Les Torres
Artés
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
pista a mà esquerra.

Bages
A ponent del terme municipal
Per la Carretera de Manresa en el punt quilomètric 2 agafar la

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.7921
1.9279
410922
4627249

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Tipus de protecció > Europea
> Atributs Inspire:

08010-49
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Modern Contemporani
XI-XIX
Bo
Restaurat fa uns anys
Legal

BCIN
National Monument Record
Defensa
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat:
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Ús actual:
Titularitat:
Titular:
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BCIN R-I-51-5183/ Normes subsidiàries art. 143
dv., 22/04/1949 - 12:00
Si: IPA 820
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00036

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Jordi Montlló Bolart
dc., 22/11/2006 - 01:00

Descripció
Masia de grans dimensions, de planta rectangular i coberta de teules àrabs a dues aigües i
carener perpendicular a la façana de migdia. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes.
Conserva vestigis medievals sobre els quals s'ha anat ampliant i modificant la seva
estructura al llarg dels segles. La construcció romànica està formada per una nau de planta
rectangular (20,80 x 3,80 m) amb volta de canó de mig punt, sense cap arcada de reforç.
Les parets d'aquesta nau tenen un gruix de 140 cm. L'alçada originària de la nau era de 4,9
m. Actualment està dividida en dos nivells amb un sostre modern, i el sòl es va rebaixar un
metre, en un moment no determinat. Presenta diverses obertures per sobre de l'inici de
l'arrencada de la volta, i una espitllera oberta al mur frontal. Tenia un total de deu finestres,
cinc en el mur nord, quatre en el mur de migdia i una en el de ponent. A la banda nordoriental hi ha una torre annexa semicircular. En el costat oposat i a una distància de 3,30 m
de la façana terminal de la nau hi havia una altra torre, circular i de grans dimensions atesos
els vestigis conservats. L'entrada a aquesta torre es produiria en un nivell superior del sòl.
Les reformes més visibles daten del segle XVIII i del segle XIX, amb l'increment del conreu
de la vinya. La masia amplia les seves dependències a llevant i migdia en tres nivells de
pisos diferenciats a l'exterior pels diferents models d'obertures emprats. Destaquen diverses
llindes de pedra treballada, d'estil clàssic amb guardapols, alguna amb ornamentacions:
una torre o mas fortificat o una creu. El portal és de punt rodó dovellat.
Observacions:
Situada en un lloc estratègic: per la façana septentrional hi ha un important desnivell
orogràfic. Per la façana de migjorn, el recinte està tancat per un mur. El Sr. Roca, propietari
del Mas Les Torres, ens explicava que tenia documentació de diversa morfologia referent a
la casa, fins i tot alguns documents del segle XIII; però no l'hem pogut veure. Tot i així ens
sembla interessant obrir-ne una fitxa per tenir-ne constància.

Història
El Mas Les Torres fou una construcció fortificada del terme d'Artés amb la doble finalitat de
defensa-control i explotació agropecuària. La documentació més antiga que ens en parla és de
l'any 1287, quan el bisbe Ramon d'Anglesola comprà un camp dit de "Les Torres" del castell
d'Artés. Sabem que l'any 1309, Berenguer de Guàrdia comprà a Bernat de Fals, hereu de
Guillem Pujalt, al terme d'Artés, un lloc anomenat Les Torres d'Artés, amb la seva fortalesa,
cases, edificis, conreus, rèdits, jurisdiccions i pertinences per 11.000 sous. En el fogatge de 1553
ja s'esmenta. En el capbreu de 1693, el declaren Miquel i Margarida Torres. L'any 1774, el
propietari era Miquel Torres. L'any 1872, ho era Miquel Mas i Torres. Maria Mas Planells, filla de
Miquel Mas, es va casar amb Joan Roca i Riera. L'any 1954 era propietat de Josep Roca i
Dalmau i des de l'any 1960, de Josep Roca i Roquer.
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