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A CRAIMENTS

A la meya esposa, M. Teresa Figueras i Sa rdó per les seves suggerencies, discussió i
correcció del treball.

A l meu germá [ordi, per la seva ajuda i col·laboració en I'aixecament dels planols de les torres.
A Is propietaris, masovers i d'alt res persones que van facilit ar-me informació i/o em van

permetre l'acc és a les to rres: [aume Mercadé Bertrán (Torre Simona ), Cesá reo Rodríguez
Aguilera (Torre de can Co lorn), [osep Farrerons (rnasovers de la Torre del mas Gorgoll),Teresa
Vilá i Dolors [ofre (Torr e de Ca lella}, ]osep M. Vehí (Torres del mas Borrull i del mas
Espanyol), [osep M. Vilá i la seva mare (Torre de can Vilá), Casimiro Castelló i la seva mare
(Torre Roja), ]aume Vidal (mas Petit d'e n Caixa), [oaquim Gero nés i fills (Torre del mas Fina),
[ordi de Camps (Torre del mas Sureda) i Francesc Boera i Lluís (Torre de can Boera).

A ]osep Lois, pels seus dibuixos a pluma.
J. N.

Per als meus pares, Ramon Alcoberro i Simó i ]osepa Pericay i Adro her
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Quan el perill
ve de mar

Durant els segles xv, XVI i XVII, la Mediterrania va esde ven ir un a frontera
perill osa. El litoral cata lá va patir sovint les incursions de corsaris vinguts del nord
d'África i de l'Imperi Otoma. La construcció d'una xarxa defensiva va ser una tasca
lenta, irregular i costosa.
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En els anys següents, el problema es va
ag re uja r. L'anv 151 9 , qu an era presen t a
Barcelona un joveníssim Ca ries V, algunes naus
pirat iqu es es van passe ja r per la costa de la
capital del Principat, sense que fos possibl e
organ itzar-ne la pe rsecució. L'episodi ens ha
arr ibat a t ravés de les notícies del cronis ta
castella Alonso de Santa C ruz: "aparecieron en
la playa de ella [Barcelona] doce fustas de moros
que tr aí an por capitán a un turco llam ado
Halimecen , de qué Su A lteza [Caries V] recibió
mucho enojo y no pequeña afrenta en ver que
no hubiese en la dicha playa ningunas fustas ni
galeras para salir con tra los moros."

Mig segle més tard, el 1570, Felip II va
arr iba r a donar l' ordre (f in alment n o
aco rnp lida) d'evacua r to talment l' ill a de
Menorca. La mesura va comptar amb l'oposició
frontal de la població de l'illa i tamb é de les

institucions catalan es. El Co nsell de Cent no
s'estava d'argurnentar, en una carta adrecada al

e any 1454 , e l bisbe de G irona i
cardenal [can Margarit presentava
a les Corts, reunides a Barc elona,
aquest ba lanc tragic de la situació

de Cata lunya : "Veu que és perida en ella tota
potencia , honor e jur isdicció eclesiástica; los
barons e cavall ers pot ents són perduts; les
uni versitat s, adulte rat lo llur ben públic, són
divises; los rocins deis cavalle rs són to rnats
mules; les vídu es, orfens e pubills circoeixen
e no troben qui aquells aconso l; los corsaris e
pira tes dins los ports la rob en e totes llurs
mars discorr en ."

Es probab le q ue h i h a gi un p unt
d'exageració en aquest balanc, que el mat eix
Marga rit es va afa nyar a co ntraposar a la
figura de l futur rei [oan I1, en qu i ve ia la
solució a tot s els mals. Pero hi ha una dada,
si més no , que pode m co nsidera r alta me n t
fiable: la presencia impune de co rsaris a les
nostres costes .
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constru ir un a xarxa d efensiva so l ida i
so lve n t o Ambdós fe nornens recorren en
paral·lel els segles XV, XVI i XVII. Fet i fet,
te ne n tarnb é uns precedents medi evals -i
un corol·lari a la divuitena centúria.

El lito ra l empordanes els reflecteix a
bastarnent . Aquí, com arreu de la frontera
mediterran ia de la Coro na d'Aragó - de
Salses a Gu ardamar i en terres insulars- , els
a ta cs co rsa r is es repetei xen a mb
co n t und enc ia i amb una fr eq üeri ci a d e
vegade s insospitada. Pero tamb é en terres
empordaneses, com arreu, són percep t ibles
e ls esforcos, no semp re prou reerxits, pe r
arrecerar el país i per sobreviure.

rei, que "no seria tan
prest buida da d it a
illa ( . .. ) qu e se ria
plena i guam ida deis
moros d 'Alge r" , la
qu al cosa au g
mentaria la insegu
retat de tot el litoral.

Aquestes tr es
not íc ies , es p igo 
lad es en tre moltes
a l t re s, tenen un
de no m i na do r
co mú : la impor
t anci a de l perill
co rsa r i - que no
pot se r redurt e n
cap cas a empreses

esporadiques o a iniciatives individuals- i
les dificulta ts -fiscals i de to ta mena- per

PlRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

E/mar
des de
latarre
de Calella
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Pirates
• •
1 corsans

El cors, propiciat pels estats, era alhora un acte delictiu i militar, que pretenia
l'afebliment de l'enemic. Les nostres costes van rebre en determinats moments els
atacs a gran escala de l'estol otomá. Més sovint, pero, es van veure afectades per
l'actuaci ó persistent d'un cors artesanal, amb seu al nord d'Africa. La defensa del
litoral es va organitzar a través de les milícies locals.

B
o sera que precisem, d' entrada , e l
camp semán tíc de dos conceptes que
sovint es confonen: pirateria i corso El
pirata és un delinqüent privat. Actua

per l!iure i no selecciona les seves víctimes en
funció de cap altre criteri que l'afany de guany i
les possibilitats d'exit. El corsari, contráriament,
actua en connivenci a, o amb el suport , d'un
Estar i colpeja els vaixel!s o els béns dels países
amb qui aquel! manté una guerra. La pirater ía és
un afer comercial (d'una altra mena de corriere,
certament) i delictiu . El cors és, tarnbé, un afer
de guerra bruta. Per aixó, les accions corsáries
no se salden només amb l'ob ten ció de! botí
(que és, certament, la seva raó de ser última) ,
sinó tamb é amb la destrucc ió indiscr iminada
(amb l'afebliment de l'enemic) .

A l llarg de l'Edat Mitj ana, els mon arques
cata lans van estendre patents o [licenci es de
cors a mariners de! país, que van ernprar-les

contra vaixells i terres enemigues. Co ntra una
opin ió molt gene ralitzada, e! cri teri no era
només de tipus religi ós (la lluita contra els
infidels) , sinó també mercant il i político
militar. Les naus geno veses en van resultar
pa rticul arm en t afec tades. El cors va se r
mant ingut, al llarg de l'edat modern a, per
Austr íes i Borbons. De fet, l'Estat espanyol no
va sup rimir la practica de! cors, en termes
legals, fins a l'any 1905.

Les accions delicti ves contra e! litoral i
e ls va ixe lls ca t al ans , a l ll a rg d e l 'Eda t
Moderna, va n ser perpet rades per co rsaris
amb base a Alger o en altres ports de Barbaria
( I'ac rua l Magrib). A qu est s ac t uaven en
con n ive ncia amb les auto rita ts locals, que
h abi tu alment en regulaven la prac tica i
obtenie n un percentatge del bot í. Excepcio
nalment, els vaixells corsaris podien tenir la
seva base al mateix cor de l'Irnperi O toma, 13
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Algeramitjan segle XVI, segons un gravar de /'obra de G. Braun De praccipuis totius universi urbibus (Colonia , 1575). Soto /'orbito de l'ImperiOtoma des de 151 7, Alger
va esdel'enire! centre del cors barbaresc. Les seves muralles i ribats (cas te!ls) la feien gairebé inexpugnable. L'expedició endegada e! 154I perCarles V va fracassar en e! proposit
d'ocupar-la. Vers 1600, tenia uns 100.000habitonts, lIJU 20.000 deis quals eren captius; una ~ifra possiblement similar corresponia als renegats . laaleshores hal'ia esdet'ingr la
ciutot més populosa de! Magrib. L'amena~a corsaria va subsistir fins a l'ocupaciófrancesa de 1830

14

Tal vegada , des de I'óprica de les
víct imes, la distinció entre pirate ría i cors
esdevé una subtilesa semántica d'íntere s nul,
Al capdavall, uns i a ltres ac tuaven de la
mateix a manera: capturant botins i persones
---q ue esdeven ien captius.

Més interessant pot ser, pero, la distinció
entre cors artesana l i cors a gran escala. L'un
es distingiria pe! seu caire d'empresa privada,
que mobilitza un nombre redurt de persones i
capitals. L'altre, per la presencia d'una gran
armada. No es poden comparar, cert ament,

. ---- - - -
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La torre de Cale/la

La torre de Sanr Sebastia
a comenrameru

de/ segle XX,
en una forografía
de L/ucia Roisin

PIRATES, CORSARIS

a comenonnenr
del seg/e XX,
en una forografía
d'Angel Toldra

10. PI\LI\FRUGELL - Situación de la Ermita
L. Rc tste , COI. Barcelona

islám ica, que aleshores es va revelar mol t
més porosa i di n ámica que no pas la de Is
paise s cri sti ans. Al ca pdava ll, en moltes
ocasions , e l cap tiu d isposava de maj or s
possibilitats efect ives de promoció social als
ports magr ib ins que al pa ís de l q ua l era
o r ig ina r i -amb I'úni ca co n dic ió qu e

les accions em preses pe r petites fust es de
moros, d'escassa tripulació i arnb objec ti us
modestos, amb les grans empreses realitzades
des de la logística de l'estol otorn á - com
I'ocu pac ió de C iutade lla, a Men orca, l'an y
1558, en que van participar més de 140 veles
i o n van se r o bt ing u ts, segons a lg unes
c ro n iq ues , uns 6.000 captius . Aqu est a
d up lici t at e n t re un co rs m in ifundist a ,
d'efectes menors pero sovintejats, i un cors
la tifund ist a, més es ca d usse r pero de
c onse q üe n c ies enormes, caracteritza
justamen t la v ida qu otidi ana del nostre
litoral al llarg dels segles modern s.

Avui enca ra sabe m poques coses de
I'organitzaci ó i la logí stic a del co rs a
Barb aria. U n tema apa re ix d e man er a
recurrent, pero, ja en les croniq ues coe tan ies
elaborades en terr es cristianes: la presencia
de captius cristi ans, en el paper d' inform a
dors o fins i tot d'actius parti cipants en les
empreses. La figura del ren egat h a de ser
entesa -eom han explicar Lucil i Bartolomé
Bennassar- en el context de la socie ta t
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Pedrenyals i pistola depedra foguera .
Reprodurdesper Eudald Graellsa Les
armes de foc de Ripoll (1983) . El
pedrenyal era unaanna curta,que
s'accionava perpercussió amb pedra
foguera . Vaesdevenir unaanna molr
popular a la Catalunya deis segles XVI
i XVII, malgratels diversos decre ts
i constiUlcions que en prohibien l'IÍs.
Noes considerava apta pera la guerra,
pero vaser mole utilitzada en les
bandositat.s i confiietes privat.s del'epoca

acceptés la religió islámica. A la descripció
d'Alger que va realit zar Diego de Haedo el
161 2, s'assenyala que eren renegats 21 dels
35 corsaris que es trob aven en nómina el
1583 i 11 dels 23 alcaids de la ciutat.

Si la mec ánic a corsaria ens és gairebé
desconeguda en el punt d' ori gen, un bon
nombre de cron iqu es i d'inform acions
coetanies ens en descriuen a bastament les
conseq üenc íes. Com veurem, al llarg de!
segle XVI diverses localitats empordaneses
van ser saquejades -tot destacant els casos
de Cadaqués i Palamós en el context particu
larment dramatic de 1542-44.

Pero més enllá d'aquests actes puntuals,
la pr actica co rsa ria , en tesa en la seva
d im ensió menor , va asso la r de manera
permanent el nostre litoral. Llenys o fustes
de reduídes dimensions, amb una tripulació
escadussera, s'a rrecerave n en llocs deserts

- com les ill es Med es- i des d'a ll í
co lpe javen, amb extrema vio lencia, pe ro
també amb una gran rapidesa i eficacia, els
objectius escollits. Parlem, altra vegada, d'un
cors de petita dimensi ó, que sovint cerca un
botí humil : esta lv is familiars, produ ctes
agrícoles, caps de bestiar... 1, és cIar, captiu s
(infants i dones, sobretot ), que hauran de ser
rescatats a canvi d'importants sumes, o que
acabaran essent venuts als mercats d'esclaus,

Davant aquesta agressió permanent, el
país reacciona. Tal vegada amb lentitud, pero
amb un a voluntat n o menys decid id a.
Alguns fracassos sonats ---eom la fortificació
de les illes Medes- no ens han de fer perdre
de vista els ac t ius d 'un ba la nc n o ge ns
men yspr eabl e. Pal afru gell , pe r exe mp le ,
bas t irá un a imp ortant xa rxa de to rres de
guaita: la de Sant Sebast ia, ja al segle XV; la
de Calella, iniciada el 1597; i les Torretes, o
Torre dels Moros, a la setzena o disse tena
cent úria.

Cada torre de guaita implica la fixació
d'una dotació permanent, amb coneixements
d'arti lleri a. Exigeix, a m és, l'emrn agarze
matge de pólvora i provisions, que han de ser
renovades periodicam ent , i un a política
continuada de reparació i posada a punt.

La defensa de le s loc alitats aboca ,
tarnb é, al seu armamen to Com veurem a
tr av és de diversos casos, les viles i llocs
empordanesos disposaven d'un gran nombre
d'arrnes útils per a la guerra - a banda de les
armes de tipus privat o defensiu, com els
pedren yals- . Entre ell es dest acar an e!s
arcabussos i les escopetes llargues, ent re les
de foc, i les espases i piques, dins les armes
blanques.

La defensa implica també una jerarquia
territorial i una mobilització perrnanent . Les
guardies de vems de Palafrugell al port de
Palamós en serien un exemple. De fet, pel

. -•



que fa a Pal am ós, una ord re de Jaume II
da tada el sete mbre de 1320 havia establert ja
que , e n cas d 'al arrna , es mobilitzessin el s
vems de Calonge, Vall-ll obrega i Vila-roma.
L'oferiment de recer que els jurats de Gi rona
fan a ls veí ns de Figuere s ínhabils per a la
guerra en el con text dram átic de l'anv 1543
ens fa pensar, en tre altres coses, en els drets
de "reco lleta" que , com ha assenya lat Núria
Sa les, teni en algunes ciuta ts emmura llades ,
co m Perpinyá i Barcelona, sob re viles i llocs
próxims o llun yans.

La mob ilització gairebé immediat a dels
veins ap tes per a les armes en el cas d'atac
co rsa ri e ns pe rme t constatar l'exi stenci a
d'estructures ágils de defensa popular, com les
mi lícies urbanes. Aquestes estructures
requere ixen un ensin istrament permanen t 
un a gimnástica-s- i tam bé un a orga nització

jerarqu itzada, al capdava nt de la qual hi ha els
consellers i jurats muni cipals, i una disciplina.

La defensa ex ige ix, fin alm ent , un
sistema .rapid de missat geria, qu e permet i
coneixer de maner a immedi at a qu al sev ol
n oveta t. La universitat (que és com
s' an o rnenava a lesho res a ls munic ipis) de
Palafrugell, per exe mple, despen importants
quantitats a pagar correus que vénen (o van )
a Palamós, Begur, G irona, i fins i to t a locali
tats més llun yan es. Els missatgers, que sov in t
arriben de nit (cosa que ens fa pensar en la
ur genci a de les info rma c io ns q ue
t ra nspo rten), esdevenen pa rt icu la rme nt
ac tius dura nt els mesos de prim avera i est iu,
qua n el per ill corsari es revifa. En cas d'atac
immine nt, els corns i bot zines, de dia, i les
fogueres, de nit, aco mpleixe n aquesta funció
amb una immediatesa fins i tot major.

Vistaaeria
de les Torreres

PlRATES, CORSARIS
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La torre de Can Boera,
al carrer de la Font, 8

t'a ser construida 1
ellSOO i reformada ]
a mitjan segle XVlll (3

Torre del mas Sureda.
Dibuix de loan Carandell

i Pericay per a la sel'a obra
ElBajo Ampurdán.
Ensayo geográfico.

L'obra vaser publicada
postumamentel 1942

i haestat reeditada per la
Dipuracióde Girona el1978

PI'ILl1f RUGELL
Torre del \7¡lá

La xarx a pública de defensa es completa
amb les construccions privad es. Arreu les
masie s aco nseg ue ixe n
permisos per bastir
t orres d e mo ro s.
Aquestes torres,
a n n exes a les cases,
no tenen en principi
missions de gua ita . La
seva funció és oferir
un amaga ta ll segur i
ben arrecerat a ls
habitants de la masia i
del voltant du rant les
ha res o dies que pugui
durar l' atac corsari o
Di sp o sen d'una
estructura i d 'un
d isseny que les fa inex
pugnables, at eses les possibilitat s técnico
mi litars de l'epoca -i el cair e fugac de la
rátzia corsari a. Exigeixen del s seus propie-

taris una acc ió constant de reparacio I

l'emmagatzematge de provisions i armes. En
cas d' atac , pero, poden

aco llir person es, b éns i
fins i to t bestiar.

La repercussió del
cors so bre el litoral
e mpordane s durant
els segles moderns no
pot se r me surad a
només a través de les
gra ns e m preses co r
sá ries. Un ba lanc
desa passi onat h a de
t enir e n com pte,
t am bé , e l c úmul de
petites incursions, les
actua cions públiques i

privad es d 'organit zació
de la defensa i les repercussions d'un esta t
de setge permanent en la vida qu otidiana
de les viles.



Cors i defensa
durant els segles XIV i XV

Durant els darrers segles medievals, el litoral ernpordanes va veure's afectar per
l'embranzida del cors barbaresc. D'aquells segles daten els primers grans esforcos
defensius. També els catalans van practicar sovint el cors durant l'Edat Mitjana, tot
adrecant-lo contra els seus enemics religiosos, polítics,' militars o comercials.

E
l perill corsari és present ja durant
to ta l'Edar Mitj ana. El 1178 es va
pr oduir el saquei g del monestir
d 'Ul la , per part de cor sar is

magribins que s'havien arrece rat a les i!les
Medes. El 1367 Lloret de Mar va ser assolada
per corsari s genovesos. Pero el gote ig de
petit es accions barbaresques és, en qualsevol
cas, constant.

Ara fa un seg le , l'hist ori ad or Enric
Claudi G irbal va publicar un seguit de notes
ext retes deIs Litterarium Quistiarum de! bisbat
de Giron a. Aquest s llibres esme n te n les
auto ritzac io ns episco pa ls co nced ides per
demanar almoina per aconseguir el rescat de
cap t ius , o perq ué e ls capt ius, un co p
rescata ts, puguin re tornar les qua ntita ts
ava ncades pe ls se us va ledors . Es t racta,
dones, d'un a font altamenr fiable, per bé que
incompleta.

La maj or ia deIs qui s' h i va n aco ll ir
havien estat capturats en mar, pero prop de!
l it oral , sov in t juntam ent amb a lt res
person es. La llista esmenta , pel que fa als
segles XIV i XV, casos esdevinguts e!s anys
1375,1376, 1377, 1379 (dues accion s), 1380
(altres dues), 1381, 1383 (set accions), 1385
(dues), 1386 (due s), 1387 (quatre), 1389,
1391, 1392, 1393 (tres), 1445, 1446 (dues),
1453,1454,1456,1461 (cinc), 1483 i 1486.

L'embranzida inusitada del cors dur ant
els darr ers segles medi evals va ex igir un a
important resposta de tipus defensiu. Segons
l'hi stor iador Antoni Pape!l, les localitats poc
o molt fortificad es a l litoral giro n í a
com encarnent del seg le XV eren Llor et ,
Tossa , Sa n t Fel iu de Gu íxo ls, Palarn ós,
Pal afruge!l , Begur, Torroe!l a de Montgr í,
Empúri es, Sa n t Pe re Pesc ad or , Roses,
Cadaqués i Llanca. Totes elles, i algunes
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Barques de pescadors, de I'elallatina,
a les costes de Palafrugell a cnmenrnment
del segleXX. Durant les centúries
modemes, el cors va dificultargreumellt
les tasquesde pesca, especialmene les de
les eSJ)ecies que calia anar a buscarenalta
mar. El geograf i historiador PereGil va
escriure el 1600: "y cree yoquesi la costa
de Cathaluñaestigués guardada y segura
ab fortalesas , que losmoros no pooguessen
donar molestia, sepescarían gran cantitat
de tonyinas y sefarían richs los pescadors
de almadravas."

altres, van haver de fer importants esforcos
de construcció i defensa .

Sant Fe!iu havi a rebut auto r itzac ió de
Pere e! Ce rimon iós, e! 5 d'octubre de 1356,
per con struir la muralla de la vila. L'any 1376
enc ara s'hi treballava. L'any 1391, Berenguer
de Cruilles va dictar un a sente ncia arbitral
que ordenava que el mon estir de ben edictins
i el seu raval fossin units a les muralles de la
v ila per tal d e formar un únic co n jun t
defensiu, per b é que, com ha assenyalat Lluís
Esteva i C ruañas, no és probable que aquesta
inici ativa es dugués a terme.

La to rre de la G uardia i l'ermita de Sant
Elm, amb un a funció estr at égica de primer
ordre, van ser iniciades a rnitjan segle XV,
sota la inici ativa de l'ermita valencia [aume
Co rbe ra . El pe rm ís d'edific aci ó va se r
concedit l'anv 1452 pel bi sbe de Girona
Bernat de Pau. Un any més tard, Alfon s el
Magn anim ato rgava a ls jurats de la vil a

l'irnpost d 'ancoratge, amb l 'objectiu de
construir-hi el port .

Per aquelles mateixes dates, Palamós va
iniciar la construcció del port . L'any 1455 els
jurats van ob teni r e! permís per const itu ir
censals destinats a aqu esta obra. Passada la
guerra c ivil contra [can 11 (1462-1472) les
obres van ser represes. Una nota del Dietari del
Cansell de Cent de Barcelona, datada el 1493,
ens ha deixat constanci a de la seva dificultat i
de la continuació dels treballs a la f del segle
XV: " Dijo us a .Xxv. de abri l de l ' an y
.MCCCCXC IlI. se tench Consell de .c. jurats
en la qual fonch determinat que la ciutat prestas
al senyo r G alceran de Requesens, com te de
Frivento e Palamós, lo pontó pet it per a poder
se ajudar de aquell en la fabrica de! moll
comensat a Palam ós, e aco fou deliberat per lo
bécomú de aquesta costa, la qual ha freturatge
de ports, e encara per molts sguarts altres."

També Palafrugell va bast ir, a mitj an
segle Xv, la to rre i l'ermita de Sant Sebas tiá,
situada en un punt estr ategic per a la defensa
local. El 28 de gener de 1442, la rein a Maria,
muller del rei Magn ánirn , concedi a un
permís per ca pta r a lmo ines pe r a la se va
construcció; l' ánima del proj ecte se mbla
haver esta r l'ermirá valencia [aume Cerbera,
que més tard bastiri a, com hem dit, l'errnita
de Sant Telm a Sant Feliu de Guíxols. El 21
de febrer de 1445 la vila va obten ir el permís
de con strucció del prior de Santa A nna de
Barce lon a, senyo r de la localitat. Dos anys
més tard, 1'11 de ruare de 1447, l'abat de
Sant Pere de Galligans renunciava al dret a
cobrar-hi primícies i altres impostos.

És probable, per o, que la compra dei s
terren ys es realitzés e l 1453. A ixí h o
esmen ta , si més no, una nota introdu ctoria
d e I Llibre de compra s de la obra de Sant
Sebastia de la Guardia de 1709 (custodiar a
l'Arxiu Municipal de Palafrugell ):
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Vista de Sant Feliude Guíxols realitzada
per l'enginyermilitar frances Sébastien
de Portault , senyor de Beaulieu (t'. 161 2
16i4) i publicada enla seva obra Les
plans et profilsdesprincipalesvilleset
lieux considerésde la Principauréde
Catalogne et du Comtéde Roussillon,
Conflant et Cerdagne (v. 1650).
Beaulieu , que ha estat considerat el
fu ndador de la topografia militar, va
dibuixar ungran nombre de localitats
catalanes des de 1643,acompanyant ·
l'exercit frances duranr la Guerra deis
Segadors. A la túta de Sant Feliu
destaquen la muralla, la fortalesa de Sanr
Elm i elcastel!. L'obra haestat
reprodui"da , entrealtres, a Miquel Oliva i
Prat: Inventario de los castillos
forta lezas, recintos amura llados, torres
de defensay casas fuertesde la
provinciade Gerona (196i -1969).

"Nota de un acte de quatre vessanas de
terra que compra la Obra de! gloriós Sant
Sebastia.

Ab acte rebut en poder de [oan Safont,
notari de Palafrugell, als 14 febrer 1453,
Jaume Morella del Brugarol de! Castell de
Palafrugell vené als administradors de la
capella y torra de dit castell, lloch anomenat
la Guarda, una poseció de terra erma en la
qual és situada dita torra y capella, contenint
quatre vessanas de terra, o serca."

La fortificació de les Medes va seguir,
pero, un camí ben diferent. Les illes van ser
concedides a l'ordre de l'Hospital, amb la
intenció que aquests cavallers de frontera 
que van jugar un paper de primera línia en
altres ambits particularment exposats, com
Xipre i Malta- hi bastissin una tarre i un
monestir. La construcció d'aquest va ser
iniciada ellO d'octubre de 1413 . Sembla,
pero, que mai no fou completada.

Tot i que hom concedí el permís per tal
de captar almoines a Catalunya i al País
Valencia per a la seva edificaci ó, e! balanc
d'aquesta empresa va ser molt desafartunat. El
síndic de Tarroella de Montgrí a les Corts de
1542 se'n va queixar amargament: "Impedís
dita santa obra [de la torre] per los contraris
que mossen A lrnogaver, qui llevares tenia
cárrech de dites Medes, hi féu (...) Que sols de
Valencia tragué passats dos mília ducats,
donant entendre estaven en dites Medes
molts soldats y frares y altres coses qui estaven
pintades en la contestura de dites bullas."

De fet, les Medes van ser ocupades e!
1442 per carsaris genovesos i en diversos
moments posteriors per barbarescos. No és
estrany, dones, que e! tema reaparegués a les
diverses convocatories de Corts, entre altres
la de 1533 i la ja esmentada de 1542. En la
primera hom presenta un balanc particular
ment drama tic de la situació a les Medes: 21
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Vistade Palamósa mitjan segle XVII,
obra de Beallliell, Haestarreprodllida,
entre altres, a joaqllim Pla i Cargo/:
Plazas fuertes y castillos en tierras
gerundenses(195I)

"C osa és molt not ori a lo gran dan y y
encontras ,q ue ca da d ia se rebe n per los
crist ians, tan navegants com no navegants,
domiciliars en los lochs marítims del present
Principat de Catalunya, per los moros y altres
en emichs de la sanc ta fe ca tho lica per no
h ave r co n t ín uas gua rdas ni provis io ns
competens en la torre de Sant Miquel de las
Medas, com sia port molt apte y segur per los
enemichs, per quant en dit port de la part de
levan t se poden amaga r més de cinqun ta
fus tes en la ni t , que de terra en ninguna
man era se poden descobrir, per esta r dites
Medes per dos milles o més dintre mar; axí
com de fet se amaguen y encau tiven cuantes
veles passen, y encara de allí enfore concerten
en saquejar y barrejar dits lochs marítims del
dit Principat de Ca talunya, guiats per molts
renegats pract íchs del dit Principat, axí com
per experiencia se és vist en poes anys; ja que
vuyt fustes armades en ditas Medas barrejaren
en la vila ele Sanct Pere Pescador, del comptat
de Emp úries: y davant les Medes a la

matinada prengueren dos hórnens de la vila
de Torruella de Mongrí, pescadors, los quals
treballant rescataren lo següent dia, a cerca de
rnitjdia, los de la di ta vila de Torruella de
Mongrí (...) Axí mateix, havían l'any passat
enca utivat tres o quat re fills de dita vila de
Torruella, y molts altres encontres y danys que
dits infels amagats en dites Medes han donats
a molts altres cristians."

A les Co rts de 1542, hom proposa fins i
tot la co ns t rucció d 'un far: "Ite rn: per a
manteni r una gran lantern a, la qual cascun
ves pre cre mas a la surn ita t de d ita torra
perqué los navegants en las nits Y' desat inats
per la tormenta de la mar en veure lo dit lum
sápien en quin es terres se troben Yse puguen
gordar de les montanyes de la costa de terra,
per quant s' és vist molts va ixe lls perir per
dita costa per no saber ni poder tenir tino a
on se trob aven , e assenya ladament se són
perdudes all í pe r dit a rah ó se t ga le ras de
Andrea D ória."

La torre de les Medes, se nse una
guamició suficient n i nuclis poblats annexos,
va resultar d'escassa utilitat i els corsaris 
genovesos o ba rba rescos- va n po der-la
ocupar sense dificult ats en diverses ocasions,
co m ja h em esme rita t . L'an y 1552 es va
enfo nsa r la part de l'illa o n aq uesta es
trobava i la torre baixmedieval va seguir la
mateixa sort.

Els esforcos ele construcció i dotaci ó de
to rres, mur all es i ports deis darr ers segles
medieval s va n ana r acompanya ts d' una
política n av al. L'any 137 0 , el bi sbe de
Girona va concedir importants indulgenc ies
a tot s els qu i col-laboressín amb les seves
almoines al pagament d'un galera que, amb
seu a Barcelona, havia de complir la funció
de defensa de la costa del Principat ,

El document s' in ic ia a mb a lgunes
considerac ions sobre la dimensió de l peri ll



corsari: "N otificam vós que com los infeels
sarrah ins en I'an y passat e present sien esta ts
ab galees, galiotes e alt res len ys arma ts tan
ben en les isles de Mayorques, Ma no rches,
Ivi ce , Sa rdenya, co m e n les parts de
Catha lunya e hajen gran ment dampnificats
molts e diverses cristia ns; e molts e diverses
h ornens e dones e infa n ts pochs, preses ab
lur s b éns, e ab si ame na ts en les parts de
mor eri a, e ls tenguen ca t iva ts , on los fan
mol tes e di ver ses oppress io ns , fam, se t e
a ltres molts t ur me n ts sos te n ir ; e n tan t ,
segons qu-es diu , co que Déu no vuyle, que
són en perilI de renegar lo nom de [esucrist."

To t segu it, e! doc ume n t presenta e l
projecte , aprovat pel ConselI barcelo ní ("que
en la di ta ciuta t sie tenguda un a ga lea ho
mol tes ab les qu al s se deffene h om dei s
sarrahi ns (oo .), e que n o sien deputades a altre
se rvey, sinó a deffensió' deis c rist ia ns " ) i
exhor ta e ls fid el s a contr ibui r-h i a m b
almoi nes, to t co ncedint-los, en co n trapar
tid a, quaran ta dies de perd ó.

La galera va ser, certament, el vaixe lI de
guerra més emprat a l'Edat Mitj an a i a l'Edat
Modern a. Reunia les cond icions opr imes de
ve loc i ta t i man io b rabil itat i po di a se r
impulsada per rems i per veles. Era, pero, un
vaixelI de construcció i dot ació costoses i de
ca bo ta tge minso. Per aixó, a la fi de l'ed at
mitj an a, els viatges comerci als es realitzaven
e n a l t res ti pu s d' em barcaci ons, i molt
especialment en naus, Les galeres ca ta lanes
van introduir la bomba rda a part ir de l'an y
1418. Fins aleshores el seu siste ma defensiu
es reco lzava damunt la figura deis balIeste rs.
L'abord atge de les emba rcacions contraries i
la lIuit a cos a cos , que adquiría un a extre ma
crue ltat, en ca rac teritzave n l'estrat egia de
comb at o

La ga le ra gua rdacos tes a rma da pe ls
conselIers de Barcelona l'an y 1449, amb la
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Portada del Llibre de compres
de l'obra de Sant Sebastia
de la Guarda de 1709.
Fans Ajuntament de PalafTugell

fina litat de perseguir els va ixe lIs ene mics i
defensar el comete catala, tenia una do tació
de 232 homes, com h a asse nya lat Anna
Una li. La tripulació es repa rtia de la man era
següe n t : pat r ó, c órni t , sorscorn it , 2
consellers, 8 nauxers, remolar, mestre d'a ixa,
ca lafat , bot er, 34 balIesters, escrivá, agutzil,
metge-barber, 4 tr ompeters, bo mbarde r, 6
a l ie rs , 8 proer s, 3 c rui lle rs , 2 es pa tl le rs,
senescal, cuiner i 152 remers.

La comparac ió ent re aquesta tripulació i
la d'u na nau sera prou eloqüent, Utilitzem, a
tal fi, un cas estud iat per Maria-Merce Cos ta .
El 1433 entrava a Palamós una nau avariada,
que duia la bombarda gran del General de
Catalunya. A mbdós fets -la necessitat de
reparaci ó de! vaixe ll i la prese nc ia d' una
poderosa peca d' artilI er ia- ens fan suposa r
una certa relació en tre aquest esdeve n iment i
les acc ions corsaries. L'arranj amen t de la nau
supe rava les poss ibilitats logísti qu es de la 23
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Vista de TolToella de Momgrí
i les il/esMedesa mitjan segle XVII,
obra de Beaulieu

Coca de Mataró.
Reproducció feta aIs tallers del Museu

Marítimde Barcelona d'aquest ex-vot,
conservat avui al Maritiem Museum

Prins Hendrik de Rotterdam .
Pro\'éd'algunaermitadel Maresme,
no identificada, i constitlleix una pefa

única, ja quereprodueix a petitaescala
unacoca , vaixel/ comercial del segle XV

precedent de la carave/·Ia

localitat empordanesa. Una bona part de les
materies primeres van haver de ser comprades
en altres ll oc s. D' alrra banda, va caldre
reclutar person al especia litzat (en aquest cas,
calafats) a Sant Feliu de Guíxols i Barcelon a.
L'empresa es va allargar alguns mesos.

Quan finalrnent va poder fer-se a la mar,
duia una tripulació de trenta- sis homes:
patró, nauxer, rem olar, calafat , dos mestres
d'aixa, boter, escriva, guardia , barber, pilot,
senescal, cuiner (que era esclau del patr ó), 9
mariners i 14 servicia ls. La destinació de la
nau era Sic ília i N ápols i entre la tripulació
hi havia gent de diverses nacion alit ats.

[untarnent amb la defensa de la costa,
cal assenyalar també aqu ell es notícies qu e
en s penneten afirmar l'existencia d'un cors
origina t al n ostre país - i d'una pirateria
a u tóc to n a . Co m h a doc u me n ta t Ann a
Unali, les quei xes consta nts de paisos tercers
h o pr oven a bas ta men t. L'any 1314, dos
amb aixadors marsell esos van acusar pir ates
catalans d'haver venut alguns comerciants i

mariners provenca ls, despré s d'haver-se fet
amb els seus bén s i embarcacion s. Diverses
rat zies catalanes, realitzade s a la regió de
Marsell a vers 1360, van provocar danys per
valor de 40.000 florins d'or,

Les acc io ns d e corsa r is ca ta la ns es
registren també a G én ova, a Barbaria i al
regne moro de Granada. El 1344, el mon arca
n assarit a Yussuf I exposava les qu ei xes
seg üen ts en un a carta adreca da a Pere e l
Ce rimon iós: "les naus del vostre país no han
cessa t de pir at ejar aquestes cos tes, causant
tals danys que , en aquest període de ternps,
h an de sap ar egut mol te s persones, i só n
freq üents les qu ei xes fet es per la gen t del
nostre domini per aquest motiu." L'augment
de les acc ions corsáries cata lanes a partir de
la segona meit at del segle XIV haur ia de ser
vinculat, segons [aurne Vicens, a l'arnpliació
del tr áfic d'esclaus.

] ust am ent Pere III va reglamentar la
practica del cors en les ordinacions de 1367,
to t dotant-lo de validesa legal i imposan t-hi

I

I
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Galera de Lepant.
Ofrena l'Otit'a a la capella
delSantCnsrde Lepant,

coma recordde la galera Reia/.
Es troba al Museu Marítim

Modelde la galera Reial
de]oand'Áu5tria, generalíss im
de ['estolde la Uiga Santa
a la batalla de Lepant .
ReproducciódelMuseu
Marítim de Barcelona

sinó haüd a e exigida per vós primerament e
abans idonia caució e seguretat, prestadora per
los patrons, que no damnejaran sotsmeses
nostres, ne algun vassall o districtual de

importants condicions i contrapartides. El
tema va interessar tamb é altres monarques, i
molt especia lmen t Alfon s el Magn ánim.
Aquest rei, en una carta de 1420 adrecada al
ba tl le ge n era l i a a lt res a uto rita ts del
Principat, especifica el mode en que ha de
realitzar-se la practica del cors: "Entes havem
novell ament que alguns patrons de naus e
altres sotsmeses nostres se preparen o entenen
armar algunes naus per an ar a discórrer les
mars ab les dites naus armades. E sia nostra
in ten ció, ax í com a nostr a real dignitat se
pertany, provehir e dar loch e manera que-ls
dits patrons o armades no fassen dany sinó a
aquelles naus o persones que sien ab nós en
guerra. Per co, us dehim e manam expressa
ment e de certa scientia, sots incorriment de
nostra ira e indignació, e pena de dos mília
florins a nostres cófrens si contrafarets aplica
dors, que alguna nau de les dessús dite s no
permetats que parte scha en la dita manera,

__ -A L _
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Canto el pirata o coberte .
Canto aorrmls de lIiberto'
des de I ' ill o d e Fe rmenta ra
01 nord-e st de M allorca,
Ld e! ce! de Menorca
fins o " Emparda .

~~:~~ ~~o~i~~lr;~re~toonrd~r.
Mentre el pirata navego,
deixo 01 dorrero
estelo de song j de foc o
Flama de mort.

Diuen que no sap el q u e és lo por.
D lvan que ¡'ha vis' jugor amb lo mort.
Diuan q ue lo long I'enamora
i no p e rdo n o

d:Pr::;,er~Yo~.orregot

AL PIRATA JOAN TORRELLES
Per nov, un voixell de vi n t co n o ns.
Per llar, els confios btous de lo mor.
Per- lIei , el v e n t de tramuntano,
vent que engalano

:~~~1oas~~r.

Soleo el mar a tato velo
fin! o I'íllo d'es Palmadar,
on fa més de cent trento !lunes,
entre les roques,
ve enterrar e l cofre d'ol",

~I seu tresor!

I••••••
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Al pirara[oanTorrelles. Hallanera.
Llerra i música de CarIes CasanDIlaS

príncep, co mun ita t, c iuta t, vila o loch o
d'a ltre senyor qui sia ab nós en pau."

La practica de l cors no degué se r
infreqüen t en terres empordaneses durant els
darrers segles medievals. L'any 1305 una nau
amb 65 sarrains de Gra nada va ser apresada,
en aigües andaluses , per hom es de! comte
d'Empuries Pone Hug IV, segons ha explicat
l'historiador Pella i Forgas. L'any 1311 aquest
mateix co rnte va fer apresar d iverses naus

venec ianes. Desconeixem altres casos menors,
pero es fa difícil dubtar de la seva existencia.

També aquest mate ix període ens dóna
alguns exemples de practica pirática, és a dir,
d' acc ions de del inqü en ci a privada . Les
Rúbriques de Bruniquer ens informen , per
exemple, de les malifetes de [can Torrelles,
p rop ietari d' una ga lera, que e! 1450 va
desembacar a les platges de Roses i va saquejar
diversos masos prop de Torroella de Montgrí.

- - -=----=



La Mediterránia
al segle XVI

Durant el segle XVI, la Medit errania va esdevenír un camp de batalla entre la Creu i
la Mit ja Lluna. La monarqui a hispánica i l'Imperi Otoma van encapcalar els dos
bándo ls. El cors islamic va prendre una gran embranzida per dos motius: el progressiu
distanciamen t econornic entre les dues tibes de la Mediterránia: i la importan cia
creixent de l'artilleria, que prop iciava noves estrategie a la guerra naval.

E
l segle XVI assenyala un nou context
político-militar a la Mediterránia, El
caracte ritza, en pr imer llo c ,
l ' expansi ó de l'lm peri Otorn á.

A lgunes fites impar tants en aquest procés són
l'ocupació de Consta nt ino ble (el 1453 ); la
conquesta de l' illa de Rodes (el 1522) , fíns
alesho res sota domini de l'orde de I'Hospital
-a la defen sa de la qual es van distingir ,
entre altres, els catalans Dimes de Requesens i
H ug de Copons-; la ba ta lla nava l de
Pr ébeza, a la mar j ónica (e l 1538 ), que va
confirmar l 'hegemon ia n aval t urca a la
Medierránia Oriental; i l'ocupaci ó de Gerba
(el 1560). Des del punt de vista de la defensa
del nostre litoral, pren una dimensió especial
l'ocupaci óde Tunis i d'Al ger (aquesta darrera,
l'any 1516) per pan dels germans Barba-rossa,

D'aque sta manera, els sultans oto mans
(esd eveniguts cal ifes des del 1517) van

controlar un imperi vastíssim, que s'esten ia
des de la front era austríaca fins al Nil i des de
Bagdad fins a Tunísia i Algeria. El seu máxirn
ap ogeu ve a coincid ir amb el regn a t de
Solimá I el Magnífic (1520-1566 ).

L'arn en aca otomana era mol t supe rior,
en termes quantitatiu s i qualitatius, al perill
que podien haver suposat , fins alesho res, els
petits esta ts barbarescos. Es produi a, a més,
en un nou context co mercial i tecn ologic .
Efectivamen t, contra una opin ió encara mol t
ge neralit zada , h o m conside ra avui q ue
l'augrnent de les empreses corsáries durant la
primera rneitat del seg le XV I guarda un a
relaci ó directa amb I'extensi ó del tr áfi c
marítim, que degué ser alesho res important.

Quant a les novetats recniques, ca l
assenyalar, en primer lloc, l'extensió i millora
de les armes de foc i de l'artilleria i el seu ú
naval. D'altra band a, determinades millores
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El, regnes hisjJe¡nics i ['imperi otoma tecniques produídes durant els darrers segles
a ¡'epoca de Felip 11.MalJa re/Jroduir medievals -la brúixola, el timó, l'astrolabi,
per ¡'autor a Piraresi bandolersals etc- van generalitzar-se, tot alliberan t els
segles XVI ¡XVII (ed. Barcmwm) vaixells de les servituds de la navegació de

cabotatge. Una navegació més rápida, dones, i
un augment del potencial de foc van facilitar,
també, el creixement de les accions de corso

Cal asse nya lar, pero, qu e l'e structura
deis vaixells i les seves princ ipals característi 
ques tecniques gairebé no van variar al llarg
dels seg les moderns . Co m també cal
remarcar el relatiu endarrerimen t tecn ologic
o to ma resp ecte a O ccid ent, qu e a n ir ia
eixamplant-se durant aquelles centúries, tot i
els esforcos, de vegades molt sign ificat ius, per
importar tecnics i coneixements.

Carles V (1516-1556) er a plenarnent
con scient de les dim en sion s de l'amen aca
turco-barbaresca, que assolava reiteradament
les nostres costes. Per aixo diverses corts van
legislar sobre la seva defensa. De Barcelona

Tapís del serge de ¡'illa van partir els dos principals estols organitzats
de Rodes (1522), adquirit contra les pos icio ns otom ane s a Barbaria.

per la Taula de Cami L'expedic ió cont ra el port de la Golet a i la
28 de Barcelona el 1589 ciu tat de Tunis , amb una important

presenc ia catalana, va partir el maig de 1535.
Era formad a per més de 30.000 homes i uns
250 va ixe lls - entre alt res, tr enta-dues
ga le res construides expressament a le s
Drassan es de Barcel ona per més de 2.000
obre rs vingut s de tot el Pri ncip at , que h i
havien treballat nit i dia-. La conquesta de
la Goleta i Tunis (14 i 21 de juliol, respecti 
vament) va permetre alliberar més de 20.000
ca pt ius. L'expedició d'Alger, de 1541 , va
disposar d'unes dimensions no menors, pero
va fracassar en els seus objectius.

En els anys següents altres places nord 
africa nes van ser perdudes: Tenes, Dell ys,
Bugia, Honeine, Bona, El Meh edia, fins i tot,
altra vegada, la Goleta i Tunis (1570) . L'alt ra
cara de la moneda, pero, és assenyalada per
la submissió de Gerba (el 1520) , aconseguida
per Hug de Monteada - aleshores virrei de
Sicília-, i el trencam ent de is se tges de
Malt a de 1550 i 1565.



En aquest context bipolar, d'enfranniment
a gran escala entre la Creu i la Mitj a Lluna, el
cors pren una embranzida enorme. Les accions
menors, de caire quasi quotidiá, són pigallades,
de tant en tan t, per esdeveniments de
dimensions molt superiors. Així, Maó va ser
saquejada el 1535 i Ciutadella el 1558.

De fet, segons la historiad ora N úri a
Sales, les falconades corsaries van repetir-se a
C at alunya amb una freq üencia certament
trágica, G airebé no manca any, a l llarg de l
segIe XVI, en qu e no tinguem co nsta ncies
d'accions d'otomans o barbarescos: 1504
1505, 1515-1516, 1518-1519, 1532, 1534,
1536, 1538, 1540-1544, 1546-1547, 1550,
1552-1553, 1557-1560, 1562-1564, 1566,
1567, 1571 , 1582, 1587, 1590, 1591. La
llista, probablement incompleta, és en ella
mateixa prou eloqüent.

Tanmateix, la conjuntura més tem ible es
va donar en el període 1542-44, durant el
qu al Francesc 1 de Franca va pactar amb
l'Imperi Otoma i va ob rir als seus vaixells els
port s de la Provenca. Per primera vegada, les
embarcacions oto manes van poder casti gar el
litoral cat ala des d'un ámbit ex trema men t

proper. Durant aquells anys, les accions i els
saquejos van assolar tota la costa dels Patsos
Cata lans, des de Cotl liure fin s a Guardamar.
Els sa que jos de Cada que s i Pal am ós, qu e
descriurem tot seguit, en van ser exe mples
particularment dramat ícs.

La pau hi sp ano-francesa de C area n
Cambresis (el 1559) va iniciar un nou context
a la Mediterrania . La formació de la Lliga
Santa (I570) entre la República de Venecia,
els esta ts hi spanics i el papat va abocar a la
victoria de Lepant, un any més tard o

L'e st ol crist iá era format per uns
cinquanta mil homes. Les perdues van ser
enormes: quinze galeres, uns 7.000 morts i un
nombre simil ar de ferit s. Amb tot, l'armada
turca va se r pr ácticament de struida: 15
vaix e lls enfonsats, 190 capturat s, prop de
30.000 mort s i més de 8.000 presoners.

La forra presencia cat alana en aquell estol
era en capcalada per Llu ís de Requesens,
lloctinent del generalíssim de l'arrnada [can
d'Austria, aleshores menor d'edat . Alguns dels
trafeus més significatius d'aquella batalla van
ana r a raure a terres catalanes, com el pavelló
de l'almi rall turc Alf-paixa, que, segons Ferran

LA MEDITERRANIA AL SEGLE XVI

Vista de Barcelona a mitjan segle XVI,
obra deFranz Hogenbergi Georgius

Hoefnagle, publicada ¡Jer Georg Braun
en /'o/n'a Civitates Orbis Terrarum

(Colonia, 1572) . Eldibuix , moltrealista,
haestat captat des de Montjuic.

S'hiaprecia eldoble recinte de mural/es
i, en primer pla , les Drassanes
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Soldevil a, va ser in stal-l at a Sa nt Feliu de
Guíxol s. Amb tot, algunes ex ageracions
d' aquesta presencia van ser construídes per
historiadors poster iors. Aquest és el cas de la
participació a la bata lla de vuitanta oficials de
la local itat de Sa n t Fel iu de Gu íxols, mite
ideat a la fi del segle XVII pe! cronista i falsifi
cador de textos Gas par Roig i [alpí a l'obra
Resumen historialde las grandezas y antigiiedades
de la ciudad de Gerona.

La v ic toria de Lep an t va d ispa rar
l'eufor ia en terres cata lanes , Tan rnateix, els
se us efectes va n ser m in sos. L'a r rnad a
otomana es va refer amb una celerit at sorpre
nent. Venecia, preocupada per l'interven cio
ni sme hispanic a It alia i gelosa de la seva
independen cia, va signa r la pau per sepa rat
amb els turcs l'an y 1573.

La Med iterrani a va continuar essent, al
ll arg del eg le XVII , un mar conflictiu,
caracteritzat per la bipolarirar. Pero les nove
conjuntures interiors dels esta ts h ispánics i
de l'Imperi O to má - el desplacam ent de
l'atenci ó de Felip II cap a la Mar de! Nord a
causa de la rebel ·lió independentist a deIs
Paisos Baix os, la cris i de pod er i étn ico-s
te rritoria l a l calífar turc- van buidar les
nostres mars d'estols similars al de Lepan t.
Fet i fet, persisit ien les condicion s per a una
co n t inuada acc i ó del corso Com ha provat
Alber to Ten enti per al cas veneci á, e! cors
no va davallar a partir de 1571 -per bé que
va esdeve nir un cors a més petita esca la

A dall, dewll d'un wpís que descriu l'expedició de Tunis
(1535), obra de \Vi/lem Pannemaker. Representa CarIes \'
als afores de Barcelona passcnr ret'ista ales rropes. Les
munwnyes del fons sún~ lonrjuiC i Monrserrar

Fragmenr d'un piafó de ceramica que representa Wbatalw
de Lepanr. Es rroba a /'església del Roser de Va/ls



L'Empordá va patird'una manera directa les conseq üencies de l'enfrontament entre
la mon arquia hispánica i l'lmperi O tomá. El 1543 les localit ats de Cadaqués, Roses
i Palamós van ser destnndes i saquejades. La gent de les viles i pobles litorals van
haver d'acostumar-se a conviure amb el perill.

Atacs corsaris
a l'Empordá
al segle XVI

eEmp arda va v iure d es d 'un a
prime ra líni a l'agreujamen t de les
accions co rsáries, amb un a punta
pa rt ic u la rme n t t rágica a mitjan

31

Lloc on va/n
ser capturat/s

Localirat d'origen
del/s cuptiu/s

Anyde
la petici ó

1551 Roses Prop de les Medes
1552 Sant Feliu de Giíxols N o esmentat
1553 Blanes N o esmentat
1553 Tossa N o esmentat
1553 Torroella de Montgrí N o esmentat
1553 Lloret N o esrnentat
1553 No esmen ta t N o esmentat
1553 Roses No esmen tat
1553 Roses N o esmentat
1554 San t Feliu de Guíxols En mar,

en tre Sant Feliu i Blanes
1556 Lloret No esmen tat

segle XVI. El Litterarum Quistiarum, al qua l
ja ens hem referir, esmen ta els següents casos
de pe tici ó de permís per demanar almo ines
per a captius:

Lloc on va/n
ser caprurar/s

Localit at d'origen
del/s capriu/s

Palarn ós N o esmenta t
Palamós Prop dels Al facs
Lloret En mar
Llanca Platja de Llan ca
Palamós Mar de Palafrugell
Sant Fel iu de G uíxols No esmentat
Vall-llobrega Saqueig de Palamós
Blan es No esmen tat
Malgrat ? Saq ueig de Malgrat
Pineda Saqueig de Malgrat
Blanes En mar
Malgrat Saqueig de Malgrat

1500
1518
1531
1534
1534
1535
1544
1544
1545
1545
1546
1550

An y de
la pet ici ó
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Planolmilitarquedescriu unabona pan
de l'Emporda, elGiranes i la Selva vers

la fidelsegle XVII. L'auwr hi destaca
els recintes fonificats de Palamós

i Girana. Vaser elaborat per Nicholas
de Fer pera l'obra L'íntroducríon

ala forrificarion (1693)

Com veiem, les localitats d'origen deis
cap tius es repart eixen per tot e! litor al de!
bisbat de Girona. A banda dels qui han estat
fet ca pt ius en saquejos (e ls de Palam ós i
Mal grat, ambdós el 1543), la maj ori a de
ca pt ius va n se r seg res ta ts en mar i eren
pescadors o mariners. La diferencia de datació
entre els esdeveniments (com els saquejos tot
just esme n ta ts ) i les pet ici on s per pod er
demanar almoina obeeixen a les grans dificul
ta ts tecniqu es que devia impli car obte n ir
l'alliberament dels captius a través de rescats.
Segons Antonio Domínguez Ortiz, dels cent
mil habitants que tenia l'Alger d'aleshores, uns
vint mil eren captius i altres vint mil renegats.

Una altra font essenc ial per entendre el
perill qu ot id iá en qu e v iv ie n les vil es
empordaneses són els avisos del descobri 
ment de ve les co rsáries o de desemb arc a
men ts. L'arribada de correus, de día i de nit,
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provocava l'al arma i la mob il i tzac ió
irnmediara de les viles. La freqüe ncia amb
que es produi'fen en determinats períodes va
haver d'afectar, sens dubte, la vida diaria de
les viles i lIocs.

D' aqu ests av isos en tenim perfecta
constancia a través dels Llibres del Clavari, o
de comptes, en que s'ano taven amb regula
rit at les despeses ocas ionades pels corr eus.
L'histori ador Pella i Forgas va espigolar ja
algunes d'aquestes informacions, pel que fa a
Palafrugell a mitj an de la setzena centúria,
que hem pogut ampliar amb altres exemples.
En concret, en el lIibre corresponent a l'any
154 2-1 54 3 (l a da ta de t all , en qu e es
produ eix e! relleu del clavari i l'inici d'un
nou llibre, és e! 26 de juli ol, fest ivita t de
San ta Anna) es van registrar 27 avisos. L'any
1555 -1556 en van arr iba r 38 . Els av isos
provenien de localit ats veines, i d'altres més
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allu nyades, co m G iro na i Barce lona. H eu s
aquí les n oves co rres po nents ún icame n t a
l'octu bre de 1555 , qu e van ser publicades per

Pell a i Forgas:
"Vuy a 12 del sobredit [oc tubre de 1555]

ving ué un avís a 12 h oras de nit, de Begur,
qui s'e ra sta t a Cadaqués que du as fustas de
moros avían posada gen t en ter ra.

"Vuy a 13 del sus dit vingué un avís de
Rosas qu e qu atre fusta s havían posada gent a
una ca la qui és entre C ada q ués y Rosas y
h avían presas du as donas y un a xica .

"Més, a 16 del sus dit, a du as hor as de
mat í, rebérem un av ís de Cada qués que las
quatre fustes éran a Cala Ju gador a y qu e y
avia un renegat q u i e ra sta t d'eq uí, d 'un

pages, y que era ana t a casa son germa y qu e
u avían tot cremat y arrumar, y éran ana ts bé

tres-cents turchs.
"M és, vuy a setze de oc tubra a 7 horas de

matí arribar av ís de Begur que 4 galiotas de
moros an presa la casa d'en Geli del mas, de
Begur, y se n 'an portadas deu o dotze person es.

"Vuy a 20 de octubre los de Begur feren
avís ac í que havían vistos tre s o quatre homen s

pe ls bosc hs dev és Fornells, y que temían no
fossen moros qui fossen resta ts en terra lo
vespre que saquejaren la casa d'en Geli, y que
tothom desás los rems de las boti gas."

La mostra qu e hem presentat h a de ser
entesa només co m un tast . Expressa un esta t
d'alarrn a permanent, qu e va h aver de tenir
consequenci e s immediate s e n la vid a
quotidiana i en I'economia de les co marques
lit orals. Manifesta tarnbé, pero, un a organ it
zaci ó ac urada de l'autodefensa, qu e va fer de
la transm issió irnmedi at a de la informació la

prime ra i més eficac arma .

Dibuix de latorre
del mas Mauri de Vall,
realitzatperJosep Pella
i Forgas pera la set'a
Historiadel Ampurdán
(1883)

Llibre de Clavariat de tempsd'Antoni
Marques, menor de dies (1556).
FonsAjuntament de Palafrugell .
E/s llibresdeClat'ariat reeullen
pennenoritzadament tots els ingressos
i despeseseieauoss pe! munieipi ,
amb indicaciódel seu origen o destinarari
idelmotiude ladespesa.
Són, dones , una font t'aluosíssima
tzmr de caire fiscal mm general 33



I
I
I
I
I••

+

P IRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

Torre
del mas

Espanyol

En a lt res casos, la informaci ó so bre
incursions corsáries a l'Emporda ens ha arribat
a través de les inst itucions nacion als. Heus
aquí una informació del Dietari de la Genera
litat, que correspon al 27 de juliol de 1527, i
que ens descriu div erses accions al litoral
ernpordanes: "En aquest dia arr ibare n e se
attendare n cerca de Besos vuyt fustas de
turchs, qui venían de la volta de Levant , e en
las mars de C oll iure , C ada quers e Roses
havien presas e encat ivades moltes naus, entre
les altres de Sant Pere Pescador. Se rescataren
entre draps e diners 1.551 ducats d'or,"

El 1534, Lloret va ser saquejada, segons
l'hi st ori ad or Pell a i Forgas. Per o ca p
d'aquests esdeveniments no pot ser comparat
a les actuacions corsáries esdevingudes en el

34 pe ríode 154 2-1 544 , e ls a n ys de l perill

co mb in a r fran co -r urc , en q ue les n aus
otomanes van poder arrecerar-se als ports de
Marsella i Toló.

El 154 3 va ser un any especi alment
dr arn áti c pe r al li tor al ern po rda nes . Les
auto rita ts locals ere n ben consci ents del
perill , i a l lla rg del mes de juliol es van
organ itzar d iverses in ici at ives de defensa,
destinades sobretot a protegir els dos princi
pals port s de l'Emporda: Roses i Sant Feliu
de G uíxo ls. N o endebade s, per aq uelles
mateixes dates es produia ja el primer gran
desastre: el saqueig de Malgrat.

En un a cart a en viada pel s jurats de
Figueres als de G irona, el juliol d'aquell any,
s'exposava la necessitat d'env iar quatre-cents
hom es arma ts a Roses i tres-cents a Sant
Fel iu, i de garan t ir la presencia de galeres
guardacostes en tot ell itaral. La resposta dels
jurat s giron ins, publicada per l'histori ador
Antoni Papell, descriu algunes de les inicia
tives empreses per a la defensa i mostra, a
més, el paper de la capital de la vegueria com
a lloc de "rec c lleta '' deIs se us h abitants
inh abils per a la guerra:

"Molt honorables senyors,
"Entes havem que la armada del Turch ,

ene mich de nostra sancta fe catholica, ab
cen t trenta ve le s se r ía n e n les mar s
cristianes, e que havien cremat en lo realme
de Napols a Risolles, e que per a .xv. de l
present se havia de aumenta r ab la armada
de mar del rey de Franca en Marcella, y venir
en aquesta costa y en ella saqueijar, cremar y
matar tot quant trobaran; e que la magestat
de l' ernperador, rey e senyor nostre , havia
man at scriure als concellers de Barcelona y
de Valentí a st iguessen aperc ibits ax í de
munytion s com de altres coses y armes per
lur deffensió; y que los habit ants d'esta costa
de mar de més posar y posassen en salvo les
mullers, fills y filies y cosas y lurs béns.
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"Nosaltres procuram de fer los que-ns és
possible per defenció d'aquesta ciutat, volríem
en te nre en qu e las vilas marítimas ( ' 0')
vehinas d'aquesta ciutat, y maiorment aqueixa
[Figu e res], q u-és pan, carre r y rn ern bre de
aquella, se apartas de inconvenyents. Per <;:0,

poran seguir la intenció de sa magestat y, si
volran, poran recullir les mullers, fills, filles y
b éns en aquesta ciutat, que nosaltres en tot lo
que pugam mir ar per eIls y per lo bé y
deffe nsió de aquexa vi/a vos oferim, '

"E guart-vos nostre senyor Déu.
"De Gero na, de u de jul io l any

.MDXXXXIII."
A final de mes s' in icia una irnportant

mobilit zació vers Roses, que hom considera
el punt més amenaca t. Vers aquest punt
s'enca minen vems del co rn ta t d'Empúries,
del vescomtat de Rocabert í, de les baronies
de Verges i de Siura na i de la c iuta t de
Girona. En aquesta ciutat, hom passa revista
a la milícia urbana, que és formada per 1.050
hom es, i qu e di sposa d'un arma me n t
considerable: entre altres, 450 piques, 350
arcabussos i 250 ballestes.

Pero la mobilització popular, tot i el seu
caire massiu, té també un taló d'Aq uil-les: el
del temps. Les milícies locals i baronials eren
formades per artesans i pagesos, que havien
deixat enrere béns, oficis i famílies. Per aixó,
quan el risc sembla passat , les pressions per al
llicen ciament deis homes mobilitzats s ón
més i més intenses. A la fi, hom accedeix a
auroritzar-los el retorn a casa ,

I és aleshores, a la tardar de 1543, quan
l'armada turca colpeja el nostre litoral amb
una torca inusitada.

El cinc d'octubre, a les cinc de la tarda,
l' estol co rsa ri dese mbarca a Ca da qués i
saque ja la v ila. L'a rmad a oto ma na era
formada per un nombre important de fustes
(probab lement 23, tot i que altres versions

--- - - - -

parlen de 32, o fins i tot de 37) i iniciava,
així, un viatge trágic, amb recalades particu
larment funestes a Roses (l'enderna, dia 6) i
Pal am ós (e ls di es 7 i 8 )0 El se u eco no
s'apagaria ni tan sois quatre anys més tard,
quan Felip JI, a les corts reunides a Monrs ó

el 1547, va recordar: o
"Les vin t-i-tres galeres que lo dit Barba

roxa en viá a la cos ta de Ca tha lunya
prengueren , saquejaren y cremaren les viles y
Iloch s de Cadq uers, Roses y Pa la mós,
capt ivant y rnatan t cruelment los ch ristia ns
que trobaren en elles, y de allí acometent a
la ilIa e ciuta t de Ivisa."

L'estol corsari va ocupar Cadaqués sense
resistencia. La vila no diposava de defenses i
els vems van fugir tan bon punt van endevinar
les inten cion s deis va ixe Ils oto mans . EIs
corsaris van saquejar sistemáticament les cases
i van enderrocar l'església, després d'haver-se'n
endut els objectes de valoro

Plimol del setge i conljuesta
de la l'ilade Roses

per pan de les tro/lesfranceses
i catalanes (abri/-mlligde 1645 ),

durant la Guerra deis Segadors

35
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Torre decanBoera

Detall d'una
espitllera

d'una torre
de moTOS

De! saqueig de Pa lamós ens n' ha quedat
constancia hist órica a trav és de la descripc ió
que en va fer e! not ar i de Palafrugell Antic
Brugaro l Codina. Aquest notari va part icipar
a la milícia orga n itzada per Palafrugell per a
la defensa d'aquella v ila , tan bon punt els
consellers van tenir not ícia de la presencia
de les naus otomanes. El document, pub licar
ara fa un segle per l'h istoriador N arcís Pages,
i posteriorment reproduít per altres aurors,
és, per ell mateix, prou eloqüent. Per aixó
ens hem permes de rep rod uir-lo ín tegramen t:

"Fas mem oria en sdeven ido r, jo, Antich
Brugaro l Codi na, notarl, com, disposan t-ho
la sapienc ia divina, dissapte a sis del mes de
octubre del pr esent any [1543J v ing ue re n
vint galeres e tres fustes de turchs, les quals

ving ueren de l'exerci t turquesch, lo qual és
en Marsella y ha arruina da la ciuta t de Ni sa.

"Y en la v i la d e R oses, y aq ue lla
combate re n y la pre n gu eren y part la
crernaren . Y vingué la terra de Ca tha lunya y
los ne tragueren y moriren alguns turch s.

"Y aprés lo di umen ge dematí vingueren
les dites vint galeres y tres fustes a les Med es,
y de les Medes a les nostres mars del present
terme. Y jo , ensemps ab Sebasti a Ca ixa,
baile, tinguérem sen tena lla sobre elles.

"E de nostr es mars se n' anaren di ns lo
mo ll d e la v ila de Palamós. Y ére m dos
ce nts h órnens, y a n ant -n os e n dita vi la
foren h o rd es pe r n osal t res per lo camí
ca n ta r ci ga le s ( y fou v is t un cé rco l, a
modo de cé rco l de bóta de co lor de la luna
sta n t e n la ire, c osa miraculosa , di ssapte
abans al ves pre ).

"Y quant fórem al 1I0c de Sant [can [de
Palarn ós] ja les ga le res batien la v ila de
Pal am ós ab grans bombard es. Y axí barent
dita vila , nosaltr es en trárern en dita vila. Y
no trobare rn sinó vi nt- y-sinch hornens de
Palarn ós. Y en semps ab ells bat allárern ab los
turchs. Y fou-nos forc at desemparar dita vila,
y ax í exírem d'e lla molt desrnandat s.

"Y de nosaltr es restaren en dita vila los
h órnens següen ts, los quals moriren en dit a
vila, y molt cruel ment los trobaren lo dimars
aprés morts:

"Primo: mossen [oan A nd reu, prebere,
sagrist á de Palafrugell, al qual levaren lo cap
de les spa tl es y l'obriren per lo ven tre y li
t ragu eren lo cor y ta ll aren los botons y
moltes flet xes tenie.

"Pe re Ro ig, fill d e Pere Ro ig d'Es
Brugaro l, cremat .

"Y Yheronim So ler, crem ar.
"A nton i Bofill, crem ar.
"[oan Serra, ferrer, crernat, ab un a canya

ten ia en lo ces.
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"Steve Massot, de Mont-ras.
"Y presa hagueren los dits turchs la dita

v ila , aq ue lla cr emaren tata y la sg lés ia;
desfet s los retaules y crem ats; tallar lo cap a
hun cruc ifica r y posat foch baix los pe us;
c re mad a la im atge d e n ostra Se ny ora;
port are n- se les cam p anes de la sg lés ia ;
cre maren la ca pe lla de N ost ra Se nyor a de
Gracia y se'n portaren les campanes; crem aren
la sglés ia de Sant [ oan y s'e mportare n les
campanes; y cremaren les cases de Sant [oan
fins a la torra de mossen Ribes.

"Y tals coses feren en aqueixos lochs que
ab letr es no-s pot scriure . Portar en -se una
nau grassa; era de mossen Parat, de Calella; y
un a ga le ra d e I' e m p e rad o r, se de ye la
Brivona.

"Y fet tot aqueix dany st igueren tot lo
d ill un s e n di t po rt, fi n s a m itgen it. Y a
mitgenit se n 'anaren ,

"Y lo dim ars la gen t nostra y de Palamós
an aren en d ita vi la y trabar en molta gen t
morta; eren de Palamós, entre la qual hi eren
los següen ts, so és: Miquel Valentí, mercader;
G arau Baile, notari ; Pere Valentí; Anthoni
Valentí. Y molts altres, tots crerna ts, entre los
quals mort s ne trabaren hun de anesta t en un
ast, cuyt com per a menjar. Y més, trabaren
tots los libres de la sglésia y altres scriptures
en mar. Y tan gran destrucció y ruina han feta
en dita vila que sois en mentar-la no ha cor
de cr ístiá que no piare gotes de sancho

"Y aprés lo dimars se posaren en mar y
no.s sabé cosa alguna della fins lo dim ecres
lIavors primer ve n ide r (perqué aque lles se
posaren en mar e may pus se n 'ha hagut nova
de dit exe rcit ) se ne n 'anaren les galeres a la
illa de Mallorca.

"Y per so n' é fet a la present memoria en
sdeven ido r perqué los que vindran aprés de
n osa ltres sa p ie n lo gra n cas de l sac ho y
crema de d ita vila de Palamós."

El document afegeix encara due s not es,
escrites sens dubte posterionnent:

"En aquest any, en lo mes de novembre,
foren vistes sireres ve rdes per mi en hun
sirerer en lo d os d'En Safon t. Y m és, en dit

mes de novembre, y en lo mes de desembre y
en la festa de Nadal, viu jo rases de rasers
co m de abril e maig en l'o rt de A nthon i
Bofi ll, del rab al de Palafru gell, y en alt res
orts . Y per lo semblan t viu jo en dit temps
violes buscan es.

"De d it a presa , sac ho y c re ma de
Palamós foren presos Miquel Valent í, G arau
Ba il e, n otari, Fr ancesch Va lentí, Pere
Va lentí, d e Pa lamós; Anthoni Bofi ll y
Yhe ronim Soler."

Q uat re dels captius esmentats en aquesta
darrera addició havien esta t donats per marts
en la descripció an te rior, feta prabab lement
a tota pressa. La ident ificaci ó del s cad ávers

Plano/ de Palamós i lesseres
fonificacions a la fidel segle XVII,
segons un gral'Q[francesreprodui"[

per MiquelO/il'Q
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Vista deRosesel 1646,
sotadominaciá francesa.
Obrade Beaulieu

cr emats dev ia se r ga ire bé impossi bl e , i
segurament hom tendí a identificar-los amb
la ge n t d esaparegud a de q ui es t eni a
constan cia.

En qualsevol cas, la descripci ó del notari
Antic Brugarol, a més del seu valor dramáric,
aporta un seguit d' infor macion s interessan
tíssimes. D'una band a, ens permet con statar
que els veíns de Palamós havien fugit de llurs
ca ses en prod uir-se e l desembar cam ent;
nom és h i havien restat uns pocs homes, que
va n protagonitza r un a resist en c ia a totes
llum s desigual. D'altr a banda, ca l remarcar
els actes de crueltat perpetrat s contr a les
persone s i la destrucció de tots aquells béns
que els corsaris no se'n van poder ern portar,
A ['estra tegia de l co rs, l ' assol amen t d e
l'en emic era ga irebé tan important com el
pill atge; i la crueltat es deve n ia una
magnífica in ver sió per a l'ex it d' acc ions
futures -una mena de pedagogia pun itiva.

En el terren y més subject iu, no deixen
de ser remarcables els fen órnens estranys que

l'aut or subratl la (l 'aura observada al cel uns
dies abans, el cant de les cigales en ple més
d' oc tubre q ue acompanya la mi lícia de
Palafrugell, la florida de la natura a l'hivern ).
Pertan yen, sens dubte , a l'ampli univers de
cree nces popu lars, que hom identificava amb
premonicion s i profecies.

Finalment, ca l remarcar tarnbé, malgrat
tot, la presencia activa del sometent, tant en
e l cas de Rose s ("v in gué la terra de
Cat ha lunya y los ne tr agueren y moriren
algun s turch s") com en la mateixa mobilit 
zació dels palafrugellenc s a Palamós.

Fet i fet, pero, aquesta ac tuac i ó, tenyida
d'heroisme, se salda amb un eno rme fracaso
La desproporció de les forces en lluita és, en
aquest cas, massa evident. Les milícies locals
podien desenvolupar un a defensa en
condi c ions quan l 'e n em ic e ra men ys
nombrós. Pero en la conj untura bel- lica de
154 2- 1544 sirn posa va un a es t rateg ia
defensiv a co muna per a tot el paí s i ben
dotada . 1 és ben evident qu e les auto rita ts
reials no van ser capaces d'arti cular-la.

A to t plegar ca ld ria afeg ir encara un
altre element: el factor sorpresa. Les accions
corsáries que hem descrit es caracteritzen pel
se u ca rácte r bre u i punyent , de rát zia . La
mob ilit zaci ó organ itzada des de G irona, la
capital de la vegueria, ens d óna un exemple
eloqüent de la incapacit ar per preve ure les
ac c ions futures deIs co rsa ris, és a d ir, pe r
avancar-se als esdeven imen ts. Les gest ions
dels jurats d'aquesta localitat, estudiades per
l'h istor iador Antoni Papell , van anar sempre
a remole dels fets. Tot i la important rnobilit 
zació d'homes, el resultat va ser sempre nul i
inoperant: com una men a de joc del gat i la
rat a, en que el perseguidor mai no arriba a
coincidir amb l'encalcat .

La notíci a de l'assal t de Cada qués va
arr iba r a Gi rona a les nou del vesp re de l



mat e ix d ia 5 . L'en dern á la c iu ta t va
mobilit zar la mi lícia urbana vers la vila de
Castell ó d 'Empúries, en co ns iderar qu e el
comta t, i espec ialment la vila de Roses, era
lámbit geografic més directarnent arne nacat.
La m ilíc ia era forma da , en to ta l, per uns
quatre-cents homes. Aquell mateix día, pero,
els corsaris van saquejar Roses.

Quan la milícia de G irona va arriba r a
Cas telló, a la matinad a del dia 7, els corsaris
ja havien abandonat Roses. Aquell d ia, pero,
l'esto l oc upava Palamós. La nova va arribar a
G irona a trav és d'un co rre u en v ia t pe ls
conse llers de San t Feliu de G uíxols. El jurat
en cap de la cap ita l de la vegueria va marxar
vers aquesta vila a les sis de la tarda, amb els
hom es que va pode r arreplegar. A lho ra, va
envi ar un missatge a la. mil ícia que es trobava
a Caste lló, per tal que es reunissin amb ell a
Sant Fel iu de Guíxol s. Per o e ls esfo rcos
es rne rcats va n se r del to t inú t ils. En ca p
mom ent no van aco nseguir topar amb els
corsa ris oto mans.

El saq ue ig d e Pa lamó s e ns permet
exernplificar encara un da rre r aspec te , no
men ys important : les difi cu ltat s de recons
tru cc ió , i fins i tot de supe rvivenc ia, de la
vila un cop passats els prim ers efectes de la
faleon ad a . Aq ue st a és un a ll ui t a de
d im ensi ons n o menys tit ániques, que es
pro longara durant alguns decennis.

El pr imer pas vers aquesta reconstru cció
va ser el co nve n i signa t entre la vila i els seus
credito rs el 24 de juny de 1544. Per aq uest
aco rd, els qui havien prestat din ers a censa l
al municipi van renunciar a diversos drets 
en tre altres, el de co brar ren des durant els
deu anys següents.

A Iguns passatges d 'aquest conveni fan
un a descri pció pro u eloqüent de la situació
de la vila vuit mesos després de l'assalt. A
tall d'exemple, podem cita r el següent : "en

ATAcs CORSARIS A L'EMPORDA AL SEGLE XVI

d i ta v ila n o y h a restada casa a lgu n a
habitable, ni personas algunas qui stígan ni
púgan estar pob lades en la predita vila, com
sia ella totalment arruinada e destru yda''. O
enca ra, aquest altre: "los homens de la dit a
univer sitat e vila de Pal am ós av uy es ta n
dispergits en diversos lochs o part s".

Cadaqués, Roses i Palamós no van ser,
pero , les darrer es local ita ts del bi sbat de
G irona saque jades per co rsaris en aque lla
conjuntura. L'1 d' agost de 1545 tarnbé la vila
de Pin eda va ser objecte de saqueig. Aquest
fet és record at en una inscripció gravada a la
llinda de l'an tiga port a principal de I'església:
"A 1 de agost .MDXLY., a punta de alba, .XI.
galiotas de turchs posaren la gent en la plage,
cre ma re n les po rtes de la sgl ésia e mol tes
cases e mataren e ca t ivaren .LXX. ani mas,
pujan t fins a casa d'en Palau . A migorn se
tornaren enbarc ar. Per reparo del s pobla ts
s' és fort ificada esta sglésie de Pin eda."

Les e mp re se s co rsa r ies, pero , va n
continuar els anys següents. Óbviament, ens 39
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Fragment del dietari Memoria 1597-1 605. FansFina. Informad'un atac carsari realitzat el 23 d'agast de 1597

és impossible reconstruir to ts els casos, donat
que en moltes ocasions la documentació s'ha
perdut per sern pre. A ta ll d'exemp le, pero,
h eu s aq u í t res incur si ons de q ue ens h a
qu ed a t co ns t anci a , una d e les qu al s
correspon a la vila de Palafrugell. El 1556, un
esto l oto rna provinent d 'AIger, d irigit per
Salah- Reis (conegut a C ata lunya amb el
nom d'Arraix Sala) va apresar diverses naus
en aigües empordaneses.

El jul iol d e 1564 d iversos vaixel ls
corsaris van intentar desemb arcar a Roses,
d 'o n va n h aver de fugi r a causa del foc
d 'artilleria llanc a t des del c aste ll d e la
Trinitat . Després van dirigir-se a les Medes.
A les C loses de Cas te lló van segrestar quat re
pastors i van endur-se els seus rarnats. El 24
de juliol va n ap res a r du es barques de
pescadors de Roses.

El 23 d' agost de 1597 du es fragates de
corsaris van ancorar a Ca lella de Palafrugell i
van fer div ersos morts, ferits i capt ius. La
not íc ia ens ha arriba r a t ravés d' una fon t
priv ad a (e l fo n s Fina ) , a ra a l 'A rxiu
Municipal de Palafrugell : "Vuy, a vint-y-tres
de l mes de agost de I'any 1597, s ón vinguts
do s fraga t as de moros a Ca leya; s ón -sa
desernbarcats al port Palagrí, a la riera d'En
Grassot y s ón-se 'n ana t per darrera de les
bo tigas de di t port; són anats fins a la font; y
aquí astan jt] exí agoitant la gent al camí de
dita font an presos deseset omes cristians, y
morts dos, nefrats molt s."

A qu est a notíci a ens perm et co nsta tar
a l t ra vegada la im port an ci a de is a rx ius
farniliars i la necessit at de la seva consulta
pe r tal de pod er reconstruir adequadarn ent
fet s histories com el que ens ocupa.



La construcció
de la xarxa defensiva

durant el segle XVI

Duran t el segle XVI Palafrugell va construir la torre de Calella. Altres municipis
empordanesos van emprendre inici atives similars. La nova xarxa defensiva va ser
dot ada de guarn icions fixes. La mil icia popul ar va encarregar-se d'organitzar la
vigilancia i la mobilit zació armada en els moments de crisi.

E
ls assalts de 1543 i 1545 mostren,
d 'una manera parti cul a rm ent
dram áti ca , les l im it ac ion s i e ls
fr acassos a I' h ora de bastir un a

xarxa defensiva eficac al nostre litoral. Pero
erraríem el tret si tendíssim a minimitzar els
esforcos esmercats en aquesta línia i els seus
ex its. A l capdava ll, un recorregut per les
locali tats cos ta ne res de l'Emporda, co m el
que prop osem a la segona part de l'obra, ens
permet copsar un a tasca importantíssima de
construcc ió i dota ció de torres de guaita.

Aqu est esforc v a obe ir a un dob le
estímul. D'una ba nda , púb lic, i so bre to t
muni cipal. D'altr a banda, privat, a través de
l'edificaci ó de torres de moros en ga irebé
totes les masies próximes a les zones de m és
per il l. La tasca de co ns t rucc ió púb lica va
ex igir un s esforcos fi sca ls eno rmes i va
provocar l'endeutarnen t cron ic de la majoria

--_.......... ,......,

d'universitats. A lgun es obres, pero, pel seu
valor estrateg ic, van cornpta r arnb determi
n ats pri vil egi s ex epe d its pe r pa r t d e
l'adrninistraci ó virregnal, com ara l'exempció
d 'a lguns impost os o e l permís per gravar
det erminades ac t ivita ts arnb nous trib uts a
ben efici de les construccions in iciades. Fet i
fet, les local itats van haver de fer-se carrec
de la major part de les despeses. Tot plegar
era, pero , e l preu a pagar per ga ra n t ir la
mate ixa superv ivenc ia de les vi les i lIocs i
dels seus vems.

El caste Il de la Trinitat i la forta lesa de
Roses, de titu larit at reial, van ser constru'its
durant el seg le XV I, per b é qu e va n se r
ampliament remodel ats en les elues cent úries
següents. El 1542, un any abans elel saqueig,
el bisbe de G irona [oan Margarit va atorgar a
l'esgl ésia de la vila e l pr ivil egi d 'imposar
tributs destinats a la construcc ió del castell. 41
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Llibre de Privilegis
de Palafrugell.
Primera pagina

de la copia
autentificada ,

realitzada el 1630,
de l'autorització

de construcció
de la torre
deCalella

(1 597)

Aqu ests tr ibuts podien ser imposats tots els
d ies de fest a, ex ce p te en les dates m és
assenyalades del calendari canónic ( és a dir,
les de N ad al, Ci rc umc iss ió, Assumpci ó,
Nati vitat de la Verge, San t [oan Bapti sta,
Sant [oan Evangelista, Sant Pere i Sant Pau).
Aquest cas te ll va ser edi fica r en terr enys
cedits pel comte d'Empúries, sota la direcció
d'un enginyer militar anomenat Pizanos.

Les t asqu es de co nstrucció va n
continuar després de l'assalt de 1543. A les
Corts de Monts ó de 1547 el príncep Felip,
fut ur Felip ll , va pod er refer ir -s'h i amb
orgull: "ca m fonch provevda la vila de Roses,
qu-és fortificada y fora de manera, que los

e ne m ichs perd er en I'esp er anca d ' e ll a,
senyaladament ab lo caste ll de la Trin itat ,
qu-és de gran importancia per la defensió y
segureta t de aquell port y, per consegüent, de
tat a la costa de Ca thalunya, per ser aquell la
c1au del Pr incipat. " En aquelles mat eixes
Corts, hom acorda canviar l'alcaid del castell
pe l fet de ser caste lla: en l'argurnentaci ó
jurídic a hom va fer constar expressament que
la ge n t de l'Emporda va construir-hi el
terraple amb diners propis.

Per aquelles dates, segons Julia de Chía,
treballaven vuitanta hornes en la fort ificaci ó
de la localitat. Tenim constancia que, efecti
vament , algunes contribucions locals van ser
desviades vers aquesta obra.

La defensa d'aquesta área va sercomple
rada, segons Pella i Forgas, amb l'edificaci ó
d'una gran torre de 69 canes de perímetre al
Cap Norfeu. Aquesta torre, construida el 1599,
va ser destruida per un llamp el segle següent .

La vila de Sant Feliu de Guíxols tamb é
va viure un a febre cons t ructora dura n t el
seg le XV I i co me n cam ent del XVII. El
siste ma defensiu de la vila, d'arre] medieval,
era formar per vuit torres, cinc mitges torres,
un baluart i cinc portals, segons L1uís Esteva.
Aquestes mur all es van ser destruides pels
francesas I'any 1696 , durant el períod e
d'ocupació de 1694-1697. També el monestir
de monjas benedictins, a la dreta de la riera,
disposava del seu propi sistema de defensa,
av u i enca ra pa rc ia lmen t conservat. Era
compost per set torres. La xarxa defensiva es
comp letava amb les fort alesa de Sant Elm i
el Fortí de la Punta deis Guíxols, on hi havia
instal·lada una bateria.

A Palafru gell , la principal in ici ativa
defensiva deis darrers anys del segle XVI va ser
la construcció de la torre de Calella. Aquesta
torre va conformar amb la torre i ermita de
Sa n t Sebast ia, d'edíficaci ó tardo-medieval,
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1630, com veurem, la vila es trobava enfras
cad a en un a lluira jurídica al vo lta n t deis
drets i les recompenses correspone nts a dotze
mora s que havien estar presos a la platj a de
Llafranc dos anys enrere. A l'estrategia de la
vila podia ser import ant d isposar d'una copia
auten tificada d' aquell document o

El tex t - q ue aq u í publiqu em per
prim era vegada de man era íntegra i fidel
descriu e ls per il ls qu e a rue nacave n e ls
pescad ors i mariners de la vila, to t fen t
refer enci a , en pa rtic ula r, al seg res t de se t
veins, esdevi ngut l'an y anterior. Co ncedeix el
permís per a la construcc ió d'una edificaci ó
de defensa en t re les p la tges de Cale lla i
Llafranc, tot donant plena llibert at als jurats
de la vila per prec isar-ne les característiques

una xarxa defensiva prau segura, com podrem
cornprovar a través de diversos exemples.

L'auroritzaci ó per construir la torre de
Calella data de l'anv 1597. Va ser expedida
pel lloct inen t de bat lle general de Catalunya
Marc Antoni Monmar i d'Arinyó. A l Llibre
de Privilegis, co nserva t a la Biblioteca de
Cata lunya, n 'hi ha un a copia autent ificada,
realitzada l'any 1630 pel not ari Gu erau Prats,
que va traslladar el docum ent origina l que es
troba a l Registre de la Batlli a de l'Antic
A rxiu Reial de Barcel ona.

Per aques ta co pia, el notar i va cobra r
dues lliures, com registra el Llibre del clavan
d'aqu ell any: "pe r haver transcomptat en lo
llibre de la uni versitat la llicentia de la to rra
de Calella... 2 11." Cal ava nca r ja que l'an y

- - - - - --.. ..~_.
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Arcabús i fusells ripollesos,
reprodui"tsaLes armes de Ripoll

t écn iques - tor re rodona, fortalesa, etc.- i
la ub icaci ó pr ec isa . La fun ci ó d 'aquesta
co ns t rucc ió h avia de ser, com esme n ta e l
doc um e n t, trip le : guai ta, ex p u lsió d e Is
va ix ells co rsa r is (mi t j a rica n t el foc
d'a rt illeria) i refugi de mar iners i pescadors, si
es produia un d esembarcament. El t ext
precisa, a més, e! dret d'emmagat zemar armes
a la torre i a esta blir impostos per a la seva
dotació perm an ent, un cap fos construida.

De manera impl íc ita qu ed a ci ar, pero,
que e! paper de les autor ita ts reials es limita a
co nced ir l'auto ritzaci ó d' aquest s dr ets i a
mantenir un a posici ó bel -Iigerant davant
qua lsevol particul ar o in stituc i ó que pu gui
oposa r-se a les o b res . El fi na nca me nt
d'aqu estes és, de! tot, un afer local.

He us aquí e! docu ment:
"N ós, M arch An ton i M onm ar y d e

A r inyó, Il o c ti n en t d e ba ile ge n e ra l y
procura dor seu al pr incipat de Cathalunya

44 per lo mol t h onorable senyor doctor [ oan

lcar t , conceller de la Sacra, Cató lica y Reial
M a ge st at y d e aq ue lla ba ile ge ne ra l y
procurador.

"A rtesa explicati ó de paraula a nós feta
per pa rt d e ls fahe ls y a rna ts d e la Re al 
Magestat , los jurats de la vila y uni versitat de
Palafrugell, bisbat de G irona, co n te n in t en
effecte que artes lo any pus prop passat alguns
pirates lladres en em ichs de di ta rea l magestat
se sien atrev its de nits y a hora bastada en trar
dins los ports de Calella y de Llafranch , y de
aque lls aporta r-se'n alguns vexe lls, person es y
mercaderies eren en aque lls, ca pt iva n t se t
persones; e troben dins d'a que lls de cada dia;
la ca usa, per no esta r dits ports ab aq ue lla
deffensa y ay ud q ue co n vé y d eu ; fósse m
se rv its , pe r posar d it s ports d e d esobre
mensionats en la ayuda y deffen sa conven ient
y evitar que semblan ts dany s en ava n t no-s
seguesquen; y particularmen t en les persones
que h ixen de cada die de dita vila y ports y
en tren en mar per a pescar, co m bé ténan
cos tum; de co nced ir-vos ll icen t ia y pl ena
fac u lta r y permís que, sens in corriment de
pe na a lg una, poguésse u, e ax í fos l íci t y
perrnes, atteses les causes tan justes, de poder
co ns tru ir y ed iffica r entre los dits ports de
Calella y de Llafranch y en aquella part de
d its ports a vós ben vist a, una to rra rodon a,
eo forta lesa o altre a ells ben vist a, per la
tuyci ó y deffen sa de dits ports e expulsió de
dits pirates, lladres e mals homens.

"La qua l supplicari ó, per nós benign a
rnent oyda, attene n t les coses a nós per pa rt
d e dits jurats sup p l icades ésse r ju st es y
concercents a tora rah ó y equita t, vo len t nós
saber ab to ta be n ign ita t; ab thenor de les
presents, de part de la Sacra, Cat ólica y Reial
Magestat, per ac ucto rita t de dit nostre offici,
de la qual en esta part gosam,

"Don am, co nc edim, attorgam e elargim
llicen t ia plen a e líbera facultar e pennís als
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dits jura ts e un iversit at de d i t a v ila de
Palafru gell qu e , sens in corriment de pen a
alguna, vos sia líci t y perrnes entre los dits
ports de Ca lella y de Llafran ch , y en la part
de aquells vos aparexera ésser més ydoneo y
conve n ient per la deffensa, tuyci ó y guarda
de dits ports, vexells que en aquells entreran
y de les persones y pesch adors y mariners y
altres que per allí pescaran y trascayaran , e
expulsió de dits pirates, Iladres y enemichs de
nostra sancta fe cathclica, edifficar e de nou
co ns tr uh ir un a to rra rod ona , fort o a lt ra
fortalesa a vosa ltres ben vista y que millor
vos apa rexe rá se r conve n ie n t pe r d ita
deffensa, tuyci óe expulsió. .

"Yen dita ella pugau e us sia líci t ten ir
qualsevol genero de armes, co és art iller ia,
ve rsos mosquets , a rca b ussos , ba lI est es ,
scopetes y altre qualsevol gene ro de ar mes
per a la guarda e deffensió de aquella.

"Y perq ué ab més facil it at pu gu au
deffensar los ve xe lls, ab les mercad eri es,
aporta ran que aporta rjan], que entraran en
aquells ports, de dits moros, pirares, liadres y
altres en ernichs, que los mariners, pescadors
y altres que per allí se trob eran se puguen
retirar y enclourer dins dita torra y allí salvar
ses persones.

"Mana nt ab th enor de la present a tots y
seng les officials, axí rea ls com altres, y als
requiridors requerint a pen a de mil florins de
or de Aragó, als cóffrens reals de Sa Magestat
applicado rs y dels b éns dels co ntrafahe n ts
irremissiblament ex t ing idors, que sempre y
quant per part deis dits jurats e un iversitat de
d ita v ila d e Palafruge ll se ra n in st ats y
requer it s, y q u isc ú d e e lls se ra in st a r y
requeri t , vos fassen assistencia y us presten
to t consell , favor y ajuda necessaris, y a la
co n st ruct i ó y ed iffic a t i ó de dita torre e
fortalesa no us fassen empaig, con trad ict i ó,
ne pertu rbati ó a lguna, si la gra t ia de sa

magestat tene n cara y en la sobradita pena
devyen no incórrer.

"La qu a l lli cen ti a , fac ul ta t y pe rmís
donam e concedim a vosaltres, dits jurats de
dita vila de Palafruge11 , ab expressa condit ió
qu e tos te mps que per la Sa cra , Ca tó lica y
Re al Magest a t del rey nostre senyor será
don ada licencia per fer stablirnent que díta
torre eo forta lesa , fah ed ora , Déu vo lent ,
en t re dit s ports en v ir t u t de la pr esent
[licenc ia , pendreu a es ta blime n t un ce ns
honest , suppo rtable e co nven ien t qu e en
sernblants se acostuma de fer.

"En test imon i de les quals coses havem
man ar ésser despedides les presents, firmades
de nostra má y sagellades ab lo sagell major y
comú de dit nostre offici.

"Dar en Barcelon a, a vint-y-vuvt dies del
mes de juny, any de la nativitat de nostr e
se nyo r Déu ] esuchr ist mil s in ch -ce n ts
noranta-y-set .

"Marco Antonio
Monmar de Arinyó."

Els exemples fins ara esmenta ts podrien
completar-se amb altres, fins gairebé abastar
totalment la geografía de l litoral giro n í.
Muralles, torres de guaita i fins i tot edificis i
esglésies fortificades - com la ja c itada de
Pined a , després del desembar cam ent de
1545- ens parlen d'un esforc construc tor Detall

d'un arcabIÍs
de roda .

Ídem anterior
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Gramrd'auror anónim
querepresenra SanrFeliu

de Guíxo!s a I'Edat Moderna .
S'hipoden observar

les mural/esde lavila ,
el ram/, el monestir

i , enprimerpla,
la forraba de SanrE/m

notable, que en cap cas no pot ser menystingut.
Aquesta febre d'edificacions no pot ser ent esa
només en el context de l'augrnent del perill
corsario Per copsar-ne tot el seu abast cal tenir
en compte tarnbé la conjuntura de creixement
económic que va caracteritzar gairebé tota la
setzena centúria.

Per aixó, durant aquell segle, juntament
amb les ini c ia ti ves públiq ues de defensa,
mol ts pa rtic ulars van construir torres de
moros als seus masos. L'autor ització per a la
construcció de la Torre Qu adrada, a Palafru
ge ll , data del 14 de juliol de 1560 ; e l
document és enca ra conservat a l'arxiu privar
de is de sc enden ts de la fam íli a i po t se r
con sult at en microfilm a l'arxiu local (fons
Veh í). És prob able que en els propers an ys
pugue m di sp osar d'un gra n nomb re de
documents similars, avui dispersos, i amb ells
es ta b lir un a c ro no logia pr ec isa de la
construcció de defenses privades a l'Emporda.

La febre cos t ruc to ra es va co mple ta r
amb la formació, ensin istrament i dotació de
milícies ur ban es, en dat es probablem ent
ante riors a les que fins ara havien considerar
alguns historiadors.

A tall d'exernple, cal assenyalar que ja el
marc de 1535 un recompte ens d óna fe que
la milícia de la ciuta t de Gi rona era formada
per 855 hom es út ils, entre els qua ls: 100
arca bussers i esco peters; 70 p iquer s; 3 15
llanees cur tes i rod elles; 121 alabarde rs i
espasers i 235 ballesters.

Les forces efectivament mobilitzades per
aq ues ta c iuta t en defensa de Roses I'an y
1543 eren formades, com ja hem esmenta t,
per 1.050 homes i disposaven de 450 piques,
350 arcabussos i 250 ballestes.

L'augment excepciona l, ent re dues dates
tan próximes, del nombre d'arcabussos ha de
ser relacionat, sens dubte, amb l'extensi ó de
I'a rmam en t de foc i amb els import an ts
esfo rcos realitzat s per la v ila per dotar -se
d 'ar rnam ent modern, ap te per a les noves
est ra teg ies de la guerra; al capd avall , co m
q ueda cl ar a t ravés d 'a ltres exe mp les ja
esmenta ts, les milícies urbanes no eren una
rem in iscenc ia med ieval, de regust més o
menys arcaítzant, sinó instruments efectius de
defensa. Contráriament, l'augment del nombre
de piques sembla indicar tot just que en aquest
darrer recompte hom ha inclos les llan ees
curtes en el concepte , apa re n tme n t més
restringit, de "p iques". Ca l tenir en compte
que, mentre la primera ressenya es va poder fer
en condicions de pau, i dones amb minucio
sita t , la segona és el resultar d'un recompte
apressat en iniciar-se una acció de socors.

A l ll a rg de is seg les XV I i XV II
I' a rm am en t de les mil íc ies urban es va
augmentar en quanti tat i qualit at . A ta ll
d'exemp le, un recompte realitzat a la vila de
Sant Feliu de Guíxols el 1639, cita t per L1 ,, :~
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Esteva, va ressenyar un tot al de 491 armes.
Entre altres: 225 arcabussos, 179 espases, 32
escopetes llargues, 7 escopetes, 16 mosquets,
12 piqu es, 5 alfanges i 9 alabardes. Com horn
pot comprovar, el dom ini de les armes de foc
és aclaparado r, fins al punt que han eradicat
totalment la ba llesta co m a arma ofens iva.
Entre les armes blanques n om és l' esp asa
mant é una forta presenci a, a causa de la seva
uti litat en el combat cos a coso

A un altre niv ell , ca l assenya lar tamb é
I' ex is t en c ia d'insti tuci ons destinad es a
recaptar d in er s per als vei ns fets ca pt ius.
Aqueste s institucions d iposaven de rendes
própies i , en ge ne ra l, va n man ten ir un a
eco no mia forca sane jada. La Causa Pia dels
Captius de Palafrugell, vinc ulada a l'església
de Sant Marc, va prestar diners a la univer
sitat en di ver ses ocas io ns: en t re alt res, el
1628 (en un co n tex t qu e estud iare m) i el
1639 (en el s immediats pr ec ed ents de la
G uerra dels Segadors).

A partir d e la d écada de 1570 , la
monar qui a hi spáni ca va reori en tar la seva
política en dos terrenys basics, que van tenir
re pe rc uss ions co n t ra d ic to r ie s a la costa
empord anesa. D'una banda, la rebel ·lió de les
Pr ovínci es Unides d 'Hola n da (15 68) va
dot ar d'una gran importancia estra tég ica la
rut a Barce lon a-G én ova. Pe r aquest a via
circulaven els diners de la coro na, que hav ia
de pagar els des d 'alesh or es cad a co p més
in fluen ts banquer s ge novesos. També h o
feien e ls solda ts env iats a Flandes, que, a
tr avés de Mit a i els enclaus hi spanics qu e
ence rclaven la fron tera francesa , podien
arribar finalment a la seva destinació. La rut a
Barce lo n a-G énov a ressegu ia e l l it oral
ernpordan es, que era uti litzat sov in t com a
base d' aprovision ament. A ixí, no era estran y
qu e ga le res ben dotades c irc uless in per la
nost ra cos ta o fessin esca les tecn iqu es als

rR' J ~ l. l., L" Tc rre

ports de Sa n t Feliu de Gu íxol s, Palarn ós,
Roses o Cadaqués. La presen cia regular de
vaixells de gran potencia bel-lica va ser sens
dub te un import ant element dissuassori per a
un cors que havia adoptar alesho res un caire
artesa na l. Diverses informacions ens mostren
el s seus efec tes be nefi cs, en interc ep tar o
enfonsar va ixells barbarescos.

D'altra banda, pero , la hi senda reial va
entrar en una dinámica d'endeutarnent cada
ca p més preocupant. En els anys següents no
va ser infreqüen t que les guam icions de les
case m es reials rebessin les pag ues amb un
retard not able . Mentr e les despeses en els
camps de bat alla eur opeus esdeveni en cada
cop més important s, la defensa peninsular va
reduir-se a un ni vell ga irebé insign ificant .
Aixó va afectar de manera directa, pel que fa
a l'Emporda, la guam ició reial de Roses. El
juri sta i hi sto riador coe rani [eroni Pujades,
nornenat assessor de la Ca pita nia Ge neral de
Roses el ge ne r de 16 22 , exp lica qu e e n
aquesta caserna només hi havi a trenta homes,

La torre de Cale/la ,
ambla constnKció
ques'hi vaadosar

afinals del segle passat
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Ex-vot esculpit en una /linda de la capella de SantSimó, de Mataró. Fareferenciaa unataccorsaride 1691

"to ts mo rt s de fam" (q ua n e l co nt in gent
previst era de dos-cents) i que la guam ició de
Perpinya era formada només per tres persones.

D'alt ra banda, la presenc ia consran r de
l'arrn ada reial va ser motiu de conflictes amb
la pob laci ó c iv il, co m s'es deve n ia amb els
tercos d' infan te ria, [eroni Pujades descriu al
se u m inuci ós Dietari un ava lo t pr oduir a
Cadaq ués e! dia de Sa n t [ord i de 1623 . La
causa d'aq uest enfron tamen t va ser l'act itud
deis so lda ts de la galera patrona de l'estol
reial, els quals "t iraren gallejant, y per mala
so rt o desgrac ia toc ar en alguna criat ura y
a lgun a a l t ra pe rsona ." Sego n s e x p lic a
Pujades, "era tant lo furor popular que si no
[fos] per un canso! [de la vi la] qui.s posa a
ca vall sobre un can ó d' art illeria, li posaven
foc per tirar a la ga lera ." L' a val o t es va
reprodu ir uns dies més tard , quan dues galeres
van arr iba r al pon amb l'object iu d' ini ciar
una enquesta sobre e!s fets. També en aquest
cas la gent de Cadaques va apunta r els seus
cano ns els va ixells i va obligar-los a marxar.

Per la seva banda, l'esforc defensiu de la
G en eralitat va patir importan ts revessos. La
Con de 1599 havia aco rdar la co ns trucc ió
d'una esquadra de Cata lunya, finan cada pe!
país i dir igida per la Diput ació de l Gene ral.
La seva fun ci ó exclusiva h avi a de ser la
defensa de les nostr es cos tes . La primer a
galera d 'aqu est estol, pe ro, no va ava rar-se
fins al juliol de 160 7. U n any des prés, el
julio l de 1608, l'arrnada de la Gene ralitat era
formada ja per quatre galeres. Tanmareix, la
hi storia d'aquest pet it esto l es clou e! juliol
de 1623, quan vuit va ixells barbarescos van
fer-se amb les dues darreres galeres ca ta lanes
a l port de San t Rafel , a la Pr o venca . j a
aleshores aquests va ixells havien abandonar
la func ió per a la qual havien esta t creats i es
ded icaven al tráfic mari.

L'escassa do tac ió de Roses i el fracás de
la políti ca de defen sa global instigada per la
G enera litat confirme n e l protagon isme de
les milícies locals en la defensa de! lito ral
ernpordanes.



Cors i defensa
al segle XVII

Durant el segle XVII es van mantenir els trets definits a la centúria precedent.
Un co rs de tipus mod est , pero so vin teja t , va continuar asse t ja n t les nostres

cos tes . La consolidació de les estructures defensives i la pro gressiva diferenciació
tecnológica en tre Eu ropa i e l mon isl árnic va n permetre algunes importants

victo ries sobre el corsarisme.

L
a batalla de Lepant no va suposar la fi
del perill corsari al litoral empordanes.
Pero els efectes d'aquella derrot a i,
sobretot, la crisi interior de l'lmperi

O torná va n modificar substa nc ia lmen t la
natura del perill i les estrategies corsaries, Si la
conjuntura bel-lica de mitjan segle XVI s'havia
caracteritzat per la presencia de l'estol otorná ,
amb la concentració d'un important nombre
de vaixells de grans dimensions, les accions
posteriors a Lepant són protagonitzades, en
general, per grups més reduits, formats per unes
desenes o pocs centena rs d'homes i amb un
nombre escas d'embarcacions.

El Dietari de [eroni Pujades, al qual ja ens
hem referit, registra un seguit d' inc ursions
corsaries. Durant els anys 1604-1609, en els
quals aquest jurista va ser assessor ordinari i
comissari general del co mtat d 'Em púr ies,
esmen ta dos atacs de diversa inten sitat: la

in cursió d' un a ga lio t a a Cada qués, q ue
s'ernportá dos llaüts, el juny de 1605; i la
top ad a, en tre les ill es Medes i el Ca p de
Begur, d'una nau carregada amb ferro
provinent de Canet de Rosselló i tres galiotes
de moros de Bisert a, el juliol de 160S: "las
quals la combateren des de punta de alba fins
entom de migdia. A pen as se veia de terra
sinó lo fum y.s sentían los tirs clarament. No
se h a sabut més de ella [la nau ca ta lana ].
Creu-se és presa o enfondada. Era bell vexell."

En el període 1621-1630, durant el qual,
de sprés d 'un par entesi de residenci a a
Barcelona, Jeroni Pujades va ser assessor de la
Capitania General de Roses, el Dietari registra
sis accions corsá ries a la costa empordanesa.

D 'al t ra ba nd a, l ' h is to r iado r Enri c
Claudi Girbal va ressenyar, ara fa un segle,
a lt res n o tíci es similars , esp igo la de s en
diversos arxius locals: 49
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Fragmenr deldietari Memoria
1597-1 605(Fans Fina),

que informa d'un arae
corsari esdel'ingut
el 4 de secembre de 1605
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· El novembre de 1627 la universitat de
Llan ca va rescat ar e! ve í Pere Moreu , capt iu
en terra de moros, per 360 pesos,

· El juny de 1663 dos va ixe lls de moros
van desembarcar a la Cala Fosa de Cadaq ués
i van saquejar un a masia.

· El 168 8 u n patró i un m ariner d e
Bl anes van m orir en co m ba t a mb un a
embarca ció de moro s, tot tornant de Cadis
(C adis era aleshores e l ce n tre de! corriere
co lon ial amb América) .

En definitiva, e! perill corsari subsist ia. A
Palafrugell , un docume n t pri vat (fons Fin a)
ens dóna constancia d' un n ou a tac e l
sete mbre de 1605: "Vuy, a quat ra de! mes de
setembre de l'an y 1605, són vingudas quatra
fraga tas de moros; y la magor pan de ditas
fragatas era de setsa bancs. Y són-se desemb ar
cats de migdia del Cap Royx y són montats al
Puyx Robí per prendra los qui feyan la garda.
y ax í han presos dits moros tres h om as de
Mon-ras, los quals són: Esteva Barull , joer de
miser Brugarol , y un fill de Monserrat Rossich
y un mosso d'En Vidal Tixador, lo qual mosso
és francés. Y l'altra era En Says, qui estava
esvellat , y dit Says és escapar."

D'altra banda, els Ubres de Clavan, font
documental a la qu al ja hem fet refer en cia,
continuen submin istrant-nos un bon nombre
de notícies d'avi sos deis co rreus. Pa lafru gell
rep , l'any 1627-1628, un to ta l de cato rze avisos

d 'avi stam ent o de desembarcament de naus
enemi gues (entre alt res, un referent a un
co mbat amb moros "en lo port de Calella" el
22 de maig de 1628). L'an y següent (1628-29)
e!s avisos són tretze. El 1629-30 són 15 (per bé
que alguns fan referencia al bro t de pesta que
s'hav ia detectat a Regencós, i que va ser relat i
vamen t beni gne) . L'an y 1630-163 1 n 'arr iben
dotze. Xifres simila rs es don en al lla rg de
prácticament to ta la centúria. Es líci t parlar,
dones, d'una disminució del peri ll co rsari en
termes de volum, pero no pas de freq üencia.

La crisi de l'Im periOtom á ve a sumar-se
a la co nso lidac ió de la xarxa de defensa ,
després de la febre constructiva de! segle XV I.
Podem co nsta tar-he a partir de les despeses
defensives rea litzades per la vila de Palafru 
gell en alguns anys co nc rets. Hem triat per a
la nostr a ana lisi, a tall de tast , el bienni 1629
1630. Heus aquí les despeses realitzades en els
set primers mesos de l'any 1629:

- e! 4 d e febrer la v ila paga a [ osep
Bargalló set lliures i deu sous que devien al
seu pare , Mi qu el Bargall ó, que havia estat
torrer de Calella.

- e l 12 de mai g h om paga a A nt ic
Deulofeu tres lliures co m a salar i de la to rre .

- aque ll mate ix di a es despenen vuit
ll iures i onze sous en pólvora, que havia esta t
comprada a Antoni Vier a , po lvorer d e la
ci uta t de Gi ron a.

- e! 28 de maig hom paga due s lliures i
deu sous a Antic Deul ofeu "habita n t de la
torra de Calella", "en descárrech de! salari de
la to rra".

- El 20 de juliol hom paga 8 lliures i 8
sous a [osep Capella i Dom ingo Prat s "per les
despeses y treballs de fer guarda en les barcas
de Domingo Peyx y Juan Deulofeu". Tam bé
hom paga 8 ll iures i 12 sous a Magí i [oan
Trobau "per les diete s y treballs an preses en
fer guardes en les barques."



- El 25 de juliol hom paga tres lIiures a
Antic Deulofeu per la servitud de la torre de
Ca lella.

Pel que fa a l'exercici 1629-30, heus aquí
algunes de les despeses consignades, relacio 
nades amb la defensa:

- 4 lIiures i 2 so us a Anton i Prat s,
fuster, "per haver adobades les carretes de les
peces de artillaría de la torre de Ca lella".

- 4 lliur es i 2 sous a Antic Riera "en
descárrech Va bon compte de la generalita t
de gua rda h a feta en di t a t orra ." (Més
endava nt rebra també5 lliures i 8 sous).

- 16 sous a un partic ular no especificar
"pe r do na r avís a un a galera en la vi la de

.Palamós de la presa se digué se era feta de les
pe rsonas de [oan Prats del Padr ó Vde sos
fills; Vde donar avís a dira galera, venint, de
que no fonch verita t."

- 7 sous a Pere Mascort "per los drets
h a paga ts en Gero na V per lo qu art de
pólvora ha aportada per la dita torra."

- 10 sous a mossen Garau "per un a
peca de metja ha comprada per dita torra."

- 2 lIiur es i 16 sous a Llorenc Se rra,
ferrer, "per ferramenta ha feta per servey de
les peces de la torra de Calella."

- 7 lIiures i 15 sous per pagar 2 rayes i
17 lIiures de pólvora "per obs. de la torra de
Calella."

- 24 lIiures i 10 sous a Guerau Gorgoll i
Pere Go rgo ll, ge rma ns, de Mon t-ras ,
"barrelés", "per la servitut an feta de estar a
la torra de Ca lella vuyt mesos V sinch dies,
<;0 és, des del dia de Sant Miquel de setembre
fins 10 dia de Co rpus proppassat"

- 3 ll iures, 3 sous i 4 diners a Jaum e 1
A nto ni Moy, arti ller, "per la servitud de la ~

torra, <;0 és, per lo mes de juny proppassat" (el i
pagament s'efectua el3 de juliol de 1630) . .~

- 8 so us a Vicenc Sa nc h per portar ~

bales a la torre de San t Feliu de Guíxols. ~

---- - - - -

- 3 lIiures, 3 sous i 4 diners a Jaume Mav,
artiller, per la servitud de la torre el mes de juliol.

- 5 lIiu res i 19 so us pe r pó lvora a
Anton i Vila, polvore r de Girona.

Co m veiem, la majoria de les despeses es
relacion en amb la torre de Calella: repara
cions i dotació material i hum an a. Aixo ens
perme t const atar q ue aq ues ta torre va
esdeven ir, a partir de la seva construcció ,
I'eix basic de la defensa local. Es important
remarcar que els artillers que hi va haver a la
torre a la f de l'exercici cobraven tres lliures
i escaig cada mes. A ta ll de comparació, el
mestre d'esco la de Pa lafruge ll cobra va
alesho res 10 lIiures a I'any.

D'a ltra banda, un inve ntari privat ens
permet cone ixer amb precisió la munició i
I'armam ent que es guar da ve n en aq ue lla
torre: "Jo, Montserrat Fina, li he pesada la
pólvora: una raba Vmija Vtres lliuras; Vli he
co mpta t las balas de la arti lle r ia [per a ls
ca no ns] V he trob at que ri'i a vin t -v-no u;
més, Ji h e pesadas les p il otas [per a ls
arcabussos] V he troba t vuyt Iiuras V mija de
pi lo tas, las qua ls pi lo tas són per t ira r ab
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Ordre de pagamenr d'una taxa
peltranspondefusta

per a la conscrucció
degaferes reíais (1631) .

Fons Ajuntamenrde PalafrugeU

a rc ab ús e n dita to rr a ; ten im qu a t ra
arcabussos y tres alabardas y un a pica."

[untament amb les despeses realitzades per
a la defensa local, la universitat de Palafrugell
va haver de co n tribuir, co m altr es viles, a
servituds de tipus general, com ara conduc
cions de fusta o mobilitzacions d'homes.

N' esmentarem dos exemples, extrets de
la corre spo ndencia reb uda per la vila . El
primer és un ful! impres, amb det erminat s
espais en blanc , que eren omplerts a má pe!
funcionar i encarregat de la rec ap taci ó. Fa
referenc ia al pagament d' un impost pe r al
tr ansp ort de fust a per a la fab ri cac ió de
galeres i esta dat ar e! 22 de gener de 1631 :

"Ya han tin gut notícia vs. ms. de!s grans
gastos desaten ts que pat ían les uni versitats y
partic ulars de! present Principat y Comta ts
per rahó de la conductió de la fusta per a la
fabrica de les galeres de sa magestat. Y per a
subllevar-los se féu un a tat xa , que és una
mín ima part de! que solían pagar, per a que
ab ella se paguen los carreters que han de fer
di t exe rc ici . A ra hi a rnol t a fust a qu e
conduyr, y perqu é la fabri ca y servici de sa
rnagestat no patesca, a man at sa excelenc ia

ir [e! lloctinent] y Real Consell que los de eixa
~ universitat la vayan a carretejar, com apar ab
! lo manarnent qu e va ab la prese n t, o que
~ paguen la dit a ta rxa, que és 6 lliur es, dot ze
l sous, cada any. Y de uhe n los anys 1630 y
i 1631 , que en tot és tretze lliures, quatre sous.

Los quals rernetran encontinent a la ciutat de
Gerona, a poder de los doctors Pere [cognom
íllegible] i Raphael Ca ll, que tenen poder del
senyor canonge Miquel [oan Beld ó, col·lector
general de dita tatxa, per a rebre. Altrarnent,
se passará avant en la exec ució de les penes
en dit man ament contengudes."

La segona carta és env iad a per [ aurne
G ui ta rt, veguer de Gi rona, i esta datada a
Báscara e! 15 de maig de 1635. Fa referencia
a l'enviament de 150 homes a Palamós, per a
la seva defensa . És p robabl e , pero , qu e
aq ues t a o rd re n o t in gui rel aci ó am b
l'arn enaca corsa ria, sinó amb el context
d'enfrontarnent franco-espanyol que aquel!
any s' in iciava , i que va prece dir la G uerra
de ls Segado rs . En q ua lsev o l cas, most ra
l'important paper que continuaven jugan t
alesho res les mil ícies urbanes i la vinc ulació
estratégica de Palafrugell al port de Palamós.

"Sa excellencia [e! lloctinent] és estar
servit manar-me que prornptament que hauran
rebuda la present fassan ana r a la placa de
Palamós sent y sinquanta homens de aquella
vila y terme y seran vs. ms. adsems tés a dir,
exernpts] de aye r de env iar gen t ací a la
companyia. Asso se a de fer ab tota puntualitat
per convenir tant al servey de sa magestat , que
Déu guarde, y conservasió de tot est país."

La gua rd ia permanent de la torre de
Calella va tenir un efecte posit iu pe! que fa a
la seguretat de! litoral de Palafrugell . En una
oc as ió , tenim co nstanc ia fin s i t ot d e
l'apresarnen t d'u na barca corsaria. El fet es va
produir a comencament de setembre de l'any
16 28 (ab ans d el d ia la ) a la pl a t ja d e



Ll afranc. A aq ues t es deve n ime n t es
refer eixen di ver ses notíc ies del Llibre del
Clavari d' aque ll any i deis anys següen ts, i
tamb é una pro u nodr ida correspondenc ia.

EIs corsaris ern presonats eren dotze i van
restar un pare ll de mesos a la vila , so ta
custodia municipa l, tot comp lint la quaren
tena ( és a dir, el per íode en que s'aillava els
vi atgers de te rres estra ny es per ev itar
I'ext en sió de ma la lt ie s epid e rniqu es) . El
Llibre del Clavari regist ra d iverses despeses
real itzades per al seu suste nta mne t, com ara
el pagament de 2 lliures a "Pagesa, mull er de
G abriel Pages, nu nci que fonch d' esra vila"
"per los traballs pren gué en don ar a menjar
als moros y tenir- los en guarda to t lo temps
que ast iguéran en esta vila." Cal assenyalar,
pero , que, com comp rovarem, durant els dies
que van restar a la vila els. presoners van ser
dest inats a treballs forcats.

El trasllat deis moro s a Barcelon a degué
produi r-se a mitj an mes de novembre de
16 28 , probab lemen t en t re les dates que
separen aquestes dues not icies: el pagament
de 5 lliures a Pere Riera "los quals són per
a po r ta r los moros a Barca lon a" (2 de
novernbre): i el pagament de nou lliures més
a aques t mateix per sonatge "p er gas tos y
dietas per ana r a Barcelona per lo negoci deis
moro s" (1 9 de novernbre ). Durant els d ies
que van estar a la presó de Barcel ona, la vila
va haver de fer-se ca rt ee de l seu suste n ta 
ment, a raó de dos sous per persona i dia.

En els dies i mesos següents, alguns deis
objec tes que hi ha via a la barca deis moros
van ser venuts. A tall d 'exernp le, esmentem
la venda de robe s per valor de 4 Iliures i 8
sous el 29 de novembre de 1628; o la venda
d 'una vela de la barca per 4 Iliures el 9 de
ruare de 1630. De fet , la venda deis b éns deis
moros (o, si m és no, el seu pagament efect iu)
va pro longar-se durant alguns anys.

Una part deis ingressos perceb uts per la
vend a deis b éns deis corsari s emp reso na ts
corresponien a la G eneralitat. Per aixó la
vila va liquidar aquesta quantitat , o un part
d'e lla, el setembre de 1629: "A 29 de dit mes
de setembre paguí a Miq uel Galí, receptor
de l Dret del General en lo present caste ll,
dotze lliures, 6 sous y quatre diners, co és, 10
lliures, 8 sous, 4 d iners per lo dret competia
al dit Genera l deis dotze moros foren presos
en lo port de Llafranch y de les robes de dits
moros se eren venudes; 1 lliura, 13 sous de
despe ses de tres man aments per los o lim
jurats y bat lle fets; y cinch sous per lo que d it
Galí havia pagar de un [mor illegible] dona
m. [utglar per dit effecte ."

Deis pagaments es dedueix, pero, que la
mercaderia més valuosa que hi havia dins la
barca eren els mareixos corsaris. Aquests van
ser venuts com a esclaus a Barcelona per la
mateixa admin istrac ió virregna l, sense que
puguem precisar-ne la data ni el preu. Sabern,
pero, que el febrer de 1629 la vila va pagar 66
lliures en concepte de "despesa deis moros a
la prasó de Barcelon a", la qual cosa ens fa
suposar que en aquella data encara no havien
estar venuts, A més, podem assenyalar que un
de is co rsa ris , prob ab lement fugitiu , va ser
valorat per l'adrninistraci ó virregna l en cent
lliures "perqué ere lo millor".

To t se guit, pero , es v an inic iar les
gestions per part de la vila per recuperar les
de speses ocas io nades pe ls corsa ris i per
acced ir a les recomp enses sol-licitades ("que
de l predit se' ns pague pri me r los gas tos y
després los premis"). Aquestes gestions van
ser realitzades pel not ari de Barcelona Pere
Orio l, qu e rep resentava a la ca pi ta l el s
interessos dei s pal afruge llencs, i qu e és
l'autor de la frase to r just citada .

L'afer es va comp licar per la lentitud de
la bu ro c ra ci a vi r reg na l, per un a certa
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Llibre
de Clavariar,

1627-/ 628.
Mosrra diversos

pagaments
¡Jer a la dotació

de latorre
de Calella

amb igüita t jurídica i per l'inevitable estira-i
arronsa a l'hora de precisar despeses i guanys
entre la vila i I'admin istració reia!.

En una ca rta dat ada el 28 de gene r de
1630, el notari Pere O riol demanava als jurats
de la vila que iniciessin gestions contra un tal
G ispert , de la Bisbal, a qui la vila culpava, per
negligenci a, de la desaparició del moro al qual
abans hem fet esment: "demaní lletres vostres
co ntra de Gispert, perqué sia co nde mna t a
pagar lo moro, artes que [en cas con trar i] lo
haurem de pagar al rey, o de falt ar del que-s
fara a nostr a part." Igualm ent assenya la els
termes del debat econ órnic entre la v ila i
l'admin istraci ó reia!. L'argumentaci ó de la cort
és que els jurats de la vila "no han alimen tat
los moros los dias que los han tinguts a 2 sous
per cap, pero los han fets t reba llar, y axí no
so is gua nyaran los alime n ts, pe ro so lda das
havían de guanyar, y axi no se'ns deu res de
questos dies, que diu foren 30; y que la despesa
que havem pagada a la presó ha de ser a raó de
28 diners, y no a 2 sous." Encara s'afegeix "que
en debit de la universitat se ha de posar lo dit
moro [que ha desaparegut], a raó de 100 lliures,
perqu é ere lo millar; y les ve les en te nen
pedrer, y alt res armes co m só n mosqu ets,
arcabussos y scopetes moriscas compondran."

~ El 25 de febrer de 1630, el not ari Pere
¡,s.

i: Oriol en via una nova ca rta en que deman a
l q ue la uni versitat accele r i el lliurament
¡¡: d 'alguns do cume n ts. En op in ió d'Orio l, ca lJ apressa r els tr ámits perqué, sinó , els diners
'ª' poden fondre's rápidament. A ixí, alerta de "lo

gran perill en que estan los diners de la venda
dels moros, perqué són en una archi mesa de la
contaduri a del rey y no en la Taula absolta'' ,
per la qual cosa "si lo virrey se Ji antoja gasta r
los no y pod em resist ir, pe rq ué no nos ne
dirán res, y axí convé molt apreta r."

Per una carta datada el 15 d'abril de 1630
sabem que el pres fugitiu era de nou a la presó i
que les gestions per al cobrament de la venda
dels presoners havien entrar en la recta fina l.
També sembla confirmar-ha el fet que tot just
un mes abans, el4 de ruare, la universitat hagués
retomat a la Causa Pia deis Cap tius les 56 lliures
que havia manllevat amb l'object iu de mantenir
el s pre soner s (tot pro voc ant un a si t uac ió
certament paradoxal: els dine rs estalviats per al
rescat de captius van servir, duran t uns pocs
mesos, per manten ir alguns dels seus possibles
botxins, als q ua ls n o espe rava tam poc ,
tanmateix, un futur gaire esperancador).

L'afer de la barca de moros de 1628, en els
seus interrogan ts i ce rteses, obre tamb é una
altra líni a d'investigació: ¿va ex isti r, després
de Lep ant, un cors empo rdanes? G onca l
Lóp ez N ad al h a prova t l' ex íst enc ia d' un
im portant co rs mallor qu í, pa rticu la rme nt
act iu a la segona meitat del segle XVII. EIs
corsaris mallorquins no només van centrar les
seves accions a Barbaria, un territori progressi
vame n t empobri t ales hore s, sinó q ue va n
es te ndre-les a to ts els esra ts ene mics de la
mon arquia hispánic a. Ara com ara, pero, no
p od em prese n ta r exe rnp les de corsa r is
empordanesos en aquell període. Pero aquest
no ens sembla un mot iu suficient per tanca r la
pregunta amb una negació explícita



Un epíleg
del segle XVIII

Un episodi de la lluita con tra el cors, produit el 1757 , permet copsar la nova
correlació de forces. L'amen aca corsaria no ha desaparegut del tOL Fet i fet, pero,
les coses comencen a canviar substanc ialment.

E
l pe rill cor sari no s'esva í del tot
duranr la divuit ena centú ria. Ens ha
se mbla t in ter essan t reproduir e l
docum ent següen t, que descriu la

topada entre una galiota de moros algerians,
amb 110 trip ulants, i un pinc mar ar o n í,
esdevinguda el 22 de jun y ele 1757 enfront
del Cap Ro ig. El va ixell barb aresc va se r
enfonsat i els corsaris que es van salvar van
ser fet s presoners. La narració del s fet s és
realitzada pel mateix pat ró de l'e rnbarcaci ó,
el mat aron¡ l oan Baptista Balan só, quinze
anys més tard que es produ ís la topada, la
qu al cosa permet co ne ixe r, a m és, quines
consequencies va ten ir a mit já termini aquell
esdeve ni me n t pe r a ca da un de Is seus
prot agonistes. Aq uest text va ser publicar,
ara fa un segle, per l'historiador Enrie C laudi
Gi rba l, a part ir de l manuscr it inc los en un
manu al de la notaria de Palafrugell.

"Dimecres, que contavem vint-y-dos del
mes de jun y de l'any de la nativitat del senyor
de mil set-cents sinquanta-y-set, a las sinch
horas de la mati nada, succehí que una galiota
de moros argelins, ab cent y deu de tr ipulació,
compresos deu t urc hs , en las mars de la
present vila de Palafrugell, bisbat de Gerona,
do na la cassa a un pinco de la ci ut at de
Mataró , de port de tr es mil q ui nt ar s,
patronejat per lo patró loan Baptista Balansó,
en dita ciutat de Mataró domiciliat, dexant
atrás per la codícia del qual uns dotze llahu ts
de dit a present vila, que més enfora estava n
coralant, que haurían de ésser infaliblement
esclaus tots los que no haurían pogut ni sabut
fugir. De manera que dit a galeota passá enmig
de ells, y los digueren éran francesos.

"La qua l arra rnba di t pinco de pr imer
frente, pero aquell li presenta combat devant lo
Cap Roig, distant mitja hora de la plat ja de 55
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Torre
del mas

Fina

Ca lella, terme de dit a esta vila, a la part de
mitgdie. Lo qual dura dos horas. Y ab una de
maltas descarregas que dit pinco li tira ab sos
quatre can on s y vin t trabuchs aporta va, li
assertá una bala en la popa, a flor de aygua, que
li posa foch a santabárbara, lo que basta per
tirar-la a pique o a fans. També li tira molts
flascos de foch. Y un atrevit y valerós turch, per
parar-n e un de erices y ret orn ar-lo ab gran
velocitat en lo camaroto del dit pinco, li crema
part de la vela mitjana y lo timoner; pero fou
dany de poca consideració, y lo únich que rebé.

"La tripulació del qual consistia en tretze
mariners y dos miñons, compres lo patró. A
rnés, aportava dos passatgers: lo un era official
de les tropes de nostre monarca, nomenat D.
Angel de Fontana, y lo altre un pare carmelita
descals, nomenat fra Gaspar de Sant Onofre,
que havia estat guardia de cos de sa majestat
cicilíana, y est carregava las armas tot lo temps
dura dit combat , qui int ercedí perqué lo dit

..'

patró no fes passar tots los dits moros y turchs a
fil de botabant , respecte de haver-li mort un fill
los moros en altre combar, que també surt í
victo ri ós, lo mateix die, quatre añs antes.

"No obstant, después de haver quedat a
pique dita galeo ta , alguns moros y turchs
passaren en las Formigas, nadant ab los alfanges
en la boca, que per obviar el fer quarentena no
los volgué recullir: los tira dít pinco un tir ab
metrall a o bala menuda, qu e sol ament n'i
arribaren divuyt, compresos dos turchs, y entre
ells un que lo foch lo havia fet totalment siego,
y d'estos alguns malament ferits,

"Qu als s'enporta y recullí a la tarde del
sobre dit die lo magnífich ajuntament de la vila
de Palamós. Y los tingueren en quarentena en
la torre dita Molí de Vent , situada sobre lo fortí.

"Vint-y-set ne quedaren en dita galeota,
compresos cuatre turchs, quals féu conduhir la
mat eixa tard e en la Torra de Llafran ch lo
magnffich ajuntament de díta esta vila de
Pal afrugell. Que co mponían aque ll los
magnífichs Juan Prats del Ca n tó, adrog uer,
batll e: Juan Grassot, antes' Mauri, negociant ,
decan o; Anton Martí y Andreu Ad roguer,
[oseph Pla, pages de Santa Margarida, y [oseph
Girbal, negociant , los quatre regidors.

"D e dits moros n 'i havia se tze de
malament ferits, y entre altres lo array, que
morí lo die vint-y-tres, qual fou enterrat a la
part de mitgdi e de di ta to rra , ahon t
perman ei xen qu atr e llosas gra ns sobre sa
se pultura; fer en so n ente rro ab est raña
seremonia, pues lo col-locaren en lo fossar ni
dret ni ajagut, ab un pedas de pa sobre lo cap,
dient que era per passar lo camí, y feyen plorar
per farsa a un moro de uns dot ze anys que
estava presento

"Repara lo sometent de esta, qui los feya
guarda de nit y die, que una nit molt obscura
rahonaven dits moros des de dita torra ab gent
de certa embarcació que cerca de ella passava.



y com se jud icas ser la tal també de moros, per
obviar algun desembarch, tem erosos de que
no se' ls ne vo lguesse n portar o fessen fuga,
resolgué dit magn ífich ajun tamen t , auxiliats
de un piquet de dragons y altre de granaders
de reals guardias españo las (aportan t los que
estavan ferits ab una ca rreta ) conduhir-los en
la torra d'en Pere Gros, cituada cerca lo mas
Pelegrí , aho n t ne morí un travessat de bala
per una cuxa; tots los ferit s foren primorosa
ment cura ts per lo se nyor Gero n i Badia ,
c irurg ia, en es ta di t a vi la h abitant , gra n
mestre en lo art de cirurgia.

"Y finida en dita torra la quarente na, foren
acompañats per dita t ro pa en la c iutat de
Barcelon a, maniatats de dos en dos ab man illas
y grillons. Y en prem i de esta heroica assaña
foren concedits al dit patró 'per la magestat del
rey nostre senyor don Fernando VI, que Déu
guarde, sinch reals de velló diaris, y regalat de
un espadí ab puño de plata y una medalla de or
rodona de pes de sinch dobles de quatre y dos
de sensillas, que fan cen t y deu reals de vuyt, y
en ella gravats en una part lo pinco combaten t
ab la galeota, y en altre lo efígie o cara del rey y
nom de l patró . Y sa magestat co micioná al
exce l-lentíssim senyor don Jaum e Miquel de
G uzmán, marques de la Mina, capita general
de Ca thaluña, perqué en sa ausenc ia señ is al
dit patró la dita espasa y li posas dita medalla
per venera y honor, com és cert se practica lo
di e dinou n o vembre de mil se t -cen ts
sinquanta-vuyt, die de San ta Isabel, y de gala,
en prese ncia del s offic ia ls y nobles de dita
ciutat, qui estaven en palacio de besamanos.

"Y així rnateix, de ordre del mateix rey,
foren repartidas dos-ceritas dobles censillas als
mariners, de sos reals araris, y al referit patró li
do na dira galeota, moros y turch s, que vené
després a las galeras de Malta, y de ells tragué
crescuda quantitat. Dita galeota portava sinch
canons y sis trabuchs y fou treta molt temps en

---- - - -

dita plaja de Ca lella; y després fou conduhida
en Barcelona, ahont passaren infinitas gents per
veurer-la. Se encontrá un renegat venec iá, que
fou pres per lo sanct Tribunal de la Inquisició.

"Tot lo sobre dit és verdader y cert, segons
relació del succés feta de paraula per lo mateix
patr ó, trobat en la present notaria lo die sinch
de juny de 17 72 , y h o h a so ta esc r it en
presencia de mi, lo notari infrascrit, de Miquel
y Franjcis]co Pouplana y de [osep Maranges y
Pi, pages de Ermadas, vuy habitant en dita esta
vila, qui ha escrita la present relació.

"Y lo dit patr ó ha dit que lo moro siego
sobre mencionat se ha torna t christiá y que fa
vida exemplar en dita ciutat de Barcelon a, en
la casa de l'arno que lo compra, ahont lo ha vist
y tractat moltas vegadas.

"Es ver. Patró Bat ista Balancó. Franlcisjco
Pouplana y Brugarol, notaris."

Aquesta rel ac ió co n té mol ts elements
simi lars ~ls fets que hem descrit per a l'an y
1628, pero també algunes diferenc ies notables.

UN EPÍLEG DEL SEGLE XVIII

Torredelmas
petitd'en Caixa .

Aquestao la
del mas Fina

ha de ser
la torred'en

PereGros
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Entre els primers cal assenyalar la destin ació
dels empresona ts: després d'haver passat la
quarentena a Palafrugell (o a Palarnós), van
ser duts a Barcelona i venuts com a esclaus pel
patró de la nau (el qual, segons se'ns diu, "de
ells tragué cresc uda quantitat") . Tamb é és
notab le la perviven ci a del so me te n t, o
d'alguna forma de milícia popular, que, si més
no a les localitats litorals empordaneses, va
sobreviure per pura .necessitat a l'escomesa del
Decret de N ova Planta . Finalm ent, ca l
ressenyar q ue la xa rxa de construccions
defensives era, amb lleugers retocs, i probable
ment amb algunes mi llor es .tecn iques, la
mateixa que havia estat edificada en les dues
cent úries precedents : la torre de Llafranc (o de
Calella), a Palafrugell; i el fortí de Palamós.

Les diferencies són importan ts, pero, i van
més enlla dels canvis produíts en l'organigrama
mun icipal pel Decret de Nova Plant a i de la
presenc ia de soldats professionals. En primer
110c, cal remarcar la supremac ia absoluta de
l'art illerla a la guerra naval: la galiota de moros
era armada amb cinc canons i cinc trabucs, i el
pinc mataroní -una embarcació eminentment
comercial i privada- duia quatre canons i vint
trabucs, a més d'un gran nombre de "flascos de
foch". Per aixo mai no es produí propiament la
topada ent re els dos vaixells ni l'abordatge, una
practica que l' ús a gran escala de l'art illeria
havia fet practicament impossible.

En segon 11 0c, ca l ev ide nc ia r, per a
aquest cas si més no, una clara superiori ta t
t écn ica de l'arti ller ia crist iana. Els cano ns
del pinc mat ar oní h av ien de tenir un a
poten cia de foch molt superior a les armes de
la galiota; d' altra manera, fóra impensabl e
que aquesta fos l' ún ica embarcació greument
malmesa durant la batalla.

El document subratl la la cobdícia de la
tripu lac ió de la ga lio ta, qu e el s va fer
men ysteni r les preses que eren realment al
se u abas t , és a dir, el s dotze ll aüts qu e
corallaven en mar. Aixo ens dóna una pista
a lta me n t eloqüe n t sobre les dimensions
mod est es de l co rs barb ar esc durant la
divuiten a ce nt úria . La pr esen ci a d 'una
tripu lació de 110 homes, pero, fa suposar que
els seu objectiu podia ser tamb é prendre terra
en algun lloc arllat i probablement saquejar
algunes masies. A diferencia del medi naval,
en aq ues t a mbit la inferioritat t écn ic a
barb aresca podi a ser con trarestada per uns
efect ius hum ans molt superiors.

Finalment, la presen cia dels dotze llaüts
cora lle rs no deixa de ser, en ella mat eixa,
prou significativa. D'una band a, perqué ens
parl a d' un període de pr osp er it at a les
nostre viles litorals. D'altr a band a, perqu é
pot ser un símpto ma d'un cert relaxament
defensiu - en definitiva, d'una disminució
del peri ll corsari



Amode
de balanc

Més enll á de l'anecdota, la crónica del cors a casa nostra és també la del triomf del
sistema defensiu. Malgrat alguns fracassos sorollosos, l'estructura defensiva organit 
zada al país va acabar consolidant-se i evidenciant una clara superiorita t. Les noves
construccions i els renovats sistemes d'organització (les milícies urbanes) mostren
una gran eficacia i una alta cohe sió social.

E
l recorregüt , ce rta ment inc omp let ,
que hem realitzat ens permet tracar
un a cron o lo gia p rou ex ac t a d e
l'evolu c ió del perill corsari i de la

con st rucc ió d e les d efenses a la costa
empordanesa . El cors, que pren embranzida
durant els darrers segles medievals, ateny el
seu zen it en la setzen a centúria , amb un a
punta parti cularment dramática en els anys
m i t j ans del seg le . Desp rés de Lepan t ,
tanmat eix, les act ivita ts corsaries perviuen
amb un a freq üencia simila r, pero amb una
pote ncia i uns resultats menors. Duran t el
XVIII - i fins i tot en els primers decenn is
del XI X, aba ns d e l 'ocu paci o fr ancesa
d 'Alger (1830)- el cors cast iga enc ara el
nostre litoral; els episod is corsaris són, pero,
menys freqüents i men ys colp idors.

Aqu est a c rono lo gia és el resul t ar,
ense rns, de la doble evolució del món cristi á

--------

i islárnic a la Mediterr án ia duran t aquelles
centúries. La progressiva decadenci a política
de l'Im per i Otorná a partir de mitjan segle
XV I i I'estancarn en t eco n óm ic de l mó n
islamic (provocar, entre altres elements, per
la pe rd ua del seu pap er intermedi a ri a la
com ercialització del s product es orien ta ls i
africa ns a la Mediterr ánia) assen yalen un
desfasament ciar, per primer cop percept ible
amb nit idesa, entre les ribes nord i sud de la
nostra mar comuna.

Fe t i fe t, un a lt re tre t defin eix u n
desfasam en t no men or , i pro gressivament
amplia r: e l de ls ava nces rec n ol ogics. El
Magrib i tota l' área dominada per l'Im peri
Otoma ava nca , de maner a pe rmanent , a
remole d e les co nq ue stes t ecn iq ues de
l'Europa Occidenta l (que tindran en l'art de
la gue rr a un a concreci ó particula rm ent
prec isa ). El fosat qu e sepa ra els dos mon s 59
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La rorre Roja -la C re u i la Mitj a Lluna- s'e ixampla
ostensiblement día a día.

En aq ue st context, el s es fo rcos de
defensa del litoral ernpordanes no poden ser
menystinguts, ni valorats només pels fracassos
-en algun moment, certament impactants
. Ben a la in versa, I'observació globa l del s
seg les moderns asse nya la la tendenc ia

60 contraria: la progressiva construcció i dotació

d'una xarxa defen siva eficac i fins i to t, a
mitj á termini, molt superior al potencial de
l'arnenaca. Aqu esta tend encia no és desmen
t ida pels fracassos pun tuals -el de les Illes
Medes, en parti cular, com a gran assigna tura
pendent-c--, n i per la lentitud de les obres, n i
t an so is per la pe rv ivénc ia de rát zies
sagnants.

La cons t rucc ió d'una xarxa defen siv a
mod erna es reali tza a partir de dues bases
institucion als d'arrel medieval: les uni versi
t ats i les mil íc ies ur banes. Les pr imer es
s' ha ura n de fe r c árrec de les despeses de
const rucció i dotació de les torres i fortaleses.
Les segones , v in cula des tam bé al pod er
municipal, constitueixen l'auten tic nervi de
la defensa i es mostren , en general -amb
l' única excepc ió del con tex t 1542-1544-,
com a instrumen ts eficaces. La progressiva
mod ernitzac ió de I'armam ent -la subs t i
tu ci ó de la ball est a per les armes de foc ,
l'ex tensi ó i ampliació de l'arti lleri a- n' és
una prova inapel able.

L'edificaci óde torres de moros annexes a
les masies, particularment percept ible al llarg
del segle XVI , rnostra ta n t les lim itacions
d'aquest entramar públic d'autodefen sa com
I' ex ist enc ia d' un a e t apa d e pr osp eritat
agraria. Aquesta matei xa prosperitat podri a
expli car la gran po lítica de const rucció
púb lica, que li és paral-Iela, i que comporta
l'assumpció d'un import an t endeutament per
part de les universitats.

A Iguns estudis sobre la incidenc ia del
cors a casa nostra han rend ir a minimitzar la
capacit at defensiva del país. Co ntráriament,
un a ana lisi desapassionada dei s fet s i dei s
documents ha de tendir a destacar la gran
importanc ia de les uni ve rsita ts i de les
mil íc ies ur banes, co m a inst it uc ions ben
adaptades a la moderni tar, to t i les inevita
bles limit acions.



La tradicio popular: la lIegenda del crit

El cors ha donat 1I0c arreu a un gran nombre de lIegendes. Palafrugell i Mont-ras no
n 'han estar l'excepció. Reproduún a con tinuació, trad uida al cata la, la lIegenda de! Crit.en la
versió publicada per Ramir Medir ]ofra a l'article "La piratería en las costas mediterráneas.
Construcción de una torre vigía en e! cabo de San Sebastián" (vegeu bibliografia).

"D'aquest lIarg període de calamitats, ha existit fins als nostres dies una trad ició referida a
un abús brutal comes per pirates algerins i que es diu que va esdevenir -se en una casa propera
a la platja de Font Morisca, del terme de Mont-ras, que anem a exposar breument:

Una nit, prop de les dotze, una nau mora amb quinze pirates a bord capitanejats pe! ferotge
Amara cercava amagatall a la platja de Font Morisca. La nit era tranquil·la, els pescadors de Calella
van creure sentir una remor llunyana de veus, pero no podien saber de que es tractava. Una boira
intensa impedia als pirates desembarcats a Font Moriscaorientar-se. Al cap d'unes hores, ja estaven
decidits a tomar a la nau, quan la veu esponerosa d'un gall va anunciar la proximitat del día,

El cant del gall els va orientar i van anar a parar a una casa de conreu; i per obligar els seus
habitants a obrir la porta, van calar foc a un palier enfront de la casa. L'amo, alarmat pels crits
dels malfactors, havia amagat les dues filies; pero al cap de poca estona va voler la fatalitat que
fos descoberta la més bella d'arnbdues, rossa, admirada pels joves de la comarca. El capita en
veure-la va pretendre ernportar-se-la al vaixell; pero davant la resistencia i els crits d'auxi li de
la infelic, que no va poder ser defensada pe! pare a causa del nombre de malfactors, el capita,
enfurit per la resistencia de la jove i per haver estat mossegada per ella en un dit, va muntar en
ca lera i amb el seu alfange va tallar el cap de la noia. El seu cos va restar en un lloc de la platja,
que a causa d'aquest esdeveniment va ser anomenat després El Crit.

Els familiars de l'assassinada van ser fets capti us, de! qual captiveri van tomar anys més
tard; i la casa va ser incendiada, més tard reconstruida i va ser coneguda després amb el nom
de "can Ga ll Perich" , o "mas de Moros"."

Fons documentals:

- Arxiu de la Corona d'Aragó, Barcelona.
· Cancelleria
· Cor ts
· Generalitat
· Mestre racional

- Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal.
· Universitat del Caste ll de Begur

- Arx iu Historie de Girona

· Fons Notarials.
Districte de la Bisbal

- Arxiu Municipal de Palafrugell.
· Fons Ajuntament de Palafrugell: Corres
pondencia, Llibres de! Clavari i Llibre de
l'administració de l'ermita de Sant Sebastia,

· Fons Fina.
· Fons Vehí.

- Biblioteca de Catalunya:
· Llibre de privilegis de Palafrugell

GLOSSARI

alabarda: arma combinada de
llanca i de destral.

alfan ge : sabre corbat que
només ta lla d'un costar i
d'ambdós a la punta.

a lie r : so lda t de ma rina
encarregat de defensar la
nau contra els abordat ges.

arca bús: arma de foc port áti l,
constituida per un canó de
ferro d'a nima lIisa mun tat
sobre una armadura de fusta
perllongada per la culata.

bombarda: boca de foc de poca
longitud i' generalment de
gran calibre, que fou usada
durant la segona meitat del
segle XIV i tot el segle XV.

cabotatge: navegació de port a
port seg u int la costa i
orientant-s'hi .

censal: dret a cobrar una pensió
o renda anual com a contra
partida d'un capital donar.

ces: anus.
cornit: oficia l d' un va ixe ll,

responsable tecnic de la
navegació.

cruíller: a les galeres, remador
de ls bancs de proa,
especialment els primers de
cadascun dels bancs.

espatller: remer que anava a la
popa de la galera i dirigia e!
treball dels altres rerners.

fusta : lIeny o altra nau petita.
joer : masovero
lI eny: embarcació petita,

semblant a la galiota . 61
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pedrenyal : arma de foc cur ta
q ue es di spar ava a mb
pedrenyera.

pica : a rma se m bla n t a la
llanca, per o amb el fer ro
més petit.

pinc : e mbarca c ió de vela,
semblant al xabec, pero de
línies menys fines.

pon tó: pont flotant construít
per dues barqu es o flotadors
units per una o més posts.

reco lle ta, dret de : dret
d' algunes ciuta ts ernmura
ll ad es a co brar impost os
(en diners o treball) en una
a mpl ia área , a canvi de
garan t ir el rec er deis seus
habitants en cas d'invasi ó
exterior.

r em ol a r : el qui , en una
drassana o a bord d'una
embarcaci ó, tenia cura de
la fabricació, la conservació
i la reparació de rems.

rodell a: escut c ircular que es
porta va a mb e l brac
esquerre per protegir el pit
de l qui comb ati a amb
espasa.

senescal: majord om d'un
senyor feudal; per extensió,
resp onsabl e de la
intendencia i la cornptabi
litat en una embarcació.

sometent: mobilització popular
armada que implic ava tots
els veins d'una Iocalit at.

Taul a: banc p úblic.
universitat : municipio
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Origen i evolució
de la torre

Durant molts segles, els habit ants i sobretot els pagesos i els pescadors que vivien
prop de la costa, van sofrir els atacs dels pirates i deIs cors, la majoria dels quals
eren turcs i barberescos, al voltant dels quals s'h i aplegaven crimina ls i enc arni ssats
aventurers. Per fer fron t a aquestes incursions, es van construir torres de defensa
prop deIs masos i torres de guaita sobre els turons. A llarg dels segles XV, XVI i
XVII es van bastir la major part de les torres de guaita i de defensa que trobem avui
pels nostres camps, i que popularment seguim ano menant "tor res de moros".

P
ossiblement poques comarques tenen
un llegar arq uitec to n ic, artís t ic i
c ult ura l tan impor ta nt co m
l'Emporda; cada epoca ha deixat en

aquestes terres una herencia cultural per a les
fut ures gene rac ions, fruit del seus co ne ixe
ments i habilitats. Com deia ]. Valles i Pujals,
"els monuments són l'escriptu ra dels pobles,
són pagines que la historia ha deixat escrites a
la post er itat ... , són testimon is perennals i
inalterables de les civilitzacions que han forjat
la nostra historia". (Elagi de Catalunya. 1928).

Ga irebé sempre, quan es parla dels est ils
arquitec to nics de l'Edat Mitjana o Moderna,
hom es refer ei x a les gra ns co nstruccions
ro rnániques, go t iques o del rena ixem ent ,
d'esg l ésies, catedra ls o pa la us, pe ro mol t
poq ues vegades s'ha aprofund it en l'estudi i
coneixement de la torre, d'aquest art "rura l",
senzill, simple i exempt de de talls orna men
tals i formes estruc turals complicades.

Mit jancan t un estudi h istorie, evo lut iu i
tip ologic, es do nara a coneixer al lector els
princ ipis const ruct ius i estilístics de la torre,
així co m les carac teríst iques principals i els
e le me n ts estruc tura ls i defen sius q ue so l
present ar.

Fem una mica d'histor ia:
A mb l'ar ribada de la invasió visigótica

les pob lac ions van rend ir a agrupa r-se en
nuclis, a redes dels castells o a l'in terior dels
rec intes em mura llats j i q uan man cave n
aquestes fort ificacions, la solució era protegir
se a les esgl ésies, a les cases fort ificades o a
l' int erior de les torres .

Els seg les XIV-XV II va n se r tem ps
d 'insegure t at soc ia l i eco nó m ica, i
conseq üen t rne nt el ba n do ler isme, e ls
robatoris i la pirate ria eren fets quot idians a
la Catalunya de l'epoca. La solució i remei al
problema de la pirate ria van ser les torres de
guaita i de defensa.

----- - - _....... ........



Les primeres fortificacions

La fortificaci ó perman ent és tan antiga
co m la hi st oria de la hurnanitat . L'hom e
primitiu , des de! primer moment, va tenir la
necessit at de protegir-se de les feres i del s
home s més forts que ello Era una epoca en
que l' única llei que existia era la de! més fort,
i l'úni c objectiu sobreviure.

Les primeres forti ficacions, sit ua des
gene ra lmen t en llocs elev at s i dominants,
estaven fet es a base d'un ap ilona men t de
pedres que tancaven un rec inte o refugi, i
servien d'obstacle i protecció. Més tard, molt
segles després, van apareixer els primers murs
de fang i palla. Aquestes primeres fortifica
cions es van complementar amb l'aparició de!

~ El mo tiu d e ls se u a lca ruen t resp on
~. únicament a una necessitat polít ica i social
i envers e! perill que en voltava aquelles masies
~ ail lades i els vem ats extramurs durant l'Edat
~ Mitjan a.
~ . A ixí dones, no ens ha d'estranyar veure

. ~ torres a ls llocs muntan yencs com la Vall
¡¡: d'Aran ; a l' in terio r, co m el So lsones o el
:[ Bergued a ... o a les zones del litoral, com
- l'Emporda, e! Maresme o el Garraf. Els uns

les necessit aven per vigilar passos naturals
en t re les d iferents zones, e ls a l t res per
defen sar-se dels band olers, i els de la cos ta
per combatre la pirater ia.

A les comarques costaner es les torres de
defensa i de vigila nc ia se rv ien dones, de
recer enfront els atacs dels pirat es, o en cas
de guerra.

Des de dalt de la torre es podien veure
ven ir e! vaixells enemics i donar l'alarma amb
temps per fer tot allo que aconse llave n les
circumstánc ies. El pages es va veure obligat a
fortificar-se, i aquesta inseguretat al camp es
va projectar a l'arquitectura de l'habitacle.

L'evolu ci ó de les torres va se r un a
activita t paral·le!a al desen volupament de les
lluites internes i externes de! país, produid es
per la in es ta bí l it a t econ óm ic a , soc ia l i
política de! moment.

La construcci ó de la torre és una barreja
de simplicitar, naturalitat i facilitar construc
tiva, que reflexa clarament la urgencia amb
que van ser alcades. Malgrat les técniques
precáries i cone ixements limit ats de l'epoca,
els mestre s d' obra van aconseg uir realit zar
solidíssimes construccions.

Les to rres de gua ita ,i de defensa s ón,
després de la masia, les construccion s rurals
més importants i típiqu es de I' epoca
postfeud al a les pobl acions del litoral. N o
obstant, tamb é en trobem en contrades de
l'interior, ja que al cap i la fi, se n' aixecaven a
to ts aquells indrets geográfics que, exposa ts
als atacs deIs enemics, necessitaven quelcom
que els protegís.

1matgeamigade la torre
delmas Espanyol

PlRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS
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fossat i amb un a majar alea da qu e difi cul 
taven la seva esca lada .

Amb el pas deis an ys, l'evolució tecnolo
gica i les necessitats del moment van portar
finalment a l' ús de murs de carreus irregulars,
a les mur alles i a les torres.

La íortificaci ófon amental i més simple de

les petites poblacions al llarg de la historia ha
estat la torre. De tradició ibérica, va continuar
esse n t utilitzada duran t l'epoca ro ma na , el
períod e visigot ic i l'Edat Mitjana. N o hi ha
cap dubte que la torre és la máxima expressió
de I'arquitectura militar, i la seva edificació va
ser molt anterior a la cons trucció de caste lls.

Sego ns fan constar els histori adors grecs i
roma ns, la co ns t rucc ió d' aqu este s tal aies és
una particularitat de la mediterrania. Les
primeres torres que es van con struir eren , en
m ol t es ocasions , fo r t i h abitatge a lho ra,
costum que va mantenir-se fins ben en trat el
segle XII. A l'arquitectura rom ánica en tenim
encara nombrosos exernples.

En un prim er mornent, el motiu pel qual
es van construir les torres va ser el de vigilar i
de co mun icar-se les un es amb les altres , co m
si d'un telegraf ópt ic es tr actés; no obsta n t
a ixo , la freqü encia de gue rres , el perill de
robatoris i les incursions de pirat es a que es
trobaven so t mesos el s primers nucl is de
pobl aci ó, va fer impresci ndible que aquests
nuclis es t iguess in protegits per fortale ses o
torres, amb la fi d'evitar so rpreses. A ixí
don es, per a molt s vemats i masies extramurs,
la construcció d'aquestes to rres va representar
la seva salvac ió en cas de perill.

Le s primere s t orres so l ie n es t a r
constnudes a base de grans carreus co l·loca ts
en sec o amb fang, i degut a la poca uni ó i
co ns iste ncia qu e aixó representava, amb el
pas deis anys aquestes torres han desaparegut
o bé les seves restes han esta t incorporades a
contrucc ions posteriors.

La torre als segle s IX·XIV

La torre d e d efensa va co ns t i t u ir a
l'epoca feud al , l'antecedent deis caste lls que
posteriorm ent es van cons tru ir.

Vist I'increment imparable d'escorneses i
d' atacs vandalics que es van produir a l'epoca
rom ánic a, junt als passos naturals, el carnins i
els vell s ponts, s'h i van bast ir les so lita ries
fortaleses que van constituir un es construc
c ions ava ncades per a les ciuta ts i amb la
principal funci ó de vigilar l'en trada o el. pas
de I'en emic.

Al llarg deis segles XIII -XIV les diputa
c ions, les Corts i els propis municipis van
bastir grans torres en el cim deis promontoris
i a I'entrad a dei s ports. En aques ts ternps,
tamb é es van fortificar algunes esglésies.

La major part de le viles o grup de cases
no mur ades acudi en a la torre en cas de perill,
i va sorg ir així la segona fin alitat d' aquestes
construcc ions: la defen sa. En aquest període,
la torr e es va seguir utilitzant sov in t co m a
fort i habitatge alhora.

Conjum deSamaMargarida
amb lestorres delmas

ES1Janyoli del mas Borrull.
A la fa~ana d'aquesUl última,

encarano s'hihavienaben
lesduesfinestres

queaccualmenthi ha
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Fa~ana princi[Jal
del mas fortificar

de can Borrlll/.
Notem-hi les espitlleres

sora d'algHnsampit5,
/agaritaen I'extremNO

i escursa la c/au
de la /Jorta adovellada

de /'entradai a la l/inda
de la finestra sll/Jerior

El mas Petitd'en Caixa
abans de la refonna
iniciadaals anys SO.
En el terratde la torre
hi haviauna olivera
i e/s mllrs estaven
for~a malmesos

~ De la necessitat de defensa, van sorgir
Q les cases fortificades, apa rta des del castell
~ feudal, que es defensaven i es protegien a la

torre . Gai rebé sempre, ambd ues co ns truc
cions estaven comunica des a través d'un pas
eventual fácilment defensable. Segons conta
Puig i Cadafalch (L'arquitectura romanica a
Catalunya. 1983), va arribar un moment en
que no es donaven autor itzacions per edificar
cases, si aques tes no co mptave n amb un a
t o rr e de def ensa . Mo lt es vegades , per
so luc iona r e l problem a, di versos grups de
cases o petits vemats s'aplegaven al volta nt
d 'una torre . En aq ues ts casos, la t al a ia
s'ano rnenava torre col·lectiva.

A Iguns documents de l'epoca indiquen
que aquestes torres havien de ser de pedra i
c a le , i fi xen I'a lcada de 100 pam s i e l
perímetre de la base igua l a l'alcada j no
obstant, de les torres que perduren d'aquesta
epoca podem comprovar que no necessaria
ment es compleix aquest precepte.

Les torres consrruides ent re els segles XI i
XIV sa len ser carre uades en filades més o
menys regulars i de planta quadrangular.

Fins el segle XV la defensa de la torre no
presentava gai re d ificu lt at s, ja qu e
l'armarnent que solia usar-se es reduia a ares,
fletxes, bailestes, llanees, ariets i catapultes.

A mb el pas de is an ys, la for ma de la
tor re va evolucionar, passant de la forma
quadrari gu lar que fins a les ho res h avi a
predominar, a la de planta circular. Aquestes
darreres, típ iques en els seg les post er ior s
(XV-XVII!), van prese ntar dos ava n tatges
respecte a les anteriors:

- resistien millor els atacs per excavació
- permetien més flexibilitat en la defensa

o. Les formes poligonals no les t ro be m
1ga ireb é mai representad es a les nostres
~ contrades i quan apareixen sol tractar-se de
~ torres de caire militar.

--- - - - - - - ---



La torre als segles XV-XVII

Co m diu [oan Amades "un cop trencat el
motilo de l'organ ització feud al, els castells
van perdre la se va forca es t ra t ég ica i
defensiv a , i la riquesa va descendir dels
castells senyorials a les pagesies, i les masies
van esde ven ir ce n tre de la cob dícia de les
forces invasores i dels malfactors" (La casa:
art popular. 1982). En co nse q üenc ia, les
masies es van haver de fortifi car, i en molt s
casos es va alear al costar d'ella una torre alta ,
de fermes i solides parets.

Durant aq ues ta e poca , les t orres
construides en els segles an te riors sobre els
promontoris i a les entrades dels ports, es van
fer in sufic ien ts per resistir l 'i ncr e men t
d'incursions de pirates i de lluites int ernes del
país. Va ser en aquest moment quan es van

;:...1_....... - - - - - -

-:

construir la major part de les torres que avui
trobem escampades pels municipis costane rs.

Les torr es que es van construir al llarg
d' aqu est períod e resp on ien únicam ent i
exclusivament a una necessitat social produida
per la manca de segureta t; per aixó, gairebé
ta tes són de defensa. No obstant, també n' hi
havia de guaita, ja que sense l'avís d'aquesres,
ben poc servei podien oferir les altres.

En aqu est s temps, h i h av ia termes
municip als que tenien verita bles siste mes
defensius basats en torres que es corn un icaven
sinc ron icament mitjancant fogueres o so de
corns, i l'avís s'anava transmetent en cadena ,
de manera que la gent de les masies i poblats
próxims es poguessin preparar per a la defensa,
fugir o reunir-se en una especie de mi líci a
improvisada per rebut jar junts l'escomesa.

En les torres de gua ita, ge ne ra lme n t
dorninants sobre pen yasegats o tur ons, s'h i
esta blie n guárdies organ itzades pels pro pis
veins que s'enca rrergaven de donar el senyal.

O RIGEN I EVOLUCiÓ DE LA TORRE

Torre del masEspanyol.
És una de les més bencomerl'ades

Torrede Sane Sebastia
de la Guarda
t'ista desdel mar:
La seva principal fllnció
era la de vigilar
i donar l'a\'ís
encas d'albirar
nalls enemiglles 7I
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guárdies s'hi organ itzave n amb dos o tres
individus alhora.

Les to rres que es van alear duran t els
segles XV-XVII eren de tres tipus, segons e!
seu ernplacament:

- aíllades: generalment mun icipals i de
guaita.

- a la vora d'un mas: particul ars i gene
ralment de defensa:

- col·lectives.
Tant les unes com les altres, per a la seva

construcció necessitaven e! permís de! batlle,
de la Diputació o de les Co rts. Com deia
Mique! Torroella, encara que fos coneguda la
malaltia calia demanar permís per al remei.

Les característiques i particularitats de les
torres són les següents:

L'entrada s'o bria a la primera planta, i
s'h i accedia rnitjancant una escala de rna, o a
través d' un pont even t ua l de fust a q ue
fácilment es podia tallar o retirar. L'entrada,
gairebé sempre de reduídes dimensions, solia
estar defensada per un mar aca o per un a
corse ra . La torre tenia gene ra lrnent tr es
plantes i terrat, separades per volta de canó o
esférica segons es tractés d'una torre quadran
gular o circular respectivament.

A la pl anta bai xa , hi so lia h aver el
magatzem de les municions i era inaccessible
des de l' exteri or. A ltres vegades, aques ta
plant a estava reblerta de pedres (rnassissa) de
manera que es feia prácticament impossible
l'end erroc de la torre per excavació.

Segons les necessit ats, la famíli a podia
ana r resistint en cadascuna de les plant es, a
les quals s'h i accedia mitj ancant escales de
rná i a través d'unes trapes realit zades a la
vo lta, facilment defensabl es per les seves
reduides dimensi ons. Aques tes pl antes
superiors, en cas que I'atac durés dive rsos
dies -cosa que no passava gairebé ma i
servien també d'habitaci ó.

Col ,lectives

Qu an un d'ell s albirava alguna nau pirata
donava l'alarma mitjanc an t el so repetit de
coms, encenent fogueres damunt el terrat o
enviant missatgers que donéssin l'avís al crit
de "moros a la costa" i "viafors". La poblaci ó
compromesa tocaya les campanes de l'església
i els pagesos posaven les coses de valor a la
to rr e, aga fave n el s alime nts necessaris i
preparaven la defensa. Un cop estaven tots
dintre de la to rre retiraven les passeres de
fust a, tan caven la po rta i co rnencaven a
vigilar des del punt que els corresponia. Per
altra banda, els qui no disposaven de defensa
s'amagaven a la muntanya, dins els recintes
emmurallats, din s d'esglésies fortificades o
s'afegien als grups organitzats de vems per fer
front a l'enemic.

[a l'any 1384, el rei Pere el Ceremoniós
h avi a fet publicar un ban en e l qu al
s'i ndica va com s'hav ien de tran smetre els
senyals entre les torres: durant la nit amb foc
i de dia amb fumades.

Als responsables de la vigilancia des de
les torres, se' ls co ne ix ia amb el n om de
talaíers, guaites o escoltes. En algunes torres,
la guai ta era permanent , sego ns la
importancia dins el siste ma defe ns iu de la '
zona; i fins i tot, a les més importants, les

Arran del masAi'llades

Tipus de torres
segonsel seu emplafamenc

72

+

••••••••



ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA TORRE

Així funcionava ladefensa d'una torre.

Seccióde la torre del mas Vi/[¡

.. ........................ ...... ... ...... ... ...... .... .. .. . ... ..... .. ...,
A tral'és de les espitlleres es padia

disparar l'enemicsense ser vist
niexposar-se gaire

A travésdel matadl es defe115ava
l'entrada amb aigua o oli bu[[int
••• •• • o •• • •• _ • ••• •••• _ •• • , _ • • • • •• • ••• • • • • • • • • • ~

A través de lesespitlleres
es podia disparar l'enemic

sense ser¡'ist ni exl)(Jsar-se gaire
............ ........~

r .• : ....•:.

".

".

Desdel tm m de la tone, i a [ral'és
deis merlees es podencontrolar els
mcumerus de l'enemic i disparar
sensegaire peri[[ de serferit

Mitjan~ant foglleres encesesal rermr
i alsode cornss'al~sam
les poblacionso vei'natspróx íms

Aquesta planta sol presentar una
alfada superiora lesaltres . Encas que
l'acae durésdiversosdies, s'wilitzam
com a habitacle

Lafinestra pennetiadonar una millar
perspectivade l'exterior i a tral'és de
l'espit[[era inferior es[lodia dis[Jarar
scnse ser vist

La planea baixa salia ser massissa
abés'higaurdaven les municiom

L'accés d'una planta a l'altra tenia
[[oca tral'és d'unesobenures d'u115
SOxSOcm anomenades trapes

l····.. . .

Potema (porta d'entrada a la torre)
aixecada a u115 3 mdel sol

Mitjan~ant escales de ma es passa¡la
d'una planta al'altra . Un cop
retirada era gairebéimpossible
accedir a les plantes superiors

El paseventual de {lIsta es retiram
un cop tothom estam di115 .

Amb el pas deis an)'s i un cop
desaparegut elperill de la pirateria es

m substituirper un pas f

iX

:' de:p:e:d:ra=~_]~~~~~b~~~~~~~~~~ ~l__
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Pone d'accés a la torredel mas Vi[¡¡; desa¡Jaregur
elperill de la pirateria , la majaria deis passase\'enwals
de [lista \'On ser subsriwi"ts perponesde pedra

Els habitan ts de la masia, des de la torre
estan t podien oferir lIarga resistencia i enca ra
que ve iessin cremada la seva casa, salvaven la
vida i els efectes Olés valuosos i estimats.

Des d e l t errat, e m m e rle ta t q uasi
sernpre, mitj an cant fogueres, so de co rns o
amb campanes, s'avisava del peri ll a la resta
de torres i mi tjan cant pedres, aigua ca lenta
o oli bull ent es defensava I'entrada a través
del maraca o de la corsera, que a la vegada
els pro tegia.

G enera lment , el pis an te rior al terrat
pr esenta un a majar a lead a qu e la rest a ,
d'aquesta man era, a l'atacan t li era enca ra
Olés difícil arr ibar al c im de la torr e. Hi ha
casos en que aquesta aleada és supe rior als
sis metres.

eaberra cónica de la torre Roja,
[annada per biguesde[lista,
encanyissar i acabar amb teula arab

Ten in t en co mpte els mitj an s d 'at ac i
l'arrnament d'aquella epoca, la rendició per la
forca deis qui es refugiaven a la torre no es
produ ia gairebé mai; i els pirates, per tal de
fer-se passar la rabi a de no sortir-se amb la
seva, els cremaven el mas i els sembrats. Les
incu rsi ons e re n fr eqü ents pero d e poca
duració i amb un nombre redu'it d'atacant s.

A l peu de les torres era habitual teni r-hi
un gran nombre de pedres petit es i sa ltes , a f
de comp l ica r a l m áx i rn I' afe rm am en t
d'escales o altres mitjans d' acc és.

Duran t aquesta epoca, les tor res que es
construeixen són sempre de plant a circular i

. el terrat presenta un deis acabats següents:
a) terrat emmerleta t i amb un mataca
b) terrat amb corsera a tot vol



El mas de can Sureda (s.XVIl) fou endelTocat fa més de 40anys i la torre es vareformar interiorrnent i vanapareixerdues
noves obeTtures a la caraoesr, poc afoTtunades

H i ha algun auto r qu e considera que el
te rra t amb co rse ra apar e ix a part ir de! seg le
XVII co m a e vo luc ió d e l te rra t e rnme r
le t a t , pero la u t ili t za c ió d' u n o la l t re
r e spon m és a u n a q üe s t ió t e c n ic a d e l
mest re d'obres que no pa s a una ev o luc ió
co n s tr uct iva, j a qu e a lg u n es t o rre s
qu adrad es del segle XIII -X IV ja p rese ri
taven el terrat amb corsera.

Le s torres d e defensa va n d esp ertar
l'in teres de Francisco de Zamora (1789) en e!
seu viatge al llarg del litoral cat a la . En un
deis seus relats pode m llegir:

"Po r e! ca m ino v imos algun a casa d e
ca mpo co n to rres fu e rt es, lo qu e es mu y
cómod o en esta costa, para defenderse de las
incursion es de moros y malhech ores."

La torre als segles XVIII·XIX

N o hi ha du bte que amb la ca igud a de
' l ' l m pe r i O ro ma la p irate r ia va min var

n otab lem ent e n e l n os tr e l it o ral , i e n
co nseq üenc ia, I' üs d e la to rr e va a n a r
decaien t, Un altre motiu que s'afegí a aq uesta
dec adencia va ser l'evolució de l'armament i
la mi llora eco n ómica i soc ial de! país.

Malgrat tot, a la invasió francesa del 1808
i 1809 , i a les gue rres c iv ils de! segle XIX,
aquestes forrificacions van to rn ar a jugar un
paper important. Tot i que aquelles torres eren
insufic ients per oposar-se a exercits regulars,
qu an es tr actav a de simples patrull es qu e
efectuaven rátzies o lladregots que inten taven
robar al mas, e! seu servei va ser encara efect iu.

ORIGEN 1 EVOLUC¡Ó DE LA TORRE

Esquema de i'origen
i evolució de la torre

A NTECEDENTS

L'home es protegeix de les feres

i deis homes més forts

Primers recintes fortificats

Aparició de la torre

(Íbers sIV aC aprox.)

Inseguretat al camp

(Pirareria i lluites internes)

ORIGEN DELES TOI1.RES

A LA COSTA (S IX-XIV)

Masia fortificada

Expansió Imperi Otomá

Increment de la pirat er ía

i el bandolerisme

Declivi de Catalunya

EsPLENDOR (5 XV-XVII)

Caiguda de l'Imperi Otoma

Millora económica i social

del camp catalá

Millora de l'arrnament

DEC.'\[)ENCL,\(S XVIII)

Desinteres general per les

construccions del passat

(s XIX i inicis del XX)

Inreres per la conservació

d'aquestes construccions

MO~I ENT ACTUAL

75
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Quan els francesos van abando na r les
nostres terres (1814 ) van destruir tot es les
fortificaci ons i cas te lls q ue van pode r.
A Igunes torres t amb é van so fr ir -ne les
conseqüenc ies,

Amb el pas del s anys, i desaparegut el
motiu pel qual van ser construi des, algunes
d'aquelles torres van ser enderrocades, i les que
van córrer millor sort es van uti litzar com a
magatzem, estatge ocasional de! mas o e!ement
decoratiu d'aquest, EIs ponts event uals van ser
convertits en ponts fixos de pedra, i e!s terrats,
algunes vegades, coberts amb teula.

Ac tualment , algunes d'aquelles torres
han esta t restaurades per particulars i formen
part de I'an om en ada masia xa let . Gairebé
totes estan protegides pels plans generals dels
municipis; no obstant aixó, algunes vegádes,
ignorant aquesta protecció s'han reformat de
forma indiscriminada, o s'han enderrocat per
motius especuladors.

Ca ldria que, per part de les administra
cions o corporacions públiques, a més de
protegir les torres sobre e! paper, conservessin
les que són de la seva propietat, i facilitessin
també el man teniment i la rehabilit ació de
les que són privades. D'altra banda, sota cap
concepte s'hauria de permetre que la manca
d'interes d'un propietari pel manteniment
d'una t o rre, o simple me n t pe r motius
económics, s'acabés amb la ruin a d'aquesta.
No oblidem que ser propietari, actualment no
és un privilegi, sinó un dret que comporta
obligacions i responsabilitats.

Un ciar exemple de! que no ha de passar,
el ten im en el mas Pepó de Palamós: quan
vaig realitzar la presa de dades i I'aixecament
deIs plánols, l'any 1984, les parets de la torre
presentaven algunes esquerdes, pero estava
sencera; actualment, passats poc més de deu
anys, no en queda gairebé cap resta, de la
torre, i e! mas va pe! mateix camí.



Elements estructurals
de la torre: murs i voltes

Els sistemes estructurals que trobem a les torres de guaita i de defensa destaquen per
la seva senzillesa i simplicita t. Els mestres de cases, molt es vegades constituíts en
arquitec tes i constructors alho ra, posseien una especialització i uns con eixernents
tecni cs torca limit ats, pero no hi 'ha dubte que les seves construccions estaven ben
fetes, doncs han resistit i perdurar molts de segles , co m si de la millor ob ra
d'arquitectura es tract és.

E
ISdos principals materials que es van
uti litzar per a la construcció de torres
van ser la pedra i el mort er de cale.
O casionalment també hi trobem

trossos de rajola i cerámica.
La pedra utilitzada per a la construcc ió

de torres solia extreure's de pedreres properes
essent I' a rgamassa o mort er de ca le e l
material d'aferrament.

EIs romans van ser els fidedignes inici a
dors de la majoria de les tecn íques construc
tives emprades durant l'Epoca Medieval. Des
de l'epoca ro mana ja es co ne ixien refina
ments i barreges tecniques per al mort er, pero
en la co ns t rucc ió de les torres no es van
utilitzar mai.

Seguidament entrarem a parlar deis dos
elements estructurals més típ ics de les torres,
aix í co m deis seus corresponents elements
provision als:

---- - - - -

Elements estructurals:
Murs (element provisional: bastida)
Voltes (element provisionanl: cint ra)

Murs

Pod em def inir e l mur com un a par et
gruixuda que suporta el pes d'una edificaci ó i
que separa la pa n interi or d' aquest a amb
l'exterior,

L'únic element estructural vertical de la
torre és e l mur ; obra a leada a pl orn , de
considerable gruix, que amb el pas deis anys
ha esdevingut un elem ent sa lid d'indiscu 
tib ie ferm esa.

El mur sempre presen ta, en el cas de les
torres, un gruix important a la planta baixa per
anar disminuint a mida que es puja. Aq uesta
proporció respon senzillament a necessitats de
resistencia, estabilitat i seguretat. 77



ELS MURS A LES TORRES RODONES:
Les torres de planta rodo na sempre ten en
vol tes esferiques qu e tr an smet en les seves
carregues de form a repart ida a to t volt del
mur. Ai xí don es, en una torr e rod ona, les
parets d'una mateixa plant a presenten sempre
el mat eix gruix, i excepte en casos molt
particul ars, els gruixos més comuns en els
murs són els següents:

- gruix máxim compres entre 120 i 160
cm (plant a baixa)

- gruix mínim compres entre els 65 i 90
cm (plant a més alta )

Els murs d'aquestes torres són gene ral
ment co ns t rucc io ns fet es amb pedra poc
treballada de la zona, i rarament els aparelis
són treballats i escairats. En molts de casos, la
pedra procedeix de pedreres properes, i aixo
ho podem advertir facilment en ZORes on la
pedra és d'una tona litat o color concret oTal
és el cas de les to rres del vei na r de San ta
Margarida de Palafrugell, on degut al color
rogenc de les seves pedreres, podem advert ir
aquest color a les construccions del voltant
(torre Roja, torre del mas Vila, torre del mas
Espanyol, mas Borrull..) .

Malgrat que podem generalitzar en molts
d'aspectes, hem cregut convenient estudiar
els murs en funció de la forma de la torre:

ELS MURS A LES TORRES QUA
DRANGULARS: Els murs perta nyents a
aquest tipus de torres, presenten generalment
dos tipus d'aparell diferents:

-Murs amb carreus de granit i argamassa
(torre de l mas Fina , torre del mas Borr ull,
torre Simona, torre del mas Petit d'en Ca ixa,
...a Palafrugell)

-Mur s de ped ra se nse treba ll ar i
argamassa (torre de can Pepó, torre del mas
Canyet, torre Mirona, ... a Palarn ós).

Mur de pedra
sense rreballar

Mur de pedra sense treballar amb
arestesdecarreus de granit

Típusd'aparell que presenten /es torres

Mur de carreusdegranir
ben escairars

PIRATES, CORSARIS 1 TO RRES DE MOROS

~ Fa~ana sudde latone
3 del mas Vila: [inestra
! escairada ambgranit

i amb espitllera
sou! l'ampit

+
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En ambdós casos, la pedra sempre presenta
les arestes escairades amb carreus de granito

En princi pi , les torres qu adrangul ar s
co ns truídes amb ca rre us són an reriors a la
resta, ja que el siste ma co nstruc tiu basar en
carreus, co l-loca ts en fi leres més o menys
regu lar s, és mo lt comú a l ' a rq u itec t ura
rom án ica i fins i tot a epoq ues an teriors.

Més d'una tercera part de les torres de
plant a quadrangular que trob em en els terme s
de C alonge, Palarnós, Morir-ras i Palafrugell
estan construídes amb car reus de granito Els
gruixos més corrents són els següents:

- gru ix rnáxim co mpres ent re els 90
125 cm

- gru ix mínim co mp res en t re e ls 65
95 cm

Els murs de les torres qu adrangul ar s
po de n presentar diferents gru ixos en un a
ma t eix a pl anta, segons reb in o n o les
carregues que els transmet la volta de cari ó.

ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA TORRE: MURS 1 VOLTES

A sota . la torre Simona estaconstruida amb carreus
degranit ben escairats. És una de les torres més amigues
i millorconsenudes de la zona

------~ --

Els mursde la torre del mas Vilii sónde pedra rogenca
de lazonascnsetreballar. El mataca esta fetamb carreus
de granit ben escairats

Les fGfanes nord, est i oest de la torrede
canBomd/ són de pedntscall sense treba/lar

amb les cresres escairades amb granjt

I
79
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Els mursde la torre Simona presenten
encara els forars deixars perles basrides
urilirzadesa la set'a consrrucció. AIgltns
d'aquesrs forars es van aprofirar perser

80 urilirzars com- espidleres

Tanmatei x , a les torres realit zades a mb
ca rreus, aques ts provenen gener a lment de
pedre re s més l1un ya n es, i en la se va
elaborac ió i ús hi interv é, a més del mestre
d'obres, el picapedrer.

BASTIDES (elements provision als a la
construcc ió dels rnurs).

Quan es parla de l'aixecamen t dels murs
de les torres no pod em deixar de banda un
element provisional tan important com és la
bastid a. Encara avui, moltes torr es, sobretot
les quadrangul ars, p rese n te n a les seves
facan es els senya ls de les bastides que es van
uti litzar per a la seva con strucció: forats de les
peces de fusteria que s'aguantaven en el propi
m ur , i que permet ie n a l mestie d'obres
treballar comodarnen t i al mat eix nivell.

Segons Puig i Cadafalch, el sistema de
bastides que es va fer servir era de facilíssima
interpetració, en el nostre país: en arribar el
mur a l' al cada d 'un h ome, es p lantav en
an te ne s a un met re de l mur, i lli gat a les
antenes i sostingut en el mur, s'hí col·locaven
el cabirons, i a sobre d'ells, els taulons. Podía
així, el paleta, aixecar un altre tros de mur. En
a rri ba r a l l ím it o n c órnoda me n t podia
treball ar, to rnava a repetir l'operaci ó, i així
succ ess iva me n t , fin s a rr iba r a I' al cada
desitjada. Entre pis i pis de tau lons, s'h i posava
una escala que facilité s l'accés entre ells.

Aquest siste ma de bastimentada va ser
usar ja pels romans i s'ha vingut conservan t,
amb pe ti tes modificaci ons, fin s als nostre
d ies. En a lguns paí sos as ia t ics (Xina p.e )
e n ca ra avui s' u t i l itza aq ues t s is te ma d e
bastimentad a per a la co nstrucció de ls
gratacels, ev iden tmen t amb mat erials comuns
a la zona (bambú p.e.) .

A part ir dels forats deixats pels cabirons,
seria possible, en algunes torres, recon struir la
bastimentada uti litzada,

Volra de pedra ambemprempra
de I'encanyissat urilitzar a l'encofrar.



Cintra per a lIoltes esferiques
(torres de¡llanta rodana)

Lavolta: parts i materials utilitzats

ELEMENTS ESTRUCTURA LS DE LA TORRE : MURS 1 VOLTES

Ronyó reblert
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Argamassa
(empremptes
d'encanyissat) :

. .

C IN T R A (el ement p rov isiona l a la
construcció de les voltes)

La cin tra és l'estructura pro visional de
fusta qu e té com o bjec t iu sos te n ir una
const rucció horitzont al mentre dura la seva
ex ec uc ió i fin s q ue aq ues ta h a agafa t la
consistencia i resistencia nec essária, L'ús de
les cintres és de tradició visigótica i romana.

Voltes

La vo lta és l'elemen t es t ruc t ura l
encarregat de cobrir l'espa i compres entre
murs i que separa diferents pisos.

Uti lit zada ja per les antigues c ivilitza
ci ons me sop otám íca i eg ípc ia, la vo lt a va

asso lir el seu maxim de se nv olupam ent a
l'epoca etrusca i rom ana i va segui r el seu
apogeu durant l'Edat Mitjan a. A mb l'arribada
del Ren aixement , el seu ús va cornencar a
perdre importancia.

G ener alment les v ol t es de les torres
es ta n co ns truides amb pedra i arga massa,
pero ta m bé se' n troba a lg una d e totxo
massís, sens dubte de construcció posterior a
les primeres.

La seva construcci ó es realitzava de la
següent man era: sobre encofrats de fusta o
de can ya degudament co rba ts i sos t ing uts
mitj ancant cintres, s'h i este n ia un a capa de
morter de ca le (argam assa) que venia a ser
un primer arre bossa t que omplia l'intrad ós
d e la vo l ta ; d amunt d ' ell, i s égu i n t la
supe rfic ie corba da , s 'h i co l·locav en un es
ca pes de pedres degudam ennt aplegades
un es amb les a lt re s, formant ca dasc una
d 'e ll es veritab le s fa lque s . El morter,
ab und ant de sor ra gra nad a, omplia to ts els
bu it s, El ronyó es rebl ia de terres, runes o
pedr et es.

En car a avui notem en moltes vo lte s
l'emprempta d'encanyissat que es feia servir.

Les dues voltes més ut ilitzad es en la
construcció de torres van ser les següents :

- a les torre s quadrangulars quasi sempre
es va fer servir la volra de canó .

- a les torres de planta rodona sempre es
va utilitzar la volta esférica.

Tant l'una com l' altra , gairebé sempre
són vo ltes de perfil rebaix at i amb un alt
pes propio
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Per ev itar la deform ació de les cin tres
durant l'execució de la volta, és indispensable
que aquestes cintres t inguin la resisten cia
necessária per suportar el pes que posterior
ment s'hi col-locará al damunt. En general, el
metode que se seguia per enc intrar una volta,

Cintra pera \'O/tes de canó
(torresde planta quadrada)

es basava en un seguit de cint res que dividien
la volta en trams o segments, i uns taulers o
encany issats clavat s entre ells formant la
corba de l'intrad ós de la volta. La forma i la
disposició de les cintres varia segons la volta
per a la qual ha de servir (esferica o de carió).



Elements típics
de la torre

Les torres, i en general les ed ifica c ions fortificarles, pre senten un s elem ents
arq uitecton ics mol t eomuns i d'unes ea rae te ríst iques especifiques, Aqu est s
elements es eoneixen amb una terminologia poe freqüent fora d'aquest ambit.

E
n aquest apart at s'in tentará aprop ar
el lector a la terminologia usual a les
torres i fortificacions en general, així
co m donar -Ii a co ne ixe r el s se us

elements ca racterístics i la funci ó d'aquests.
Per tal de fer-ho el més entenedor possible, el
text vindra acompanyat d'esquemes, dibui xos
i fot ografies que representaran les formes i
varietats d'aquests elements.

Obertures exteriors d'accés o Hum:

poterna / finestra

Ober tu res exterior s de defensa:
espitllera / sagetera / espiera

Obertures interiors:
trapa

Elements de fortificació:
merlets / corseres / matacans / lladroneres

DetaHs diversos
rnensules / cartel·les / gárgoles

Obertures exteriors

Con tra ria men t a la masia o a d 'altres
con struccions coetán ies, les obertures de les
torres só n pr ácticam ent igua ls en to ts el s
casos, i el seu disseny ve sempre determinat
per la seva funcion alitat: obertures petites i
fácils de defensar.

Ma lgrat aq ues ta escassa va r ietat
ornamental i arquitectónica, en elles gairebé
sempre s'h i veu reflexada l'epoca de la seva
const rucció.

Tipus i form es
de les obertures exteriors
Segons la funció:
- d'accés: potemes
- llum i/o ventilació: finestres
Segons l'epoca
- de defensa o vi gil ancia: espitlleres,

sageteres, espieres
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Torredel mas Espanyol

Elements típic d 1
Secció de la s e es torrestorre del masE .

I'eihacde S spanyol,
antaMargarida

Maraca

Ménsula »->" ~---...,.....

Finestra

Trapa

Pont
de pedra

Merlets
\ Espitllera

/ Gargola

__---~,..;;;:;;::J E( sPitlleraespiera)

Espitllera

Voblta esférica
re aixada



Poternes
tilJologia segonsl'epoca de la seva construeeió

ELEMENTS TÍPICS DE LA TORRE

Portade mig pum
ambdovelles,
d'estilromanie

Porta amb les impostes queajuden asostenir
la llinda. Es traeta d'un tipus de poterna poc

utilitzada enobértures de temes

Partaemmarcada
de pedra fannant

unare de¡mmit dmcau

Porta emmarcada iamb
llinda de pedra. Ésel
opus més generalitzat

ídem. anterior
perode dimensions

més reduides

POTERNA
Porta pet i t a d 'una forr ifi cac i ó que ,

generalment construida a diversos metres del
sol i defensada per un matacá o una corsera,
dóna accés a l'in terior de la torre.

Les potern es es ta n ga ire bé sempre
escairades i emmarcades amb pedra, i segons
l'epoca de cons trucc ió prese n ten div erses
formes o estils.

Les poternes de les torres es t roben
sempre a nivell del primer pis i únicament

s'hi podia accedir mitj ancant una escala de
má o bé a través d'un pont eventual de fusta.
Aixo no vol dir que no poguem trobar portes
a la planta baixa, pero en aquests casos no
só n d 'accés a la torre , sinó ún icam ent
d'entrada a aquesta planta i possiblement
obertes en dates posteriors a la pirateria.

Les d imen sions més usuals que so len
present ar les potem es són les següents :

Amplada: entre 60 i 70 cm
Aleada: ent re 140 i 160 cm

D'esquerra adreta:
Poternaambare

de migpumadowllar.
Poterna ambimpostes
que sostenen la llinda .

Paternaambare
deprimit eoncau.

Poterna emmarcada
ambgranit



Mides llSuals
en finestres

TorredeVilaseca :finestres emmarcades
engranit i amb espitllera sota l'ampit

Les dimensions de les finestres són molt
variab les; les grosses sa len presentar un a
amplada de 65 a 75 cm per una aleada de 90
a 115 m i les petites varien entre els 25 i 50
cm d'amplada per 25 i 70 cm d'alcada.

Ambespitllera
sota l'am/lit

Finestres
tipologia i dimensionsmés IISllO ls

Sense espitllera
sota l'ampit

@

FINESTRA
Enten em co m a fin est ra tata obertura

practicada en un mur o paret, elevada més o
menys de! sol, que serveix per donar ent rada
a la 11um i a l'aire.

A les torres que es van aixecar per a la
vigilanc ia i defensa de! nostre litoral, no s'hi
van abrir finestres fins e! segle Xv. General
ment són rectangulars o quadrades, i les seves
dimensions sa len ser molt reduides a la pan
baixa de la torre, per augmenta r a mida que es
puja. El motiu d'aquest canvi respon únicament
a motius de seguretat i de defensa. Hi ha torres
a les quals hi manquen les finestres.

A la planta baixa de la torre no hi ha mai
finestres, i en e! cas que ara n'hi trobem, és
senyal que han estat obertes posteriorment.

Moltes de les finestres de les torres estan
emmarcades amb granit i tenen espit11era sota
I'arnpit. Aquesta característica també la trobem
a moltes obertures de les nostres rnasies.

Les formes més gene ralitzades amb que
se'ns presenten les finestres són les indicades
en e! quadre superior.

En alguns casos aquestes finestres tenen
festejadors a la part interior, i motiu s florals
gót ics a les seves llindes. Tamb é algunes
vegades aquestes finestres estan enre ixades.

PlRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

Exempledefinestroambfestejadors
i ambespitl/era al costat:
torre del mas ES/JOnyol

Fafana lJrincipal de la torre del mas Petir
d'en Caixaambobenuresado\'ellades de
migpum, La superior presema tilla
espitllera al costar

86



Espitllera i segeteres
tipologia segonsla forma i l'epoca

ELEM ENTS r íncs DE LA TORRE

~ ~ ~ 4 rn []] O rn c:::::J ~ Exterior

DO ~ ~ ~ ~ 00 [Q] a ¡:¡ l:) o ~ Interior

73:- 3:L :x: :rKI. TiL. Secció Exr.
1m.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

anterior al s. XV

I) Sage tera : obertura rectangular tÍ/Jica dels segles
ameriors al XV, pero Iltilitzat tanmateixen segles
/)osteriors.

2) Espidlera-sagetera for~a comú sota els ampits de
lesfinestres.

3) Espitllera d'anna de foc, generalment ¡ocalitzada
sotaelsampits delesfilu stres.

4) Variam de l'amerior.
5) Espidlera de fonna quadrada a l'exterior i rectan-

segles XV-XVII

gular a ¡'interior. Pennetia uns bona visió des de
l'imeriorde la torresensecapperillde ser vist ofelit.

6) Espitllera quadrada tant interionnent com
exterior, [Jero que s'estreny al centre del mur. És
molt comúa les torres del litoral.

7) Espitllera rodona d'annade foc.
8) Espitllera doble : dues eS/Jidleres imeriors es conrer

teixen en una d'exterior. Utilitzada pera [Joder
defensarduespersonesuna zonaexrenorconcreta.

Posterior al s. XVII

9) Espitllera doble interior i rectangular a/)Q(sada
exreriorment . Quan una torre presenta
espitlleres a la planta baixa , moltes vegades .Ión
d'aqltests tipus.

10) Es/lidlera giratoria: esta fonnada per una [Jedra
rodona articulada que e.l ta forada¡la i que pennet
disparar en diferents direcciollS des del mateix
pum . Únicamemhe vist aquest tipus d'espidlera
a la torre artilla¡la deCalella de Palafrugell.

ESPITLLERA
Ob ertura molt estreta feta en un mur o

fin est ra , amb l'objec te de pod er mirar i
disparar-hi sense ésser vist des de l'exterior .

Segons l'epoca en que es va construir la
torre i l'arrnament del mom ent , aquestes
espitlleres poden presen tar diferents formes.

G eneralm ent, les es p itl le res estan
enquadrades amb granit i es considera un dels
principals elements de defensa de l'epoca. En
tro bem tarnb é rnolt sovin t a les facan es i
finestres de les masies i cases ant igues, i fins i
tot en algunes esglésies.

Espitllera
de la Torre
Roja

---- - -



•••••••

1+

88

Pll~TES , CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

ES/Jillera rectangular
apaissada dela torre

del masEspanyol

A la dreta ,
espitllera articulada

de la torredeCallela

Espitllera
rectangular

a trat'és
de la qua/
es vigilam

i esdefensam
la torre

SAGETERA
Ob ertura molt estret a practi cada en el

mur per tal de poder tirar sagetes (fletxes ) i
quedar protegit de I'enemic.

Aquesta obertura és típica de les construc
cions fortificades anteriors al segle XV, no
obstant, tarnbéen trobem sovint sota els ampits
de les finestres al llargdels segles posteriors.

És la forma més primitiva de mirar i de
disparar sense ser vist ni exposar-se gaire.

ESPIERA
Obertura petita o forat fet en un mur per

poder observar des de I'interior de la torre
alió que passa fora sense perill de ser vist ni
ferit en cas d'atacs.

És l'elernent del qual en deriven els dos
an teriors. En princ ipi, la seva úni ca missió
era la de permetre ve ure- h i a t ravés seu,
sense disparar. A les torres de defensa i de
guaita rares vegades trobem aquest elemen t ja
que les finestres, espitlleres o sageteres realit
zaven ja la seva func ió.



Obertures interiors: Trapes

Obertura practic ad a a l sos t re o p la
horitzontal, que a través seu perm et accedir a
un pis o a un pla supe rior. En el cas de les
torr es, és l'única obert ura que feia possible el
pas d 'un pis a l'altre.

Les tr ap es que trobem a les torres són
sempre de reduides dimensions (SOxSO cm
aprox imada me n t ) , de manera qu e n omés
pogués passar-hi una persona. Les trapes solen
estar emmarcades amb carreus granítics.

Per acc edir -h i, era necessaria una escala
de má, la qual es retirava un cop s'era a dalt,
G airebé sempre aquesta trapa s'obria sobre la
línia d'arrancament de la volta , si aquesta era
esfér ica, i en altres punts, si era quadragular.

A través de la trapa i amb l'ajut d'alguns
esglao ns de pedra situa ts en el ronyó de la
volt a, s'accede ix sense dificultar al pis superior.

Entre la complicaci ó qu e representava
acce dir a un nivell superior sense escala i les
reduides dimensions de les trapes, resultava ser
una obertura fácilment defensable pels pagesos
que es ve ien amenacats dur ant els atacs dels
pirates, corsaris o bandolers. En el supósit que
aquests aconseguissin accedir a I'in terior de la
torre, e ls e ra mo lt difícil pujar als pi sos
superiors, ja que els pagesos, a cops de pal o
mirjancant aigua bullint, impedien el seu paso

ELEMENTS TÍ PICS DE LA TORR E

45·65

~l

Les trapesgairebé sempre
estsn emmarcades ambgranit

i són dedimensions reduiaes
(entre 45 i 65 cm)

A rravésde les trapes
i amb /'ajutd'algwlS esglaons

'¡¡- siruars en elronyó de la volea
~-:z: por accedir-sea les ¡¡lantessuperiors,
t L'escala de maés unelementbasic

per poderarribar fins a la trapa 89

~----
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A la dreta , merlets
de secció esglaonaJa

a la tone del mas Es¡)anyol

Merletsdesecciórectangular
a la torre de Sant Sebastid
de la Guarda

Elements de fortificació

MERLETS
Co ne ixem amb aquest nom a cadascun

dels pet its pilars de pedra que, per a defensa,
es va n co nst ruir al ci m de les an tig ues
forta leses, deixant ent re ells un espai pel qual
pogue ssin di sp ar ar -se pro jec t ils co nt ra
l'enemic, sense exposar-se gaire.

A les torres de guaita i de defensa que hi
ha a les nostres con trades, els merlets més
corrents són els de perímetre rectangular i els
de perímetre esglaonat .

De les torres que hi ha a Palafrugell i a
Mont-ras, i que presenten el coronamen t
emmerleta t, una tercera pan ten en merlets
de perímetre rectangular, i la resta els tenen
esgraonats. Ga irebé sempre, tant en un com
en l'altre cas, presenten una espitllera al migo
Per altra banda i malauradament, gairebé la
meitat de les to rres q ue hi h a tenen els
merlets en mal estat o enrunats,



Maracade la torre
delmas Fina l'ist des de l'interior.

Hi podem norardues espitlleres
[ronrals d'annade [oc

A~at i secció
d'rHlmaraca

ELEME NTS TÍPI CS DE LA TORRE

rMaraca
1 de la torrede Callela
" nsr des del terrar

MATACA
Obra de fortifícació que situada sobre la

po rta d'entrada d 'una murall a o to rre de
defensa, consisteix en un parapet en voladís
sostingut per mensules, amb unes obertures
practicades a la seva base per poder observar i
hostilit zar l'enemic.

Els matacans ge ne ra lme n t es ta n
construits amb carreus de granit, pero també
hi ha torres que els tenen de pedra tallada o
raj ol cuit. Ga ire bé se mp re té un a o més
espitl leres al migo

Durant e ls seg les d 'inse guretat , e l
maraca va ser l' ún ic element hosti litzador
que defensava direct ament l'en trada de les
torres. De to tes les talaies aquí referi des,
gairebé la rneitat tenen enca ra el mataca o
les seves restes. Les to rres que no te ne n
maraca, tenen corsera o bé compten amb la
part alta de la torre enrunada.

Co m és logic, no h i ha cap to rre amb
corsera que tingui maraca, ja que la corsera no
deixa de ser, en certa manera, un conjunt de
petits matacans al voltant del seu coronament.

En alguns llibres trobem que al mataca
se l'anomena barbacana, pero aquest darrer
és un e le me n t de defensa més co mú als
cast ells i a ls recintes emmura lla ts, i qu e
consisteix amb un seguit de matacans situats
sobre els portals d'entrada a aquests recinte s.

Aquest macaca de[ensal'Q /'entrada posteriordel masde la torre
Roja. Esta construi'r ambpeces ceramiquesde rorromassís i les
arestes esran escairades amb carreusde granit treballat

Ma racade la torre de Cale/la construi'r ambcarreus
de granit, a /'igualque els murs de la torre

--- - - _.. .-
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............ . ~ ~ ·mensu lé~

Croquisen alfa(
d'una lladronera

Croquisd'una mensulai d'una cane/· la

Tresmensules sobrefJosades
suponen e/matad¡

de la torredel mas Fina

LLADRONERA
La lladron era és un matacá doblat , és a

dir, que en lloc de tenir dues men sules esta
sostingut per tres. És una obra de fortificaci ó i
defensa que gairebé mai es d óna a les torres i
més aviat sol trobar-se sobre port als d'entrada
a un castell o a una ciutat emmurallada.

Corsera de la torre
de can Boera.
A la pan inferior
de la foto es l'eu
la /linda gravada
en relleu
de la finestra
de la segona
planta

CORSERA
Con jun t de matac ans correguts qu e

ence rcle n el coronament d'una torre. Les
primeres corseres que es van construir eren de
fusta i no va ser fins el segle XIII quan es van
comencar a fer de pedra.

Les corseres poden estar emme rlatades i
aques ts merl ets pod en se r de perímetre
rect angular o de perímetre esglaonat. Sov int
presenten espitlleres a tot vol.

GÁRGOLA
Cana l vo lada de ped ra que té co m a

principa ls ob je ct ius esco rre r l' ai gua d 'un
terrat i evitar que baixi per la paret .

Gargola de la torre de Callela.
Sobre la gargola podem

veure-hidues espitlleres girataries

És un elem ent t ípic de l'arquitectura
gótica i es trob a sovint a la part alta de"les
torres i fortificacion s. Con tráriarnent a les
formes grotesques i a les fantastiques figures
qu e mostren les gárgoles de ls grans ed ificis
gót ics, les gárgo les de les torres són d'una
evident senzillesa con structiva.

MENSULA
Element arquitec t ón ic que sobresurt del

parament d'un mur i que serveix per sosten ir
alguna cosa. A les torres, es va uti litzar molt
per sosten ir els mat acan s i les corseres, les
qu als estave n quasi sempre supor ta ts per la
superposició de tres mensules.

Es distingeix una ménsula d'una cartel-la,
perque aq ues ta última té més a leada que
volada, i la ménsula és a l'inversa.

En alguns casos, les mensules es van
uti litzar a la vegada com elemen t de suport i
co m a gárgo la . U n exemple cl ar d 'aixo el
pod em veure a la torre Valen t ina de Sa nt
A nt oni de Ca longe.



Estudi tipologic
i classificació de les torres

Per poder realitzar un estudi tipologic de les torres, caldri a ana litzar-les dins un
ambit geog rafic molt més ampli del que abas ta aques t llibre ; malgrat aixo , si
obviem les xifres i ens cen yim als esquemes tipologics, els result ats són tot alment
válids i en podre m deduir algunes conclussions int eressants.

E
ls primers inventaris seriosos de les
torres qu e trob em a la zona de
Palafrugell i muni cipis propers, són
els realitzars per loan Badia i Homs

a l se u 11 ibre L' arquitectura medieval de
¡'Emparda (1981) i per Pere Ca ner i Estrany
al seu llibre Les torres de vigilancia a Calange
(1974-75) .

A ltre s au to rs h an fet ref er enci a a
diverses torres de Palafrugell i de Mont-ras,
pero en cap cas es tractava d' inventaris amb
presa de dades i aixecament de planols.

A lgune s de les c lass ifica cions q ue a
continuació es donen són més anecdotiques
que no pas cient ífiques, ja que d'aquí alguns
anys una classificaci ó basada en l'estat actual
de conservació d'una torre pot haver quedar
totalment desfassada.

Se nse ana r més l1un y, el mas Pepó de
Pa lam ós, qu an es va rea lit zar e l se u
a ixeca me n t l 'an y 1984 estav a aba ndo
n ad a, pero d empeu s, i e n un es ta t
accepta ble; ara, només 13 anys més tard ,
ja no ex iste ix.

)
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TIPOLOGIA
segons la planta
de la torre:

1. Planta circular
1.2 Troncoconica
1.3 Cilíndrica
1,4 Cilíndrica frontali ssa

2. Planta quadrada

4. Formes poligonals

B) Merlets esglaonats

3. Planta rectangular absidal

A) Merlets rectangulars

TIPOLOGIA
segons el tipus
de coronament:

C) Corsera
e l ) Corsera amb merlers

rectangulars
e2) Corsera amb merlets

esglaona ts

)

+
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CLASSIFlCACIÓ 1

PER LA FORMA DE LA TORRE

Cilíndrica

Quadrangulars

Altres tipus

A la c lass ifica c i ó no es té en cornptea
quelles torres desaparegudes o en estar rum ós
de les quals es desconeix si estaven o no
atalussades (t . can [uanola i t. can Co lom de
Mon t-ras).

Pod em o bse rva r q ue poc més d' una
tercera part de les torres estan atalussades a
la seva base, pero cap d'elles és de planta
qu adr an gular. Rares vegades un a torre de
planta quadrada esta ata lussada, pero hi ha

No atalussada

o
Torretes
T. mas Espanyol
T. mas Go rgoll
T. Roja

T. can Boera
T. mas Borrull
T. mas Fina
T. mas Pet it d'en Ca ixa
T. Simona

algunes exce pcions a les nostres contrades
com la torre Mirona de Palamós.

Les torres de plant a quadrada solen ser
de co nstrucc ió an te r io r a les de planta
ci rc u la r. Aq uest ca n vi de se cc ió és
conseq üenci a d'una major flexibili tat a la
defensa de la torre c ilínd r ica so bre la
quadrada i d'una major resisten cia estruc
tural de la mateixa, com s'ha dit en apartats
anteriors,

ESTUDI TIPO LOGIC 1 CLASSIFICAC¡Ó

Atalussada

D
T.de Vilaseca
T. can Vila
T. de Ca lella
T. mas Sureda

T.de Sant Sebastiá

95
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CLASSIFlCACIÓ II

P EL SEU ESTAT ACTUAL DE CONSERVACIÓ

+

Molt Bo

T. mas Espanyol
T. mas Sureda
T. mas Gorgoll

Crup 1

Bo

T. mas P. d'en Ca ixa
T. Simona
T.de Calella
T. mas Borrull
T. mas Vila
T. can Boera
T. Sant Sebastiá

Regular

T. mas Fina
T. Roja

Crup 2

Dolent/Ruinós

T. de Vilaseca
Torretes

Crup 3

Desapareguda

T. de can [uanola
T. de can Colom

Dins deIs grup 1 hi trobem totes aquelles
torres que presente n un estar satisfactori de
conservació i en les que únicament e!s cal e!
manteniment periodic exigible a qualsevol
altra tipus d'edificaci ó.

Dins de! grup 2 hi ha aquelles torres que
necessiten algunes obres de reforma o de
restauració, més o menys importants, per tal
d 'evitar un a major degrad aci ó dels se us
e!ements estructurals i haver de lamentar en
un futur e! seu ensorrament ,

Finalment, a les torres incloses en el
gru p 3 e l "futur" ja e ls h a arr iba t o és
imminent (cas de la torre de Vilaseca i de les
Torret es). A aques tes torres el s ca l un a
actuació urgent que eviti que les inclemen
cies de! temps afectin més e!s seus e!ements
estructura ls (murs i volees) ja que en cas

---- - - - _._-

ce nt ran, 1 te ni n t en co mpte el seu esta t
d'aband ó, aba ns de 10 o 15 anys podrem
parlar d'elles en passat.

L'estat de conservació i de mant eniment
d'un a torre sol estar direct ament re!acionat
amb que aquesta est igui aillada o al costa t
d'una masia i amb que aquesta masia estigui
o no habitada.

Totes les torres incloses dins de! grup 3
estan aíllades o e! mas a la vora de! que es
troben esta abandona r. Co ntráriarnen t, les
torres incloses en e! grup 1 formen part d'una
masia habitada.

Palafrugell, a més de ser una de les zones
empordaneses que comp ta amb més torres
dins del seu ter ritori, és el municipi que té
més to rres e n bo n es tat, i a més no en
presenta encara cap en estat irreversible.
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Sense Matac á

T. can Boera
T. Simona

T. Roja
T. mas Gorgoll

ESTUDI TIPOLOGIC 1 CLASSIFICACIÓ

Torretes
T.de Vilaseca
T. mas P. d'en Ca ixa

Amb matacá

T. de Sant Sebastia
T. de Ca lella

T. mas Borrull
T. mas Espanyol
T. can Vila
T. mas Sureda

T. Mas Fina

aquest llibre, és un tipus de coronament que
e! trobem a les contrades (p.e . la mateixa
torre Seguer a esme n ta da en e! par agraf
ante rior).

El fet de que un a torre de la qua l
desconeixem el seu coro na ment no tingui
maraca i no n'hi hagi indicis o restes, pot fer
nos pensar que o r ig iná r ia rne n t tenia un a
corsera; i per altra banda, en cas que tingui
maraca, podem suposar que el terrat estava
acabat amb merlets.

Esglaonats

Rectangulars

Teula

Derruít

CLASSIFICACIÓ III

PEL TIPUS DE CORONAMENT

I SEGONS TINGUIN O NO MATACA

Merlets

Modern/derruit

Corsera

La tota litat de les torres que es ta n
emmerletades ten en rnatacá, i en can vi és
absent en totes aquelles que tenen corsera, ja
que la propi a corser a fa les funcions de!
maraca. Hi ha algun cas en que es combinen
ambdós elements (p.e. la torre Seguera de
Castell d'Aro) .

A Palafrugell i Mont-ras, no hi ha cap
torre amb co rsera qu e a la vegada esti gui
emmerletada. No obstant, malgrat que no en
trobem cap a l'ambit geografic que compren



PIRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

11

l ·
l.
l .
l.
l.
l.
1

CLASSIFICACIÓ tv

PEL TIPUS D' APARELL DELS MURS Pedra sense treballar Carreus/Pedra treballada Ambdós segons facana

Altres tipus T. de sant Sebast iá

La torre de can Boera, al tenir els murs
arrebossats exteriorment no podem endevinar
el tipus d 'ap ar ell utilitzat per a la seva
co nst rucc ió, pero pels trossos de mur que
apareixen sense revestir a l'interior de la torre,
gairebé amb tora seguretat podríem afirmar
que es tracta d'una torre amb murs de pedra
sense treballar. En altres poblacions properes
hi ha diverses torre s que presenten aquest
tipus d'aparell: torre Mirona, torre mas Pepó i
torre mas Canyet a Palamós i torre Lloreta a
Ca longe. En aquests casos, malgrat tenir els
murs de pedra sense treballar, les arestes estan
sempre escairades amb carreus de granito

Per a lt ra band a , notem que rar es
vegades una torre de planta circular est a
co ns t ruida amb carreu s tr eb all ats i ben
escairats. La torre de Ca lella és una de les
excepcions . Aquest tipus d'aparell apareix
en torres cilíndriques de caire milit ar a les
que es vo l donar un a maj or so lidesa i
sumptuositat, o bé en casos en que van ser
a lcades a mb suport i d in ers d ' al guna
administració pública de l'epoca.

Ge ne ra lme n t, l ' ús d 'aqu est apa re ll
s'hav ia uti lit zat dur ant els segles XI-XIII
qu an les t orr es so l ie n se r d e b ase
quadrangular.



CLASSIFlCACIÓ V

FUNCIÓ PRINCIPAL DE LA TORRE, ORIGINÁRIAMENT

Abandonada

ESTUDI T IPOLOGIC 1 CLASSIFICACIÓ

T. de Vilaseca

Ambdós

T. mas Sureda
T. mas P. d'en Caixa
T.Simona

Deshabitad a

T. mas P d'en Ca ixa
Torretes

les torres de guaita es van utilitzar tarnbé de
defensa, pero no totes les de defensa eren
útils per a vigilancia comuna.

Defensa

T. mas Borrull
T. mas Espanyol
T. mas Fina
T. mas Vila
T. can Boera
T. de Vilaseca
T. mas Gorgoll
T. can [uanola

Residenci a habitual

T.de Calella
T. mas Borrull
T. mas Vila
T.can Boera
T. de Sant Sebastia
T. Roja
T. mas Fina

Guaita

T.de Sant Sebastiá
T. de Ca lella
T. Roja
Torretes
T. can Co lom

ENTORN AL QUAL PERTANY ACTUALMENT LA TORRE

Les torres de guaita es localitzen en llocs
en la ira ts i dominants i la seva principa l
funci ó era la de vigilar i don ar l'avís a la
població o a la resta de torres. Gairebé totes

CLASSIFICACIÓ VI

T. mas Espanyol
T. mas Sureda
T. Simona
T. mas Gorgoll

Segona residencia

Les torres que es troben junt a les masies
o co ns t rucc io ns destinad es a segona
residencia són les que presenten un millor

es ta r de conser vació ja que h an rebut,
generalment, obres de reforma i consolidació
alhora que el mas. 99
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També sal en estar en forca bon estat
aquelles torres a les quals e! mas és residencia
habitual deis propi et ar is o masovers, pero
quan aquestes propietats estan lligades a una
exp lotació ramadera o agrícola, la torre sol
pr esentar un menor nivel! de reforma o
manteniment. Aixo es deu a que les propie
tats destin ades a segana residenci a salen ser

finque s en les que l'alt poder adqu isiti u de!
seu propietari permet fer-hi unes despeses i
inversions que un pages no es por permetre,

No cal dir que les torres dehabitades o en
estat d'abandósón les que presenten un estat
de conservació nul o més deficíent. Aquestes
són les torres a les quals s'h i hauria de realitzar
alguna actuació amb més peremptorietat.



El sistema defensiu
de Palafrugell i de Mont-ras

La inseguretat social en que es trobava sotmes el país alllarg de la l'Edat Mitjana va
provocar que moltes poblacions costaneres i cases aillades es fortifiquessin. Tates les
poblacions costaneres es van emmurallar i van construir torres de vigilancia sobre
turons o punts enlairats. Aquestes torres, juntament amb les que es van construir al
costat de les cases de pages, van formar veritables sistemes de vigilancia i de defensa.

A
la fi de l'Epoca Roman a i in ici de
l'Edat Mitj an a, els habitants de
Ll afranc , d esprés d e rebr e les
in vasions n ormandes i vi ure

constants sobresalts i perill, es van retira r cap
a l' int erior, a llocs més segurs no visibles des
de l mar. Van ser aquestes antigues poblacions
ro ma nes les que va n donar cre ixe me nt i
forma al poble de Palafrugell , nucli aleshores
poc habitar i no visible des del mar.

El poble de Palafrugell deu el seu nom
(Pa la u Fru gell) a una fo rta lesa primi t iva
que, sego ns l oan Badi a, ca l suposa r que es
tro bava pe ls vo ltants de l' actual esgl ésia.
A l llarg de ls segles XI-XlII, la pobl aciá es
va a nar expand int a l ' empara del se u
castell, per aixo tots els doc uments an t ics,
i fin s en tra t e l seg le XIX, l 'anomenen
Caste ll de Pal afru gell. És probab le qu e
dur ant el segle XlII, el po ble de Palafrugell

comencés a ernmura llar-se i a con verti r-se
en vi la fortificada.

En el segle XIII, els senyo rs de Torroella
de Montgrí va n aixe ca r un altre caste ll 
ano mena t Cas te ll de Sant Martí-, entre els
carrers Aliada i dels Vall s. Segons afirma
[oaqu im Pla, aquest caste ll, juntament amb
els que h i havia a Torroella, Peratallada, Pals
i Begu r, cons ti t ui en un a forta líni a de
defensa . [oaquim Pla també assegura que en
aq ues t cas te ll, el prior de Sa n ta Anna h i
guardava els fruit s dels del mes que cob rava
als pagesos de la contrada.

EIs priors de San t Anna van gaudir de
la senyoria del lloe fins a l'e xtinci ó de les
jurisd icci ons a les Corts d e Cad is I'any
1813. El prior era no mena t bar ó de Palafru
gell o bar ó de les Se t Torr es, ja que la vila
esta va protegida per un recinte emmura llat
q ue posseí a set to rres . EIs dominis del s lO !
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priors de Santa Arma int egra ven , a més de
I'actual terme de Palafruge11 , el s 110c s de
Morir-ras i Esclanyá.

Les primer es notícies documentades
rel aci onades arn b les in cur sions pirares al
terrne de Palafrugell, daten del segle Xv, i va

ser durant aquest segle i sobretot en el XVI i
XVII qu an es van bastir la major ia de les
t orres d e guait a i de defensa , co m s' ha
explic ar a la primera part de l'obra.

El 1445, el prior va concedir [licencia per
co ns t ru ir la torre de Sant Se bas tia de la
Guarda, per la v igilan c ia del litoral i la
segureta t de .la poblaci ó. A aquesta torre s'hi
van establir guardies organitz ades que en cas
de perill pir atic adve rt ien les pobl ac ions i
veínats propers; d' aqu esta man era, el veí ns
podien preparar-se per fer front a l'agressor o
b é resgu ardar- se dins le s mura11es de la
poblaci óo a les torres dels masos,

Entre el 1543 i 1584 la poblacióva rebre
nombrosos avisos d' arribada de naus pirares,
la qual cosa feia viu re els seus habitat s en
perrnanent so bres a lt. A aques t problema
tarnbévan afegir-s'h i pestes, aiguats i guerres.
Tot plegat va frenar el desenvolupam ent i
creixement de la vila.

L'any 157 9 , el batl le ge nera l d e
C atalunya va donar [licencia per obast ir la
torre de C alella i fou dur ant aquesta epoca
qu an la poblaci ó va cornencar a viure a
ravals extrarnurs.

Una de les darreres accions pirátiques en
aquest litoral va ser I'encontre qu e es va
produir el 22 de juny de 1757 entre una
ga l io ta d' al gerians i un vai xell mat aron í
davant el cap Roig.

L'embarcació pirata va ser enfonsada i els
moros que se salvaren van ser fets presone rs a
la torre d'en Pere Gros, actual torr e del mas
Petit d'en Ca ixa o t orre del mas Fina
d'Errnedas.

Les torres i muralles que envo ltaven la
vila de Palafrugell van manten ir-se dempeus
fin s a comencam ents del segle XIX. Entre
1816 i 1818 s'enderrocaren sis de les set torres
de la muralla i les pedres s'aprofitaren per a la
co n strucc ió de l'an ornenat cementiri ve l!.
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Segons conta Ramir Medir e! motiu principal
que porta a l'Ajuntament a enderrocar les sis
torres va ser la falta de din ers per a reparar-les
i restaurar-les, i e! perill que e! seu estat ruinós
represen tava per als vei ns. La postura de
l'Ajuntam ent es reflexa cl ar ament en un
informe on qualificava les torres i muralle s de
"piedras asquerosas". Finalment, al novemb re
del 190 8 , l' Ajuntam ent va en de rroca r
l' últim a torre de la murall a qu e qu ed ava
(t orre d' en Moragu es) i el moti u de
l'end erroc va ser que destorvava e! tr ánsit de!
carrer de Pi i Margall.

A ctu alment no queden vestigis visibles
de la muralla, pero en algunes obres realit
zades en cases d el ce nt re h an apa regu t
fragm ents de murall a qu e s'han tornat a
enterrar.

De! que sí queden vestig is, i per cert en
torc a bon estat, só n d e les to rres d e
vig ilanc ia i de defen sa que h i ha dissemi 
nades d ins els term es de Palafru gell i de
M o n t- ras. En s referir em a e ll es se nse
oblidar que duran t l'Edat Mitj an a i part de
la Mod erna, e! tenne ve í de Monr-ras va
formar part de les possessions de! priorat de
Sa n ta Anna i del Cas te ll de Pal afrugell ,
mot iu pe l q ua l, el sis te ma defensiu d e
Mont-ras s'ha d' entendre sempre en relació
i d e for ma co n ju n ta a l d e Pal afru gell.
Mont -r as va segu ir so ta e l domini deis
priors fin s l'abo lic i ó del regirn se ny or ia l,
mom ent qu e passa a formar pa r t d el
muni cipi d e Palafru gell del qu al es va
ind ependitzar l'an y 1858.

En e!s documents medie vals, Mont-ras
és a no me n a t Torro ell a d e Mont -r as o
únic am ent Torro ell a . Aqu est n om pot
te n ir I'origen en una torre medieval o
románica vora de la qu al hauri a crescut e!
po ble. Al 1065 es fa allus i ó a Tor roe11a de
Monte Raso.

-----_...

- .
f\ . T. 11. - ~?1 . PI\LI\ Ff)UGELL, Plaza nueva

L'an y 1280 e! poble pert an yia a Sibil- la
de Pal au, vescomtessa de Bas, pero ja en
docum ents de 1298 i de 1379 es fa con star
que l'església de Mont-ras era del caste ll de
Palafrugell, e! qual era senyoria de! priorat de
Santa Anna de Barce!on a.

Pel qu e respecta a I' actu al esg lés ia
parroquial de Sant Esteve de Mont-ras, data
de finals de! segle XVI i presenta un terrabas
tall fortificar, amb espitl leres i un maraca
sobre la port ada. Aquesta fortificaci ó aleada
sobre la nau i la ca pca lera, es creu qu e és
coe t án ia a la re sta de I'edifici , i va
representar, sens dubte, una bona defensa de
la població enfron t les incursions deIs pirates
o les accions deis band olers.

Les torres de guaita i de defensa
de Palafrugell i de Mont-ras

Entre la torre de San t Sebast ia i la de
Ca lella dominen una amplia panorámica de
la zona cos ta nera i de l'interi or, A mbdues
torres, en albirar a I'horitzó les galeres deIs

Torre d'enMoragues:
vaserendelTocada
l'any 1908perque

destorbava el trimsit
del carrer de
Pi iMargal!
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Església fortificada delSr. Esteve
de Mont-ras:consenc e/s restes

del macaca sobre la portada
i lesespitlleres al terrabastall

Vei"nat de Santa Margarida:
torre del mas Espanyol
i delmas Borrull

pirates o corsaris, enviaven rapidamen t l'avís
a la torre del Moros (Torretes), al castell de
Palafrugell , a la torre de ca n C o lom i a
l'església de Mon t-ras,

EIs senyals de la torre de Sant Sebastia,
aleada sobre la munt anya del mateix nom i a
.165 m sobre el nivell del mar, era una eficient
to rre de gua ita qu e advert ia de qu alsevol
avistament, també, a la torre de Vilaseca i a
les torres del mas Borrull i del mas Espanyol
de Sant a Margarida.

Des del caste ll, l'avís passava a la Torre
Roja, i d'aquesta a les torres disseminades per
la zona d'Errnedas. Les torres de can Boera i
de can Vila tamb écaptaven I'avís del castell.

Tant la torre del mas Fina com la de can
Co lom, pod ie n emetre I'av ís a la To rr e
Sirnona.

Pe l qu e re sp ecte a la to rr e del m,9S
Gorgo ll i de can [ oanol a (c an Prim ) no
compten actualment amb cap torre d'enllac,
no obstant, l'avís els havia d'arribar des de les

to rres d'Errnedas, o des de les pob lac ions
veínes i a través d'alguna torr e actua lmen t
desapareguda.

Les fitxes que presentem a con tinuació
inclouran una descripc ió general de cad a
to rre, així com les seves princ ipals caracterís
t iq ue s , s it ua c ió i h istori a ; n o obs ta n t ,
esbossar la h istor ia d' una to rre no és un a
tasca fácil , dones gen eralm ent ens man ca
documentació precisa sobre els seus origens,
as pe c t e qu e h a d 'esser subs t i t ui t per la
interpre tació arqueológica de les ped res o
deis detall s constructius que presenta; per
altra banda, les torres han passat per molts
prop ie taris a l ll a rg dei s anys, re be nt de
ca dasc un d'e lls el s can vis i ac tuac ions en

. funci ó de les necessitats del momento
Cadas cuna de les fi txes es co mple ta

amb una foto ac tua l de la torre , amb un
pl án o l de s it ua c ió , i la majo ri a d'e lles
com ptaran amb I'aixecament a escala de la
seva planta, alear i secc ió.

1°4

PALAFRUGELL :
1 - Torre de Sant Sebastia
2 - Torre de Calella
3 - Torre del mas Borrul]
4 - Torre del mas Espanyol
5 - Torre de can Vila
6 - Torre Roja
7 - Torre del mas Petit d'en Ca ixa
8 - Torre del mas Sureda
9 - Torre del mas Fina
10 - Torre de Vilaseca
11- Torretes (Torre deis moros)
12 - Torre de can Boera

MüNT-RAS:
13 - Torre del mas Gorgoll
14 - Torre Simona
15 - Torre de can [uanola o can Prim
16 - Torre de can Colom
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La torre deSane Sebasria esta adossada a /'ennita del mareix nom
i s'al~a sobre el penya-segat deRomaboira a 165 m sobre elnil'elldel mar.

Torre de Sant Sebastiá
de la Guarda

••••••••

+
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• EMPLA<;:AMENT :
C im de la muntan ya de Sant
Sebastiá.

Sobre el penya- segat de

Romaboira, a uns 165 m sobre el

nive ll del mar.

• MUN ICIPI: Palafrugell.

• CARACT ERÍST 1QUES:
Fonna: De planta rectangular

absidal, ata lussada.
Mides base: 11,55 m (E-O) i 6,25 m

(N-S)

Alfada: Entre 13,70 i 15,00 m segons

facana.
Gruixparers: Entre 140 cm (pb) i

105 cm (p2)

Núm. plantes:T res plantes i terrat

Tipus de coronament: Merlets de

perímetre rectan gular i
espitlleres.

Aparelldeis murs: Murs arebossats

exteriorment amb cantonades
escairades amb carreus graní tics.

Int eriorment els murs són de

pedra sense treba llar.

• DATA DE CONST RUCCIÓ:
Co mencada l'any 1445.

• HISTORIA
La torre de Sant Sebastía es va comen¡;:ar a

bastir l'any 1445 i a la planta baixa va acollir
la primi t iva ermita de Sa n t Se bas t ia . A
conseq üencia de la pesta de l'any 1650 i 1651
es va decidir de constru ir la nova ermita i
l'hostatgeria, que es va adossar a la facana sud

1

de la torre. Les obres van cornencar l'any 1707
i es van poder construir gracies a les recaptes
fetes ent re els habitants del terme de Palafru
gell i les prestacions particulars. L'hostatgeria
té algunes llindes datades del 1730 i de 1832.

Du rant l 'an y 1994- 95 es va n realit zar
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Fa~ana oest

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
Vigilancia. Degut a la seva
privilegiada situaci ó, es va
constituir en la torre principal de
guaita dins el sistema defensiu de
Palafrugelt i Mont-ras, Desdel
terrat de la torre s'albira una
amplia zona costanera compresa
entre Platja d'Aro, Torroella de
Montgrí i Morir-ras.

• ESTAT ACTUAL
DECONSERVACIÓ

En general: Forca bon estar.
Restaurada entre l'any 1994 i
1995.

Coronament: Conserva en bon estar
els merlets originaris.

Interior: Son estar.
Murs: Son estar. No presenten

esquerdes.
E!ements: Conserva els merlets

esmentats, així com espitlleres i
un matacá a la facana de ponent,
sobre l'ermita de Sant Sebastiá,

Observacions: La torre és de
titularitat municipal.

Planta baixaSecció

~~~:;,LY
I l·
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106x240 cm actualmen t aparedada, d'acc és a
l'ermita. Sobre mateix d' aque sta obertura h i
h a una es p it lle ra rectangu lar de gra ns
d imensions. La tr ap a or igina l d 'acc és a la
planta superior, esta actualment aparedada, es
localit za a uns 50 cm de l'arrancamen t de la
volta (cara nord) i les seves mid es són de
50xSOcm aprox imadament.

P. primera: A la ca ra de llevant hi h a un
petit balcó de 70x170 cm; a migdia, hi ha dues
obe rtures tapades, i l'acc és ac tual des de la
planta inferior i la resta de facanes són cegues.

P. segona: Compta amb una petita finestra
de 53x50 cm situada sobre el balcó esmentat ,
i a mi gdia hi o bse rve m du es es p itl leres
tapades i una finestra oberta en data rece nto
A la cara de pon ent hi ha una obertura que
perm et accedir al maraca, el qual esta un xic
mal mes, ja q ue hi manquen a lguns dei s
carreus de granito

Terrat :. El terrat conse rva els merlets a tot
vo l, i aquests tenen un a espitl lera al mig,
emmarcada amb rajols. A la facan a de pon ent
h i ha un campanar de cad ireta, i prop seu,
junt a la t rapa d' accés, hi ha un verte x
geodesic nacional.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE AL MAS O L'ENTORN
Adossada a l'ermita de San t Sebasti á i al

restaurant-hostatgeria.

algunes obres de reforma de la to rre consis
te n ts e n millorar e ls se us accessos a mb
escales, imperm eabil itzar i sane jar la coberta,
refer els merlets malme sos i netejar interior 
ment les voltes i murs.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
La torre de Sant Sebas tiá compta amb una

planta ún ica a les co ntra des: rectangu lar 
absidal. La part orien tada a llevan t (sobre el
penya-segat) és semic ircular i la de ponent
s'acaba amb un mur rectilini que forma angle
rect e amb els murs laterals. Aquesta form a es
d eu , possiblement , a I' ex ist e n c ia d e la
primitiva capella a la part baixa de la torre.

La facana orientada a ponent té actualment
adossada, a la seva part baixa, l'ermita de Sant
Sebast ia, i sob re la cob erta d' aquest a h i
sobresurt un gran maraca constru'it amb carreus
de gran it que defensava l'acc és,

El mur se m ic i rc u la r és ll eu geram ent
ata lussat, i en aquesta facan a s'h i van obrir
algunes obertures i finestres a l'epoca barroca.

Les plantes de la torre estan separades per
voltes de canó, algunes de les quals conserven
l'ernprernpta d'encanyissat original. La cornuni 
cac ió en tre elles té lloc a través d' escales de
fusta, excepte en tre la planta baixa i la planta
primera que és d'obra, per cert, molt matussera.

P. baixa: S'accedeix a aquesta plan ta des de
l'hostatgeria, a través d'una port a de 92x 192
cm situada a la cara sud. En aquesta matei xa
cara hi trob em, tanmateix, una altra obertura
de similars dimensions, actualment aparedada.
A la cara de tramuntan a hi ha una fin estr a
enre ixada de 90x200 cm, i a la cara de ponent
hi ha una obertura emmarcada amb gran it de
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• EMPLAC;:AMEN T:
Promont ori deIs Canyissos, jun t a
la punt a del mat eix nomoA uns

19 m sobre el niv ell del mar.
• MUN IC IPI:

Calella de Palafrugell.

• CARACTERÍST IQUES:
Forma: De planta rodon a fronta lissa,

ata lussada.

Mides base: 10,30 m de diametre.

Al~ada : 14,50 m
Gruix parets: Ent re 290 cm (pb)i

140 cm (p2)

Núm. plantes: T res plantes i terrat.
Tipusde coronament: G rans i

gruixuts merlets de perímetre

rectangulars. Són interessants les
seves espitlleres articulades/mobils.

Aparelldeis mUTS: G rans carreus

granítics esca irats i col·loca ts en
filades regulars.

• DATA DE CONST RUCCIÓ:
Se li va donar permís de

construcció e128 de juny de 1597
i es va acabar I'an y 1599.

• FUNCIÓ PRINC IPAL:
Principalment de vigilancia, pero

1 10 també fou molt útil com a defensa.

Torre
de Calella

• HISTORIA

Segons consta en el Llibre de Privilegis de
Palafrugell la concessió del permís i l'autorit
zació per edificar la torre data del 28 de juny
de 1597 i fou concedit per I'aleshores Batlle
G ener al de C ata lunya , Mar c Antoni
Montmar i d'Arinyó.

Segons data a la llinda de la poterna de la
torre, aquesta fou acabada l'any 1599.

Per trobar-se en un lloc propens als atacs
dels pirates, la torre fou art illada; i quan més
tard va desapareixer el motiu pel que fou

2

Torre deCalella:
el matad¡defensat'a
I'e!ltTada a la torre .
La porta de la planta
baixa data de I'any 1898.

construida, es va desarmar. En aquesta fase de
desarmament, segons conta Miquel Torroella
va esclatar un dels canons i va mat ar dos
treballadors i en va ferir tres més.

Actualment, l'entrada a la torre té lloc a
nivell de la planta baixa i l'antiga en trada
(poterna), situada a uns 3,65 m d'alcada, s'ha
conve rtit en una finestra. Aquests canv is es
van produir, segons indica la llinda de la
porta de la p.baixa, l'any 1898 i va respondre
úni cament a les necessitat s campe roles de
l'aleshores propietari (Sr. [ofre).
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• ESTAT ACTUAL
DECONSERVAClÓ

En general: Bon estar. Ha rebut
algunes reformes per tal de ser
habitada,

Coranament: Conserva tots els
merIets i espitIleres en perfecte
estar.

Interior: Bon estar. Les diferents
plantes s'han utilitzat com
estatges de la casa,

Murs: Molt bon estar. Molr solids.
Element5 : Conserva les obertures i el

matacá,

SeccióA-A'

-1 1--

Secció B-B' (pis 3)

-
Al~at cara tramuntana

Planta (terrae)

de 1599. A llevan t h i ha una fin estra de
93x160 cm

Planta segona: Mitj a planta esta ocupada
per una sala d'estar i l'al tra meitat és una
terrassa amb bones vistes al mar. A trarnun
tana, hi ha una finestra que dóna al maraca
esment at i encarat a migdia, hi ha un arc
apuntat que d óna a la terrassa esment ada.

A l terrat s'hi pot accedir, des de la terrassa
anterior, mitj ancant una escala met ál-lica i
es ta emme rle ta t pe r gruix uts i massissos
rnerlet s, 4 curioses espit lle res articulades/
girarories i diverses espitlleres normals.

Durant la Guerra C ivil espanyola, la torre
fou confiscada i convertida en pre só pels
milicians.

• SITUAClÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Actualment, la torre esta adossa da a la

facan a nord de la residencia de la família
[ofre-Vila.

O riginarirn ent, la torre estava at llada, i
sego ns di u [ osep Pla e n e l lli b re Cos ta
Brava: "Era un t roc de pedra bellíssim ,
co ns truida amb vertade ra solemn ita t. Per
desgracia -continua- els propi et aris actuals
afegiren a la torre un ed ifici apaissat, d'estil
casernari , desproveit en absolut de gracia.
Avui el conj unt de la torre i de l'ed ific i
contigu se m ble n un port abugi a
monumental".

• DESCR lPClÓ DE LA TORRE
Les plantes de la torre estan separades per

• • • ~ o esre riques, i es comun iquen a trav és
d'una esca la in terior d' obra qu e data de
co rnencaments d' aqu est segle. Origin ar ia
ment , aquesta comun icac ió en tre ta tes les
plantes tenia lloc a través de les trapes realit
zades al sostre. Encara avui podem veure' n
una al terrat,

Planta baixa: Convert ida en sala d' espera
i d' estar de la casa contigua. Té dues portes,
un a d ' ac cés a la t orre de 9 6x2 00 c m
(da tada de 1898) i una altra que comun ica
amb la casa.

Pl anta prim er a : La meitat d ' aqu esta
planta est a oc upa da per l 'escal a d'obra
es me n t ada i la rest a s'h a converti t en
dormitori o En carad a a tramun tan a, i
defensad a per un mar aca hi trob em la
pote rna orig ina l d 'accés a la torre , av ui
conve rt ida en finestra. La llinda d'aquesta
obertura té gravades les lletres JH S i la data



ampits de finestra i en una garita situada en
l'ext rem S-O del mas, de forma cilíndrica i
construida arnb totxos cerarnics. Aquest a
garita esta recalzada sobre un basamen t que
acaba amb una petita ménsula que representa
el cap d'una persona. A l'extrern N -O del
mas hi havia hagut antigament una altra
garita d'identiques característiques.

••••••••
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• EMPLAC;:AMENT:
Veínat de Santa Margarida,a la
vora de la carretera vella de Calella.

• MUNICIPI: Palafrugell.

• CARACT ERÍST IQUES:
Forma : Quadrada sense atalussar.
Mides base:5,85x 5,90 m
Alfada: 13,00 m
Gruix parets: Entre 107 i 45 cm
Núm. plantes: Tres plantes i terrar,
Tipus de coronament: La rneit at del

perímetre del terrat esta coronat
per merlets esglaonats.

AparelldeIs murs: Pedruscall sense
treballar a les cares nord, est i
oest, i carreus granítics arrebossats
a la cara sud.

• DATA DECONSTRUCC¡Ó:
Segle XV-XVI.

• FUNCiÓ PRINCIPAL:
Básicament de defensa.

Torre del mas ·Borrul
(Can Vehí)

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
El mas de can Borrull (de can Vehí) és un

gran casa l de p lant a baix a i dos pisos
superiors, amb coberta a dues vessants i amb
la facana principal orientada a migdia.

El rafee de la cobert a pre senta algunes
rajoles pin tades, El mas estava fortifica r, cosa
que encara notem a les espitlleres, sota alguns

3

La garitadel mas Bonull
es tarecalzada sobre

unbasamentqueacaba
amb unapetita mensula
ambfonnade cap huma

Lesdues finestres
de la torre

del masBonull
nosón originals;
la finestra superior
té menysde 5anys
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• ESTAT ACTUAL

DE CONSERVACIÓ
En general: Bon estar. L'any 1840 va

ser restaurada.

Coronament: Forca bo. Conserva els
merlets.

Interior: Els pisos de la torre s'han

convertit en habit acions del mas.

Murs: Bon estat aparent o

Elements: Co nserva el maraca, pero

hi manquen les espitlleres.

SeccióA-A'Planra terrat

Planta segona: Tarnb é ha esta t convertida
-en dormito rio És l'única planta que mant é la
trapa d'acc és al terrat . Les obertures que hi ha
en aquesta planta no són origínáries. La porta
d'acc és amida 86x 178 cm

Terrat : Esta emme rle ta t a la cara nord i
emmerletat parci almet a les cares est i oest. El
paviment d' aquest terrat esta form at per un
teul at de teula arab amb pende n ts ve rs la
facan a princ ipal que desguassa a través d'unes
gárgo les . Evid entment, aquest teul at no és
l'originari .

El mas d ata del seg le X V I, i e l portal
d'entrada esta adove llat, i a la clau hi ha en
relleu un escut orna mental que tarnbé trobem
a la finestra superior. Les plantes del casal es
comun iq uen per un a interessant escala de
cargol de pedra gran ítica.

La família Borrull-Vehí, actuals propiet aris
i ocupants del mas, h an esta t propieta ris del
conjunt de Santa Margarida des de fa més de
4 seg les . Antigament, e l casal de San ta
Margarida era un mas molt més petit i humil.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA T ORRE
RESPECTE EL MA S O L'ENTORN
Ad ossada a l'extrem S-E del mas. Es not a

clarament que l'espai que separava el mas de
la torre és va con struir posteriorm ent, un cop
desap aregut el perill de la pirateri a i e l
bandolerisme i amb l'intenci ó d' in teg ra r la
torre a les dependen cies del mas.

• DESCRIPCI Ó DE LA T ORRE
Les tres plantes de la torre estan separades

per voltes de carió i comun icades en tre elles a
través del m as. A ctualment n omés es
conserva la trapa d'acc és al terrat i la resta
van ser aparedades a mit jans del segle passat .
Va ser en aquesta epoca quan es va constru ir
la torre de la banda N-E del mas, la qual és
exteriormen t una imit ació de la descrita.

Plan ta baixa: U ti litzada actualment com a
magatzem , ha esta t molt reform ada. A la ca ra
de ponent hi h a la porta d'acc és, d e
construcc ió torca recento

Planta primera: Convert ida des de fa molts
an ys en dormitori de l mas, prese n ta uns
int eressan ts dibuixos i pintures a la volta . A
la cara oest hi ha la porta d' acc és de 160x175
cm i a la cara sud hi trobem una finestra de
160x175, amb escut orna men ta l a la llinda.
Hi ha fotos de princ ip is de segle en les que
encara no hi apareix aquesta finestra .
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• EMPLA<;:AMENT:
Veinat de Santa Margarida,
a la vora de la carretera vella
de Calella.

• MUNlClPl: Palafrugell.

• CARACTERÍSTlQUES
Forma: Cilíndrica sense atalussar.
Mides base: 5,50 m de diametre.
Alfaáa: 17,25 m.
Gruix parets: Entre 110 i lOOcm.
Núm. plantes:Quatre plantes i

tcrrat. Una de les plantes no
existia origináriarnent.

Tipus de coronament: Té 5 merlets
esglaonats amb una espitllera
al migo

ApareUdeis murs: Pedra rogenca de
la zona sense treballar. Les
obertures estan emmarcades amb
granit color grisós.

• DATA DECONSTRUCC IÓ:
Segle XVI-XVII.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
114 Básicament de defensa.

Torre
del mas Espanyol

Lawrre
del mas

ES/Janyol
és una de
les torres

millor
consermdes

de les
contrades .

Conserva Wts
e/selements

defensius
idevigiliincia

originals

4
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• DESCRIPCIÓ DEL MAS
El mas Espan yol , rest aur at també l'any

1980, data del segle XVII i presenta un molt
bon estat de conservació.

La (aca na pr in c ipal es ta o rie n ta da a
migdia, i el mas esta cobert per una teulada a
dues vessant s. A l'interior del mas hi trobem
algunes obertures amb llindes típiques del
segle XV i XVI.

Sota l'ampit de la finestra, situada sobre la
porta d'entrada al mas, hi ha gravada la data
de 1725. Aqu esta data podria indicar la data
de fina lització d'algunes obres o ampliacions
de la masia originaria.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Aill ad a a l' extrem sud-oes t del mas i

comunicat amb aquest a través d\n pont de
pedra descobert.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
Originariament, la torre tenia tres plantes i

terrat. Actu alment, la segona planta té una
aleada de 6,45 m i a la meitat d'aquesta aleada hi
ha un forjat de fusta, a base de bigues i taulers,
que permet aprofita r millor l'espai interior.

Planta baixa: S'h i entra per una port a de
69x142 cm, orien tada a est, que es va obrir
posteriorment , l' anti ga trap a d 'a ccé s a
aquesta planta encara es conserva i té unes
mides de 42x48 cm En aquesta plant a també
hi ha una espitllera doble apaissada.

Planta primer a: Hi t robem la poterna
d'accés a la torre de 60x145 cm encarada a
tramuntan a i que act ualmen t es comunica
amb el mas a trav és del pont de ped ra
esmentat. En aquesta planta també hi trobem
una finestreta de 25x25 cm (exterior) i dues
espitlleres de 40x40 cm (interiors). La volta
esta encanyissada i h i trobem la trapa d'accés
a la planta superior de 50x54 cm

, Planta
ron-e

Planta segona : T é una fin estra de 49x60
cm amb fest ejadors, orien tada a llevant i
espitelleres emmarcades amb gran it, de forma
rectangular a l'interior i quadrada a l'exterior.

Planta tercera: Mostra una finestra de 34x36
cm encarada a migdia. El paviment d'aquesta
planta és de fusta; i antigament aquesta planta
i l'anterior formaven un a planta única. A
través d'un a trapa localitzada en el comenca
ment de la volta es pot arribar fins el terrat.

Ter rat : El co ro na me nt de la torre es ta
format per un seguit de merlet s esgraona ts
amb espitlleres al migo El matacá que protegia
l' entrad a és de material ce ram ic i es ta
sos t ing ut per ca rte l· les de gra ni to U nes
gago les rep artid es a tot vo l se .' n cu ide n
d'escórrer l'aigua del terrat ,

Secció A-A'

• ESTAT ACTUAL

DE CONSERVACIÓ
En general: Molt bo. A princ ipis

dels anys SO es va restaurar.

Coronament: Es conse rva to t i en

molt bon estat .

Interior: Immillorable. Co nserva

totes les voltes,

Murs: Molt bon csta t

i molt ben restaurats .

Elements: Mant é en bon esta r

totes les obertures,
fins i to t, el matacá.

Observacions: És una de les tor res

rnés represen ta tives,

fotoge n iques i m és ben

conservad es de les con trades.

r
f
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• EMPLA<;:AMENT:
Vemat de Santa Margarida, a la
vara del camí d'Ermedás.

• MUNICIPI: Palafrugell,

• CARACTERÍSTIQUES
Fonna: Cilíndrica atalussada.
Mides base: 6,30m de diárnetre.
Alfada: 13,10m

Gruix parers: Entre 160 i 65 cm
Núm. plantes:Tres plantes i terrat.
Tipus de coronamenr: Parcialment

ernmerletat i amb espitlleres
al migo

AparelIdeis murs: Pedra rogenca de
la zona sense treballar. Les
oberturesestan emmarcadesarnb
granit color grisós.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Finals dels segle XVI o principis
del segle XVII.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
1 16 Defensa.

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
El mas de can Vi lá té la facana princ ipal

o r ien ta da a m igdi a , i e n e l rafee hi h a
rajoles decorades amb rodones i enre ixats
de color blanc.

La ll inda de la porta principal i de la
fine stra superior tenen gravada la dat a de
1710. És també interessant observar els escuts
i la data de 1735 que hi ha en un travesser de
la llar de foc. '

5

Entre els anys 1965 i 1966, la masia fou
restaurada, i se'n van adona r que no ten ia
fon aments. Va ser arran d'aquesta mancanca,
i per evitar que els murs es poguessin obrir,
que es van construir els dos cont raforrs a la
facana de ponent.

A la facana princip al, podem notar-hi un
rellotge de sol i una gárgola de gran ito

Pels vo ltan ts de la casa, h i ha en te rrats
restes de fon aments d'ed ificacions antigues,
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Secció A-A'

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVAC¡Ó

En general: Bon estat.

Coronament: Bon estat . Es conserven

els merIets esmen tats.
Imerior : Bon estat , a excepció de la

segona planta .

Murs: Molt bon estar .
Elements : Conserva tot s

els elements de defensa
(espit lleres, matacá...)

Secció B-B'

L

Plantaterrat

Alqat cara migdia

terrat hi ha una trapa d'identiques caracter fs
tiques que l'ant erior,

Terrat : Hi trabem e!s merlets i e! maraca
esmen ta ts anteriormen t. L'aigua d'aqu est a
planta es recull i s'escorre mitjan cant unes
gárgoles de grani to

Tot i trabar-se en e! pla, des de! terrat de la
torre de! mas Vilá, pot gaudir-se d'una gran
vista sob re la to rre Roj a i la torre de ca n
Borrull , en primer term e, i torr e Simo na i
torre de Sant Sebasti á, més allunyades.

• SITUAClÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
La torre esta situada a l'extrem sud-oest

de! mas, i separada d'aquest per un pont de
pedra descobert .

així com un passadís de rajol cuit pe! qual
podia passar-hi una persona estirada.

• DESCRlPClÓ DE LA TORRE
La torre comun ica amb e! mas a través d'un

pont de pe d ra sit ua t a uns 3 m del so l,
prat egit per un maraca en períec te esta t que
defe nsava l' ent rada. Aques t matac á es ta
format per carreus de gran it amb una espite
llera rectangular al mig, i esta sost ingut per
unes mensules del mateix material.

Plan ta baixa: Es tra ba a n ivell de l sol, i
actualment s'utilitza com a celler. Esta separada
de la planta superior per una volta esferica de
pedra, i no hi manté comunicació directa. La
porta d'accés a aquesta planta es traba sota del
pont esmentat i té unes mides de 68x140 cm.
En aquesta planta h i manquen espite lleres i
altres elements de vigilancia o defensa.

Planta prim era: És la planta d 'ac c és a la
torre. Co munica amb e! mas a través de! pont
esment at ante riorment i presenta les següents
obertures: pote rna d'entrada de 72x163 cm
orientada a nord; 4 espitlleres repartid es a tot
vol, de les qual només dues són visibles des de
l'ex terior; fines tra de 43x68 cm encarada a
llevant, i amb espitl le ra rec ta ng ular sota
l'ampit. Aquesta planta ha esta t arrebossada i
emblanq uina da, i s' u t ili tza co m a esta tge
ocas iona l del mas. Mitj ancant un a t rapa
realitzada a la línia d'arrancament de la volta
esférica, podem acced ir a la planta superior.

Planta segona: Aquesta planta , arrebossada
ja fa molt s anys, té 5 espitl leres quadrades
repart ides a tot vol, i encarada a migdia h i ha
un a fin estr a de 70x98 cm. Per arr ibar al
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• MUNICIPI: Palafrugell.

.....

• CARACTERÍSTIQUES
Fonna: Ci líndrica sense ata lussar.
Mides base: 3,90 m de diárnetre.

Alfada: 13-15m segons punts on es

prengu i.
Gruixparets : De 65 cm (consrant)

Núm. plantes: No té cap planta.
No més hi ha un a escala de cargol

int erior que comunica les tres

plantes del mas.

Tipusde coronament: No conserva

l'original. Ac tualment esta coberta

per una reulada canica de teula.
Aparell deismurs: Pedra rogen ca de

la zona sense trebaIlar, aferrada

amb argarnassa i amb acaba r
arrebossat .

• EMPLA<;:AMENT:
Paratge els Lladrers, prop del camí

d'Ermedas.

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.•

• DATA DE CONSTRUCCIÓ:
Segle XVI.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
Vigilancia. La funció de defensa la
va realit zar sempre el mas

1 18 fort ificar annexe.

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
En el segle XVII -XVIII es va con stru ir,

adossa t a la torre , l 'ac t ua l mas. A qu est
gran mas té tres plan tes i esta cobert amb
teu la arab a dues vessants. La comun icaci ó
entre les plantes té lloc per l'escala de la
torre.

La facana princ ipal del mas esta orientada
a ponent i té un gran port al adovellat a la
cl au del qua l s'h i observa, en rell eu per o
forca desgastat, la creu del Priorat de Sant
A rma,

Aquest dist intiu el trobem tanmateix en
dues obertures més: a la finestra de la plant a

--- - - - - - -
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Al~at cara ponent

• ESTAT ACTUAL
DECONSERVACIÓ

En general: Regular.

Coronament: No conserva l'original.

Interior: Manté l'escala de cargol

int erior.
Murs: Present en algunes esquerdes.

Elements: Conserva les finestres i les

espit lleres.
Observacions: A diferenci a de tat es

les altres torres de vigilancia i de

defensa, aquesta torre no compta
amb divisions per plantes sin óque

té una escala de cargol que va des

de la planta baixa fins a pocs

metres de dale 1 19
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primera sobre la port a d 'entrada, i a un a
finestra conve rtida en balcó, a la facana de
migdia.

Els rafees n ord i es t de la casa, t en en
rajoles pintades amb tr iangles de color blanco

A la facan a post erior es co ns e rva un
matacá que defensava una finestra i l'entrada
poster io r, a ix í co m du es esp itl le res
quadrades.

A la faca na princip al h i h avi a dos
matacans més, identics a l'existent, que van
ser ende rroca ts als anys 40 , i ente rrats al
gallineroEn aquesta facana s'hi conserva una
esp itl le ra rea litza da a l so l de la p la n ta
primera.

Els murs de! mas són de pedra rogenca de
la zona a mb les obert ures i les ares t es
escairades amb granit color grisós.

• SITUACIÓ ACTl)AL DE LA TO RRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTOR N
La torre esta adossada a l'extrem nord-oest

del mas, va servir de defen sa duran t les
epoques de pirateria i de bandolerisme.

• DESCRIP CIÓ DE LA TORRE
Aquesta at ípica i singular to rre co mpta

amb sis espitlleres quadrades i dues finestres
rectangulars escairades amb pedra graní tica
de color grisós.

A nivell de la teulada hi ha una gárgola,
detall que fa suposar que ant igament la torre
va comptar amb un terrat des d'on albirar i
transmetre els avisos.

Des de la part super io r de la torre , es
gaudeix d'una amplia pano rámica vers e! pla
de Mont-ras, Errned ás, Santa Margarid a i
Palafrugell. Per la seva situac ió intermi tj a
entre la costa i e! caste ll de Palafrugell i les
to rres d 'Errned as, pod em assegura r que
durant l'Edat Mitj ana va mantenir un a
estreta re!ació amb totes elles.
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rajoles deeorades amb triangles vermells.
A la reforma dels anys 1983-84, només s'hi

va deixar la facana, ja que els forjats i distri
bueions interiors es van fer totes noves.

Aetu alment esta abandonar,

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
El mas Petit d'en Caixa data de finals de!

segle XVII o principis de! segle XVIII.
A la llin da de l portal d'entrada s'hi not a

l'emblema de! Priorat de Santa Ana.
La eo berta és de teula arab, i e! rafee té

• EMPLACAMENT:
Vemat d'Ermedas,a uns 2 kmde
Palafrugell,

A principis deis
anys80es va

iniciar unarefonna
del mas ide la torre.

Lesobres van
quedar aturades

iaCtlUllment

estll abandonar

• MUNICIPI: Palafrugell.

• DATA DE CONSTRUCCIÓ:
SegleXIV·XV.

• CARACTERÍSTIQUES:
Forma : Rectangular no ata lussada.

Mides base: 5,30 x 5,50 m
Alfada: 12,00 m
Gruixparets: Entre 125 i 95 cm
Núm. plantes: Dues plantes.
Tipusdecoronament: A la reforma

soferta durant l'anv 1983-84esva
eliminar el terrat.

Aparelldeis murs: Carreusde granit
escairats i col·locats en filades
forca regulars.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
Vigilancia i defensa.

l Torre del mas
j Petit d'en Caixa

120

_ 1-
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• ESTAT ACTUAL
DECONSERVACIÓ

En general: Bon e~tat: Va restaurar-se

duran t els anys 1983 i 1984.

Coronament: Va ser elimina t a la

restauració esmentada.
Interior: Bon estat . Les voltes es van

reforcar amb formigó armar.
Murs: Bon estat. A la reforma es van

eliminar les esquerdes que
presenta va.

Elements: FOfadel terrat s'ha n

conservat to ts els elements

originaris.

Ob servacions: És una de les torres

més anti gues de la zona. 12 1

f
f

I

I
___Id,

..-1-

1

Planta baixa

Plantapis

La planta baixa esta a n ivell de terra i s'h i
accedeix per una poterna adove llada d'arc de
mig punt. A la reforma esmentada, es va obrir
una altra porta a la facana oest que d óna a la
planta primera del mas.

La planta primera compta també amb una
altra porta d'ident íques característiques que
l'an terior, situada sobre d'aquesta, pero més
bai xa d' alcad a . A qu est a obert ura té un a
sage te ra a l cos tat . La rest a de facanes
presenten cadascuna dues sageteres rectangu
lars i centrades.

En fot ografies an te rio rs a la rest aur ació,
podem observar que la tor re conservava els
forats deixats per les bastides amb que va ser
construida.

Aquesta to rre do minava un a vasta zona
co mp res a en tre Pal afrugelI , e l peu de les
Ga varres i el terme de Vall-llobrega.

Secció A-A'

- ------= . ~. --

Alfar caramigdia

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MA5-0 L'ENTORN
La torre esta adossada a la facana est del mas.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
A princ ipis deis anys 80 la torre presentava

un esta t ga ire bé ruinós, ja que les voltes
estaven mig enr unades i la facana princip al
tenia una gran esquerda que la travessava de
dalt a baix . Fins i tot, en el terrat , h i havia
crescut una olivera.

La reform a realitzada els anys 1983-84 li
era del tot nece ssar ia , pe ro llástima qu e
s'anul-l és l'accés al terrat , perdent-se així una
pan típ ica d'aques tes construcci on s i una
excel-lent vista deis voltants .

Les dues plantes de la torre estan seprarades
per una volra de canó arrebossada i comuni 
cades entre sí per una trapa.
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• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE

RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
La torre es comunica amb el mas a través

d'una ed ificaci ó an nexa de du es pl an tes
situada a la facana nord del mas.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
La torre del mas Sureda té 4 plant es i el

terrat . Es creu, no obstant , que originaria
ment comptava només amb 3 plantes. La gran
aleada que presentava la plant a primera va
permetre construir-h i, en un momen t donat ,
una volta al mig i aprofitar millor el volum.

Actualment , l'acc és a la plant a baixa i a la
plant a primera de la torre té lloc des de la
casa; les plant es primera i segona es comuni
quen per una escala modern a adossada a la
paret interior; la comunicació entre la planta
segona i la plant a tercera es realitza a través
d'una escala estreta de pedra molt int eressant ,
oberta en el gruix del mur ; i finalment, la
planta tercera i el terrat es comuniquen a
través de la trapa original, i amb l'ajut d'un a
escala de rná de fusta.

Les parets i vo lt es de cadascuna de les
plantes, a excepció de l' última, estan arrebos
sades i pintades. La planta tercera presen ta
l'aparell originari amb pedra sense treballar
aferrada amb argamassa.

A la vo lr a de sepa rac ió de la p lanta
te rcera amb el terr at, h i havia origina ria
ment una espitllera al mig, ara tapada, que
permetia controlar l' in ter ior de la torre des
del terrat. L'existencia d'aquesta espitllera, i
la co nseqüe nt en t rada d' a igu a , ex pl ica
l'existencia de diverses gárgoles a n ivell de

Torre emmerlatada i ambrestes d'un mataca quedefensava
l'entrada original. La finestra de la planta baixa ide la planta
primera no tenenmésde 50 anys.

• DESCRI PCIÓ DEL MAS
L'antic mas que es trobava al costar de la

torre i que datava del segle XVI-XVII posseia
un portal adovellat i es comunicava amb la
torre a través d'un pon t eventual de fusta, que
més tard es va subst ituir per una arnpliació
del mas, quedant així adossats.

Fa alguns decenni s, aquest casal va ser
enderrocat, i en el seu lloc s'h i va construir
una mena de palauet neorenaixentista.

• EMPLA<;::AMENT:
Vemat d'Errnedás, a uns 200 m
del mas Petit d'en Caixa. A uns
50 m sobre el nivell del mar.

• CARACTERÍSTIQUES:
Forma: Cilíndrica, lleugerament

atalussada. Pan de l'aralussarnent
esta soterrar.

Mides base: 5,70 m
Alfada: 16,40 m
Gruixparets: Entre 135cm (pb) i 70

cm (p3).
Núm. plantes: Quatre plantes i terrat.

Es creu que origináriarne nt hi
havia només 3 plantes i el terrat.

Tipusde coronament: Posseix 9
merlets esgraonats amb una
espitllera al mig de IOx37 cm

Aparelldeis murs: Pedra de la zona
sense treballar. Les obertures estan
emmarcades amb granit.

• MUNICIPI: Palafrugell.

t Torre del mas Suredat
j (o can Tupí o del Marqués de Camps)

• DATA DECONSTRUCC IÓ:
122 Segle XVI-XVII.

+
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EL SISTEN A DEFENSI U DE PALAFR UGELL 1 DE M ONT - RAS

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
Vigilanc ia i defensa.

Resultava un bon tramp olí

de senyals ent re Sant Sebastia

i les torres d' Ermedas (t. mas Fina

i t. mas Peti t d'en Caixa) i torr e

Simona,

Secciók A'

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVACIÓ

En general: Bon estar.

Coronament: Es conserva tot i en

bon estar.

Interior: Molt reformat, sobreto t les

tres primeres plantes.

Murs: Bon estar.

Elements: Conserva les espitlleres,

les finestres i les restes d'un
rnatacá.

Observacions: La torre compta

amb algunes obertures i finestres

oberre s en dates recents

que no s'adiuen amb les

tipologies d'obert ures usuals

a les torres. A més, alguna

d'aquestes obertures no man t é

una correspondenc ia crono lógica

amb l'epoca de construcció

de la torre. 123

~i1J). {ij' ~
O m.

nivell de la segona planta, h i ha una espit llera
quadrada similar a les an teriors; i a uns 4 m,
damunt mateix d'aquesta, hi ha una finestra
emmarcada amb gra n it de 60xSO cm amb
festej ad or s interior s i amb espitl lera sota
l'arnp it . A l costa t d' aqu esta finestra (planta
tercera) podem notar-hi les restes d'un matacá
de! que només h i resta l'obertura al mur de
50xSO cm i dues mensules.

y
P. Baixa P.Primera

Q)J=Q)
P, Segona P. Terrera

()
.Terrat

la planta tercer a, a més de les exist ents a
nivell de! terrat.

Cara oest: A niv ell de la planta baixa h i ha
un a porta emmarcada d' arc de mi g punt
oberta fa pocs anys, damunt mate ix d' ella, i
sit uada uns 4 m del so l hi h a una petita
fine stra d' arc co n op ia l qu e t amb é és de
construcció recent , i situada a uns 2 m per
sobre d'aquesta finestra, hi ha una espitllera
quadrada d'arma de foc, que juntarnent amb
dues gárgoles de granit són e!s únic s e!ements
or iginals d'aqu esta facan a. El mur de! terrat
presenta en aquesta fac;:ana un a esquerda de
certa importanci a.

Cara nord : Hi ve iem només un a espitllera
qu adrad a d 'arma d e foc i due s gárgo les
d' identiques característiques a les esmentades
an te riorment. L'espitller a es traba arran de!
sol de la planta segona, al mateix nivell que
I'espitllera de la cara oest.

Cara sud-es t : I'un ica obertura ex iste n t a
aquesta cara és la corresponent a una finestra
de co nstrucc ió rec ent, situada a la planta
segona. Segons es despren de fotos an tigues i
d 'un d ibui x de [ c an C arande ll (Baj o
Ampurdán), aquesta finestra es va obrir en un
p un t on h i h avi a o r ig in ár iament du es
espitlleres quadrades similars a les vistes fins
ara . So bre d' aquesta fin estra, i a n ivell de!
terrat, hi trabem dues gárgoles més.

Cara sud: A niv ell de la planta baixa hi ha
un a obertura no originaria que comunica e!
mas amb la torre i es localit za sota mate ix de
la potern a originaria. A l seu costat mat eix, hi
h a un a finestr a vidriada i enre ixa da d'arc
conopi al que, segons es despren del dibuix
mencionat de [oan Ca randell, era la port a -no
ori ginaria- d 'acc és a aques ta planta. A la
planta prim era, i comun icada també amb e!
mas, hi trabem la potern a originaria d'entrada
a la torre de 74x165 cm, que com veurem més
endvant, estava defensada per un matacá, A



PlRATES, CORSARIS 1 TORRE S DE MOROS

9

comprar el mas l'any 194 1 a la família Fina
de qui conserva encara el nomo

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
La to rre esta adossada a l'ext rem de la

fac an a oes t de l mas. Aq uest mas data del
segle XVII o XVIII.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE

Les plantes de la torre estan separades per
volta de canó i ent re elles es comuniquen de la
següent manera: de la planta baixa a la primera

Torre
del mas Fina

Fafana nord
de la torre

del mas Fina,
construida

ambcarreus
escairats
degranit

• HISTORI A
Segons l'histor iador [oan Badia i Horns,

aquesta to rre, o bé la del mas Peti t d'en Ca ixa
dev ia ser l'anomen ada torre d'en Pere G ros,
situada prop del mas Pelegrí, on I'any 1757
foren port ats els pirates presos en el combat
que va ten ir lloc enfront el Ca p Roig.

A princ ipis dels anys 50 un llamp que va
caure sobre la torre va danyar els murs de la
facana oest i sud, i per evitar la seva caiguda van

. col-locar-hi uns tirants rnetal-lics que les trava.
L'any 1976 es va rejuntar rota la facana de

migdi a.L'actu al pro pietari (Sr.Geron és) va

• CARACTERÍSTIQUES:
Fonna: Rectangular senseatalussar.
Mides base: 5,50 x 5,65 m
Alfada: ActuaIment 12,60 m
Gruixparets: Entre 110 i 65 cm
Núm. plantes: Tres plantes i terrat

caben.
Tipus de coroncmenr. No conserva

l'original. Ara esta coberta per
una teulada a una vessan t,

Aparelldeis murs: Carreusde granit
escairats i col-locats en filades
regulars.

• EMPLA<;:AMENT:
Veínat d'Ermedás, vara l'ermita
de Sant Ramon.

• MUNICIPI: Palafrugell.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
SegIeXV-XVI.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:Defensa.124

,t



EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL 1 DE M ONT-RAS

125

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVAClÓ

En general: Necessita obresde
millora

Coronament: No es conserva.
Interior: Mal estar. Les voltes

presenten importantes
esquerdes.

Murs: A principis deis 50
un llamp va danyar les facanes
oest i sud.

Elements: El maraca i les obertures
estan en torca bon cstat,

mm-

l'e spitllera és de forma quadrad a. Aquest a
planta també esta arrebossada interiorment.

Terrat : A ctualment es ta cobert pe r un a
teulada de teula arab, i en el seu int erior hi ha
dotzenes de co loms. A llevant , hi h a un a
finestra de 38x 42 cm, una espitllera rect an 
gular i una obertura de 68x100 cm que d óna
al maraca. Aquest rnatacá té dues espitlleres
d'arrna de foc, i era l'encarregat de defensar
l'entrada de la torre. A la facana de migdia hi
ha una altra obertura de 48x67 cm, i a ponent
una altra de 30x37 cm, i una de tapada.

·- '.ID- /' '--.
-~ '(,',h
--=--~ ~ ((',r:, 1 I

Al~at caraponent

a través d'una trapa de 4Sx60 cm, de la primera
a la sego na rnitj ancant un a esca la interior
d'obra, i de la segona al terrat , a través d'un a
altra trapa de 46xS7 cm. Sens dubte, l'escala
interior es va construir un cop desapareguts els
perills de la pirateria i del bandolerisme.

Pl an ta bai xa: T é una porta d' acc és de
70x 160 c m enca ra da a ll evant, i de
cons t rucc ió, possiblement post erior a la
construcc ió de la tor re. A pon ent hi ha dues
espitlleres, una d' elles tapada int eriorment.

Plant a primera: en aquesta planta hi trobem
la pot erna d'acc és a la torr e, de 71x170 cm,
actualment tapada, encarada a llevant, damunt
mateix de la porta de la planta baixa; a rnigdia
hi ha una finestra de SOxSO cm, enquadrada
amb granit i amb una espitllera rectangular sota
l'ampit , A les facanes de ponent i de tramun
tana, hi ha una espitllera a cadascuna. Aqu esta
plant a té els murs interiors arrebossats i ernblan
quinats, i la volta presenta algunes esquerdes.

P la n ta segona: present a una finestr a
encarada a pon ent de 67x78 cm i emmarcada
amb pedra gran ítica. A les cares de llevant i
de tramuntana, hi h a un a espitllera rect an
gula r de Sx3 0 cm interiorment i qu adrad a
ex ter io rme n t. A la facana de mi gdi a,
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PlRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

• EMPLA<;:AMENT:
Vemat del mateix nom, al final
delcarrer Francesc Layret,

• MUNICIPI: Palafrugell.

• CARACTERÍSTIQUES
PRINCIPALS

Fonna: Cilíndricaatalussada.
Mides base: De 6,85 m de diárnetre.
Alfada: Actualment entre 8 i 8,50 m
Gruixparets: Entre 140 i 90 cm
Núm, plantes: Actualment conserva

només duesplantes.
Tipus de coronament: Desaparegut.
Aparelldeis murs: Pedra sense

treballaragafada ambcale,

• DATA DE CONSTRUCClÓ:
Segle XVI-XVII.

• FUNClÓPRINCIPAL:
126 Defensa.

--- - - - - --

Torre
de Vila-seca

A les parets
de la torre

atalussada
de Vilaseca
encara s'hi

noten les
restesdel mas

que va rerur
adossat fins
a /)Tinci/Jis

deis 60

10



EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL 1 DE MONT-RAS

• HISTORIA
Fins a pr inc ipis deis anys 60, la torre va

tenir adossada a les cares sud i est una casa de
pages anomenada mas Nou, de construc ció
posterior a la torre. Encara avui hi ha restes
d'aquest mas en els murs de la torre.

Durant l'epoca en que ambdues construc
cions van coexisti r, la part alta de la torre
estava coberta per un teul at de teula árab
sostingut per bigues de fusta. Passats els anys,
i sense cap reforma efectuada, tan ts sols hi
rest a un a j ássera ce n t ra l de fusta, un a
columna central i bocins de teula escampats
pe! terra.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Actu alrnent la torre esta aillada i en la seva

epoca , podria haver esrat una to rre de les
anomenades col·lectives.

• DESCRIP CIÓ DE LA TORRE
Les dues plantes que perduren de la torre es

comuniquen a tav és d 'una trapa de 65x65
cm, realitzada a la vora de la línia d'arranca
men t de la vo lta de pe dra. La torre est a
enlairada uns 2 m del sol i aquest volum esta
reblert de pedres. Possiblement, les parets de
la torre encara baixen algun metre més del
que ara s'observa.

La planta baixa, aixecada actualment uns 2
m del sol, té les parets i el sostre arrebossats.
A la cara de ponent, hi ha la poterna d'acc és
de 70x152 cm i una espitllera quadrada. A la
cara de tramuntana hi ha una altra espitllera,
pero tapada interiorment. A llevant, de cara
a la riera, hi ve ie m una espitl le ra dob le
enquadrada. Finalmenr, A la cara de migdia,
hi h a una finest ra de 41x45 cm amb un a
espitllera rectangular sota l'ampit .

Plan ta primera: Exposada a les inclemen
cies meteorologiques, present a les següents

---- - - - -

AIra¡ cara migdia

.!~

Secció plantabaixa

obertures: a la cara de migdia, damunt mateix
de la finestra esmentada, n'h i ha una altra de
6I x84 cm que també té una espitl lera sota
l'ampit. A la ca ra de llevant h i ha du es
espit ller es quadrad es i emma rcades amb
granir. 1pe! que fa a les cares de tramunt ana i
de ponent , hi ha una espitllera a cadascuna.
En el ce n tr e d 'aqu est a planta hi ha un a
columna de pedra que sostenia la coberta.

To tes les esp itl leres es me n ta des só n
qu ad rad es ex terio rmen t i rectan gu lar s a
l'in terior.

Des de la finestra superior es divisa una bona
perspectiva de! vemat de Sant Margarida, de
Sant Sebastiá i de Palafruge!l.

Secció B-B'

Planta terrar

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVACIÓ

En general: Mal estar.

Coronament: No es conserva.

Interior: Mal estar. Només es

conserva la volta de la planta

baixa.

Murs: Regulars.

Elements: Conserva algunes

espitlleres i finestres.

Observacions : És de titu laritat

mun icipal.

12 7
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PlRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

llXlRErESI1l1lRl ouSIllOO\l

• EMPLA\=AMENT:
Puig de lesTorretes,al final del
carrer Calderon de la Barca.

• MUNICIPI: Palafrugell.

• CARACTERÍSTIQUES
Fonna: Cilíndrica senseatalussar,

Mides base: De5,00 mde diárnetre.
Alfada: Actualment entre 3 i 5 m
Gruix parets: Entre 110 i 65 cm
Núm. plantes: Actualment conserva

només dues plantes.
Tipus de coronament: Desaparegut.
Aparelldeismurs: Pedruscall (pedra

marronosa de la zona) sense
treballar i agafada ambargarnassa.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Segle XVI-XVII.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
128 Vigilancia.

Torretes
(O Torre deIs Moros)

Lawm
deis Moros
(TonetesJ

estaen mal
estat

i els murs
presenten

importants
esquerdes

11
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Secció B-B'

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVACIÓ

En general: Ruinós.

Coronament: No es conserva.

Interior: Mal estar. Només es

conserva la volta de la planta

baixa.

Murs: Regulars.
Elements: Les espitlleres han esta t

tapades, No conserva res més.

EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL 1 DE MONT-RAS

AI~a ( per A-A'

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
La casa actualment adossada a la torre és de

construcció molt posterior a aquesta , ja que
així ho indiquen els tipus i característiques de
les obertures encara existents .

Les par et s que quede n de mpe us són de
pedra de la zona, color fose, amb argila al migo

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN

Actualment la torre es ta adossada a
l'extrem N-O del mas, pero antany possíble
ment va estar aillada.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
En aques ts mom ents la to rre co nse rva

només dues plantes, separades perouna volta
de pedra arrebossada i no hi ha comunicació
directa entre elles.

La planta baixa té una aleada interior de 280
cm i es traba assentada sobre un petit tossal de
roca . La porta d'acc és de 1OOx 180 cm esta
encarada a migdia i comunicada amb la casa.

La planta primera, actualment en runes, té
la poterna quasi sobre mateix de l'nterior, i
e ls seus mur s, presenten grans esquerdes i
diferencia d'alcades,

És coherent pensar que la torre va comptar
antany amb una plant a més.

En el seu temps va ser, sens dubte, una bon
tr ampol í de senyals enve rs el s pob les de
Pa lafruge l1 , Llofriu, Mont-ras, Escl an yá i
Regencós. Des de la primera plant a es divisa
una pano rámica als qu atr e vents que la fa,
junt amb les de Sant Sebastia i Ca lella, una
de les torres més import ant s dins del sistema
defensiu medieval de Palafrugell.
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• EMPLA(:AMENT:
Carrer de la Font núm. 41 ; dins
del nucli urbá,

• MUNICIPI: Palafrugell.

• CARACTERÍSTIQUES:
Forma: Rectangular irregular, sense

atalussar,
Mides base: 5,75m cara nord, 5,15m

cara sud i 4,75 m cares est i oest,
Alfada: 12,20 m en la facana sud.
Gruix porets : Entre 110cm en parets

de la p. baixa i 60cm en parets de
la p.segona,

Núm. plantes: Tres plantes i terrat.
Tipus de coronamenr:Corsera a tot

vol sostinguda per cartel·lesde
granit.

Aparelldeis murs: Possiblement pedra
sense trebalIar. Actualrnent les
facanes estan totalment
arrebossades i la facana sud esta
emblanquinada fins a un 5 m

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Any 1500.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
13° Defensa.

Torre
de can Boera

Fa~ana sud
de la torre

decan Boera:
l'obertura

de la ¡llantabaixa
no és original

compor
comprot'ar-se

en fotos antigues .

• HISTORIA
La torre de can Boera data de l'an y 1500 i

in icialment estava aillada.
Segons Miquel Torroella la to rre era un a

construcció aixecada pe! municipi i forca més
enda van t (1700 apro xirnada me nt ) va se r
co mprada per la família Boera que h i van

12

edi ficar un a casa adossada. A l'an y 174 5,
sego n s dat a gra vada a la ll inda del po rt al
d'entr ada al mas, aq uesta va rebre algunes
obres de reforma.

Actualment el conjunt pert an y als deseen 
dents de la fam ília Boera i les plantes de la
torre són una part més de la casa.



EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL 1 DE MONT-RAS

Segon em va indicar e! sr, Francesc Boera i
Lluís, els terrenys van ser comprats al Prior de
Sant a Ann a i d' ac ord amb un a rb re
geneologic que el sr. Boera posseix , la seva
famí lia ha habitat e! mas des de! segle XVI,
date s qu e no co incide ixen amb l'afirmac íó
que feia e! sr. Miquel Torroella.

La torre, situada a extramurs deis caste ll de
Palafrugell dominava un a bona panorámica
fins e! veínat de Santa Margarida i e! poble.
Actu a lment, sobre passada per a lg un es
construccions veínes, ha perdut parcia lment
aquesta estratégica perspectiva.

o
P.Terrat i P, Segana Secció

][

-:.-,

rn

[[J

F(lfOllO sud

f
f

• SIT UACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN

Adossada a la facan a sud i est de la casa.

• DESCRIPCIÓ DE LA T ORRE
Les tres plantes i el terrat estan separats per

voltes de canó i actualment la planta baixa
s'ha convertit en la cuina de! mas, la planta
primera en dormitori i en la planta segona hi
ha els diposits de l'aigua.

La comunicació entre les plantes té lloc a
tr av és de la casa i n om és en tre la sego na
pl ant a i el terrat s ' h i co nserva la trapa
origina l i diversos esgraons de pedra incrus
tats dins e! ronyó de la volta .

C ara nord: Part d'aquesta facana esta
adossada a la casa. A nivell de la planta baixa
hi ha la porta que comunica la torre (cuina)
amb la casa (rnenjador). A la segona planta h i
ha una espit llera quadrada tapiada interior
ment, pero visible des de! carrer de la Font.

Ca ra sud: Aquesta facan a és la que d óna al
pati de la propietat. A la planta bai xa h i
trob em una finest ra moderna que don a a la
cuina, a la pl anta primer a un a espit lle ra
quadrada tapada interiorment, i a la planta
segona , un a alt ra espitllera del tipus dob le
int eriorment i rectangular en l'exterior.

...._--- - - _...-.

Cara est: A la planta primera hi ha una
finestra mod erna i un a es p itl le ra tap ad a
interiorment . A la planta segona hi ha una
altra finestra amb esp itllera sota l'ampit i
llinda gravada en relleu , així com una altra
espit llera doble igual a l'anterior, pero aquest
cop sense tapiar.

Ca ra oest: Part d 'aque sta facana es troba
també adossada a la casa. A la planta baixa
hi ha una petita port a que comun ica la torre
amb e! port al d'entrada a la casa. A la planta
primera hi h a un a porta de 79x 160 cm
emmar cada amb granit que co mun ica la
torre (do rrnitori) amb la casa (sa la). Des
d'aquesta sala, surt una escala de cargo l molt
estreta que permet acced ir a la planta segona
de la torre . En la cara oest d'aquesta planta
hi trob em l'obertu ra d'acc és i una espitllera
quadrada tap ida interiorment.

Terrat: Esta coronat per una corsera que tenia
origináriament 5 ares sostinguts per cartel·les a
cadascuna de les seves facanes, excepte a la
facana de Ilevant que n'hi havia 6. Actu alment
hi manquen la totalitat dels ares de la cara oest i
un de la cara nord. Les cartel-les hi són totes i la
separació entre elles és variable.

• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVACiÓ

En general: Regular. No ha rebut
mai cap restauració ni reforma.

Coronament: La corsera esta un

xic malmesa en la fa<;:ana de

ponent..

Interior: Les dues primeres

primeres plant es són esta tges de

la casa.

Murs: Forca be. En el mur de
migdia de la planta segona hi

ha uns tirants int eriors que

eviten que els murs de llevant i
ponent s'obrin al rebre les

cárregues de la volta de canó.

Elements: Co nserva les obertures i

la corsera. Hi manquen les

trapes de la plant a baixa i la
planta primera. Diverses

espitlleres estan tapiades
int eriorment . IJI
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PIRATES, CORSARIS 1 TORRES DE MOROS

• EMPLA(:AMENT:
Veinat de Canyelles; a uns 5 km al

S-Ede Mont-ras.

• MUNICIPI: Mori r-ras.

• CARACTERÍSTIQUES:
Fonna : Cilíndrica sense aralussar.

Mides base: 5,66 m de diárnetre.
Alfada : II ,30 m

Gruixparets: De 130 a 90 cm
Núm. plantes:Tres plantes.

Actualment no té terrat.
Tipus de coronament: No manté

l'originari. Actualment la torre
esta coberta per una teulada
canica de construcció recento

Aparelldeismurs: Pedruscall i
argamassa, amb obe rtures

emmarcadesamb granit.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Segle XVI-XVII.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
132 Defensa.

Torre del mas Gorgoll
(o de can Niell) 13

Tarre del mas GorgoU
després de la restauraci6

realitzc¡da als anys 70.
La porta adooeUada
de l'entrada almas

noésoriginal



EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL 1 DE M m á-RAS

• DESCRIPCIÓ DEL MAS
La facana princip al d'aquesta masia esta

or ientada a migdia. De l'anti c mas de can
G orgolI, despr és de la reforma soferta, en
qu ed en pocs vestigi s. Alguns e lem ents
or igina ris de! mas han esta t subst ituits: la
llinda de la porta principa l d'entrada al mas
va ser substituida per una arcada adovellada
de mig punt.

A ctualment e! conjunt esta en molt bon
estat i destinat a 2a residencia.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Extrem est de la facan a prin cipal i separada

d'aquesta per un pont de pedra cobert .

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
Les tres plantes de la torre estan separades

per voltes esferiques rebaixades.
La planta baixa presenta com a ún iques

o be r t u res un a porta de 6Sx 18 0 cm
or ien tada a ponent i una finestr a quadr ada
de 40x40 cm i un a espitlIera de 20x20 cm
en carades a migdia.

A qu est a planta no manté comunicaciá
directe amb el pis superior.

La planta primera, molt reformada després
de les obres esmen tades, conserva mlgrat tot
4 espitlIeres, una finestra de 30x40 cm i la
port a d 'accés de 60x 160 cm, encarada a
ponent,

Aquesta planta co munica amb e! mas a
través de! pont de pedra cit at anteriormen t.
De la pl anta primera es pot accedi r a la
segona a través d'una trapa de SOxSO cm

La planta sego na mant é úni cam ent un a
finestra de 4SxSO cm enca rada a migd ia.
Aquesta planta esta cobert a per una teulada
de teu la árab que h a subs t itui r e! t errat
o r ig ina ri des del qu al es v igilava i es
defensava.

----_...... ......

• ESTAT ACTUAL DE CONSERVACIÓ

En general: Molt bo, malgrat la mala

restaurac ió safena.

Coronament: No conserva l'original,

Interior: Restaurat amb modificacions
importan ts,

Murs: Bon estat aparent.

1
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Elements: Conserva les espitlleres, les

finestres i les trapes.
Observacions: Fins fa uns anys l'estat del

conjunt era forca dolent , pero a finals deIs
anys 70 s'hi va realitzar una restauració amb

molt poca cura pels eIements originar is. 133
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PIRATES, CORSARIS 1 TO RRES DE MOROS
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• EMPLACAMENT:
Urbanització Tarre Simona.

• MUNICIPI: Morir-ras.

• CARACTERÍSTIQUES:
Forma: De planta rectangular, sense

ata lussar.

Mides base: 4,80 x 5,60 m
Alfada: 16,25 m

Gruixparees: De 100 cm (constant).
Núm. plantes: Tres plantes i terrar.
Tipusde coronament: Corsera a tot

vol, amb espitlleresal migo
Aparelldeis murs: Carreusde granit

ben escairats i col·locats en filades
regulars.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Segle XIV-XV.

• FUNCIÓ PRINCIPAL:
134 Vigilancia i defensa.

Torre
Simona

Fa~ana

sud i ese
de la torre

Simona

. HISTORIA
La torre Sim on a va pertan yer dur ant els

segles XVII-XVIII al Priorat de Santa Anna,
senyoria aleshores de Morir-ras i de Palafmgell.

14

La torre Simona va tenir adossada una casa
del segle XIX fins fa alguns anys. Actualment
encara es no t a en les se ves facari es o n
arribava la construcció adossada.
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• ESTAT ACTUAL
DE CONSERVACIÓ

En general: Molt bon estar . L'anv

1984va ser restaurada.
Coronament: Conserva tota la

corsera en perfecte estar.
Interior: Molt bon estar.

Murs: Bon estar.

Elements:Conserva les espitlleres,
les trapes i la potern a origina ls.

"-- - [J - ---'"

on
Secció Al~at Planta

que tenia la torre originár iament. Co m en la
resta de facan es també hi podem veure els
forats deIs cabirons de les bastides. Fins l'any
1984 aquesta facan a esta va arrebossada i
emblan q uinada ; era el darrer vestigi de
l'antiga casa . En la resturació soferta l'any
1984 aquestes capes d'arrebossat i cale es van
eliminar i ara pod em contemplar la torr e
Simona en un estat molt més real i bon ic.

Les plantes de la torre estan separades per
volta de can ó de pedra i es comun iquen a
través de trapes. La trapa ex isten t en tre la
planta baixa i la planta primera es va tapar
ant igament al obrir-se la porta esmentada de
la p.baixa, no obstant, encara es nota on es
localitzava aquella trapa.

Per tal de facilit ar l'acc és a la torre, durant
la restauració esmentada es va construir una
escala fins a la poterna de la torre.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Aillada, a uns 100 m de la casa-xalet dels

propietaris actuals.

Alguns historiadors sostenen la possibilitat
de que la torre fos l'elem ent central d'un petit
castell medieval, no obstant , també n'hi ha
que no comparteixen aquesta opinió; com diu
[can Badia, no és d'estranyar l'existencia de
simples casals o masies amb fortificació , de
construcció forca ant iga i molt acurada.

• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
La part supe rior de la torr e con serva en

molt bon estat una corsera que té 3 arcades
en les ca res de migdi a i t ra mun ta na, i 4
arcades en les de llevant i ponent. La corsera,
presen ta di verses esp itl le res al mig i es ta
suportada per 14 rnensules.

En la restauració realitzada l'any 1984 es va
pod er co mprova r qu e la torre n o tenia
fonaments.

Ca ra nord : Exem pta d'ob ertures gra ns,
presenta ún icame n t a lgunes sage te res
(espitlleres o espieres) que no són més que els
forats deixats per les bastides que s'usaren en
la seva construcció. Aquesta facan a no ha 
estat mai adossada a cap construcció.

Ca ra sud: En aquesta facana hi trobem la
porta que d óna accés a la plant a baixa de la
torre. Exceptuant aquesta obertura, realitzada
en dates pos te r iors, les ún iques se nya ls
visibles són les deixades per les bastides.

Ca ra est: A nivell de la planta primera h i
ha una finestra que es va obrir segurament
du ran t la cons trucció de la casa adossa da
esmentada. També hi podem veure els forats
dels cabirons de les bastides.

Ca ra oest: A uns 4 m del sol hi trobem la
poterna d'accés a la torre, la qual és de mig
punt i esta adove llada. És l'unica obertura

-- --



Torre de can juanola
(o can Prim)
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PlRATES, CORSARIS 1 TORRE S DE MOROS

• EMPLA<;AMENT:
Vemat de Canyelles; molt a prop
de la riera de Canyelles.

• MUNICIPI: Mon t-ras,

• CARACTERÍSTIQUES:
Forma : Cilíndrica.
Mides base: Es desconeix.
Alfada: Es desconeix.
Gruix parets: Es desconeix.
Núm. plantes: Es desconeix.
Tipusde coronament: Es desconeix.
Aparelldeis murs: Pedra sense

treballar.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Es desconeix.

• FUNClÓ PRINCIPAL: Defensa.

• ESTAT ACTUAL
DECONSERVACIÓ

Engeneral: Nomésen resta un tros
de mur, incorporat a la masia
contigua.

Coronament: No esconserva.
Interior: No esconserva.
Murs: No esconserva.

136 Elements: No esconserven.

Restes
de la torre

de can
Juanola

• SITUACIÓ ACTUAL
DE LA TORRERESPECTE
EL MAS
OL'ENTORN
El mur de la torre esta integrat als murs del

mas de can [uanola.

15
f
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• DESCRIPCIÓ DE LA TORRE
Les rest es de la torre es t rob en dins el

galline r del mas i només tenen una aleada
aprox imada d' uns 2 m. D' aqu est es rest es
podem comprovar que la torre era de plant a
circular i no estava atallussada.

,-------
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• MUNICIPI: Mont-ras.

• EMPLA<;:AMENT:
Puigde la Cucala,a ponent delmas.
A uns89 msobreel nivelldelmar.

'""' ''1
TORREa~ Wl<l'1 o

MONT-RAS

• CARACfERÍSTIQUES:
Fon-na: Cilíndrica no atalussada.
Mides base: 6,95 mde-diárnetre.
Al~ada : Actualment s'aixeca només

uns 145 cm del sol.
Gruix parets: De 170-1 90 cm en la

planta baixa.
Núm. plantes: Es desconeix.
Aparell deis murs: Pedrade la zona

sense treballar, aferrada amb arga
rnassa i arrebossadaexterionnent.

• DATA DECONSTRUCCIÓ:
Es desconeix. No deu ser anterior
al segle XV.

• DATA D'ENDERROC: s. XVIII.

• ESTAT ACfUAL
En general: El seuestat és ruinós.
Coronament: No esconserva.
Interior: No es conserva.
Murs: Només resta dempeus la base

de la torre.
Elements: No es conserven.

Restesde la torre

de can Colom.
enden-ocada
aprincipis
del s. XVIII.
L'enmlta
lma edificació
moderna

qu adrada, i no és fin s més t ard qu a n
apareixen les de planta circul ar.

EL SISTENA DEFENSIU DE PALAFRUGELL1 DE MONT-RA S
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• DO MINI DE LA TORRE
El lloc on es localitzen les restes de la torre

domina les terres del corredor de Palafrugell, Es
tracta sens dubte d'una torre de guaita, ja que la
seva posició permetia albirar els camins més
importants de la contrada i pan del litoral.

Actualment, envo ltada de pins i de malesa,
queda molt amagada al mig de l bosc , a la
vessant nord-oriental del puig de la Cucala.

• SITUACIÓ ACTUAL DE LA TORRE
RESPECTE EL MAS O L'ENTORN
Aill ada, dins una prop ietat privada .

Re centment s'ha construir un a ed ificac i ó

moderna junt a la torre.

Torre de can Colom
(o Torre Ferrera)

• HISTORI A
Desapar egut e l motiu pe! qu a l s 'h av ia

construít la torre, es va enderrocar a principis
del segle XVIII per tal de con struir amb les
seves pedres pan del mas Co lom.

EIs escasos vestigis de la torre fan difíci l
con eixer la seva epoca de con strucció, no
obstant, per la seva form a cilíndrica no cree
que sigui anterior al segle Xv. L'historiador sr.
loan Badia i Homs creu possible que tingui els
se us orígens en l'a lr-rned ieva l. També es
comenta que la torre de can Co lom podria ser
la torre que va donar nom al poble de Morir-ras
en l'alta Edat Mitjana: Torroella de Morir-ras,

El que és segur, és que no es tract a de la
to rre a la q ue di versos doc ume n ts dat at s
l'any 1062 i 1065 , fan al·lusió , ja qu e les
torr es d 'aqu esta epoca solien ser de plan ta

-~.- I - -
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Entre la historia i la llegenda, l'esglai de la pubilla
de cal Gall Perich ressonará per sempre en el nostre costero

Superades les ferotgies i maltempsades d'altres temps, les torres de
defensa avui són signes sere ns i di st inti us deis terme n als.
Les vo lem servar en el nou mil ·leni que s'acosta , com a
mon uments, i també com a referent s que ens menin a recordar
la necessitat d'establir el veritable dialeg int ercultural que
ens haura de guiar a la recerca de la pau i la justícia entre
els homes i els pobles de les dues ribes de la Mediterran ia.

Aquest llibre s'ha acabat d'estampar als obradors Palé de
Palafrugell en el decurs de les minves de MCMXCVIlI



COLOLEccró QUADERNS DE PALAFRUGELL

BUSQUETS, JO AN; MOLERO , JOSEP

L'ensenyamenta Palafrugell. 1993.

Historia de les diferents institucions pedagogiques de la vila
i dels seus principals protagonistes, des del segle XVIl fins
als nostres dies, amb especial atenció al marc economic i
social de la vila i la seva incidencia a l'ensenyament durant
aquests anys.

FEBRÉS, XAVIER

Grans hores de la Costa Brava .
Les finques d'Aiguablava, Cap Roigi Mas]uny. 1994.

Presentació d'exemples destacats del primer turisme cosmopo
lita en aquest sector de la Costa Brava: Bonaventura Sabater i
[can Ventosa, a Aiguablava; el matrimoni Woevodsky, a Cap
Roig, i [osep M. Sen i els Puig Palau, al mas[uny.

BA GUÉ, ENRIe
ElPalafrugell popular.
Tavemes , mfes , fondes , hostals, casinos , calles i cinemes. 1995.

Estudi del Palafrugell popular al final del segle XIX i a comenca
ments del XX. És el record d'un a man era de viure amb
mancances materials, pero plácida i tranquil-la, i en la qual
l'esbarjo col-lectiu era fonamental pera la vida del poble.



COL"LEc cró Q UADERNS DE PALAFRU GELL

UNLAND, A NNlE

Llafranc. Entre la tradició i la modemitat. 1996.

Visió h ist órica de Llafran c , des de l'era Ne olít ica fins als
nostres di es. lnclou l'estudi de rnográfic i urbaníst ic de la
pob laci ó ac t ua l, i I' an áli s i de la se va c apacitat per
conservar l'originalitat durant els grans movim ents turístics
del nostre segle.

GRAU, DOLORS

Els artesans de la imatge.
Fotografia i cinemaamateur a Palafrugell (1860- /985) .1997.

TrebaI1 de recerca que reconstrueix la historia dels pioners de la
fotografía a PalafrugeI1, des dels in icis de la nova professió de
retr at ista fins els anys seixan ta . A m és, l'autora dedica un
capítol a la recuperació de la h istoria gráfica de la vila, i analitza
les XI edicions del Concurs de Cinema Am ateur de PalafrugeI1
(1964-1985).
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