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LATORRE D'ESBLADA (QUEROL): UNA NOVA FORTIFICACIó
MEDIEVALA LA CONCA DEL GAIÀ

Jordi López*, Marto Fontanals, losep Morid Vergès**, Josep Zorogoza***

Figura 1: vÌsta general d'Esblada La part superior de la torre presenta un retall esbiaixat a causa de la teulada de l'edifici que se li annexà (J M Vergès)

El conjnnt c1e f'ot'tifrcacions -torres i castells- que
s'estenen al llarg clel liu Gaià constitneix un lic pa-
trimoni cr-rltural recollit en obres genelals. La passa-
cla dècada dels 90 \-a se1'no\/ament estLtcliat des clel
Nluseu de Vila-r'odona i l'Institr-rt d'Estudis Vailencs,
trn treball que culn'rinà en Llna exposició I'any 7994
i en la guia E/s castells clel Gai.àt. En aquest blen
treball presentem Lrna torre medieval, inèdita, qr-re

s'afegeix al ja extens catàleg cie foltiÊcacions que
lonnen la línia del Gaià.

Aqtresta torre es locahfza a Esblada, al centre clel
petit nr-rcli, en Lrn espai privilegiat que domina cl
to1-rent del mateix norl i el tlencall de camins qr-re

r-an cìe Qr-relol cap a Santa Coloma i cap a Iguala-
da. Topogràficallient és en un pllnt preelninent, a

Ia part més alta del poble, superada només pel la
petita església i n'rasos adjacents. La seva posició

destaca des clel torrent, on s'alça d'entle els edificis
enrlìnats. S'aixeca en l'interior cl'una casa que està
ensollacla. Fins ara l-ravia passat clesapelcebuda
pelquè no era i'isible des de l'exterior. Tarnpoc en
alçacla, atès qne havia estat escapçac1a i leaproÊta-
cla en l'habitatge.

És ,.rna torre de planta circr-tlar amb nnes micles cle

5,60 r-n de cliàr-r-retle exteliol qlle conserva una alça-
da màxin-ia cle 8,10 m. Els rnlrls, de 120 cm de gruix,
són cle pedra lligada amb rrortel' de ca1ç i presen-
ten Lrn aparell irregular, tot i que a 7a cara exterior
lcs pcdlcs estan lleLrgerament escailacles i les filacles
tendeixen a la regulalitat. La meitat n'reridional de la
torre està enderrocada i és aqr-rí on cler.ia trobal-se la
porta, a l'alçada de1 plir-nel pis, con'r és habitual La
c¿rra nord -més ben conservada- presenta només un
parell d'espitlleles a notable altnra,

lnsti.tut Calalà d'Arqueologia Clàssica,

lnstitut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) / Universitat Rovira i Virgili.

Ajuntament del Catllar

I MLouer, M.; SnNresvesEs, J.; Snu¡¡r rr , D. (1999), E/s caste//s del Gaià. Cossetània edicions, Valls,
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l'igura 2r, façana septentrional de la tone d'Esblada. Es pot observar que la

lorro os troba inclosa dins d'una construcció posterior. (J M. Vergès)

En un moment difícil de precisar, possiblement al se-

gle xvr, es constrlrí Lln gran casal qLle la va absobir,
escapçant-la, i ensorrant, com hem dit, la meitat me-
ridional per encabir-hi una habitació. La cara interna
de la torre va quedar també molt malmesa. Actual-
ment els enderrocs cobreixen bona palt cle l'estructu-
ra, cosa que dificulta aixecar-ne una secció completa.

Tot i que plobablement cal situar els orígens del po-
ble en els moments de la conqlresta de tota l'àrea
pel comtat de Barcelona a mitjan segle x, el cert és
que la documentació no fa referència a cap torre
ni castell a Esblada, i ni tan sols tenim lna datació
aproximada de quan es fundà la població.

Així, la cronologia qne hem d'atribuir a la torre es

basa només en altres palal.lels que coneixem a la
comarca. Molts dels castells clel Gaià van néixer c<¡m

una torre de planta circular envoltada d'un recinte,
però hi ha excepcions com l'espectacular torre de
Santa Perpètua. Podem esmentar nombroses tolres
circulars en l'alt i mitjà Gaià; els castells de Santa
Coloma de Queralt, Montclar, Vallespinosa, Pontils,
Rocamora, Seguer, Saburella, Pinyana, la Cogullada
i l'Albà. La majoria estan enderrocades i quasi cap
arctba a una altura conservada dels 8 metres qlle
mostra la d'Esblada. Hom les considera com les pri-
meres construccions dels castells, i per tant les parts
més antigues. Es daten per tant entre finals del segle
x i principis del xn. En aquest sentit, considerem que
hauríem de fixar Ia cronologia de la torre d'Esblada
en aquest moment, al voltant del segle xr.
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Figura 3: secció i planta de latone (J Zaragoza)


