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És singular veure una torre de 170 anys, 
semblant a un petit castell, cada vegada 
que es passa per la Nacional-2, tot just en 
el terme municipal de Viladasens, ben bé al 
cantó del veïnat de Fellines. Molt pocs saben 
que aquesta torre és una reminiscència d’un 
dels primers sistemes de comunicació a 
distància que es va desenvolupar a Europa, 
a Espanya, i per correlació també al nostre 
petit país.
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 Torre de telegrafia del castell de Sant Miquel. © Narcís Ezquioga
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La humanitat sempre ha tingut 
obsessió per millorar i facilitar 
la comunicació entre els seus 
congèneres, d’aquí la inspiració en 
llenguatges propis per transmetre 
els pensaments a la resta del grup. 
Des de temps immemorial, la 
limitació de transmetre’ls només 
a la pròpia comunitat va forjar la 
necessitat d’enviar-los mes enllà de 
les fronteres, a distància i al mes 
ràpidament possible. En tenim 
força exemples, des de les primeres 
torxes i fogueres dels grecs i romans 
per comunicar-se en la llunyania 
fins als senyals de fums dels nadius 
americans en la història més 
recent, o el llenguatge xiulat que ha 
perdurat a la illa de la Gomera i a 
les illes Gregues fins al nostres dies 
i que, actualment, un petit poble 
dels Pirineus francesos, Laruntz, 
recupera a la seva escola.

Qui sap si quan en Gandalf li 
comenta a Pippin: “...Mira! Gondor 
ha encendido las almenaras pidiendo 
ayuda. La guerra ha comenzado. Mira, 
hay fuego sobre las crestas del Amon 
Din y llamas en el Eilenach; y avanzan 
veloces hacia el oeste: hacia el Nardol, 
el Erelas, Min-Rimmon, Calenhad y el 
Halifirien en los confines de Rohan”, 
potser era que el britànic J. R. R. 
Tolkien1, quan escrivia el capítol 
de Minas Tirith a El Retorn del Rei, 
va pensar en torres de senyals 
il·luminades amb foc inspirant-se 
en les línies de telegrafia òptica 
que, al Regne Unit, van estar en 
funcionament pràcticament des de 
finals de 1795 fins al 1860, segons 
el sistema ideat per Lord George 
Murray.

França com a pionera 
del sistema

Va ser la convulsa història de 
l’Europa de finals del segle XVIII, i 
més concretament la de la França 
de la Revolució, el que ens porta 

a entendre per què el seu govern 
va acceptar crear un nou sistema 
de transmissió dels missatges. És 
comprensible que la guerra entre 
aquest país i la resta de països 
europeus, que formaren la primera 
gran coalició entre potències per 
contenir la França revolucionària, 
portés l’Assemblea Nacional a idear 
una xarxa de comunicacions més 
ràpides i segures que els correus 
a peu o amb cavall. També cal 
recordar que l’origen de la telegrafia 
està estretament lligat a un altre 
invent de mitjans del mateix segle, 
que va ser cabdal per la seva 
gestació: la ullera de llarga vista 
acromàtica, un instrument que 
inhibia els colors i que permetia 
veure objectes llunyans d’una 
manera nítida, ja que eliminava la 
distorsió òptica que, fins aleshores, 
havia dificultat la visió a distància.

L’any 1790 l’abat francès Claude 
Chappe començà a treballar en un 
enginy que permetés la comunicació 
entre torres separades un parell 
de llegües, uns 11 quilòmetres 
aproximadament, mitjançant uns 
pals de fusta col·locats verticalment 
en el sostre, els quals disposaven 
alhora d’uns braços articulats 
transversals que podien combinar-
se d’acord amb un alfabet propi que 
ell mateix va crear. Cada posició 
d’aquest braços tenia assignat un 
codi que representava una lletra, un 
número o una frase.

El va presentar el 22 març de 
17922 a través del seu germà, 
Ignace Chappe, que era diputat a 
l’Assemblea Nacional de França, la 
qual va aprovar el sistema el 17933 i 
li va encarregar posar-lo en marxa. 
Aquest fet representà el tret 
de sortida d’un nou mètode de 
comunicació que seria anomenat 
Télégraphe. La primera línia que va 
funcionar va ser la que unia Lille i 
París, el juliol de 1794, mitjançant 
22 torres que s’estenien a través 
d’uns 230 quilòmetres. La noticia 
del telègraf òptic de Claude Chappe 

va arribar a altres d’estats, com 
ara Suècia, el Regne Unit, països 
de l’imperi britànic, les colònies 
franceses del nord d’Àfrica com 
Algèria, Prússia, els Estats Units o 
Espanya. Aquest últim va ser el que 
retardaria més la seva implantació, 
i cadascun dels altres presentava 
divergències tant en la forma com en 
els aparells de transmissió emprats. 
A mitjans del segle XIX la xarxa de 
telegrafia òptica francesa comptava 
ja quasi 5.000 quilòmetres.

La xarxa general 
espanyola

Les notícies del sistema Chapee 
van arribar al govern d’Espanya de 
l’època, el qual se’n farà ressò a 
través de La Gaceta de Madrid del 10 

1 – TOLKIEN, J.R.R. EL SEñOR dE LOS ANILLOS. IL·LuSTRAT pER ALAN LEE. 12A EdIcIó. BARcELONA: EdITORIAL MINOTAuRO, 2002, pàg. 810.
2 – “EL cENTENARIO dE LA TELEgRAfíA”. dIARIO dE gERONA dE AvISOS y NOTIcIAS, 17 d’ABRIL dE 1892, pàg. 3. cRdI dE L’AJuNTAMENT dE gIRONA.
3 – OLIvÉ ROIg, SEBASTIAN. HISTORIA dE LA TELEgRAfíA ópTIcA EN ESpAñA. MAdRId: MINISTERIO dE TRANSpORTE, TuRISMO y cOMuNIcAcIONES, 1990.

Alfabet Chappe. © Morgan Riley

Telègraf de Chappe. Le Petit Journal 01/12/1901
Source gallica.bnf.fr / BnF
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d’octubre de 1794 i, posteriorment, 
publicarà un suplement de vuit 
pàgines, el 4 de novembre de 17944, 
on informa que, a Espanya, ja 
s’havien fet proves al respecte, vuit 
anys abans, per part de Salvador 
Ximénez Colorado, professor de 
l’Observatori Astronòmic de Madrid.

Malgrat que, políticament, el país 
no estava en el seu millor moment, 
sinó tot al contrari, l’excitació sobre 
el nou telègraf va fer que, entre 
1798 i 1799, la Cort de Carlos IV 
rebés algunes propostes de models 
espanyols que no van reeixir, com 
les del tinent-coronel Luis Rancaño 
o Josef Cornell. Finalment seria 
l’enginyer Agustín de Betancourt y 
Molina qui, amb els coneixements 
d’un amic seu de París que havia 
col·laborat amb Chapee, Abraham 
Louis Breguet, i havent estudiat 
també a Londres el sistema anglès, 
va idear un nou model més segur, 
ràpid i fàcil de llegir, fonamentat en 
un pal vertical amb un joc de dues 
politges distribuïdes una en vint-i-
quatre posicions i l’altra en trenta-
sis. Aquesta disposició permetia 
una combinació de trenta-sis lletres 
i deu xifres, la qual cosa facilitava 
poder canviar les posicions en un 
interval de sis a vuit segons. De 
fet, va presentar el seu model a 
l’Assemblea de París el 1797, el qual 
va ser criticat durament i defenestrat 
per Chapee5.

Afavorit pel secretari d’estat, 
Mariano Luis de Urquijo y Muga, la 
Real Orden de 17 de febrer de 1799, 
signada pel rei, donarà aprovació al 
projecte de la primera instal·lació 
de telègraf òptic que havia d’unir 
Madrid i Cadis, amb la construcció 
d’entre 60 i 70 estacions en uns 
vint mesos i la direcció d’obres 
de Betancourt, al qual també li 
encarreguen la fabricació dels 
aparells telegràfics segons el seu 
projecte. El mateix any, l’enginyer 
ja instal·la la seva primera torre 
davant per davant de l’edifici de 
l’Observatori Astronòmic de Madrid, 

i construeix tres torres intermèdies 
més fins arribar a Aranjuez, de 
manera que estableix comunicació 
entre aquests dos punts el 1800. Pel 
que sembla la línia es va aturar aquí.

L’experiència de Betancourt va 
animar altres iniciatives, quasi 
sempre des del cos d’enginyers 
de l’exèrcit, que van crear algunes 
línies telegràfiques de curt abast 
que utilitzaven, cada una d’elles, 
altres sistemes de transmissió 
depenent de qui fos l’inventor/
creador, com la que va que va 
muntar el tinent-coronel d’enginyers 
Francisco Hurtado, just a inicis del 
nou segle, el 1805. Hurtado ideà un 
sistema de tipus semafòric simple, 
mitjançant dos braços movibles 
situats en un bàcul que podien fer 
tot un seguit de combinacions de 
posició per enviar els missatges, i 
posà en funcionament una petita 
xarxa funcional de quatre línies 
amb base en Cadis, les quals 
arribaren a Sanlúcar de Barrameda, 
Medina-Sidonia, Chiclana i Jerez 
de la Frontera, i també fins a 
Sevilla. Aquest telègraf militar es va 
mantenir actiu fins al 1820. 

El 1829 hi ha un nou intent d’establir 
noves línies de telegrafia òptica per 
part del tinent Juan José Lerena y 
Barry, el qual proposà a la Cort unir 
les residències reials amb un altre 
sistema concebut per ell. Va muntar 
la primera línia entre Madrid i 
Aranjuez, posteriorment connectaria 
la capital amb La Granja de Sant 
Ildefonso i, després, connectaria 
altres punts propers amb el centre 
de la ciutat. 

Aquestes línies van restar en 
funcionament entre 1831 i 1836. El 
seu intent de completar una línia 
fins a la frontera francesa per Irun 
no va seduir prou el Govern per 
aconseguir el finançament necessari, 
en especial perquè, arran de la 
primera Guerra Carlina (1833-1840), 
les comunicacions al nord de la 
península van passar a ser dirigides 

1. Telègraf d’Agustín de 
Betancourt5

2 i 3. Telègraf del tinent-
coronel Francisco 
Hurtado6
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4 – SupLEMENTO dE LA gAzETA dE MAdRId, dEL 4 dE NOvEMBRE dE 1794, pàg. 1313 A 1320. BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
5 – vILLAR RIBERA, RIcARdO ALBERTO. TESIS dOcTORAL: ESTudIO dEL TELÉgRAfO dE AguSTíN dE BETANcOuRT. BARcELONA: uNIvERSITAT pOLITècNIcA dE cATALuNyA, 2013.
6 – dIvERSOS AuTORS. ESTudIO HISTóRIcO dEL cuERpO dE INgENIEROS dEL EJÉRcITO. ESTABLEcIMIENTO TIpOgRáfIcO «SucESORES dE RIvAdENEyRA», MAdRId 1911.
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pel general Manuel de Santa Cruz, 
nomenat director de telègrafs de 
l’exercit d’aquella zona. Aquest, 
el 1836, idea un sistema òptic de 
senyals codificats i redacta un 
diccionari telegràfic que incloïa un 
ampli catàleg de claus i expressions 
per ser emprat pels operadors. 
Així, aixecà dues línies de disset 
torres que connectessin Logroño-
Pamplona i Logroño-Vitòria, amb 
forma de mitja lluna al voltant 
d’Estella, que era on hi havia la seu 
del candidat carlí al tron. Aquestes 
línies van estar operatives fins al 
1939, final de la primera contesa 
carlina, i després es van abandonar.

El 10 de maig del 1841, el Semanario 
Pintoresco Español7, en un article 
titulat “Telégrafos Españoles”, fa 
un repàs general i exposa les 
excel·lències del sistema Santa Cruz, 
en especial la possibilitat de poder 
emprar-lo durant la nit, enfront 
del model francès, que només era 
efectiu de dia.  

Aquest telègraf consistia en un pal 
amb travessers fixats a diferents 
altures i dos platets indicadors, un 

a cada costat del pal, que podien 
canviar la seva posició respecte als 
travessers fixos. 

Cada indicador podia prendre fins a 
set posicions diferents, de forma que 
els signes es codificaven utilitzant un 
sistema de numeració de set dígits. 
Mitjançant fanals que il·luminessin 
els indicadors i els travessers, aquest 
sistema podia operar-se inclús de nit.

Malgrat les diverses temptatives, 
cap va ser definitiva ni va quallar, 
fins que el nou govern liberal 
moderat, després d’aquesta primera 
Guerra Carlina, i d’un període 
força convuls, va creure necessari 
trobar un sistema que millorés 
les seves comunicacions, amb la 
intenció de consolidar-se en tot el 
territori, en un país de carreteres 
escasses i insegures, molt deficients, 
i on tampoc hi havia cap línia 
de ferrocarril. És per això que el 
Ministeri de Governació publicà la 
Real Orden d’1 de març de 18448, 
en la qual deixava clara, en el seu 
preàmbul, la voluntat d’unir Madrid 
amb les capitals de província i altres 
punts de la costa i fronteres: 

Decidido el Gobierno de S. M. á 
procurar por cuantos medios están 
á su alcance el afianzamiento del 
orden público, tan necesario para 
que los pueblos puedan disfrutar los 
beneficios de una administración 
paternal y previsora, ha reunido los 
fondos necesarios para establecer las 
líneas telegráficas, por cuyo medio 
deberán quedar todas las capitales de 
las provincias y puntos notables de las 
costas y fronteras en comunicación 
directa con la del reino, en el grado de 
perfección que las tienen otros paises”. 

Així, de forma paral·lela s’inicià la 
millora de la xarxa viària i les línies 
telegràfiques òptiques, quan a la 
resta d’Europa ja es començaven a 
substituir pel sistema elèctric. Cal 
entendre que la inseguretat dels 
camins, i la fragilitat de la xarxa 
aèria elèctrica, farà que s’aposti pel 
model òptic.

Es convocà un concurs el mateix 
any, al qual es presentaren quatre 
propostes, tres d’autors espanyols 
i una d’estrangera. La resolució 
de la junta consultiva del dia 29 
de setembre de 1944, tal com ho 

Telègraf de Santa Cruz7

7 – SEMANARIO pINTOREScO ESpAñOL dEL 16 dE MAIg dE 1841, pàg. 155 A 157 – BNE, HEMEROTEcA dIgITAL dE LA BIBLIOTEcA NAcIONAL dE ESpAñNyA, MAdRId.
8 –LA gAzETA dE MAdRId, dE L’1 dE MARç dE 1844, pàg. 1 – BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
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7 – SEMANARIO pINTOREScO ESpAñOL dEL 16 dE MAIg dE 1841, pàg. 155 A 157 – BNE, HEMEROTEcA dIgITAL dE LA BIBLIOTEcA NAcIONAL dE ESpAñNyA, MAdRId.
8 –LA gAzETA dE MAdRId, dE L’1 dE MARç dE 1844, pàg. 1 – BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.

publicà La Gazeta de Madrid el 2 
d’octubre9, establí que l’escollit per 
fer la nova xarxa de telègrafs era el 
brigadier José Maria Mathé Aragua, 
antic col·laborador de la xarxa 
telegràfica de Juan José Lerena, 
la qual cosa, segurament, el va 
afavorir, malgrat haver-hi d’aplicar 
algunes modificacions que van ser 
proposades per la pròpia junta i 
acordades amb el guanyador. En 
la mateixa resolució s’informava 
que ja s’havien aconseguit els fons 
monetaris per establir les principals 
línies del telègraf. La primera de 
plantejar-se era la de Madrid a 
Irun, coneguda com línia telegràfica 
d’Irun, que seria efectiva el 2 
d’octubre de 1946 amb cinquanta-
dos aparells de senyals situats en el 
mateix número de torres, ja fossin 
en edificis existents com en torres 
de nova construcció. La Gazeta de 
Madrid del 3 d’octubre10 del mateix 
any informava del primer missatge 
tramés: 

“PARTE TELEGRAFICO RECIBIDO EN EL 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE 
LA PENINSULA - Irún 2 de Octubre. El 
comandante de la línea telegráfica 
en Irún al Excelentísimo Sr. Ministro 
de la Gobernación de la Península. 
Los Príncipes franceses han entrado 
aqui hoy, y han salido á las diez y 45 
minutos de la mañana, sin novedad,
 y muy satisfechos del recibimiento 
que han tenido.”

Els cinc anys posteriors servirien 
per construir dues línies més. La 
segona, de Madrid a Barcelona, 
anomenada línia telegràfica de 
Barcelona per València, que es 
perllongaria fins a la frontera 
francesa amb vuitanta-cinc talaies. 
Aquesta línia es va fer per trams. 
Així, el 1850 ja funcionava fins a 
València, i el 1851 s’estava acabant 
d’enllestir fins a Barcelona i La 
Jonquera, tot i que aquest darrer 
tram només va fer-se en proves i 
no va estar mai en servei actiu. La 
tercera seria la de Madrid a Cadis, 

batejada com línia telegràfica 
d’Andalusia, amb cinquanta-nou 
torres, que s’estrenaria a finals de 
1851, funcionant plenament del 
1853 fins al 1857.
El fet que Mathé, uns anys abans, 
hagués format part de la comissió 
que va aixecar el mapa topogràfic 
d’Espanya, la qual cosa el permetia 
conèixer perfectament el terreny, 
i que també tingués experiència 
en obres de fortificació, ja que el 
1833 havia fortificat Castro Urdiales, 
ens fa entendre la tria òptima 
que feia d’on ubicar les torres, 
tant les existents com les de nova 
construcció. Sempre es van fer en 
llocs on era possible veure la cara 
perpendicular de la torre següent i 
on la visió fos completament neta 
entre torre i torre.

De fet, una circular del març 
de 18443 donava les pautes 
als enginyers de camins per 
l’emplaçament idoni de les torres, 
que eren les següents:

> La distància entre les estacions 
havia de ser com a mínim de dues 
llegües (uns 11.145,40 metres) i 
un màxim de tres (uns 16.718,10 
metres), tenint en compte, però, 
les condicions geogràfiques, tant 
pels desnivells provocats per les 
muntanyes com per les boires 
ocasionades pels rius i els terrenys 
pantanosos.

> Havien de seguir-se les carreteres 
existents, sempre que això fos 
possible.

> Les estacions haurien de fixar-se a les 
poblacions, intentant evitar, sempre 
que fos possible, la construcció de 
torres en paratges deshabitats.

> A les capitals de província, s’havia 
d’intentar situar-les en el mateix 
edifici que fos assenyalat per a 
l’allotjament fixat de les autoritats 
civils o les militars, preferint, en 
igualtat de condicions, el que 
ocupessin les primeres.

> En qualsevol cas, eren preferibles 
edificis de l’Estat, torres d’esglésies o 
ermites, castells i cases fortificades.

> S’havia de mantenir l’alineació, 
procurant que el radi visual de la 
línia fos perpendicular al front de 
cada torre.

A la pràctica sembla que es van 
descartar les torres o campanars 
d’esglésies que tinguessin campanes 
perquè les vibracions que emetien 
desajustaven els aparells òptics.

Quant al disseny de les torres noves, 
van prevaldre les edificacions fàcils 
de construir però segures per als 
seus usuaris, els quals des del 
primer moment es van anomenar 
torrers, atès que haurien de passar 
força temps totalment aïllats i sense 
contacte amb l’exterior. D’aquí que 
Mathé projectés talaies quadrades, 
amb espitlleres a la base per a la 
seva defensa, i que fossin meitat 
fortificació, meitat lloc per viure 
i treballar. Eren veritables torres 
fortificades.

Panoràmica del castell de Figueres des de la Torre de l’Àngel de Pontós

9 – LA gAzETA dE MAdRId, dEL 2 d’OcTuBRE dE 1844, pàg. 1 – BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId. 
10 – LA gAzETA dE MAdRId, dEL 3 d’OcTuBRE dE 1846, pàg. 1 – BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
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Malgrat que cada territori va 
fer els canvis en els materials 
de construcció indispensables, 
donat que s’aprofitaren els 
sistemes constructius autòctons, 
el plantejament bàsic de les torres 
era similar: totes elles eren de tres 
alçades, amb una planta baixa 
i dues plantes pis, d’altura total 
aproximada d’uns tres metres 
entre sostres i una coberta plana 
on s’ubicava la maquinària per 
fer els senyals de comunicació. 
La base era una planta quadrada 
amb parets d’uns 50/60 cm de 
gruix, lleugerament atalussada 
a la planta baixa i de parets més 
amples, uns 90 cm.

Aquesta planta baixa era la més 
protegida, ja que era on s’ubicaven 
els dormitoris, d’aquí que les parets 
fossin atalussades, més gruixudes 
i nomes tinguessin la il·luminació/
ventilació de tres espitlleres a cada 

façana. La planta primera era on hi 
havia la cuina, el menjador i la porta 
d’accés a la torre a la qual, a més 
de dos metres d’alçada, s’accedia 
amb una escala de mà de fusta 
que es retirava des de l’interior 
per impedir l’accés d’atacants. De 
vegades en aquesta planta també 
hi havia espitlleres a les façanes 
cegues. La separació entre la planta 
semisoterrani i la planta baixa era 
visible exteriorment perquè tot al 
voltant hi havia una petita cornisa 
de maó massís, o de carreuons de 
pedra, que sobresortia. La planta 
segona era l’espai dedicat al treball 
de rebre els missatges, i també on 
hi havia les politges que permetien 

les transmissions. És per això que 
hi havia dues finestres, una sobre la 
porta d’entrada i l’altra a la façana 
contrària, que eren les obertures 
per on es visualitzaven els senyals 
de les altres torres.

Un ràfec superior corbat de maó 
massís, o de petits carreus de pedra, 
conformaven una altra cornisa 
superior que separava l’espai del 
segon pis amb la coberta o terrat 
pla, on hi havia la maquina de 
telegrafia. L’accés entre les diferents 
plantes es feia a través d’una escala 
de cargol de fusta situada en una 
de les cantonades per l’interior, i 
d’un desenvolupament de 180° per 
accedir d’un pis a l’altre.

Els murs estaven fets de maçoneria 
amb pedra de la zona, o barrejada 
amb maó, i les cantonades, 
normalment, estaven fetes amb 
carreuons o carreus de pedra, tot 
i que en algun cas era del mateix 
paredat amb algunes pedres 
més grosses. Les obertures eren 
emmarcades de maó massís vist, 
i tot es rejuntava amb morter de 
calç. Exteriorment també es feia un 
arrebossat del mateix morter.

Els sostres eren de bigues de fusta 
d’uns 14x21 cm, separades uns 58 
cm (uns dos peus castellans o peu 
de Burgos12), seguint la tradició de 
la fusteria de llates, i recolzades 
ens els seus extrems en bigues 
carregadores de fusta de 14x14 
cm (de mig peu), encastades 
a les parets com a element 
repartidor de les càrregues sobre 
la maçoneria. L’alineació de les 
bigues era diferent planta a planta 
de manera intercalada; així, el 
sostre de planta baixa podia tenir 
les bigues del sostre paral·leles a la 
porta d’entrada i les carregadores 
perpendiculars. El sostre de la planta 
pis invertia el sentit d’aquestes 
tramades i el de coberta tornava 
a ser com el de la planta baixa. 
D’aquesta forma s’intentava travar 
millor les parets canviant el sentit 
dels esforços tramesos pels forjats. 
L’estructura de senyals es recolzava 
en quatre bigues de més cantell, 
transversals al seu eix.

La revista La Ilustración del 3 de maig 
de 185113 explicava perfectament la 

Plànol de torre telegràfica. Fons del Museo Postal y Telegráfico

Plantes de les torres de telegrafia òptica en base al plànol de Jordi Pericot Dilmé11

11 – pRATS I pONS, JAuME. 4 pEdRES dE... LA TELEgRAfIA òpTIcA A cATALuNyA. BARcELONA: INSTITuT cARTOgRàfIc dE cATALuNyA, 2004.
12 – pEu cASTELLà, O pEu dE BuRgOS, MESuRA dE LONgITud EMpRAdA fINS EL SEgLE XIX: 0,2786 METRES.
13 – “LOS TELÉgRAfOS EN ESpAñA”. – REvISTA LA ILuSTRAcIóN, pERIódIcO uNIvERSAL, dEL 3 dE MAIg dE 1851, pàg. 141 I 142. MAdRId: BIBLIOTEcA vIRTuAL dE pRENSA 

HISTóRIcA
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maquinària de Mathé emprada per 
generar els missatges. El sistema 
de transmissió de senyals constava 
de quatre barres metàl·liques 
verticals amb tres planxes fixes 
en cada un dels bastidors laterals, 
amb un espai buit més gran entre 
elles, i un cilindre metàl·lic central 
mòbil, anomenat corona, que, quan 
es desplaçava verticalment, podia 
adoptar fins a dotze posicions, 
segons si eren coincidents, tangents 
o intermèdies. Aquestes posicions 
seguien la numeració del 0 al 9, i hi 
havia dues posicions més a la part 
superior identificades per la lletra 
X (tornar a repetir el missatge) i la 
lletra M (error).

En un dels laterals d’aquesta 
estructura metàl·lica se situava 
una bola daurada, la qual també es 
movia verticalment en sis posicions, 
amb la qual s’indicava a les altres 
torres la situació del servei de la 
pròpia torre. Les posicions eren les 
següents3:

1. Boira a avantguarda (següent 
torre). No es podia seguir el 
missatge. També s’utilitzava quan 
es retornava a una transmissió 
interrompuda.

2. Arribada d’un despatx de grau 
superior, davant del qual s’havia 
d’interrompre la transmissió que 
s’estigués fent.

3. Absència a avantguarda. Això 
significava que el torrer de la 
següent torre no havia hissat el 
senyal d’inici de missatge passat un 
temps prudencial d’espera d’uns 
dos minuts. Registrar l’absència 
suposava una multa per al torrer, 
perquè retardava el curs del 
missatge. La utilització d’aquesta 
posició va donar peu a picabaralles 
entre torrers col·laterals, per si 
s’esperava més o menys temps o, 
inclús, es feia amb mala fe.

4. Quan coincidien dos despatxos de 
la mateixa categoria, aquest senyal 
“desempatava” si un d’ells anava cap 

a Madrid, o cap al punt on hi hagués 
el Govern en aquell moment.

5. Senyal que l’avantguarda estava 
transmetent un altre missatge i el 
missatge nou no podia continuar, 
momentàniament.

6. Senyal d’avaria de l’avantguarda 
o pròpia, segons es continués o no 
amb el moviment de l’indicador.

El conjunt de tot el sistema tenia 
un pes de 1.017,20 Kg14. Això era 
degut al fet que tot el mecanisme 
era metàl·lic. Aquest aspecte el 
recalcava perfectament l’article 
de La Ilustración13 en comentar les 
«excelencias del sistema Español», 
afirmació lògica donat que anys 
abans Chapee havia criticat molt 
el primer model de telegrafia 
espanyol d’Hurtado, i ara volien 
exalçar el seu: 

“Todas las partes del aparato són de 
hierro, lo cual unido á la sencillez de 
su combinación le hace superior al 
que se usa en Francia, que de seguro 
no podria resistir en ciertos puestos 
de nuestras líneas, á lo menos sin 
continuados deteriores, á los grandes 
temporales que en ellos suelen 
experimentarse con frequencia”. 

Concretament, aquests dos aparells 
combinats transmetien senyals 
numèrics que eren descodificats 
mitjançant un diccionari de codis, i 
cada línia disposava del seu. A més 
a més, aquest llibre es canviava 
regularment per seguretat, ja que 
prevalien les comunicacions als 
comandaments, les de correus 
i diligències i, sobretot, les que 
afectaven l’ordre públic. D’acord amb 
aquesta codificació els missatges es 
convertien en grups de números que 
cada torre havia d’observar des de la 
torre de rereguarda, registrar i tornar 
a repetir a la torre d’avantguarda. 
Així, quan aquesta darrera els 
repetia, els missatges avançaven 
ràpidament fins al seu destí. Segons 
alguns autors, els missatges es 
transmetien a uns 300 km/h. 

1

2

3

1. Façana i secció en base al plànol de Jordi Pericot 
Dilmé11

2. Perspectiva. Elaboració pròpia
3. Reproducció de l’aparell feta per Sebastian Olivé3

14 - BuScATó I SOMOzA, LLuíS. EXèRcIT I cONTROL dEL TERRITORI. HOSTALRIc I LA TELEgRAfIA òpTIcA A 
cATALuNyA. SANTA cOLOMA dE fARNERS: QuAdERNS dE LA SELvA, 18, 2006, pàg. 131 A 155.
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Aquest funcionament numèric 
facilitava que els torrers intermedis 
ignoressin el contingut del despatx 
que estaven transmetent perquè, 
sovint, eren les torres d’inici i final 
de línia les que disposaven del llibre 
de codis.

La línia civil gironina

La línia civil estava composta per 
dotze torres que recorrien de baix 
a dalt tota la província. Se sap 
perfectament la seva ubicació, 
malgrat que no va haver-hi mai un 
llistat detallat. Només marcaven la 
ubicació dins del municipi on s’anava 
a fer, sense precisar el lloc, tal com 
es pot comprovar al llistat que va 
publicar La Gazeta de Madrid el 27 
de juny de 184915: “Gerona 21 de 
Junio.— (Del Postillón.). Sabemos que 
los puntos elegidos para estaciones 
telegráficas en el trozo de Barcelona á 
la Junquera son los siguientes: 

Tal com informava l’article de 
La Ilustración13, la part catalana 
de la línia Madrid-Barcelona per 
València, al 1851, encara era en 
construcció: “El segundo trozo, ó sea 
el de Valencia á Barcelona, està aun 
en construcción; y el tercero desde 
Barcelona á la Junquera entrarà muy 
pronto en servicio. Esta larga línia 
tiene además un ramal que parte 
desde Tarancón á Cuenca y consta 
de ocho estaciones, cuyo ramal està 
también en Servicio.”

La realitat va ser que, a principis del 
1851, la línia catalana encara estava 
en construcció i només donava 
servei fins a Barcelona, en canvi 
el tram fins a la Jonquera mai va 
arribar a funcionar, excepte en fase 
de proves. Cap a finals del mateix 
any les torres es van abandonar, 
sense haver-hi personal efectiu, en 
part perquè la seva configuració de 
torre fortificada no va ser ben acollit 
pel poble, que les veia com una 
imposició, i en part perquè la seva 
viabilitat es va veure compromesa al 
no poder competir amb el telègraf 
elèctric que, en aquells moments, es 
començava a estendre. El resultat 
va ser que la línia de Madrid a 
Barcelona per València va tenir una 
curta vida de set anys, i la línia mai 
va emetre de punta a punta ni es va 
connectar amb la línia francesa.

De fet, serà el mateix Josep Maria 
Mathé, que també arribarà a 
ser primer director general de la 
companyia telegràfica estatal,
qui va estudiar els diferents models 

Correspondientes á la provincia de Gerona,
Pugmarí.....................................................................................Massanet de la Selva
Puig-jardina......................................................................................................   Dicho
El Mirádor.....................................................................................................   Bruñola
Turó de la casa de Sendra..................................................   Cerca de San Dalmay
Gerona...........................................................................................................   Gerona
San Miguel........................................................................................................   Dicho
Cuesta de Fallinas........................................................................................   Fallinas
Coll del noy den Miquel................................................................................   Orriols
Ermita del Angel............................................................................................   Pontós
Frontón de la puerta principal del castillo de Figueras........................   Figueras
Monroy...........................................................................................................    Aviura
Barrio de arriba Caramanchel..........................................................   La Junquera

15 – LA gAzETA dE MAdRId, 27 dE JuNy dE 1849, pàg. 2. BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
16 – LA gAzETA dE MAdRId, 1 dE dESEMBRE dE 1852, pàg. 1. BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
17 – LA gAzETA dE MAdRId, 10 dE JuLIOL dE 1860, pàg. 1. BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId

Torres de telegrafia 
òptica civils a les 
comarques gironines. 
Elaboració pròpia

elèctrics que convivien a Europa, per 
un encàrrec del Govern Espanyol del 
7 de maig de 1852, i qui va lliurar, 
cinc mesos després, una memòria 
en què exposava els avantatges del 
model elèctric sobre el model òptic. 
El Reial decret del 27 de novembre 
de 185216 seria la primera andanada 
a la xarxa de telegrafia òptica, donat 
que proposava la conveniència 
d’iniciar l’establiment d’una línia de 
telegrafia elèctrica entre Madrid-
Irun passant per Saragossa i 
Pamplona, ja que una línia idèntica 
òptica, que passava per Valladolid 
i Burgos, encara estava en servei. 
El 1853 se n’inicià la construcció i 
el 8 de novembre de 1854 es cursà 
el primer telegrama elèctric entre 
Madrid-París. Els inconvenients 
de no poder fer servir el sistema 
òptic de nit, sempre dependent de 
les condicions atmosfèriques, com 
demostra la Real Orden del 10 de 
juliol de 186017 disposant que el 
18 de juliol del mateix any no es 
cursés cap servei a Astúries, Castella, 
Santander, Irun, Barcelona i València 
amb motiu d’un eclipsi solar total, 
i la necessitat de tenir personal a 
les torres permanentment, va fer 
que el dos models convisquessin 
escassament tres anys.

Tot va començar a precipitar-se 
arran d’uns disturbis a València 
el 6 d’abril de 1856, que van ser 
reprimits per la força instaurant 
l’estat de setge a la ciutat, i dels 
quals el govern, a la reunió de les 
Corts Constituents del 8 d’abril, 

44 / PATRIMONI ARQUITECTÒNIC PER RECORDAR / Les torres de telegrafia òptica



no va poder obtenir gaires detalls 
perquè les condicions atmosfèriques 
d’aquell moment van impedir la 
comunicació, tal com va informar La 
Gazeta de Madrid del dia següent18: 

“El Gobierno carece de pormenores, 
pues como la línea telegráfica 
de Valencia es óptica, el estado 
atmosférico impide la continuación de 
las comunicaciones”. El mateix dia, el 
diari La Época de Madrid19, informava 
sobre la decisió del govern de 
tancar la línia òptica i fer servir la 
telegrafia elèctrica del ferrocarril 
fins a Albacete: “Para hacer mas 
rápidas y fáciles las comunicaciones 
entre esta corte y Valencia, el gobierno 
ha dispuesto valerse del telégrafo 
eléctrico del ferro-carril hasta Albacete, 
y organitzar un servicio de postas 
entre Albacete y Valencia, que supla 
al telégrafo óptico, que como sucede 
hoy, no puede funcionar por el estado 
de la atmosfera”. Podem dir que 
l’abril de 1856 va ser l’inici de la seva 
obsolescència.

L’inici de la xarxa elèctrica, el 1855 
ja hi havia 713 km de línies i el 1861 
més de 7.500 km que connectaven 
tot Espanya, va fer que les torres 
de la xarxa òptica comencessin a 
quedar antiquades i que s’intentés 
donar-les-hi altres usos. Així, les 
torres que anaven de Girona a la 
frontera francesa foren adscrites a 
línies militars, que van continuar en 
servei fins al 1863, aproximadament. 

Poc abans, el 1857, la resta de la línia 
civil s’intentà traspassar a la Guardia 
Civil perquè les fes servir com a 
torres de guaita, però la pretensió 
que mantinguessin els aparells de 
telegrafia va fer que no s’aconseguís. 
Una Real Orden del 19 de desembre 
de 186211 traspassà la conservació 
i sosteniment de les torres de 
telegrafia òptica als ajuntaments 
dels pobles més propers.

La manca de cura d’alguns 
consistoris, sumat a l’abandonament 
de les torres militars per part de 
l’exercit, comportà que totes elles 
quedessin a mercè de la intempèrie 
i, en ocasions, a l’espoli dels veïns, 
que aprofitaren part de les seves 
pedres per a casa seva o simplement 
per vandalisme, tal com reflecteix 
Lluís Buscató i Somoza a Quaderns 
de la Selva14: “...les qual passaven a 
estar a càrrec dels ajuntaments dels 
termes municipals on es trobaven, 
com ho demostra el següent ofici 
tramés al governador civil de Girona 
per la Comandància d’Enginyers de 
la plaça, en resposta a la denúncia 
presentada pel batlle de Celrà davant 
els desperfectes per vandalisme 
observats en la ja esmentada torre del 
castell de Sant Miquel”. 

«Sólo puedo decir a V. E. que el 
material de Ingenieros no se hacen 
obras en estàs torres, ni hay cantidad 
ni presupuesto alguno para ellas, 

18 – LA gAzETA dE MAdRId, 9 d’ABRIL dE 1856, pàg. 2. BOE, HEMEROTEcA, gAzETA: cOLEccIóN HISTòRIcA, MAdRId.
19 – LA ÉpOcA, 9 d’ABRIL dE 1856, pàg. 1. BNE, HEMEROTEcA dIgITAL dE LA BIBLIOTEcA NAcIONAL dE ESpANyA, MAdRId.

Perfil de la línia civil des de la Jonquera fins a Santa Susanna. Elaboració pròpia

Visual entre les torres 206 i 210. Elaboració pròpia

Visual de la Jonquera des de la torre del castell de Mont-roig

ni orden alguna de cuidar de su 
conservación y sostenimiento pues 
estan encargados de ellas los alcaldes 
de los pueblos mas inmediatos por 
R[eal] 0[rden] 19 de diciembre de 1862, 
traslladada a esta comandància por 
el gobiemo militar de esta plaza en 30 
del mismo mes y año.»”. 

Efectivament, en el recorregut que 
s’ha fet per les talaies civils s’ha 
constatat que poques torres s’han 
conservat de forma òptima, tal com 
eren, i molt poques s’han rehabilitat.
La majoria tenen un estat deficient, 
estan en ruïnes o només mantenen 
algunes restes i, en algun cas, fins 
i tot han desaparegut. La majoria 
d’aquestes construccions no tenen, 
o no permeten, cap ús específic ni 
aprofitament, llevat d’alguna notable 
excepció, degut al seu estat i al poc 
coneixement que és té de la seva 
fonamental contribució al naixement 
de la telegrafia i comunicacions al 
nostre país, cosa que ens entristeix.
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Si bé algunes estan catalogades 
com a BCIN (Bé Cultural d’Interès 
Nacional) o BCIL (Bé Cultural 
d’Interès Local), el 50% no tenen 
cap mena de protecció, malgrat 
que la majoria estant incloses 
en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 

Per la tasca transcendental que van 
tenir a la seva època, entenem que 
seria tota una fita que les restes 
físiques de la xarxa de comunicació 
de telegrafia òptica del segle XIX 
fossin conservades, protegides i 
incloses dins del catàleg general 
del Patrimoni Cultural Català. Més 
si és té en compte que la tria de 
les ubicacions que va fer Mathé en 
el nostre territori va ser totalment 
encertada: cada torre té una visual 
directa amb la torre següent i, en la 
majoria de casos, la visibilitat des 
de dalt de la talaia permet veure 
molt més enllà, de forma que es 
tenia controlat tot el territori en 
cas d’atac.

Un passeig per les 
talaies civils de Girona

La majoria de les torres civils que 
queden són força accessibles i 
fàcilment localitzables, gràcies al 
magnífic treball realitzat pel Col·legi 
Oficial de Graduats i Enginyers 
Tècnics de Telecomunicació de 
Catalunya, que ha elaborat un 
mapa interactiu amb la situació 
i coordenades GPS20 de totes les 
torres d’Espanya. El seu estudi 
ens demostra que la geografia de 
les nostres contrades està farcida 
d’aquestes antigues talaies.

El tram de la línia civil entre la 
frontera francesa fins a Barcelona 
el conformaven disset torres, de 
les quals a Girona n’hi havia unes 
dotze. Donat que aquest ramal 
era la segona desviació de la línia 
que es va fer en aquella època, la 

Torre de Carmanxel

Torre de Mont-roig amb les restes del castell al fons

20 – TELEgRAfIA òpTIcA. cOL·LEgI OfIcIAL dE gRAduATS I ENgINyERS dE TELEcOMuNIcAcIó dE cATALuNyA, 
cOETTc- HTTpS://www.cOETTc.INfO/TELEgRAfIA-OpTIcA-cOETTc-2/

Castell de Sant Ferran sense porta principal (final del pont a mà dreta)

primera havia estat la de Tarancón 
a Conca, li van assignar la segona 
centena de numeració, que 
s’iniciava en el punt més llunya, és a 
dir, a la Jonquera. Per al seu estudi 
s’ha volgut mantenir la numeració 
original.

Torre de Carmanxel (BCIL),
la Jonquera – T-201
La referència original de l’època 
va ser torre de Caramanchel o 
Casamachan. Atenent al fet que 
no hi cap lloc de la Jonquera amb 
aquest nom, s’entén que va ser 
una pèssima traducció de la torre 
de Carmanxel, un petit recinte 
fortificat, a la part alta del poble, 
que l’any 2002 va ser transformat 
en el refugi del Carmanxel “Marc 
Figueres” per l’Ajuntament de la 
Jonquera. No queden restes de 
la torre telegràfica. Coordenades 
GPS20 42.419292, 2.87654341.

Torre de Mont-roig, 
Darnius – T-202
Era a uns cent metres de les restes 
del castell de Mont-roig, en direcció 
est. Només queda part de la base, 
amb fragments de les pedres que 
la conformaven disseminades al 

Castell i porta principal al fons, 1903. Brück_&_Sohn Kunstverlag
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Torre de Mont-roig amb les restes del castell al fons

Castell de Sant Ferran sense porta principal (final del pont a mà dreta)

Castell i porta principal al fons, 1903. Brück_&_Sohn Kunstverlag

voltant, les quals, després de la 
guerra civil espanyola, s’aprofitaren 
per fer un mur defensiu al voltant 
del castell i un niu de metralladores 
per defensar la frontera11. S’hi 
accedeix des de la carretera GI-504, 
prop del km 9, on trobem un rètol 
que marca la situació del castell 
i, seguint una pista forestal en 
bon estat, s’arriba fins a uns 800 
metres, que s’han de completar a 
peu. Té unes vistes panoràmiques 
espectaculars. Coordenades GPS20 
42.351908, 2.877115.

Torre telegràfica del castell de 
Sant Ferran, Figueres – T-203
Tal com marcava el llistat de La 
Gazeta de Madrid15, la torre es 
trobava sobre la porta principal del 
castell i va ser enderrocada en base 
a l’Ordre de 16 de febrer de 186521 
(Arxiu de la Corona d’Aragó): 

“...relatiu a la concurrència de 
demolir la torre telegràfica que 
existeix sobre la porta principal del 
Castell de Figueres, queda vostè 
autoritzat a dur a terme aquest 
enderrocament”. 

No se n’han pogut trobar mai 
evidències perquè la dita porta 
quedà derruïda amb la voladura 
del 8 de febrer de 1839 per part de 
l’exercit republicà en retirada, tal 
com reflectia el suplement de La 
Vanguardia el 2 d’abril del mateix 
any: “El Castillo de Figueras destruido 
por los rojos22”. L’accés al castell està 
ben marcat al centre del municipi. 
Coordenades GPS20 42.272291, 
2.948366.

Torre de l’Àngel (BCIN), 
Pontós – T-204
Aquesta torre va ser un 
reaprofitament d’alguna torre 
de l’edat mitjana, tal com Lluís 
Bayona, Lluís Buscató i Gemma 
Vieyra explicaven el 2008 a la 
Revista de Girona, amb motiu de 
la seva restauració: “Sobre l’origen 
del topònim torre de l’Àngel hi ha 
dues versions, no necessàriament 

21 – LEN cuRRIuS, LLuíS; pERARNAu I LLORENS, JAuME. LA TELEgRAfIA òpTIcA A cATALuNyA. BARcELONA: RAfAEL dALMAu, EdITOR, 2004.
22 – EL dERRuMBAMIENTO dE LA zONA ROJA. SupLEMENT dE LA vANguARdIA ESpAñOLA, 2 d’ABRIL dE 1939. HEMEROTEcA dE LA vANguARdIA.
23 – BAyONA, LLuíS; BuScATó, LLuíS; vIEyRA, gEMMA. “LA TORRE dE L’àNgEL: TELEgRAfIA òpTIcA A L’EMpORdà”. REvISTA dE gIRONA, 247, 2008, pàg. 46 A 51.

1.Torre de l’Àngel
2. Vista interior de la torre de l’Àngel
3. Possible situació de La torre del Clot al 1970. PoIux SA, full 

78/1824
4. La torre del Clot se situaria en un punt paral·lel al segon 

pal elèctric

contradictòries: segons la primera, 
el nom procedeix del d’una anterior 
torre de guaita, dependent del proper 
castell de Pontós, bastida pels volts 
del segle XIII; el segon possible origen 
és que prengués el nom d’una antiga 
ermita dedicada a l’Àngel Custodi i als 
sants Sebastià i Bernardí, i construïda 
entorn de l’any 148323”.

La reutilització de rajoles, teules i 
algunes llindes en la seva adaptació 
a torre telegràfica fa suposar que 
l’edificació primigènia ja estava 
enrunada. L’any 2007 el Servei 
de Monuments de la Diputació 
de Girona va procedir a la seva 
restauració i avui dia es troba 
en perfecte estat i es pot visitat 
lliurement. S’hi accedeix des de 
la GIP-5126, a uns 400 metres del 
trencant de la N-2 cap a Pontós, 
on un rètol l’anuncia.La vista des 
de la part de dalt de la torre ens 
permet veure fins al Golf de Roses 
i tot el voltant. Coordenades GPS20 
42.189551, 2.924953.

Torre del Clot del Coll, 
Orriols – T-205
Aquesta torre ha desaparegut. 
Les informacions apunten que es 
trobava en un promontori situat a 
Orriols, probablement al terreny 
més elevat entre cal Guixater i cal 
Rabí (actualment Mas Coromines). 
Jaume Prat i Pons11 comenta que 
la memòria popular parlava d’una 
antiga torre, propera a cal Rabí, 
des de la qual es feien senyals amb 
“banderes” a les torres de Fellines i 
Pontós.

Segurament, l’establiment dels 
importants nusos de comunicació 
de la zona, amb la connexió de la 
N-2 amb L’Escala i Banyoles, va 
generar un elevat moviment de 
terres que la feu desaparèixer. 

Les primeres fotos aèries d’Espanya 
al 1970, realitzades per l’empresa 
gironina Polux24 molt abans que es 
fessin aquests nous vials, empresa 
de Ricard Masó i Llunes (cartògraf i 
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aparellador, 1936-2015), ens mostra 
una lleugera taca quadrada on es 
podria haver ubicat la torre al mig 
del camp de Cal Guixater. Avui 
dia és un terreny agrícola llaurat i 
treballat, des del qual, en el punt 
més elevat, es veuen perfectament 
les altres dues torres. Aquesta taca 
quadrada quasi coincideix amb 
les coordenades GPS20 42.132931, 
2.902032.

Torre de Fellines (BCIN), Sant 
Esteve de Guialbes – T-206
És una de les torres que té un 
acceptable estat de conservació. 
Probablement va ser la reutilització 
d’una torre de guaita anterior, 
d’aquí la seva major fortificació 
i les espitlleres a tots els seus 
paraments. De fet, alguns llibres 
d’història consideren el seu origen 
en una torre medieval. A la seva 
part superior es troba el vèrtex 
geodèsic de Fellines.
Se situa prop del quilòmetre 732 
de l’N-2, just on recentment s’han 
fet els nous nusos d’accés al poble, 
i altres pobles del voltant, perquè 
hi ha la nova sortida de l’AP-7 de 
Vilademuls. 
El fet que es trobi ben bé al cantó 
de l’N-2 fa que sigui una de les més 

fàcils de localitzar. Coordenades 
GPS20 42.093960, 2.891892.

Torre del castell de Sant Miquel, 
Celrà/Girona – T-207
Es troba al punt més alt del puig 
Castellar, al cantó de les restes del 
castell i de l’ermita, que és on es va 
ubicar la torre civil de nova planta. 
El seu accés es fàcil si s’agafa la 
GI-6703, des de Girona, que puja al 
santuari del Àngels, i, després del 
quilòmetre 5, poc abans d’arribar a 
l’anomenada casa de les figues, es 
continua per una pista forestal que 
condueix fins a Celrà passant pel 
cantó del castell. 

La pista forestal a Celrà arrenca del 
cantó de l’estació de servei que hi ha 
a l’entrada del municipi, en la C-66 
després del punt quilomètric 31.
L’any 2004, quan el Servei de 
Monuments de la Diputació de 
Girona va rehabilitar el castell25, les 
estructures que el conformaven 
eren les restes d’una torre i un 
tram de muralla medieval, una 
ermita amb un absis poligonal dins 
la torre, una ampliació de l’ermita 
mig enderrocada, una fortificació 
de l’absis en un nivell superior, una 
torre de la línia general de telegrafia 

òptica i un fossar que envoltava tot 
el conjunt. L’actuació de rehabilitació 
va permetre consolidar les restes 
i recuperar la torre de telegrafia, 
on es va situar un mirador que 
ofereix unes vistes panoràmiques 
impressionants. Coordenades GPS20 
41.986953, 2.827465.

Torre dels Alemanys, 
Girona – T-208
Des de fa molt de temps s’havia 
pensat que la torre de telegrafia civil 
de Girona s’ubicava a l’anomenada 
torre del Telègraf que hi ha a la 
part alta de la muralla, dins dels 
jardins dels Alemanys, prop de la 
torre Gironella. Jaume Prats així ho 
pensava11, però per contra Jaume 
Perarnau i Llorens i Lluís Lens 
Curris21 proposaven tres opcions: 
la teulada del seminari, la teulada 
de I’Ajuntament i el campanar de 
Sant Martí Sacosta, tot i que no es 
definien per cap d’elles. La veritat 
és que, des del principi, el lloc on 
havien de fer-la no va ser clar, ni pel 
govern, ni pels enginyers de l’època, 
tal com demostren les referències 
dels diaris d’aquell temps. Així, la 
notícia al diari La España del 8 de 
setembre de 1849 marcava una 
primera situació: 

Torre de Fellines

24 – Fons Pòlux: proveït per la Universitat de Girona i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - http://cartotecadigital.icgc.cat 
25 – BAyONA, LLuíS; BuScATO, LLuíS. “LA RESTAuRAcIó dEL cASTELL dE SANT MIQuEL. uN EXEMpLE dE TORRE dE TELEgRAfIA òpTIcA”. REvISTA dE gIRONA, 227. 

gIRONA, 2004. pàg. 44 A 47.
26 – Diari La España, 8 de setembre de 1849, pàg. 2. BNE, hemeroteca digital de La Biblioteca Nacional de Espanya, Madrid.

Torre del castell de Sant Miquel
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“Gerona, 3 de septiembre (De nuestro 
corresponsal). La línea telegráfica de 
Barcelona á la Junquera en la parte que 
atraviesa esta provincia debe de estar 
muy en breve concluida. Las torres de 
la Junquera, Monroig, Figueras, Puntos 
y San Miguel, están terminadas y las 
demás ó se estan construyendo ó se 
hacen los preparativos para empezar 
su construcción. En esta ciudad la torre 
debe estar en la llamada del Peix que se 
halla en el ángulo S. O, de la plaza, y en 
el punto mas elevado en la misma 26”. 

Aquest posició va ser rectificada un 
mes després al mateix diari: 

“Gerona, 20 de octubre (De nuestro 
corresponsal) ....En la linea telegráfica 
que ha de atravesar esta provincia no 
falta ya mas que la torre que ha de 
construirse en esta ciudad, sobre cuya 
situación parece que se ha suscitado 
alguna dificultad por los ingenieros 
militares27.” 

Finalment, el diari anunciava al maig 
la situació final de la torre telegràfica, 
aprofitant la notícia per criticar de 
nou l’estat francès: 

“Gerona, 14 de mayo... Cerca la puerta
de San Cristóbal se está haciendo la
torre telegráfica, única que creo faltaba
en la línia desde la Junquera á esa corte.
El personal dé la indicada torre y de las 
inmediatas á esta ciudad se halla aquí, 
por lo cual supongo que el servicio va 
á inaugurarse pronto en toda la línea, 
la cual por otra parte se estenderia sin 
interrupción hasta París, sí el gobierno 
francés mandase construir las dos ó 
tres torres que faltan desde la frontera 
hasta Perpiñan; pero ocupada como 
está en salvar la patria, es regular que 
no se dé prisa en llenar este vacío. 
Cualquier viajero que penetre ahora en 
Francia por esta provincia ó viceversa 
y que esté imbuido en las máximas 
francesas de que la Europa linda con el 
Africa por los Pirineos, no podrá menos 
de admirarse que la línea telegráfica 
termine con el territorio de la bárbara 
Africa y quede interrumpido al penetrar
en la civilizada Europa28”.

En els Annals de l’lnstitut d’Estudis 
Gironins del 201129, Lluís Buscató i 
Somoza confirma aquesta darrera 
ubicació en la pujada del Alemanys, 
que és a prop de la porta de Sant 
Cristòfol, amb l’estudi precís d’un 
expedient, localitzat al fons del 
Govern Civil de l’Arxiu Històric de 
Girona, en el qual detalla tot el 
procés d’enderroc parcial de la dita 
torre de telegrafia, que va ser iniciat 
a instàncies d’una comunicació de 
l’arquitecte municipal, Martí Sureda 
i Deulovol, al llavors alcalde de la 
ciutat, Marià Hernández.
Avui dia la torre és part d’una casa 
particular, però conserva encara 
tots els trets distintius de les torres 
civils, com la planta quadrada, les 
parets de maçoneria i els carreus 
de pedra a les cantonades, amb la 
part inferior atalussada i la cornisa 
de maó massís de separació entre 
les dues primeres plantes. L’alçada 
entre pisos és d’uns tres metres i les 
obertures també estan emmarcades 
amb maó massís. Potser l’absència 
de les espitlleres típiques i la 
presència de les restes d’una porta 
reconvertida ara en finestra, obeeix 
a les posteriors reformes que es 
devien fer. Cal assenyalar que va 
ser mig enderrocada el maig de 
1858, per això només es conserva 
la planta baixa i part de la planta 
pis. Coordenades GPS20 41.986953, 
2.827465.

Torre de l’Estanyol (BCIN), 
Bescanó – T-209
Anomenada també torre del 
Casalot, o torre del Telègraf, era 
situada a la part més alta del puig de 
Can Cendra, a uns 301m d’altitud. 
Actualment està pràcticament 
desapareguda, ja que només queda 

part de la base, part d’un mur en 
planta baixa amb tres espitlleres i 
un petit tros del primer pis separats 
per la típica cornisa de maó, i tot el 
conjunt està sent engolit pel bosc, 
ja que les restes romanen sota una 
capa d’espessa vegetació. 

27 – Diari La España, 25 d’octubre de 1849, pàg. 2. BNE, hemeroteca digital de La Biblioteca Nacional de Espanya, Madrid. 26 – Diari La 
España, 8 de setembre de 1849, pàg. 2. BNE, hemeroteca digital de La Biblioteca Nacional de Espanya, Madrid.

27 – Diari La España, 25 d’octubre de 1849, pàg. 2. BNE, hemeroteca digital de La Biblioteca Nacional de Espanya, Madrid. 28 – dIARI LA ESpAñA, 
19 dE MAIg dE 1850, pàg. 2. BNE, HEMEROTEcA dIgITAL dE LA BIBLIOTEcA NAcIONAL dE ESpANyA, MAdRId.

29 – BUSCATÓ i SOMOZA, LLUÍS. “La torre de telegrafia òptica de la pujada dels Alemanys: un monument poc conegut”. Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, vol. LII, Miscel·lània d’homenatge a Gabriel Roura i Güibas. Girona, 2011, pàg. 783 a 801.

1. Visual de la torre de Fellines des de la 
torre del castell de Sant Miquel 

2. Torre de la pujada dels Alemanys 

3. Restes de la torre de l’Estanyol
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Per trobar-la cal agafar la GI-540 
i passar per davant d’Estanyol en 
direcció al bosc de Can Cendra, 
poc abans d’arribar al mas Can Tet 
Sureda, una línia d’alta tensió que 
travessa la carretera ens marcarà 
la seva ubicació. A peu d’aquesta 
línia hi ha una pista forestal que 
ens portarà fins a un camí que ens 
fa arribar directament a les restes, 
que es troben, aproximadament, 
paral·lels a la segona torre d’alta 
tensió. Coordenades GPS20 
41.949562, 2.737286.

Torre del mirador de Brunyola 
(BCIN), Brunyola – T-210
Tot apunta que per a aquesta 
estació no es va construir cap torre 
nova, sinó que es va reaprofitar 
alguna de les torres del castell de 
Brunyola, més concretament la 
que avui s’utilitza com a mirador, 
orientada a nord-est, i que es troba 
en bon estat de conservació, tot 
i no estar dotada amb els típics i 
característics merlets. Gràcies a la 
restauració practicada al segon terç 
del segle XX, la torre va recuperar 
el seu aspecte original, ja que es va 
retirar un afegit de maons, així com 
altres elements. 

Avui suporta el campanar, que està 
arrebossat de forma semblant a 

com es va fer a les altres torres 
de telegrafia. Atès que la torre es 
troba al centre del poble, només 
cal anar a Brunyola per qualsevol 
de les carreteres comarcals que 
ens hi porten. Coordenades GPS20 
41.904609, 2.684375.

Torre civil de Puigsardina (BCIL), 
Riudarenes – T211
Es localitza a la finca particular del 
mas Puigsardina, sobre el turó 
del mateix nom (de vegades Puig 
Ardina). La torre civil es troba des 
del camí que hi ha darrere del mas 
i té la configuració típica de tres 
pisos, amb poques espitlleres i la 
cornisa que separa la planta baixa 
de la planta pis. També conserva 
la cornisa superior de la coberta, 
la qual ha desaparegut. Amb unes 
mides de 6,05 x 6,05 metres, les 
parets estan força malmeses però 
resten senceres, sense cap element 
interior, i té un fossat molt gran que 
envolta dues torres. Aquest fossat el 
forma una rasa excavada a la roca 
i es va completar amb l’aixecament 
d’un mur de pedres lligades amb 
argamassa que té una amplada 
entre els 3 i els 4,25 metres per una 
fondària d’uns 2,00 metres.
Es dona la circumstància que és 
l’única torre amb dos contraforts 
a banda i banda dels laterals de 

la porta d’entrada, i que encara 
conserva restes de l’antic pilaret 
exterior de suport del pont llevadís 
que permetia l’accés al primer pis. 
Està situada cap a ponent i les 
quatre parets estan orientades 
seguint els punts cardinals. 
Coordenades GPS20 41.806307, 
2.714914. Se situa a prop de la 
carretera GI-555, que va des de 
Mallorquines fins a Hostalric, quasi 
al km 5, on es troba l’accés a la 
finca just després del tancat d’una 
empresa d’àrids. Des de la carretera, 
ben bé al quilòmetre 5, es veuen les 
dues torres per sobre dels arbres. 

Torre civil de Puigsardina, amb les restes del
pilar frontal del pont llevadís
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1. Frontal de la torre de Puigmarí
2. Posterior de la torre de Puigmarí

30 – TALLER d’HISTòRIA dE MAçANET dE LA SELvA. 
www.TALLERHISTORIAMASSANET.cAT

Al trobar-se en una finca particular 
l’accés només es pot fer a peu 
a través del bosc, però hi ha un 
camí que surt de darrere del Mas, 
paral·lel a les vies del TAV, que ens 
porta fins a dalt del turó.

Torre de Puigmarí, Maçanet de la 
Selva – T212
Gràcies a la restauració total de la 
torre per part del Taller d’Història de 
Maçanet de la Selva30, avui podem 
gaudir de l’exemple d’una torre amb 
el seu aparell de senyals òptics. 

Segons les dades d’aquesta torre, 
com en altres casos, només quedava 
la base oculta per la terra i la 
vegetació que s’hi havia dipositat 
al llarg dels anys. Les primeres 
excavacions que es van fer el 2011 
va posar al descobert un grau de 
conservació d’aquesta base força 
acceptable. Al poble, la torre era 
coneguda popularment com a 
torre del rellotge, sense que se’n 
conegués el motiu, o també pel de 
castell de Puigmarí. 

Després de quatre anys d’actuacions 
per etapes, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, diverses empreses 
i, sobretot, pels socis de l’entitat, 
el 28 de novembre de 2015, amb 
unes jornades de portes obertes, el 
Taller d’Història donava per acabada 
la restauració, ja amb la rèplica de 
l’aparell de senyals situada al terrat.

Es localitza en el turó de Puigmarí, 
visible en molts punts de l’N-2 a 
Maçanet. Per arribar-hi es poden 
seguir diferents pistes forestals 
que tenen accés des d’algunes 
urbanitzacions del municipi, com 
Mas Altaba, des del carrer del 
Gregal seguint pel camí del dipòsit, 
o des de l’escola nova de Maçanet 
seguint l’avinguda Bellavista. 
Nosaltres vam entrar directament 
des de l’N-2, just després del km 
688, per una pista forestal de bon 
accés que es troba just al cantó del 
restaurant Cal Coix. 

2

Torre del mirador de Brunyola

1

51



Seguint la pista principal i les 
coordenades GPS s’hi arriba 
directament. Per visitar-la cal 
posar-se en contacte amb el Taller 
d’Història de Maçanet de la Selva. 
Coordenades GPS20 41.755781, 
2.729884. 

Torre de Montagut, Malgrat de 
Mar – T-213
Malgrat que ja sigui a la província 
de Barcelona, al ser la torre de 
rereguarda de Maçanet, s’inclou en 
el llistat. Estava pràcticament en 
ruïnes, però mantenia les quatre 
parets, en les quals s’han fet obres 
de consolidació. 

El fet que hagi perdut totalment 
el seu revestiment, ens permet 
veure’n directament la configuració 
estructural, amb les parets de 
maçoneria i carreus de pedra més 
grans a les cantonades, amb totes 
les obertures emmarcades amb maó 
massís. Avui és una torre de titularitat 
particular que, en el moment de la 
visita, tenia una tanca de protecció 
al voltant, i s’hi havia fet una neteja 
de l’entorn com si s’hi anés a fer 
alguna actuació o rehabilitació, tot i 
que no descartem la seva protecció 
per evitar nous grafits. Coordenades 
GPS20 41.650283, 2.714763.

Es troba en un turó a cavall entre 
Malgrat de Mar, Santa Susanna i 
Palafolls. Per arribar-hi es pot fer des 
de qualsevol de les urbanitzacions 
que envolten la muntanya, els carrers 
de les quals ens portaran fins al 
carrer dels Nards, el qual té una part 
a Santa Susanna i l’altre a Palafolls. A 
final d’aquest carrer hi ha una pista 
de terra que acaba en una torre de 
telecomunicacions moderna.

Des d’aquí només haurem de 
caminar uns 25 metres fins a la torre 
de Montagut, des de la qual es veu 
tota la costa del Maresme.

1. Posterior de la torre de Montagut
2. Frontal de la torre de Montagut

NOTA: Totes les fotografies sense referència són
propietat de l’autor de l’article
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