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Descripció
La torre poligonal està situada a prop de l'entrada al recinte, en el punt més feble de la
defensa del castell. Té quatre pisos d'alçada, un dipòsit d'aigua a la planta baixa i està
formada exteriorment per un políedre d'onze cares que s'afuen lleugerament a mesura que
guanyen alçada i formen una piràmide truncada. El parament extern és totalment llis,
únicament interromput pels forats de les bastides. A tres metres d'alçada hi ha la porta per
accedir a l'interior, que coincideix amb la primera planta. El segon pis recolza sobre un forjat
i tenia com a missió facilitar el pas a la terrassa superior, que recolzava sobre una volta.
S'hi pujava per unes escales adossades a la paret que, des d'una determinada alçària,
devien anar per dins del gruix del mur, cosa que, amb el temps, va afeblir considerablement
l'estructura i va contribuir, més tard, a la ruïna dels coronaments. La fàbrica de la torre és de
pedra de marès extreta de les planes properes. Els carreus són rectangulars, de mida
mitjana, treballats només per la cara externa i col·locats en filades no gaire horitzontals. Pel
que fa al tram de muralla que acompanya la torre, cal tenir present que aquest sector de
l'entrada ha estat molt alterat en època moderna. Tot i això, la recerca arqueològica
efectuada l'any 1985 va permetre recuperar part del traçat del llenç defensiu del costat de
tramuntana.
Observacions:
Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena.
Barcelona, 2013.

Història
El castell d'Òdena apareix documentat per primera vegada l'any 957, citat com Kastromuro
Odena, és a dir, castell murallat d'Òdena. La possessió inicial del castell va correspondre al
llinatge dels Òdena, amb possessions arreu de la comarca i en d'altres indrets de Catalunya. A
partir del segle XV s'incià el procés de degradació del castell, quan el 1463 la Diputació de
Catalunya enderroca parcialment la fortalesa a instància del consell igualadí. Al segle XVIII el
revifament econòmic provoca l'ampliació de l'antiga parroquial i l'església romànica es configura
com un edifici plenament barroc. L'any 1936 un grup incontrolat crema l'església i l'any 1942 el
bisbat ven els terrenys que poseeix al turó a una empresa dedicada a l'explotació del guix. El 27
d'abril de 1986 es van inaugurar les obres de restauració de la torre. L'excavació arqueològica es
va portar a terme entre el mai i juny de 1985. El projecte arquitectònic és de setembre de 1984 i
l'obra de restauracio es va portar a terme per l'empresa Joan Closa i Serra de Copons entre
febrer de 1985 i abril de 1986. El projecte i direcció de l'obra és dels arquitectes Mariona Abelló i
Enric Solsona i de l'aparellador Eugeni Casas.
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