•'in, uc aiment emprant la planta quadrada o rectangular. Un tipus

de torre generalitzada al s. ", però que havia sorgit ja al s. IX,

concretament l'any 830 ec comença a documentar, per tal de prote-

gir els masos o "ctirtis" -als centres administratius de les vil·les

o latifundis-, amb funció de defensa i vigilància, ubicades prop

els nuclis residencials o en enclaus isolats estratègics de guaita.
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Situa, en un principi, tin tipus de torre de pedra -de planta qua- "

drada, com hem dit-, d'tms tres o quatre metres de costat, substi ,

tuint les antigues de fusta dels primors repobladors, amb irairs de

carreus ben tallats, units en sec o amb argamaça de fang. Torres,

ens explica, que podrien posseir dues plantes, la primera de les

quals solia ésser ü-acissa, mentre en la segona s'hi trobava per

la banda de migjorn ia porta elevada. Un tipus de torre que s'ex-

pandiria durant el s. X arreu de Catalunya i que seria subsituïda

en la segona meitat d'aquest segle per l'obra d'argamaça de calç.

Lamperez(62), havia assignat també la doble funció militar i de

guaita a la torre, coneguda -indica- des d'època de les invasions

¡ dels bàrbars i també una funció cívico-militar, com defensa de vi-»
II l.les rústegues, generalitzada al "dominicum" del s. IX-X. Pel

J Pirineu, parla igualment d'un sistema escalonat de torres, vistents

| les unes de les altres, que establien una defensa continuada des

del Bidasoa fins al Cap de Creus -també creu que exitirien a Ca¿

tella-; com Puig i Cadafalch, compara el sistema a un telègraf vi-

sual i precisa que els senyals es farien amb foc,de nit,i amb fum,

f de dia. Aital sistema el creu constituït també per a la defensa
i1

de Les costes catalanes, valencianes i balears. Com En Puig i Cada :

falch, esmenta la denominació popular que rebien dites torres i

reben encara de "torres de moros"; d'altra banda, constatada dita

den inació per la majoria d'autors que citem i per nosaltres ma- *
f

teixos. Denominació que es dona també als castells -"castells dels

moros"-i que en certa forma perpetuen el record col·lectiu del

nostre poble, que ha mantingut viva la recordança del domini islà-

I mic(63). ;

| üis afegeix Lamperez , cora 2n Puig i Cadafalch, que degut a la ;
f
I inseguretat de l'època feudal, la torre passà, d'ésser element pu i

| rament defensiu del "dominicum" -on s'hi situava com edifici acc£ *
Í \
t ssori-,a residència senyorial i element principal de les fortifi i

cions. Es més, puntualitza, que aquesta es mantingué isolada en s
\

I els casos en què el seu constructor no comptava amb els medis per I
i f

a construir-se un castell; en aquests casos, ens diu, es construïa

una torre el suficientment àmplia per habitar-hi i prou forta per
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a defensar-se. Proposa dues tipologies de torre; la quadrada i

la circular, precisant que la quadrada era més apta per habitar-

la. També ens indica, que en les quadrades l'alçada era igual al

perímetre de la base.

Almerich(63,*, situa el castell igualment presidit per la torre de

l'homenatge i parla igualment de les torres de guaita, batejades

pel poble com "torres de moros"; les situa com refugi dels qui.

vivien vora mar i les veu establertes tant a la costa catalana,

com en les sones de frontera -sembla, per tant, referir-se a les

torres circulars-, aixecades en cimals, on era corrent aprofitar-
f

les com torres de foc -per fer senyals de foc-..També possibilita, j

que en temps de la reconquesta les construccions defensives, bas- 1

tides per cabdills cristians, no foren res més que torres aïllades,i

que s'anaven improvisant tal com s'avançava militarment, esdevenint J

posteriorment castells. Situa l'entrada de dites torres elcvadi, en j

el primer pis, al qual s'hi accedia mitjançant escales mòfeils de *

fusta; servien, ens diu, el segon i tercer pis per a vivenda i cl

terrat emmerletat era mirador en època de pau i pis defensiu en

cas de guerra. Torres que s'aixecaven preferentment en llocs eneim

bellats i acinglerats, les quals podien ésser circulars, quadrades

o de planta ooligonal»

Goday(64) situa també la torre corn element el més scnsíll cle defèn

sa, emprant-se per a fortificar dictints indrets, juntament amb

els castells, un aquest sentit parla també d'un sistema de torres

amb funció de guaita, que en la documentació apareixen sota la ê-

nominació d'espills, espiells, miralies o guàrdies o guardioles,

perpetuant un sistema de vigilància que remunta al període pre-r£

mànic. També es planteja la denomianció que els hi dóna la gent \

de "torres o castells de moros", per tal com són tinguts per la ¡

gent com cosa exòtica, de moreria; en aquest sentit esmenta un do- I
h

cument publicat per Carreras Candi, en el qual el castell de la |

Hoca del Vallés, al segle X, es apel·lat castell morí o dels moros |

(65). Aspecte interessant a destacar i que nosaltres considerem f

que la documentació l'esmenta així perquè havia estat feia molt

poc temps fortalesa islàmica.
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La majoria dels autors esmentats, com hem pogut constatar, no es

planteja en cap moment l'aparició de les torres rodones. Solament ¡

Puig i Cadafalch situa la torre quadrada anterior a ella. Per totes;

dues, hora parla d'una llarga tradició que es remunta al període :

ibèric i, en tot cas, d'una recuperació datable des del s. IX.¡lera

vist per Europa, els exemples primerencs que presentava Boüard,

sense que en cap moment es plantejés la gran florida que alcança-

rà a Catalunya la torre circular, on els nombrosíssims exemples

creiem que depassen en molt els pocs i incerts que ell situa abans

de mitjan del s. XI.

"calment no existeix un plantejament sobre els seus orígens i la

seva tipificació medieval, que és cl que a nosaltres ens preocupa

í estera actualment investigant. 21 seu estudi ha estat amprés so-

lament per Araguas i per Lorente i Garcia Guatas, per la sona de

la Ilibagorca i el Sobrarb, dels quals ens n'ocuparem seguidament.

De tots ells n'hem parlat ja en veure l'apartat anterior, pel que

ara veurem solament els plantejaments sobre les torres rodones.

Araguas, en la snva introducció històrica, explica, cot. durant els

segles X i lli es posa en iiarxa a Catalunya un sisterua de fortifica

ció original, relacionat amb el fenomen de les conquestes i 1'es-

tabliment de Ics marques, els exemples de la cual s'emplacen al 1'.

de la Frontera Superior d'Al-Andalús, on s'hi situaven Ics anome-

nades terres de ñinga, que separaven els dominis cristians del ca-

lifat. I In fenomen cor.il per tota la península, que a Catalunya mos-

tra, però, un major interès per la noúbrosa documentació existent

i també per la qualitat dels vestigis arquitectònics subsistants.

21 relleu accidentat del "rincipat seria ideal per establir-hi for

talGOGS, de mesures modestes i adaptades a la guerra de guerrilla. ;

Jn la majoria dels casos, escollint per instal.lar-las petites so-

nes apte pel cultiu, que asseguressin la subsistència de la pobla

ció guerrera i a la vegada servissin de reclam per atreure pobla-

ció de la Cate lunya Vella.

L'endegament del procés el situa entorn a ^50 i la doble funció

de colonitsació i fortificació l'entén com la possibilitadora de



la incorporació de nous territoris que anirien cristalitzant entorn

a les fortaleses aixecades. Puntualitza també, com alguns d'aquests

indrets incorporats havien format part de la tutela sarraïna -com

nuclis mossàrabs- i que foren destruïts durant les ràtzies d'Al-

Itonsur i el seu fill(66).

Després de succeïdes les ràtzies, comenta Araguas, aquest procés

augmentà i les fortaleses s'incrementaren, lligades a l'artigament

i posta en cultiu de les zones emes, esdevenint llurs pobladors

l'escut protector dels estats cristians; es converteix així mateix

en una zona ideal per al reclutament de mercenaris per part dels

sarraïns, afegeix Araguas -s'entén durant el període de taifes-.

Increment ne fortaleses que sobretot t'estacarà en la zona F.".»du-

rant la primera meitat del s. XI, en un moment que s'hi concentra-

ran els esforços del rei d'Aragó i dels comtes d'Urgell, Pallars

Jussà i Barcelona. Una zona en els límits de les taifes de Lleida

i Saragossa, on hi destacarà com senyor de frontera a Arnau Llir de

Tost(67).

Període i marc historic dins el qual posa en relleu l'originalitat

de les fortaleses catalanes respecte a la resta d'IXiropa, situant

des de la segona meitat del s. X, com hem vist ja en l'apartat an-

terior, una arquitectura militar de pedra amb la torre con. element

principal; torre de planta circular i isolarà, la qual veurà evolu
12. i. n¿icio.

cionar a'ía pròpia dinàmica de l'arquitectura religiosa dels segles

X-XI, distingint entre mossàrab i primer roraànic(l025-lQ7o)(6S).

Situa entro els exemples del s. X, VallIerosa(Solsonés), d'obra

molt grollera, amb parament unit ja amb argamaça de calc, poques

obertures, porta elevada -situada en la banda escarpada- amb arc

de reforç i llinda moaolítica i un reng de petites obertures/en

el pis superior que corona el terrat defensiu; en el primer nivell

hi situa una cisterna, que nosaltres -com en la resta de casos-

considerem més magatzem. La compara a la torre de Falç(Bages), amb

una estructura i un ús de materials semblant, variant solament 1'

arc de la porta que és ultrapassat, mantenint però la llinda. Ribes

(Garraf; documentada des del 010), presenta també una estructura !

semblant i l'ús d'arc ultrapassat, del tipus califal. Coaner(Bages)i

í

1
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-documentada des del 960-, mostra com original, un emmerletat i

un arc amb un cert apuntament al portal elevat, que s'apoia sobre

muntants avançats; està constituïda per tres nivells. ArdèvolíSol^

sonés), ofereix planta oblonga i és de menors mesures, amb l'arc

ultrapassat en cl portal i amb el revastiment de parament -regu

larment assentat-, que li dona la forma circular externa etc...

De totes elles, destaca com Ardèvol, Vallferosa i Lloberola -totes

en la zona fronterera del Solsonès de finals del s. X- foren trans,

formades, mitjançant el revestiment pétri, de quadrades en torres

circulars, precisament a finals del s. X. Un altre aspecte que ens

interessa destacar, per tal com testimonien l'adequació de to-

rres anteriors a la nova funció fronterera(69).

Tot seguit, hem vist ja, situa Castellví de la Marca(Alt Penedès,

documentada des del 1025), com castell format per una torre circu

lar, que situa igualment de transició respecte als castells que he

citat de la tercera generació. El situa, de fet, coetani del de

Mon telar (Conca de Barberà), que està format també per la torre,

una capella i un pany de muralla que els uneix -la capella anterjL

or, datada al s. X-.

Com trets comas de les torres dels esmentats castells de la terce-

ra generació, situa els murs de reble folrat amb parament de petits

carreus paral.lepípedes, que considera semblant al d'esglésies corr,

Cardona, St. Llorenç de Munt o St. Pore de Casserres; el diàmetre

reduït i una alçada aproximada -basant-se en el document citat de

Tàrrega- de 30 ins.; els pisos recolzats per voltes o més concreta

ment per capoles. Hem de precisar que són pocs els exemples amb

tots els pisos abovédate o cupolats; l'usual és que n'estigui el

primer nivell, mentre que la resta es resol amb embigats de fusta

que recolzen directament en el mur, mitjantçant traus de bastida,

o sobre els relleixos que formen als distints pisos en degruixar-

se el mur; la il·luminació sol ésser moderada i major en els pisos

superiors. Araguas no dubta en afirmar, que totes aquestes torres

estigueren provistes d'un emmerletat en el coronament -actualment

desaparegut en la majoria dels casos o amb pocs vestigis-, el qual

considerem nosaltres també versemblant. Lorente i Garcia Guatas(70)~-

^
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en canvi, per la zona de la Ribagorça i del- Sobrarb, no creuen que

existís; els vestigis existents els consideren obertures superiors

sobre les quals es contaren les falses, d'estructura de

fusta, que a la vegada suportarien les teulades còni-

ques que creuen que posseirien dites torres. Tampoc

creu Âraguas que hi existís matacans, cadafalchs o

els "propugnacula" -naturalment de fusta-, que sem-

bla que sí existiren en la zona de la Ribagorça. As

pëcte en el qual coincideix de ple amb els esmentats

estudiosos aragonesos(71).

Pel que fa a les portes elevades, no es planteja la

presència de balconades de fusta cor. fan els arago-

nesos, però sí que comparteix l'opinió generalitzada

df€s d'escales mòfcils de fusta. Cn els gravats que

afegim, clarament es veuen, encara al s. XIC, la utí.

lització de torres rodones amb les esclaes tiiòbils.

Destaca també ¿raguas, l'isolament que mostren encara

les torres en relació als castells, cota els elemente

principals de le. defensa, on els traçats do les

nuralles, sovint molt sumaris i formant un re-

cinte reduït, dei:;en la torre fora. ui cl nostre

cas, podem citar els exemples de Cas -1'esmenta

també ell-, Alçamora i la Baronia, on un petítí

ssim recinte encercla la cara de la porta, tal-

ment corn si fos pensat per la seva protecció s£

lament.

Destaca també, com al costat de moltes torres,

s'hi troba una capella, útil per ir comparança

Castells de Tal-
tavull de Penna
(extret del Li- <
ber Feudorum;
Puig i Cadafalc
vol.III p.626)

Fig. 2 ¡

d'estils. Dn basc als estudis i comprovacions que hem efectuat, \

aquesta comparació no la veiem massa clara, car los esglésies «

semblen executades per dist5.nta gent i on la majoria dels casoc ;

semblen posteriors a les torres, malgrat constructivament i parlant |

globalment hi ha una unitat constructiva i tècnica, però aplicada !

amb unes funcions i uns modes distintes en cada cas, que deurien j

suposar una especialització pels constructors d'ambdós. j



Un exemple del que venim dient el tenim a Cas molt clarament, on

ens apareix vestigis d'un*capella més primitiva, amb un aparell

molt barroer i de carreus bastant grans, que en res recorda el

de la torre, molt més cuidat, la qual fou transformada posterior

ment, al s. XII, presentant encara una major diferenciació d'apa

rell respecte a la torre. üit:c els elements que compara Araguas,

hi ha les obertures, en especial les portes amb arcada de mig punt

dovellada -les dovelles allargades i amb una talla semblant a la

dels carreus, és a dir, a cops de martell-, resseguit 1'extrados

per una minça filada de llosetes en sentit transversal. Compara,

en aquest sentit, portes de les torres com la de Boixadors, amb

les de castells com el de Mur i els nombrosos casos d'esglésies

del primer romànic . Pel que hem pogut observar nosaltres, no es

tracta pas d'una norma generalitzada, car són més nombrosos els

exemples d'arcades ar.ib dovellat simple -també en el cas de les

esglésies-. Aquest tipus d'arc doble sembla tenir els precedents

en models romans en maó; Araguas mateix puntualitza com la tradi-

ció es represa en el període prc-romanic i com els exemples igual

oc troben a Franca, com a Itàlia, com a Uspanya(72).

n̂trc els exemples que recull cobre aquest tipus segon de torres,

hi podem incloure, a més de Boixadors(Anoia; doc. 103?), Ametlla

(Segarra; doc. 1077), la Baronia de St. Oïsrae, Alòs, Almenara (Ur-

gell; doc. 105?), Comió Is etc totes situades en la franja indj.

cada de frontera. Jn la zona de la nibagorç:. 'ii situa un grup de

castells, ja esmentats, que posseirà Arnau llir de Tost pel rei d'

Aragó, entro els quals destaca Viacamp i Llucars, que compararà

per les proporcions i qualitat arquitectònica -com hem vist- amb

els de llur, Llordà i St. Llorenç d*Ares(73)» Viacamp, especialment,

manté el tipus de rooona descrita, més desenvolupada i complexa.

Llucars hem vist ja com presenta una estructura de planta pentagonal

desenvolupant, però, els mateixos elements que Viacamp; ambdues, juvj

taraent amb Falç i Montanyana Ics considera culminació d'un procés

evolutiu endegat en les torres esmentades del s. X, desenvolupant

ja les parts pròpies del donjon residencial»
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Ja conduint, emplaça Araguas la torre, com peça clau de l'arquitecl

tura militar, a Catalunya amb preferència per la torre rodona, el j

prototipus de la qual deu cercar-se en models romans o pre-romànicsI

-per argumentar-ho, assanyala en alguns assentaments de torres, fo |
t

namentacions anteriors, com les de la torre del Caragol(la Força) |

0 de llar-1 en tot cas, el considera model mediterrà, dins una tra

dició que àdhuc imposa els materials i la tècnica constructiva(74),

Fins i tot es planteja el perquè de l'elecció del tipus de forta-

lesa, qüestionant-se si es degut a factors d'influències i nodes

arquitectònics o la mateixa necessitat pràctica d'adaptació d'un

tipus de fortalesa al medi i ocupació de sol; hipòtesis o qüesti-

ons que no es contradiuen i que poden ésser, al seu entendre, la

clau per entendre la seva adopció. Dic petits castells, s'adona,

per exemple, que són construïts en llocs de difícil accés, mentre

els grans donjons se situen en zones agrícoleruent més favorables;

també s'adona, com les castlanies són detentades per castlans mig

guerrers i mig colons; per tot el qual situa els factors econòmics

com determinants, els quals se sumarien als aspectes de tradició.

His estudiosos aragonesos, com hem adelantat, estudien globalment

l'arquitectura de la sona del Gobrarb i la Ribagorça, desconnecta-

da totalment la ribagorçnna de la realitat catalana. La torre la

consideren també com l'element militar de major importància visual

1 defensiva del castell, integrada directament amb la muralla i

construïda directament sobre un llit: rocós. Solament en torres com

la de Viacamp, Lluçars o Fantova o Mantanyana, aquestes Icc troben

situades al centre del recinte o allunyades de la muralla« Les si-

tuen totes, en general, dins els constante del romànic lombard i

partint de models desenvolupats molt aviat a Fantova -la situen

la construcció el 1015- i Abizanda. Hem vist com Viacamp -que da-

ten el 1061- la veuen clara derivació de Fantova i Lluçars, malg-

rat la planta, d'Abizanda(75). En el cas de Lluçars destaquen

la forma de proa amb finalitats defensives i de vigilància; dis-

posició en planta derivant de Boltanya, Samitier -aquesta rectan

guiar internament-.

Per totes les torres assenyalen, a més de l'assentament rocós



generalitzat, un basament macis de tres metres -no existent a Al

canora o Vlacamp, on l'espai l'ocupa un graner-; el portal elevat

a uns set metres, sota«! qual s'hi ubica el basament i un magat-

zem, que a Falç és doble. El pis de la porta el consideren d'habi-

tació, mentre el de sobre, tant podia ésser habitació com defensiu

-una mica depèn dels pisos-; com hem vist, per la zona defensiva

descriuen falses, substituint l'acció dels merlets; per raons cli-

màtiques rebutgen els acabaments aterrassats; també situen per la

defensa cadafalcs en les obertures superiors, sovint sobre les de

la porta per defensar-la de qualsevol atac.

La fusta, juntament amb la pedra, la consideren material imprescin

dible, tant per a la fabricació de les falses i la balconada de

sustentament de l'escala mòbil d'accés, com pels embigats dels

trespols i les seves corresponents escales de comunicació -s'entén

a través de trapes-, Zstudi de la fusta que han realitzat en part

a partir de les restes subsistents en els traus d'acollament de Ics

bigues...També amb la fusta, creuen que es feren alardons, ponts,

trampes, plataformes adossades a muralles. Dl Dr. Riu, en aquest

sentit, possibilita 1'existencia a St. Miquel de la Vall, d'un

pas de ronda de fusta adossat a la muralla. Les portes, en general,

les consideren de doble batent de fusta per les obres més importants

i d'un sol batent o brancal per les de les torres de guaita; totes

elles anb pollegueres cilíndriques de pedra -afegides o tallades

directament en el llindar-, per tal de coctenir elr galfons; hi po

dia existir també llinda de fusta -per exemple a la Baronia- i àd-

huc la solera. La forma de tancar la porta era la primitiva, enca-

ra emprada fins fa poc en masoj o cases rurals, consistent en el

trabament del brancal o brancals de la porta mitjançant una barra

que s'introduia en els traus practicats en els murs dels rnuntnats.

La teulada sobre la falsa, la consideren constituïda igualment per

un ersbigat de forma cònica per les torres circulars, sobre cl qual

s'hi disposava la llosada, l'enraiaat o inclus podia ésser, diuen,

una superfície de fusta.

Pel que fa a l'estructura pètria del portal, destaquen com sempre

apareixen dovellats i amb arcada de mig punt, donant cxeiuples dels

Í
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citats per Âraguas, amb extradossat de llosetes en el dovellat, en 1

llocs com Loarre o Fantova. Internament, l'obertura es practicada í

en corredor, com si es tractés d'un vestíbul, de 1'amplada de la

gruixor del mur, cubert amb volta de canó. L'orientació preferida

de la porta és a migjorn -es palesa a Viacamp, Fantova, Itontgai-,

malgrat no manquin exemples, com a Catalunya, d'uoicacions en fun-

ció de la defensa, situades en les nones o cares accidentades de

les torres -per exemple, a Lluçars o Falç-,

Per les finestres, parteixen de la triple funció de ventilació,

il·luminació i defensa que poden efectuar(76) i de llurs diferèn-

cies segors la col·locació. Així, en la zona de graner o magatzem,

en els pocs casos que apareixen -per exemple a Falç- tenen una iSní

ca funció de ventilació i estan constituïdes per sagetercs o es-

pitlleres molt reduïdes amb traçat rectangular, externament -forme

generalitzada habitual-, i oLerta en esbiaix simple, internament.

un tots els exemples analitzats per nosaltres, exceptuant Falç,
i,

no apareixen mai sagcteres en aquest primor nivell de la torre. Un |
*l

el pic de la porta poden o no existir, tractant-se tombo de sagetc ïM I

ires molt estretes -per exemple, a Cas se situen en Ics tres cares ¡i
oposaries a la do la porta-. In estudi sobre les espitlleres i llur |

1
evolució ruanca encara per fer -en la nostra arquitectura castcll£

ra, Ics trobarem fins almenys oi G. IÎ7H-, dins el marc de l'arqui

tccír-ra rnilitar(77). ii els picos superiors les obertures varien

formalment; si es tracta do scgctcrcs, intcrnanment poden presentar

c tbrlruent de volta Gapaleada -exemple (Lucars- o un dintcll cscaLo

nat, constituïts per graus l'oses nonolitiques -per exemple a la

Baronia d^ St. Oïsme-, cobrint el cos dfesbiaix simple, practicat

de la cabuda d'itn homo, per facilitar la guaita; en els darrers

pisos, igualment poden aparèixer grans finestres sense esbiaix, \
adoptant la planta de corredor descrita, que facilitaria, per ¡

exemple, la col·locació dels cadafalcs -a la Ribagorça sembla que jj

amb bas tanta certesa-; un exemple cl tenim, a la Baronia de St.

Oîsmc, on externament mostra el dovellat, com si es tractos d'una

altra portada; 6s freqüent veure finestres exteriors amb dovellat

en el darrer pis -pensem en Alçamora o en Viacamp, per exemple-(70 !
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Quant als aparells, distingeixen els autors esmentats tres ti- l

pologies: De mamposteria, a base de llambordes i de carreuada. ¡11

de llamborda format per petits carreus paral.lepípodes -els propis

del primer romànic-, tallats a cops de martell -coincident amb el

descrit per Âraguas pel període 1025-1070-; el situen con el nés

ganeralitsat i estableixen tres tipologies de parament en base a

ell. Cl de filades al llarg i al través -a base de carreus alter j
"" J

nats quadrats i paral,lepípedes-, que recorda lfllopuc testaceum", '

sense sairebó reble en les jantes i units els carreus amb fórmico

de molta duresa; el de filades regulars, constituït par carreus j

disposats al llarg, més cuídate que els anteriors, sense gens de ;

reble a les juntes; el darrer parament, derivant de l'anterior, \
i

de pitjor qualitat -el situen sobretot a Viacamp i Llucars, m ntre j

a Lo arre i A" isanda hi situen cl segon, el pròpiament llombard; el |

de Tant^va, en canvi, pertanycria al primer de la classificació{7C)!

lespecte a anaests tipus de parament, hem d'advertir que són els ,

que trobem també a Catal nya; el primer noi t freqüent en Ics

torres: ;al qie fa a Ics ducs tipologies següent* ad-

vertiríem que en cap dels exemples hom pot parlar d'una uniformi-

tat per tot el cos de la torre i qae es freqüent l'alternança irre_ t

7alar de filades de carreas més minces àrab altres de major tamany l

-un tipus de parament qae continua també la tradició i que encara >

ens apareixerà al s. HIT, melt més perfeccionat de talla-; volem f

així mateix cívertir, com en algunes torres -fins i tot muralles |

com St. L'i quel de la Vall-, els carreus de les primeres filades de !

la basc, són de tamany molt més gran -per exemple a Gas, Fontdepou

i la Baronia-.

Jn relació amb la constitució dels murs, situen una tòcnica total-

^ment atansada a la catlana i de tradició mediterrània: el cos de

reble folrat, interna i externament, per parament cuidat. Dits au- i
i

tors es plantegen^a més a taés, la forma com s'hauria dut a terme *

la construcció de les torres, qae concebeixen mitjançant l'ús d'an j

damíatges exteriors -comprovat pels traus de bastida existents, |

com a Fantova o Viacamp- o interiors. Seguint el testimoni .„ge de j
<

Neckem -documentat al s. XII-(80), que descriu corn calia construir J
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un castell, suposen l'allisament de les juntes amb una llana, que

serviria per a repassar-les àrab morter de calç i sorra, sense arri l

bar al ple revocat -dins del s. X, Araguas cita el revocat que en

cera manté la torre de Coaner, al Bages, que serviria per exemplifi

car ja al s. X dita tècnica en les arquitectures militars-, Sn les

torres amb cúpola al primer nivell -per exemple Fontdepou-, hem

pogut comprovar el major reompliment de les juntes fins a nivell j

de la cúpola amb argamça de calç,posteriorment allisada.(81) ''

Calculen l'alçada de les torres en 20 ms. les més importants, com <

Viacamp o Lluçars, i 16 les definides com de guaita -per exemple
I

Falç o Ikmtgai-; la superfície mitjana d'hàbitat la calculen en í
i

quaranta metres quadrats i la relació de proporció perímetre de f

la base per l'alçada 3:2 -per exemple a Fantova i Loarre, que

consideren com exemples arquetípics-; en la relació amplada-alça

da estableixen la proporció 1:2; plantejaments proporcionals que

consideren totalment romànics.

li cap moment, però, no es plantegen una diferenciació o dicotomia

entre castelir ' torres isolades, malgrat presentar un grup de t£

rres com simples guaites; fan l'estudi globalment i, per exemple,

consideren la torre de tòntgai(Girveta), com torre isolada de guai |

ta.

/

Bé, vistes totes aquestes aportacions sobre la nova tipologia de

les torres rodones, aparegudes a Catalunya -jo diria sobtadament-, '

durant la segona meitat del segle deu, nosaltres ens seguim pregun

tant,i plantejant, sobre llurs orígens, per varios motius i sobre-

tot perqaè creiem que resta el problema per resoldre.

Com hem vist, es tracta d'un tipus de torre que sorgeix en relació

i on funció de la frontera -opinió compartida amb Araguas, certa

mont-, A nosaltres ens xoca, que en un moment donat -coincidint

amb Ir1 seva plena implantació-, algunes de les torres quadrangu- ,¡

lars o simplement quadrades s'adeqüin a la funció de frontera, mit |

jançant els revestiments esmentats -totes elles, com hem vist, en 1

els límits del Solsonès-; és un fenomen curiós que reforça els f
Jl

plantejaments entorn a la seva adopció, lío hi ha cap indici arque- J



50

ologic, d'altra banda, o documental, que ens permeti establir el

problema de la seva adopció, ni saber com i quan sorgiren. Parlar

de precedents ibèrics, romans o pre-romànics, no demostrats àrab

tota claretat -s'entén directes-, no es dir massa, com tampoc ap£

l.lar a unes tradicions mediterrànies comunes. Com hem anat veient,

en res es resol el problema. ?er l'arquitectura religiosa s'han

anat retrobant, en major o en menor mesura, moltes de les argolles

de la cadena de la seva evolució formal i nés o menys es té una

visió cabal. En canvi, per aquesta tipologia de torre, que gairebé

des de la seva naixença o aparició s'ens presenta con. tipològica-

ment constituïda, amb tots els seus elements formals definits, man

ca encara per trobar uns precedents i uns models.

Nosaltres, moguts en bona part per la lògica, els hom cregut veu-

re en el mon islàmic, Cot i admetent cl risc que això suposava, car

difícilcnnt es pot definir d'islàmica qualsevol de les torres per

nosaltres estudiades. Certament manquen estudis arqueològics sis-

teiuatics, que ens podrien aportar llum al respecte, malgrat tots

sabem que la totalitat do ditcc torres s'aixeca directament sobre

*.a massa rocosa, pel qual es difícil de trobar-nc alguna amb una

estratigrafía el suficientment rica.

Tot seguit pensem presentar r«n seguit d'arg-unen t s a fayor do dita

hipòtesi plantejada, sobre l'adopció de models isl?raics en la for_

tificació de les fronteres, adreçats totalment a 1'explicació Jc

l'adopció de la torre circular a Catalunya:

l)-~Jn major nivell cultural, polític i socio-economic islàmic,

possibilita lrús, a més del tapial, de l'obra de podrà al

llarg de tota la seva existencia -alr,.enys dos dels s.7111-

IX-; pensem en l'alcaçava de Herida o en la Çuda de Balaguer,

com exemple proper.

Jslava Galan(G2) manté la hipòtesi, que foren els rnasuln̂ ans

els primers en construir fortaleses de pedra a la península,

inspirant-se en models bisontins. Castells com els de Gormas

o Baños de la Jncina(Jaen) són exemples primerencs de dita

arquitectura islàmica, situada en ̂ ona de frontera. Tota

una arqui tec tr-ra, suposa dit autor, que a través del mon ;
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hispànic i altres viaranys s'expandiria arreu d'IXiropa al I

llarg de l'Edat llitjana, afegint-s'hi a dites influències, í
i

les vingudes directament d'Orient a través de les croades ¡;

etc...

Boüard manté reserves sobre dita influència directa oriental

i en cap cas la creu tan decisiva cora autors anteriors a ell

li havien assignat; així i tot, reconeix l'existència a Al-

Andalus de castells de pedra bastant anteriors als que es d£

naran cor. primers models de 1'¡Jaropa Occidental dins del s.

XI; cita per exemple, el de Bafíos de la üicina del s. 11(83). ;

D'altra banda, destaca com en alguns castells,con cl del

Peal del Becerro(Jaén), hi apareixen senyals a la roca, que

demostren haver-hi haguc abans una estructura fortificada de

fusta, pel qual conclou que també s'hauria donat allí una

primera fase de conctraceions en fusta, abans de l'ús gene-

ralitzat de la pedra, constant amb el tapial des d'època ca-

1ifal(84).

Araguas es planteja tanbé el problema de les influències i

àdhuc, com hem vist, suposa l'existència en la zona de frontó

ra -aleshores espai indeterminat comú- l'existència d'encla-

us islàmics amb poblament mossàrab, els cuals serien destru-

ïts en Ics ràtzies d'Al-ÏIansur i el seu fill(S5). Cal tenir

en compte, d'altra banda, con. demostra Lacarra per la nona

de l'Lbrc, que la L'rontcra Superior en els períodes de pua,

no actrava cor. límit separador dels dos non s, ans cor. una

nona d'intensa activitat econòmica i relacions, possibili-

tadora de tota mona d'influències.

"n factor important per la nostra arquitectura del s. II, poc
i

estudiat i tingut er» compte, que de ben segur havia d'influir :>

en el mon català, és sens dubte el de l'arribada délo "his-

pani" -mossàrabs- a la nostra terra, procedents del califat, ,';

entre els qr tal s hi hauria, no solament eclesiàstics, sinó ;
ítambé laics, con destaca el Dr. Hiu(C7), que veu ar.b la seva j

arribada un fluxc de renovació c iltural i alhora creu, la

primera penetració d'or musulmà; aspectes tots els quals
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*

permtrien per primera vegada comptar amb uns mitjans econò- }

nies suficients per a dur a terme obres importants de reno- '

vació, com Cuixa i un bon nombre dels grans monestirs cata-

lans del s. II, com ens informa la documentació. ! lament també :

quo es comença a construir sistemàticament en pedra -a Gata

lunya- torres i castells i se substitueix l'ús de l'argamaça

de fang per la de calç. .M cap i a la fi, els mossàrabs pro-

venien d'un mon, culturalment més desenvolupat. ?er aquest

període, s'ha parlat de capitells tipus califa!, d'ús de

l'arc ultrapassat etc..., que no podem esbrinar fins a quin

punt possibilitaria llar presència i, en tot cas, si podia

haver influït en la formació de l'arquitectura militar d'al-

eshores, car es vcrser.-blant pensar en l'arribada també de

gent artesana cualificada, com els alarifs. j

2)-La creació de fronteres en cl mon islàmic des dels primers
*

temps; no solament en el mon hispànic, sinó també al llord f

d'Africà i a l'Orient. *

Ho cal que ens e::tengucm, doncs es perfectament conegut, com j

Al-Andalús era concebuda, per defensar-la, talment con si es 1

tractés d'una cran fortificació protosida per tres línies de j

frontera,ja des del s. VIII; tot cl qual ens fa plantejar |

l'existència d'un sistema de fortificació de fronteres anb

anys de pràctica i perfeccionament -perfectament constituït

en l'època califa!-, que de ben segur havia d'inflttir en la

nona de frontera cristiana, si tenim en compte que tenia en

la seva demarcació 1'anomenada Frontera Superior.

Caldria fer estudis comparatius de les tres línies de fron-

tera islàmiques per arribar a conclusions segures, car te- -

nim constància de l'existència de torres en la frontera mit
i

jana. Dntre ells podem puntualitzar l'existència de torres I

circulars i de planta pentagonal, cô la descrita de Llucars I

o les de la zona del Sobrarb(SS). 2n aquest sentit, per tant, j

és important arribar a un estudi prou ampli i comparatiu, ¡

per establir les característiques de dita arquitectura mili- ï
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tar àrab -sobretot en l'àmbit de la Frontera Supertor- en

relació a la d'àmbit cristià. De fet, posseïm exemples sub-

sistants d'arquitectura islàmica importants, coin wls recin-

tes fortificats dels castells de Balaguer -la Çuda-, Caste-

lló de Farfanya, Os o el menys reconeixible de Llorenç

de Montgai, on apareix clarament ceràmica islàmica.

3)-La toponímia. Un estudi a fer és el de la toponímia. En a-

quest sentit, voldríem aportar un dels topònims més esclarí

dors, de fet ben conegut, el d'Almenara -com se'l

coneix-, emprnt sovint per argumentar l'origen musulmà del

famós pilar -com s'el coneix també- d'Almenara Alta(89), que

per la documentació, darrerament s'inclou com exemple arqui-

tectònic cristià, sense què per això quedi aclarit el seu as

cendent. El mateix topón"m, curiosament, que trobem en la ba

se del poble d'Âl«>fiinar(90), on segons el senyor Lladonosa

(91), hi existia també dins el seu terme Almenara la Vella;

prop de Sta. Coloma de Queralt -aleshores zona fronterera-

s'hi documenta també Almenara d'Aguilar, coc; a la província

de Castelló, on hi a\ areix un poblet amb restes d'una for-

tificació d'ascendència àrab apel·lat Almenara(92). Llocs

tots en un mateix període en zona de frontera i fent referen

eia a les torres de senyals o de foc.

Som concients dels problemes que plantegen la persistència

de toponímia, islamitzada o d'origen islàmic i transformada,

que fan difícil sovint destriar-ne l'origen precís: però,

aqaest no és pas el cas del topònim en qüestió, que ha so-

breviscut sense massa transformacions; el més interessant,

com hem avançat, és cl seu significat, fent referència a

una llumenera, a un lloc dos d'on es feien senyals de foc,

qua ens condueix al sistema de torres costaneres i als fars,

amb funció de guiatge dels baixells.

A nosaltres ens sorprèn aquest significat i la seva relació

amb la funció de guaita, essencial en la funció de les to-

rres. Anteriorment hem recullit el sentir de varios autors

en relació a les torres de senyals que connectarien amb això
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Recordem les aportacions de Lamperes en aquest sentit(93), quan

parla d'un sistema telegràfic visual, puntualitzant que es feien

els senyals amb foc( de nit,i fum(de dia,i que estava e»tés per to- |
?

tes les costes catalanes per tal d'avisar del perill de covmaris <
i I

-a València perfectament documentat, ens diu, encara al s. XVI-, !

El mateix hem trobat en l'obra de Puig i Cadafalch(94) i en la de i

Goday(95), que concebia la xarxa de torres de guaita, com sistema i

per completaria defensa dels castells. Semblants formulacions

( ens han aparegut en i'-obra més recent d'Alnerich(96), el qual con
i "~
! sidorava el sistema com costaner i aprofitat per la defensa de les ;
i l
f fronteres interiors. Per l'ílla de ïiallorca, tenim el treball de •
i i

\ l'arxiduc Lluis Albert, que recull totee les torres costaneres
í

í que conformaven el sistema defenr.iu de l'£lla(97).
i
1 Tenim altres testimonis sobre l'ús de torbes com senyals. Jl pri-

mer data ¿oi s» XV i de fet prova l'ús tradicional qu~; es feia er, • '

cara a la Hoguera Alta do les antigues torres. Zs tracta del judi-

ci encetat per Ferran d'Antequera contra el comte Jaume el dissor^
i

tat d'TJrgoll, desprós c!c dcrrotar-lo en cl setge de Balaguer L om

prosonar-lo al castell de Lleida; dit judici es duguá a terme en

la pròpia Çuda do Lleida cl 13 de l.oveubre de 1413 i en ell el com

te, defensant-se d'una de les acusacions cuc li formulava cl rei,

explicà corii a la nit -en la zona c!c la Foguera de l'antic vescom

tat d'Àger- uns llocs CG Icicn senyals amb els altres, de foc, por

avisar-sc, i que això era -osa ordinària per avisar ainb rapidesa

en acuella contrada("0). L'onfar dóna encara testimoni del r̂ari ;

nombre de torres d'atiesta nona, sobret t al referir-se a la gue- ;

rra encetada pels contes de joix, a la r.ort de ?ere cl Cerimoniós, 4

explicant que el vescoi, tat d'Àger no fou invadí t pels Gascons, ruer- |

cec a la d ¿resa del terreny i al gra;* noiíbre de torres ore hi lia- ¡

Vc( 9). j

?er tot el qual, no creiem tan agossarat plantejar l'adoocié en

les molies de frontera d'aruest tipus de torre rodona, adaptada si

més no a les funcions que havia d1exercir de vigilància bàsicament

i creure que foren els àrabs els primers en adaptar-la. ?cl cpe fa
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a la toponímia, tenim un altre topònim il·lustratiu; es tracta de
?

les ràpites, que trobarà a la costa i a l'interior del país, les i

quals sabem que eren convents-fortalesa islàmiques, pròpies de les |

zones de frontera -vejeu el diccionari Alcover-Moll, qua recull dit (

topònim, tant per leo sones de costa, cora de l'interior. Situa •

així una Ràpita a l'Alt Penedès, al liunicipi de S ta. Margarida

-com sabem, f ou zona de frontera-; a la Ubier,, "'Ubre, al port dels •

Alfacs, on s'hi troba St. Carles de la Hapita; a Castelló, on do-

nà lloc al nom d'una muntanya; a Kallorca, al terme de Campos; a

Vallfogona de Dalaguer, on s'esmenta ja la Ràpita actual abans de ;

conquerir-se la ciutat, en una donació que es feu, pel comte d'Ur ;

geli, a la Canònica de Gt. Pere de Ponts(lOO). Segurament existê

xen altres exemples dins el narc hispànic, on solament volem des-

tacar la presencia del topònim a la província de Cadis, coiu cnclaa

costaner amb una ubicació semblant al Ct. Carles tarraconí,

4)- La tradició popular, "o ens extendrem massa en ella. A més

a més de la general denominació de "castell o torre dels

moros" a b^na part de les fortificacions medievals, sovinte

nen tambó les llegendes entorn a castells, tat fent referen

eia a la seva expugnado pels cristians(lOl). Són aspectes

els dos interessants per tal com evidencien un record col.

lectiu, que se situa -en certa forma- en els límits dels pa

ssat del nostre país; més onllà no hi ha recordanca col.le£

tiva, puix cl poblament dispers rtancava encara de les insti .

tucions i organització suficient.

D'altra banda, creiem cuc reflecteix una realitat cuc ha

mantingut la llegenda; l'existència d'un poble distint que :

dominava amb els seus castells en tot el que ara entenem

per Catalunya Tova, al qual es vcncó mercès a l'esforç tit,\ :
~~ í

nie d'aquells articaires que anaren repoblant la zona de f

frontera i cue s'uniren per posscssionar-se definitivament

de les seves terres. Procés que comportà el neixernent d'un

esperit col·lectiu i la constitució d'un territori, que

s'encardinarà institucionalment dins del feudalisme, puix a

través dels castells termcnats s'organitzarà la vida del
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Evidentment, no podem extreure conclusions partint d'aqueja

ts suposts llegendaris. Goday plantejà, d'alguna manera, jc

el problema, explicant con; els castells eren tinguts per

la gent del país com quelcom exòtic, de moreria -com hem /

vist- i fins i tot ho argumentà com vella tradició arran ,

d'aquella referència que hem citat del s. X sobre el cas-

tell de la Roca del Vallés, on aquest era anomenat "castell]

raoresc o dels moros11. Dada que ens interessa destacar, per >

tal com seria un testimoni valuós, de commis primers grans.

castells catalans, bastits en pedra, foren els islàmics i

que la seva presència impresionaría a aquells pioners re- ;

pobladors que es protegien en els alts muntanyosos, en les '

esplugues, aixecant les guàrdies, miralles etc... per man-

tenir una vigilància constant. !

Pel que fa a les llegendes d'expugnado de castellss solen

ésser comunes per molts indrets -nosaltres, una mateixa

llegenda, amb poques variants, l'hem detect"t per distints

castells-. De fet, tampoc ens sSn de massa utilitat. ¿xis

serveixen solament per testimoniar la lluita atzarosa i el

gran esforç que suposà, col·lectivament, possessionar-se

de les terres i castells que eren sota domini serrai. La

llegenda més generalitzada que hem trobat, explica ê ia per

expugnar un castell -per exenple, la torre de Sanuy o el

castell de Claramunt, dins la Vall d'Àger-, els cristians

es disfressaren de xais, en un lloc, i d'arbres en 1'altre, ;

avançant fins als peus de la fortalesa sense ésser recone-

guts, el qual els va permetre prendre la plaça. General- ;,

ment s*hi col·loca també un rei i la seva filla, la qual ;

contempla com es mouen els arbres o els xais i dóna avís \
4
í

al pare, que no en fa cas. S'arriba fins i tot a un veri- :¡
ií

table refinament d'aquestes llegendes, com ho exemplifica

la de la torre de Sanuy, puix saben que era cantada en for

ma de romanç, ïlalauradament avui s'ha perdut la tonada i

desconeixem el text exacte del romanç, que es trametia

oralment" entre els membres de la família Sanuy.
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5)-Un darrer argument podria ésser, la nervivencia de les

tradicions constructives de l'antiguetat, en el marc de

l'Espanya islàmica, que esdevingué 1'hereva directa de

la societat hispano-romana i visigoda. Sabem, d'altra

banda, que la societat islàmica es nodrí de tota la

cultura mediterrània, inclosa l'hispànica, a partir de

la qual constituí les bases de la seva pròpia cultura i

en bona part del seu llenguatge arquitectònic i artístic

en general.

No ens pensem extendre tampoc en aquest apartat, ampli

i complexe, però és ben evident, com moltes de les tradî

cions constructives d'època romana sobrevisqueren i evo-

lucionaren en el sí de la seva societat.

Podriem seguir trobant nous arguments, potser més secundaris, per

reforçar la nostra hipòtesi, però creiem que só'n suficients els

aportats, molts dels quals, com aquest darrer, no són rec més que

simples plantejaments d'un estudi específic que caldria aprofundir

amb una major extensió.

Bé, ens cal seguidament abordar el tema estricte de l'àrea del nojs

tre estudi I donar algunes precisions més sobre les torres que s'

hi ubiquen, les quals estan recullides en el plànol que adjuntem

fins a la zona de la Segarra i l'Urgell, induint varios exemples

que són fora del nortre àmbit. 2n aquest plànol queda, d'altra ban

da, perfectament palesa la seva localització, dins la sona de fron

tera pertanyent als segles X-XI; així, per exemple, a la sona del

Pallars, on era el pas tradicional àevers la Ribagorça, per Alca-

mora o ïlontllobar; també molt nnr.ifesta en l'Alta Noguera -sota

el port d'Àger-, on van apareixent vestigis d'altres torres, els

exemples de les quals no recullim en cl plànol -Avellanes, Cèrvo

les, la torre dels Quatre Batlles-; o en els límits del Solponés

-existent entre finals del s. X i primeres dècades del XI-, També

queda manifest, com la línia de frontera es perllonga per la Riba

gorça, on hi són les torres de Falç, Viacamp, la Girbeta(I·lontgai)

i Montanyana. En el volum tres oferim referències de totes elles.
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Adjuntem així mateix, un quadre amb mesures de totes les torres,

a£egint-hi a més a mds altres exemples de Catabmya, molts dels

quals han estat objecte de monografies(102), importants per fer

comparances amb les nostres torres; pensem que potser hauria es-

tat positiu condensar tots els estudis de les nostres torres aqui

an aquest apartat i fer-ho extensiu per esglésies i castells,però 1

hem cregut que era millor no trencar la unitat de conjunt dels I

distints llocs detallats al volum III» !

Al nostre entendre, totes les torres recullides se situen cronolò- <i
gicament, reiterem, entre finals del s. X i la primera meitat del j

s. XI. En totes elles ens apareix un diàmetre interirr -en la base- j

que se situa entorn als quatre metres, mentre el gruix rtel mur o£

cil.la entorn als 2,5 ms.; l'alçada és difícil de determinar, caí"

moltes torres són incompletes, podent situar-la en els 20 ms.; les

portes es troben a una alçada aproximada de 6 a deu metres i, en »

conjunt, totes elles presenten una mitja de tres pisos, a més de

la terrassa, üidemés cal afegir, que mentre aproximadament la mei^

tat presenten cl primer nivell cubert amb falsa cupola rebai::ada,

l'altra meitat no on posseeixen, cubrint-se amb trespol setinill ;

d'crbigat; alguns exemples, com St. I liquel de la Vall i Alòs scgu- *
' Irament, posseiran m6s d'un cos cupolat. De tot el qual no en podem ;

extreure conclusions, ni suposar que unes torres són anteriors a ?

les altres. Us possible que els exemples més primerencs no anessin ]

cupolats, com seria el cas de la torre dels toso s de 1 lilla, en la :'

qual clarament es poden determinar dues èpoques de construcció; la !

més primitiva, que arriba tot just al nivell del primer pis, que *

cal datar per les característiques del tipus d'aparell a finals f
!del s. X, i un segon coc d'aparell clarament posterior. Jn tot ¡f

cas és un problema que queda també per resoldre. Les portes mos- J
•f

tren aproximadament un metre d'amplada per dos d'alçada. ;

Amb claretat, solament es poden establir ducs tipologies generals

do parament. "Tna més barroera de petits carreus tot jus desbastats

-per exemple Alcamora- o amb carreus bastant quadrats -1 laso s de

Milà- i una segona tipologia més cuidada -per exemple a Cas,¡Tant

depou-. D'altra banda, els paraments no són uniformes per tota la



superfície, variant en les zones baixes respecte a les més eleva-

des; taiïibé hem avançat ja, com sovint les primeres filades mostren

carreas de majors mesures que en la resta de la torre -Cas, Fontd£

pou, La Baronia-, Sovint predomina també l'alternança de carreus

al llarg amb carreus al través d'una forma irregular; trobem també

l'alternança, freqüentment, de filades de carreus més minços i al-

tres de carreus de major tamany. Podem conduir, que en base a les

torres estudiades, amb claretat no podem establir l'úc d'un para-

ment per tota la superfície d'una torre, ans parlar de distintes ve

riants en l'aparell diferenciat per cada segle.

Pol que fa a les obertures, generalment s'empra l'espitllera amb

un sol biaix i perfil rectangular en la llum exterior -allargassa-

da en roajor o menor mesura-, sobretot pels pisos de la porta '- el

de sobre. Jn els superiors, com heu dit, l'esbiaix intern sol ser

major, apareixent fins i tot finestres amb dovellat extern -com

Viacamp o Alcamora-. Jns apareixen també, amb una clara funció rnjl

litar, finestres dobles, cue arrenquen d'un sol ull per l'interior

i mostres dues espitllercG separades a l'exterior -per exemple a

Alòs o Zstorm-, Com him ja dit més amunt, no apareixen traus en

els mers que pcrnetin parlar de cadafalcs o balconades de fusta.

Hetornant alo plantejaments del principi, nosaltres estem conven»
. , , foren pensades

cuts, que aquestes torres -en relació ar.i> la frontera- per a les

funcions de vigilància, com elements autònoms, i que per això s'ira

posaren per sobre dels altres tipus; malgrat s'en conservin alguns

exemples, que no sempre cal suposar fruit d'un pla, sinó de la in

perícia dels constractors(103). Alguns dels motius de la seva ado£

ció ens els ha donat ja Doüard: Ilillor aptitut per a la guaita,car

permet més camp de visió; millor preparació contra ofensivos,puix

ofereix menys superfície exposada a qualsevol projectil; menors

despeses de material per a la construcció. Ill mateix autor hem

vist que emplaça com desfavorable, la major dificultat tècnica de

construcció -aspecte que podria servir també per explicar-se l'a

dopció de models islàmics, dels quals s'aprendria la tècnica con¿

tructiva, ens preguntem -,
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La seva adopció generalitzada com torre senyals, podríem també

argumentar-la pel manteniment del coronament en terrassa ja des-

crit, puix si hagués existit algun tipus de teulada uc fusta, els

senyals amb foc haurien estat impossibles.

Quant a l'adopció de la planta rodona, existeix també una expli-

cació de tipus pràctic; la torre de planta rectangular o quadrada

és més apta per habitar-hi, pel que veurem que tot seguit deixi

d'ésser frontera la zona on s'ubiquen, no s'hi seguirà construint

torres rodones, ans es retornarà a les plantes esmentades com més

aptes per a vivenda, car seran plantejades com a vivendes perma-

nents.

Zn relació al Montsec d'Ares, ens crida l'atenció també, que no

hi existeixin torres circulars, excepció de la torre d'Zscumó,

molt malmesa i d'inferior qualitat que les estudiades i així i

tot ocupant un lloc privilegiat de vigia er. connexió amb la to-

rre de la Baronia i vigilant qualsevol penetració per la banda

del Noguera Pallaresa. En canvi, s£ ens apareixeran en la zona

de les Serres, dépassât el port d'Àger, com si la guaita en algun

moment fos establerta en direcció al Hantsec enlloc de cap avall.

Recordem que el Montsec mai estigué ocupat permanentment pels a-

larbs, com la mateixa toponímia revela -indica la prehencia dels

primers repobladors com aun vist ja-. Doncs bé, en aquesta zona

del Ibntsec ens apareixen més les torres poligonals o de planta

irregular d'inferior quilitat que les rodones, si exceptuem la

torre del castell de St. Llorenç d'Ares, untre dites torres podem

esmentar, la rectangular -no massa regular- de lïallabecs i la de

la Pertusa, que sembla reproduir la planta de la de St. Llorenç

més rústegament -semicircular allargada- i la de Claramunt de

planta tendent al quadrat,difícil de definir.

Pel que fa al castell d'Àger, el qual ocupava un lloc altament

estratègic al centre de la Vall del seu nom, hem trobat vestigis j

almenys de r"ues torres circulars -no consten tampoc en el plànol-,

que com en el cas de Castellar del Bages(104) haurien format part

del seu sistema defensiu, dins la circumscripció de la vall. Es

tracta de les torres de Sanuy i de la torre del Negre, tal com
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avui se les denomina, car llurs ruïnes foren reaprofitades per ï
%

aixecar-hi masos. Resta tan poc d'elles que poc podem dir de les ¡

seves característiques, però així i tot ens ha semblat interessant '

afegir-les, per tal com ens testimonien del seu ús, adreçat a la ••

vigilància o sistema de vigilància d'un castell, com elements iso
i

lats i auxiliars, que és per altra part la seva finalitat bàsica

(10Î).

Si féssim un estudi de la seva localització en funció de les se-

ves finalitats, podriem segurament establir una sèrie de funcions

usuals, alguns cops desenvolupnat-ne més d'una, com seria la vi-

gilància de camins, congostos, barrancades, rius, àmbits de fron-

tera cens més etc... Pel que fa a la vigilància de camins, entre

les nostres torres, hi podriem col·locar com més representatives,

la de Fortdepou, situada sobre el camí principal que conduia de

Lleida o Balaguer a Àger; la de St. ïíiquel de la Vall, vigilant

el camí que travessava per l'Hostal Roig la Vall de la Barcedana,

i el més espectacular de Viacamp -citat ja per Lorente i Garcia

Guatas-, així corr. el de Comiols, sota el port dol mateix nom, pro-

tegida per una gran barrancada que l'aïlla; també Alçamora, per

on discurría el carai que menava del Pallars vers la Ribagorça,

a la vegada que ce situava en la mateiica línia de frontera que

la Girbeta i Viacamp. Altres, com Alçamora, ïíontllobar, Falç...

Alòs, la Baronia se situaven de control d'estrets o barrancades i

rius, per on discurrien també carriols.

Si ara ens fixem en los línies de frontera, unes torres veiem

que se situen en les den¡arcacions de dominació cristiana entorn

a l'any rz.l, com Alòs, Conils, la torre del Caragol(Dàdila) o St.

lli quel de la Vall, mentre al trec ocupen zones que foren de do*nina_

ció cristiana a mitjan s. XI si fa no fa, cora Falç, Viacarap, Gir-

veta, lïur, Alçamora, la Baronia, Cas, Fon t Je pou, la torro dels

ïíasos de Millà.... Tot el qual ens planteja greus problemes en cl ;

moment d'establir cronologies, car si ens atenira als avenços de il
frontera -basant-oos en la documentació-, noites de les torres j

i
caldria datar-les amb dadec més avanç adés (10 6) a L-es que tipolò^j.

caraent sembla que cal acsignar-els-hi. Hem citat ja l'exemple de

Í
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la torre dels Masos de Klllà, que no fou de domini cristià fins

almenys l'any 1057, i malgrat això hem vist com almenys la part î

raes primitiva calia datar-la a finals del s. X.

Certament, malgrat tot l'exposat, hom no pot conduir d'una forma ;

generalitzada que aquest tipus de torre nasqué sempre con element :

aïllat; hem citat dades documentals en les quals es determinava

la construcció d'tina torre, juntmanet amb la resta d'elements cons_

titutlus del castell d'aquest moment(lö7). Així i tot, seguim pen-

sent que es tracta d'una torre pensada per situar-se en llocs estra

tègics en la primera època, a la qual en bastants casos, la segu-

retat de la r.ona -posterior- faria que s'afegissin després altres

elements castráis o s'hi apleguéis un grup de població.

Creiem que ós també un problema arqueològic el dcteminar aquests *

assentaments, doncs la documentació no és suficient ni clara. Ai- |

xí i tot, ten In. castells documentats -com el de Irr- que tenen j
€

l'origen i la seva naixença en una torre circular isolada, coir. i

el mateix llur, La Baronia de St. Dîsme, Cas, St. Liqucl de la Vall |

etc...Ill problema és més complexe del ruc ser.L·la i de ben segur t

exigiria 1'estadi de cada cas concret, exhaustivament, per arribar I
i

a conclusions concretes. í

Jn tot cas, hcia criat veient com tots els autors confirmen el pa- •
I

per bv.sic i fonamental da vigilancia i defensa qua posseeix la to-

rre en aquell moment; cl caràcter autònom que manté en relació al

castell, sense arribar mai -er. aquost primer estadi- a confonuir

un conjunt articulat; també les característiques de personalitat

pròpia mantinguda en relació als nuclis d'hàbitat que neixen al

sev costat. Un definitiva, la torro, durant els segles Il-IIi, cera

l'clement de defensa per excel·lència, estigui situada en un lloc

o en un altre i sigj-i q ina sigui la finalitat amb la qaal s'empri.

Js possible que la clau per explicar-se l'aparició de la torre ro- ;

dona, estigui solament en establir Ics seves funcions, en relació !

als objectius que s'empra í naturalisent en relació omb la frontera. ;
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Ĵ. ,-j. ĵ. .̂J. ^
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