Torreta del Clos
Martorell
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Serra de les Torretes

Coordenades:

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

41.47027
1.93153
410781
4591515

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Número inventari
Generalitat i altres
inventaris
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
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08114-186
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval Gòtic
XIII-XVIII
Dolent
Es troba en estat ruïnós.
Legal
BCIN
National Monument Record – Defensa
BCIN. 1027-MH / R-I-51-5528 / Decret / 22/04/1949
dv., 22/04/1949 - 12:00
IPA 1128

Difícil
Sense ús
Privada
08113A008000400000TR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Data de registre de la
fitxa:

dv., 20/03/2015 - 01:00

Descripció
Torre de planta quadrada amb la porta d'entrada protegida per un minúscul baluard de planta quadrangular.
Pels vols de 1960, Isidre Clopas va fer una petita excavació arqueològica a la base de la torre, que va
permetre la identificació d'un mur. Pel domini visual de l'emplaçament, que controlava els passos de l'Anoia
i el Congost del Llobregat, on està bastit el pont del Diable, situats a 650 m i 800 m de distància
respectivament, va interpretar que es tractava de les restes d'una talaia romana. Aquesta estructura estava
acompanyada de diversos fragments de terra sigil·lata, una pesa de teler i gran abundor de tegulae. A prop
de la torre es va desmuntar el marge d'una feixa dins del qual es van identificar diversos fragments d'àmfora
i de tegulae, que l'excavador va interpretar com trobades a la zona de la torre en 1874, en bastir la torre del
Clos i que van ser traslladades al lloc de la troballa com a material de construcció per formalitzar la una
terrassa.

Observacions:
La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 75 BCIN-01.EA del Catàleg de Béns
Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputació de Barcelona.

Història
Els seus antecedents podrien ser d'època romana i respondrien a la defensa i vigia de la via Augusta que
passava pel congost travessant el Llobregat pel pont del diable. Aquesta cronologia es veuria reforçada per
les troballes de ceràmica i teules d'època romana; localitzades al 1952 per Isidre Clopas, historiador local de
Martorell. Fou refeta i sobrealçada el 1873 en motiu de la segona guerra carlista i va ser utilitzada com a
torre de guaita; d'aquest període són els murs amb finestra, bona part de les espitlleres i una garita que
controlava la porta d'accés.

Bibliografia
PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de
protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació de Barcelona. 2014.

Pàgina 2

Pàgina 3

Pàgina 4

