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Resum 

El present treball pretén fer una aproximació a l’estudi dels vestigis materials de l’antiga 

xarxa de telègraf òptic militar que hi va haver a Catalunya entre 1847 i 1862. La 

telegrafia òptica fou un primerenc sistema de comunicació visual desplegat durant la 

consolidació de l’estat liberal-burgès a Espanya, que permetia transmetre missatges amb 

rapidesa mitjançant senyals a distància. A Catalunya es va optar per instal·lar una xarxa 

pròpia d’ús militar, que pretenia enfortir el control estatal sobre el territori i coordinar el 

desplegament militar efectuat en motiu de les guerres carlines. L’estudi es centra en les 

diferents torres i estacions telegràfiques fortificades que formaven part del tram de la 

xarxa que unia Manresa i Solsona, analitzant-ne les seves característiques, el 

funcionament, la interacció amb el territori, etc., partint del diàleg entre fonts 

arqueològiques i documentals.   

Paraules clau: Telegrafia òptica, sistema de comunicació, Catalunya Central, 

desplegament militar, guerres carlines, estat liberal, poliorcètica, arqueologia del 

conflicte. 

 

Abstract 

The present work aims to make an approximation to the study of the material vestiges of 

the old military optical telegraph network that existed in Catalonia between 1847 and 

1862. The optical telegraphy was an early visual communication system deployed 

during the consolidation of the liberal-bourgeois state in Spain, which allowed messages 

to be transmitted rapidly through remote signals. A special network of military use was 

installed in Catalonia, which sought to strengthen state control over the territory and to 

coordinate the military deployment carried out during the course of the Carlist Wars. 

This paper focuses on the different towers and fortified telegraph stations that were part 

of the section of the network linking Manresa and Solsona, analysing their 

characteristics, functionality, interaction with the territory, etc., working on the principle 

of dialogue between archaeological and documentary sources. 

Keywords: Optical telegraphy, communication system, Central Catalonia, military 

deployment, Carlist Wars, liberal state, poliorcetics, conflict archaeology. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Mas como quiera que si son immensas las ventajas que siempre 
prestan las rapidas comunicaciones telegraficas á los intereses generales 
de una nación, crecen aquellas en las operaciones de guerra y aún son 
mucho mayores en las luchas civiles ó internas en las que las poblaciones 
se den en bandos, siendo a veces algunas de ellas contraria en casi su 
totalidad, tiene que resumirse al suedio de las confidencias, no siempre 
seguro y expuesto en ocasiones á que se originen grandes descalabros por 
ser espias dobles, pudiendo evitarse esto con los telégrafos…”   
          

Coronel José González y Molada, director de Telègrafs Militars de Catalunya 

1 de novembre de 1875  
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1. Introducció 

El present estudi és el Treball de Final de Grau, la culminació del Grau d’Arqueologia 

de la Universitat de Barcelona i que ha de reflectir la maduració personal a través de la 

confecció d’una investigació avaluable abans de poder entrar de ple a l’àmbit 

professional. Per tant, aquest treball té una finalitat primerament acadèmica  però també 

un vessant científic, ja que el treball és un veritable camp d’experimentació i verificació  

per posar a prova l’autonomia i el desenvolupament de l’alumnat com a investigador i 

arqueòleg. En darrer terme, aquest treball també constitueix un repte personal que 

permet indagar en un mateix, en les  aptituds, els interessos, els límits i la pròpia 

capacitat de treball. 

El present estudi té per objectiu fer una aproximació a la xarxa de telegrafia òptica 

militar establerta a Catalunya a mitjans de segle XIX, coincidint amb el procés de 

fonamentació de l’estat liberal-burgès a Espanya, en un context d’inestabilitat territorial 

i d’oposició per part de certs sectors socials, que sovint es materialitza en forma de 

conflicte armat.1  

Els darrers 20 anys la telegrafia òptica ha estat objecte de publicacions, recerques i 

estudis que han ajudat a conèixer la seva història, però segueix sent una gran 

desconeguda per al públic general, especialment a Catalunya, un territori que 

precisament gaudeix de la major densitat de vestigis telegràfics de la Península Ibèrica. 

Tot i això, a Catalunya, aquest antic sistema de comunicació ha estat relativament 

tractat des d’una perspectiva arqueològica. Per exemple, l’any 1997 es va reservar tot un 

àmbit a aquesta temàtica dins de les IV Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya, 

dedicades a l’arqueologia de la comunicació.2 En són altres exemples la intervenció de 

Marta Maragall al V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya o 

l’interessant estudi sobre la torre de telègraf de Can Casaca de Granollers.3 Aquests i 

                                                           
1 BUSCATÓ I SOMOZA, LL., 2006, “Exèrcit i control del territori. Hostalric i la telegrafia 
òptica a Catalunya”, Quaderns de la Selva, 18, Centre d’Estudis Selvatans, pp. 131-155. 
2 Diversos autors, 2000, Arqueologia de la comunicació. Actes de les IV Jornades 
d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Girona dies 6, 7 i 8 de novembre de 1997, Enginyers 
Industrials de Catalunya-Marcombo, Barcelona, pp. 493-622. 
3 MARAGALL, M., 2015, “Les torres de telegrafia òptica a Catalunya. Primeres xarxes de 
comunicació modernes (segles XVIII-XIX)”, V Congrès d’Arqueologia Medieval i Moderna de 
Catalunya. Barcelona 22-25 de maig de 2014, volum II, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 
pp. 1113-1124; ACOSTA I FERRER, X., CAMPS I GIRÓ, A., 2016, “La torre de telègraf òptic 
de Can Casaca de Granollers”, Revista del Centre d’Estudis de Granollers, 20, p. 57-92. 



2 
 

d’altres han contribuir a visibilitzar la telegrafia òptica a Catalunya, però acostumen a 

partir d’un treball arqueològic poc exhaustiu, que sovint no executa reconeixements 

sobre el terreny o es solen centrar en un element concret (com una torre de telègraf) 

sense partir d’una idea de conjunt. Possiblement hi ha hagut una manca d’interès en vers 

la pròpia materialitat de la telegrafia, cosa que ha afavorit indirectament 

l’abandonament i degradació dels vestigis existents.  

És per això que el present treball pretén indagar en les possibilitats de l’arqueologia en 

l’estudi d’aquests elements patrimonials contemporanis i també revisar el coneixement 

que se’n té. S’ha escollit la línia de telègraf òptic que hi havia entre Manresa i Solsona 

(amb un total de 9 estacions repartides entre les comarques del Bages i el Solsonès) per 

ser aquesta d’unes dimensions reduïdes i no disposar d’estudis previs. De fet, durant la 

realització d’aquest treball s’ha publicat el primer article centrat en les estacions 

telegràfiques del Solsonès, obra de Jordi Tasies.4  

A part de les indagacions purament arqueològiques, s’ha intentat que aquest sigui un 

treball pluridisciplinari, on també s’ha emprès una tasca d’investigació documental 

complementària, que té per objectiu aportar al màxim d’informació sobre l’objecte 

d’estudi per poder contrastar la informació i/o enriquir-la mitjançant el creuament de 

fonts. Així doncs, amb el present treball es vol contribuir a un camp d’estudi poc comú, 

amb la intenció de generar un discurs històric coherent partint de vestigis reals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 TASIES PLANAS, J., 2018, “La telegrafia òptica al Solsonès (1848-1862)”, Oppidum. Revista 
cultural del Solsonès, núm. 16, Ajuntament de Solsona, Arxiu Comarcal del Solsonès, Consell 
Comercal i Centre d’Estudis Lacetans, Solsona, p. 54-85.  
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2. Metodologia 

Per a la realització d’aquest treball s’ha dut a terme una intensa tasca de recerca amb 

diferents formats de dades procedents de contexts i fonts ben diversos que conjuguen la 

dimensió documental i l’arqueològica. 

En el procés d’investigació documental s’ha pretès recopilar al màxim d’informació 

escrita sobre la telegrafia òptica a Catalunya i les línies de telègrafs militars existents a 

entre 1848 i 1863,  especialment sobre el tram de telègraf entre Manresa i Solsona. En 

primer lloc, s’ha realitzat un buidatge exhaustiu de la bibliografia especialitzada en la 

temàtica, entre la qual cal esmentar veritables obres de referència.5 Malgrat això, cal dir 

que en general es tracta d’estudis publicats fa més de 15 anys, que no han estat revisats 

des d’aleshores i que no aprofundeixen en l’objecte d’estudi d’aquest treball. 

Han complementat aquesta fase de la recerca un buidatge de l’hemeroteca digital de la 

Biblioteca Nacional de España, així com les consultes a l’Arxiu Diocesà de Solsona i 

l’Arxiu Comarcal del Solsonès. També es va contactar amb l’Arxiu General Militar de 

Madrid que proporcionà material de caràcter cartogràfic. Tot i això, la principal font de 

referència per aquest treball ha resultat ser el fons de Comandancia de Ingenieros de 

Barcelona, preservada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquest òrgan era la delegació 

territorial del cos d’enginyers militars a Catalunya i s’encarregava de l’execució de 

projectes i obres de fortificació o edificis militars. Per aquest motiu, algunes tasques 

d’establiment, construcció, reforma o demolició de torres o aparells telegràfics hi han 

quedat registrades.  

La part arqueològica del treball s’ha basat en un reconeixement sobre el terreny o 

seguiment presencial dels vestigis entre Manresa i Solsona, per tal de localitzar les 

restes, avaluar-ne el seu estat i realitzar-hi una tasca de documentació a través de la 

fotografia, lectura de paraments, anàlisi del paisatge o la planimetria, a partir de la qual 

s’han pogut generar representacions gràfiques dels vestigis i restitucions ideals. 

Posteriorment, també s’ha fet un tractament de dades a través de tecnologia GIS. En tot 
                                                           
5 Principalment consisteix en: LEN I CURRIUS , L.; PERARNAU I LLORENS, J., 2004, La 
telegrafia òptica a Catalunya, Rafael Dalmau, Barcelona, 135 p.; PRAT I PONS, J., 2004, 
Quatre pedres de...La telegrafia òptica a Catalunya, Institut cartogràfic de Catalunya, 
Barcelona, 129 p.; OLIVÉ I ROIG, S., 1990, Historia de la telegrafía óptica en España, 
Secretaria General de Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Turismo y comunicaciones, 
Madird, 101 p.; AGUILAR PÉREZ, A., MARTÍNEZ LORENTE, G., 2003, "La Telegrafía 
óptica en Catalunya. Estado de la cuestión" Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, vol. VII, núm. 137, Universitat de Barcelona, Barcelona. 
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moment s’ha perseguit un rigor científic, aplicant la mateixa metodologia arqueològica, 

sense afectar físicament els vestigis ni distorsionant-los. 

Aquestes exploracions es van dur a terme entre el febrer i el maig de l’any 2019 en un 

total de 7 localitats diferents, algunes de les quals foren repetidament visitades durant el 

transcurs de la investigació: Manresa (18-4-2019), Sant Martí de Torroella (20-4-2019), 

Súria (21-4-2019 i 25-5-2019), Sant Salvador de Torroella (18-5-2019), Cardona (27-4-

2019), Clariana del Cardener (diverses vegades entre el febrer i l’abril del 2019). En 

totes les ocasions, el material que es va fer servir per documentar els vestigis fou el 

mateix (fig.1): Quaderns, Llapis / bolígraf / llapis de mina, mòbil amb GPS i brúixola, 

dos flexòmetres (de 2m i 10m), mesurador làser de distàncies (STANLEY TLM65), 

càmera de fotos (NIKON D3000), escales fotogràfiques de perfil rectangular (de 5, 10, 

20, 30, 40, 50cm i d’1 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1: Material emprat en el seguiment dels vestigis. Pròpia. 
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3. Context històric 

3.1. La telegrafia òptica i la seva introducció a Espanya 

La telegrafia òptica és un sistema de comunicació de missatges a través de la 

transmissió de senyals a distància entre punts visibles mitjançant una simbologia i 

codificació preestablertes. Aquesta forma de comunicació s’ajuda d’aparells artificials 

que faciliten l’execució dels missatges i que reben el nom de telègrafs òptics. 

Des de temps remots les persones han tingut la necessitat de comunicar-se amb rapidesa 

i esquivant les distàncies, motiu pel qual s’han emprat tota mena de recursos tècnics tant 

manuals (senyals amb les mans), com visuals (fum, banderes, miralls...) i fins i tot 

acústics (corns, tambors, campanes...). Degut a la senzillesa, la imprecisió o el curt abast 

d’aquests mètodes, inicialment solien tenir una connotació d’urgència o d’avís, que no 

garantia transmissions gaire abundoses en informació.6 

El desenvolupament de la telegrafia ha anat molt lligat a l’àmbit marítim, principalment 

a partir de l’evolució de la navegació transcontinental i la invenció de les primeres 

ulleres llarga vista. De fet, va ser durant l’edat moderna que es van confeccionar les 

primeres torres de senyals i els primers codis de senyalística. 

Coincidint amb el panorama europeu de desenvolupament científic i tecnològic de la 

Il·lustració es va iniciar la recerca d’un sistema de comunicació més segur i ràpid que 

fos útil per a finalitats militars i alhora proposés una alternativa al correu. El naixement 

de la telegrafia es va produir en aquest context, de mans de la França revolucionària que 

havia de coordinar la nova administració, controlar els focus d’insurrecció i gestionar 

els fronts de guerra que tenia oberts. La tasca recaigué en Claude Chappe, qui va idear 

uns aparells emplaçats sobre torres i teulades que consistien en màstils amb braços 

articulats a la part superior. Amb els seus moviments i el joc d’angles es podien fer 92 

signes que servien per formular lletres, números o frases. Al 1794 es va posar en 

funcionament la primera línia de telègrafs òptics militars, que unia Lille i Paris a través 

de 22 torres repartides al llarg de 230 km. Fou el mateix Chappe qui va batejar la 

invenció amb el nom de télégraphe, del grec τηλε i γραφειν (“escriure lluny”). L’èxit 

del sistema comportà una ràpida ampliació de les línies durant les dècades següents 

entre les principals ciutats franceses, però també la propagació de la telegrafia entre les 

                                                           
6 LEN I CURRIUS , L.; PERARNAU I LLORENS, J., 2004, La telegrafia òptica a Catalunya, 
Rafael Dalmau, Barcelona, p. 16. 
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potències del moment, com  Anglaterra, Alemanya, Suècia, Rússia o els Estats Units 

d’Amèrica, que dissenyen els seus propis sistemes i llenguatges.7 

L’Estat espanyol no quedà exclòs de la introducció d’aquesta nova tecnologia, que va 

tenir un important ressò mediàtic. Durant la primera meitat del segle XIX es presentaren 

múltiples projectes per a l’establiment de línies telegràfiques a Espanya ideades per 

enginyers militars. L’any 1798 l’enginyer Agustín de Betancourt y Molina va obtenir 

autorització per crear una xarxa de telegrafia entre Madrid i Cadis, equipada amb un 

nou telègraf òptic més senzill, d’un sol braç, que ell mateix havia ideat amb el rellotger 

suís Breguet, a fi de millorar el sistema de Chappe a França, i del qual  finalment només 

se’n va construir el tram entre Madrid i Aranjuez.8 

Un altre exemple primerenc d’activitat telegràfica a Espanya és la línia militar creada 

per l’enginyer Francisco Ruiz Hurtado entre Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Medina-

Sidonia, Chiclana i Jerez, per encàrrec del capità general d’aquesta regió militar davant 

la tensió bèl·lica entre Espanya i Anglaterra, i que va estar en funcionament entre 1805 i 

1820 mitjançant un telègraf molt simple amb dues pales mòbils.9 Als anys 1825 i 1829, 

els enginyers militars José Prieto i Mateo Hurtado, van presentar dos models de 

telègrafs portàtils o de campanya instal·lats sobre carros. Des del 1831 fins al 1834, 

Juan José Lerena va establir una línia de telègraf òptic entre les residències reials de 

Madrid i dels afores. Aquest provatura formava part d’un projecte més ambiciós que 

pretenia unir la capital espanyola amb Burgos passant per Valladolid, i que no va acabar 

materialitzant-se pel seu alt cost i la reluctància per part de l’administració. 

Amb l’esclat de la Primera Guerra Carlina (1833-1840) es recorre a la telegrafia òptica 

davant la necessitat de coordinar els operatius militars i controlar el territori, motiu pel 

qual hom suposa que s’empraren diversos telègrafs de campanya, senzills i provisionals. 

Al nord peninsular, el general Manuel de Santa Cruz va crear al 1836 dues línies 

telegràfiques militars que unien Logroño, Vitoria i Pamplona amb 15 estacions 

establertes en torres o edificis, i que disposaven de guarnicions pròpies. Va estar en 

funcionament fins al 1841 i disposava d’un aparell propi. 

                                                           
7 PRAT I PONS, J., 2004, Quatre pedres de...La telegrafia òptica a Catalunya, Institut 
cartogràfic de Catalunya, Barcelona, p. 26.  
8 VILLAR RIBERA, R.A., 2013, Estudio del telégrafo de Agustín de Betancourt. Tesis 
doctoral. Director: Francisco Hernández Abad, Universitat Politècnica de Catalunya, p. 281. 
9 SANCHEZ RUIZ, C., 2006, "La torre telegráfica del Gobierno militar de Cádiz", Revista UBI 
SUNT?, nº 20, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 76-80.   
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Deixant de banda aquests primers projectes militars, no fou fins al 1844 que no es va 

aprovar la construcció d'una línia de telègraf civil que unia Madrid amb les capitals de 

província, els punts notables de la costa i les fronteres, gestat en el context de 

l’establiment d’un estat liberal i centralitzat. El coronel d’estat major José María Mathé 

fou l’escollit per al disseny del sistema. La xarxa era radial i tenia per epicentre Madrid, 

des d’on sortien tres ramals principals que es van anar completant al llarg de la dècada 

de 1840: La línia de Castella (que unia Madrid amb Irún i la frontera francesa), la línia 

d’Andalusia (que unia Madrid amb Cádiz) i la línia de València (que unia Madrid amb 

València, Barcelona i la frontera francesa) (fig.C.1). El traçat de la línia va exigir la 

construcció de prop 200 estacions telegràfiques, la majoria en forma de torres de planta 

quadrada i base atalussada, amb 3 nivells interiors i una terrassa, on hi havia instal·lat 

l’aparell, que constava d’una bastida metàl·lica recorreguda verticalment per un 

indicador i una esfera. La combinació de posicions generava 72 signes diferents amb 

què es podien formular fins a 97.000 expressions o frases. Cada estació disposava d’una 

guarnició pròpia que l’habitava. Tot i ser de jurisdicció civil, el servei de telegrafia 

espanyola funcionava amb la disciplina i jerarquització pròpia de l’exèrcit. 

Malgrat la millora qualitativa que suposava el sistema de Mathé, va quedar ràpidament 

desfasat tecnològicament pel desenvolupament d’un nou sistema de comunicació més 

ràpid i senzill, la telegrafia elèctrica. Ja al 1852  l’estat decideix apostar per aquesta 

nova tecnologia enfront de la telegrafia òptica, que es manté en funcionament de forma 

irregular fins l’any 1857.  
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3.2.   La telegrafia òptica a Catalunya 

Els orígens de la telegrafia òptica a Catalunya caldria cercar-los en la Guerra del 

Francès (1808-1814), tal i com indica el coronel González y Molada, moment en què les 

tropes napoleòniques haurien instal·lat una xarxa telegràfica mòbil o provisional per 

coordinar-se a la Península.10 Malgrat aquesta breu experiència gairebé anecdòtica, tan 

Barraquer com González y Molada coincideixen a situar durant el transcurs de la 

Primera Guerra Carlina (1833-1840) les primeres notícies explícites de l’ús d’aquesta 

tecnologia a Catalunya, tot al·legant que “En la pasada guerra civil de los 7 años, se 

comprendió también la necesidad de rápidas comunicaciones para que sabedoras las 

columnas de la situación de los rebeldes aprovechasen con fruto sus fatigas, 

marchando velozmente por la verdadera dirección para dar fisonta protección a los 

pueblos cuando conveniere y proporcionase ventajosos resultados”.11  

Per aquest motiu, el 26 de juliol de 1836, el capità general de Catalunya Francisco 

Espoz, comte d’Espoz y Mina, va decidir establir vàries línies de telegrafia òptica 

mitjançant un sistema de banderes en hores diürnes  i fanals durant la nit. Si bé Prat i 

Pons considera que aquest sistema de telègraf no es va materialitzar mai,12 González y 

Molada no només indica que va estar en funcionament durant tot el conflicte, sinó que 

en lloa els útils serveis prestats en un context de guerra civil (malgrat tenir defectes de 

disseny) davant l’amenaça d’espies i confidents.13 

Quan va finalitzar la guerra, aquesta línia de telègraf degué quedar fora de servei, però 

aquesta primera experiència va servir per posar de manifest la necessitat d’establir una 

xarxa militar de comunicació òptica, mancança que es va agreujar durant els anys 

següents, coincidint amb la postguerra carlina però sobretot amb els episodis de 

bullangues que va protagonitzar Barcelona. De fet, al llarg de les dècades de 1840 i 

1850, la ciutat es va convertit en un veritable camp de proves a nivell estatal per a la 

projecció i instal·lació de nous sistemes de comunicació. En són un exemple les 

estacions telegràfiques que l’any 1843 es van instal·lar entre les poblacions d’El Clot, 

Gràcia, Sants, Sant Martí de Provençals i el Turó de Sant Pere Màrtir, sota la direcció 

                                                           
10 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 305, 1875, Telégrafos ópticos militares. Breve 
reseña histórica de este medio de comunicación, escrit per José González y Molada. 
11 ACA, Ibídem. 
12 PRAT I PONS, J. Op. Cit., p.30. 
13 ACA, Ibídem. 
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del coronel d’enginyers Gregorio Brochero Bueno14, que tenia la Ciutadella de 

Barcelona per base d’operacions. 15  Altre exemple es troba a principis de 1848, quan 

l’aleshores capità general de Catalunya (Manuel Pavía y Laci) va encarregar al tinent 

coronel de l’Estat Major Leonardo de Santiago el disseny d’una xarxa telegràfica òptica 

urbana que comuniqués les principals casernes militars de Barcelona, com a part del 

procés de fortificació de la ciutat de Barcelona davant de la presència de tropes carlines 

a les rodalies.16 Constava de 5 estacions ubicades al castell de Montjuïc, el palau de 

capitania general i les casernes de les Drassanes, la Ciutadella i Marquès de la Mina (a 

La Barceloneta).17  

Durant aquesta mateixa època arriben les primeres notícies sobre la construcció de 

torres de telègraf i l’establiment de línies de telegrafia òptica militar al llarg de la 

geografia catalana. Ara l’explicació d’aquest fenomen ja s’ha de trobar directament en 

el desenvolupament de la Segona Guerra Carlina o Guerra dels Matiners (1846-49), que 

va tenir lloc exclusivament a Catalunya. L’alta mobilitat de les guerrilles carlines, el 

coneixement del territori i el suport popular convertien certes regions catalanes en 

veritablement  inaccessibles, feien impredictibles els desplaçaments dels insurrectes i 

evitaven un enfrontament directe amb l’exèrcit regular espanyol a camp obert. A més a 

més, dificultava la lliure circulació del correu. 

Paral·lelament, a la resta de l’estat Espanyol s’hi estava establint la xarxa de telegrafia 

òptica civil o general que havia d’enllaçar les principals ciutats de la geografia 

peninsular amb Madrid i la frontera francesa. L’establiment i disseny d’aquest sistema 

anava a càrrec del brigada José Maria Mathé Aragua, qui supervisava personalment el 

procediment al sud i centre d’Espanya, mentre que al llevant i nord peninsular ho feia el 

tinent coronel Leonardo de Santiago. Coincidint amb la visita a Barcelona de Mathé, al 

novembre de 1848, per tal de realitzar el reconeixement de les tasques telegràfiques de 

                                                           
14 Gregorio Brochero Bueno (1794-18xx), Mariscal de Camp i Coronel d’Enginyers espanyol, 
de carrera meteòrica i expert en fortificacions. CARRILLO DE ALBORNOZ, J., 2009, 
Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Ingenieros), Ministerio de Defensa, 
Madrid, p. 216. 

15 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, Carta amb data del 10-10-1843. 
16 Descripció de la construcció d’elements defensius a Barcelona entre els quals s’hi enumera el 
telègraf de Santiago, per tal “de impedir las correrías de los matinés”. Extret de “Noticias de las 
provincias. Barcelona, 27 de abril” (2 de maig de 1848), La Esperanza. Periodico Monarquico, 
núm. 1100, Madrid, p. 2. 
17 “Revista de las provincias. Cataluña. 28 de abril” (1 de maig de 1848), El Católico, núm. 
2833, Madrid, p. 8. 
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la línia civil, el capità general de Catalunya juntament amb l’aprovació del govern, va 

encomanar a Mathé la direcció i organització dels telègrafs militars. Es va acordar que 

s’adoptaria el sistema telegràfic de Mathé, tot seguint el model de les línies generals, 

amb l’aparell telegràfic “de campanya”, els diccionaris acabats d’imprimir, els 

quaderns, cartilles, reglament i fins i tot l’organització interna.18 D’aquesta manera (i 

durant 5 mesos) es van establir 76 estacions telegràfiques repartides al llarg de 150 

llegües. Barcelona era l’epicentre de la xarxa telegràfica, des d’on partien els diversos 

ramals. De les 16 línies previstes, que havien d’unir totes les capitals de província, 

ciutats i “abrazar todas las comarcas y territorios que eran conocidos como focos mas 

perennes de insurrecion”19, finalment només es van acabar fent un total de 7 línies: 

Barcelona-Lleida, Barcelona-Vic, Barcelona-Girona, Manresa-Solsona, Manresa-Vic, 

Hostalric-Vic i Girona-Vic (fig.C.2). 

Per organitzar aquest cos es va crear una comissió pròpia, la Dirección de Telégrafos 

Militares de Catalunya a càrrec d’un Coronel Director d’Enginyers. Si bé Mathé va 

intervenir en l’assessorament, qui fou oficialment el primer director va ser Leonardo de 

Santiago, succeït al 1852 pel coronel Manuel Ramón García. El darrer titular del càrrec 

va ser Francisco de Casanova y de Mir. A part del comandament de la direcció, cal 

destacar l’existència d’un cos d’enginyers subalterns, encarregats de la revisió i disseny 

del sistema (fig.A.1). En canvi, els operaris dels telègrafs eren soldats d’infanteria i 

caçadors, mobilitzats a Catalunya durant la Segona Guerra Carlina. 

Les estacions telegràfiques que s’establiren rebien el nom de “torres” i segons descriu 

Joaquim Barraquer i Llauder “eran de tres distintas clases, las unas dentro de las 

poblaciones y plazas que su mayor parte eran torres de iglesias ú obras de 

fortificación; otras santuarios aislados, torreones y antiguos castillos; y últimamente 

torres de planta en despoblados construidas para el objeto especial del instituto, que 

eran las menores. En un principio no se dio carácter defensivo á dichas estaciones y 

únicamente se hicieron en ellas algunas aspilleras […] Luego se dispuso que se 

fortificaran todas las que no lo estuvieran, de modo que, consideradas como fuertes 

aislados fuesen susceptibles de contener una guarnición de 16 á 20 hombres con 

víveres y municiones para una defensa de 15 á 20 días, para lo cual, se procediere al 

                                                           
18 MATHÉ, J.M., “Comunicado. Señores redactores del Heraldo” (7 de març de 1849, 
Barcelona), “El Heraldo”, núm. 2089, Madrid, p. 4.  
19 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1872, Resposta al qüestionari del capità 
general de les províncies basques per part de Joaquim Barraquer i Llauder.  
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necesario ensanche del local, aumento de fuegos cubiertos, disposiciones de flanqueo, 

abertura de fosas y formación de glacis.”20 

A l’estiu de 1855 es va fer una revisió de les línies ja establertes i s’inicià l’estudi 

d’ampliacions d’aquestes cap a les contrades que havien quedat al marge de la telegrafia 

òptica (tan general com militar), és a dir, el Pirineu, la Franja i les Terres de l’Ebre. 

Gràcies a aquesta revisió es poden conèixer els traçats telegràfics previstos i que mai es 

van acabar de realitzar (fig.C.3): de Mequinensa a Puigcerdà passant per Lleida i la Seu 

d’Urgell, de Lleida a Roses passant per Barcelona i Girona,  de Girona a Camprodon 

passant per Olot,  de Mequinensa a Tarragona per Móra d’Ebre, de Móra d’Ebre a 

Tortosa, de Solsona a Vic passant per Berga i Ripoll, i la darrera de Solsona a la Seu 

d’Urgell.21 

La xarxa telegràfica militar catalana va romandre en funcionament durant 15 anys, tot 

destacant pel seu servei ininterromput i eficaç, que contrastava amb el funcionament 

irregular i intermitent de les línies generals al seu pas per Catalunya. Aquesta 

superioritat va ser tal  que la línia general va limitar els seus serveis fins a València, 

sense entrar en territori català, on la telegrafia quedava íntegrament al servei de les 

línies militars. Finalment, el 19 de desembre de 1862, i per Real Ordre, es van 

suspendre totalment els telègrafs militars catalans i es van retirar tant els telègrafs com 

el  material de les estacions per tal de ser entregats als parcs d’enginyers més propers. 

La Dirección de Telégrafos es va dissoldre i el càrrec de Coronel Director es va 

fusionar amb el càrrec de comandant d’enginyers de Barcelona. Inicialment es va 

encarregar als ajuntament que tinguessin cura del costós manteniment de les torres, però 

ben aviat van quedar desateses, i com a conseqüència la majoria es van ensorrar o van 

ser espoliades pels materials de construcció. Un cas singular és el de la torre de telègraf 

militar de Sant Miquel de Girona (núm. 67), que era objecte de bretolades per part del 

jovent local, els quals la incendiaren durant les festes de Sant Narcís de 1867.22  

A nivell tecnològic la telegrafia òptica va quedar ràpidament desplaçada per la 

introducció de l’electricitat. Només 4 anys després de la posada en funcionament de les 

línies militars catalanes, l’enginyer de l’exèrcit Ambrosio Garcés ja va plantejar la 

instal·lació d’una línia de telègraf elèctric entre les casernes de Barcelona  i al mateix 
                                                           
20 ACA, Ibídem. 
21 ACA, Ibídem, 491, 1730, Circular de la Dirección Subinspección de Ingenieros de Cataluña dirigida al 
comandant d’enginyers de la plaça de Girona amb data del 18 d’agost de 1855. 
22 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 491, 1730. Circular amb data del 6 de novembre de 1867. 
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any el perfumer i burgès barceloní Cristóbal Renaud va costejar amb finalitats 

evergètiques una línia telegràfica elèctrica aèria que unia els ajuntaments dels antics 

municipis del pla de Barcelona amb la seu del govern provincial i capitania general, i 

que tenia per epicentre l’Instituto Industrial de Cataluña (C/ Conde del Asalto núm. 

12), on hi havia el generador.23 Durant els següents anys s’inicià la instal·lació de 

sistemes semblants dins de Barcelona, així com les primeres línies de llarg abast, 

seguint el traçat del ferrocarril.24 Ben aviat la rapidesa i senzillesa de la telegrafia 

elèctrica es va acabar imposant entre els mitjans de comunicació, tot assolint una 

hegemonia que no es desbancaria fins la implantació del telèfon. 

Sorprenentment, amb l’adveniment de la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) es 

produeix una espècie de “renaixement” de la telegrafia òptica, davant la imminent 

possibilitat d’una nova guerra civil. En aquest sentit la telegrafia elèctrica mostrava una 

gran flaquesa, ja que senzillament es podia inutilitzar tallant-ne el cablejat, que era de 

corrent continu. La recuperació del sistema òptic s’encarregà des de la cort al capità 

general de Navarra i les províncies basques, per tal que establís una xarxa de telegrafia 

òptica al seu districte a imatge i semblança de les que es van fer a Catalunya durant la 

Guerra dels Matiners.25 Per aquest motiu l’any 1871 el capità general de Navarra i el 

País Basc va enviar al capità general de Catalunya un qüestionari on es preguntava per 

l’objectiu de l’establiment de les antigues línies militars catalanes, el nombre de torres, 

el funcionament del sistema, l’organització de la tropa, el finançament de l’operació o 

documentació tècnica. La resposta va arribar al maig de 1872 de la mà de Joaquim 

Barraquer i Llauder, aleshores comandant d’enginyers de Barcelona, qui va fer conèixer  

la tasca telegràfica militar catalana, que segons ell, havia quedat oblidada al·legant  que 

s’havia perdut la  documentació  i que la majoria de les torres de telègraf ja estaven en 

runes.26  

Gràcies a la tasca de Barraquer va tornar a sorgir l’interès per aquest tema entre les 

autoritats militars de Catalunya, especialment del governador militar de Tarragona,27 qui 

l’any 1873 va ordenar la creació d’una xarxa de telègraf òptic entre les principals viles i 

                                                           
23 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1852. 
24 SÁNCHEZ MIÑANA, J., 2006, “Las primeras aplicaciones de la electricidad en Barcelona en 
torno a 1850”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, Volum VII, p. 115-195. 
25 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, circular amb data del 6 de març de 1871. 
26 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1872, Resposta al qüestionari del capità 
general de les províncies basques per part de Joaquim Barraquer i Llauder. 
27 El general Manuel de Salamanca Negrete (1831-1890) 
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nuclis de la província per tal d’augmentar la coordinació dels efectius i fer més ràpida la 

circulació de novetats. El sistema dissenyat constava d’un arbre de fusta a l’extrem 

superior del qual hi havia dues aspes giratòries idèntiques, que podien formar diferents 

posicions tot simulant l’alfabet semafòric de banderes (fig.B.2 i 3). Aquests aparells 

anaven instal·lats en torres o edificis ja existent i tenien la particularitat que podien girar 

sobre ells mateixos, ja que estaven sostinguts sobre una guaspa metàl·lica que els 

permetia rotar. També disposaven del seu propi diccionari telegràfic, sil·labari i 

codificacions. Aquesta xarxa constava de tres línies: De Tarragona a Vimbodí (passant 

per Constantí, Perafort, Vallmoll, Valls, La Riba, Vila-rodona, Alcover, Montblanc i 

Barberà de la Conca), de Tarragona al Priorat, (passant per Vilaseca, Cambrils, Mont-

roig, Mola de Coll de Jou i Falset), i finalment de Tarragona a Vilafranca del Penedès 

(passant per Vilanova i la Geltrú i Sitges).28 Entre 1873 i 1875 aquesta xarxa es va 

acabar allargant cap a les Terres de l’Ebre, Terol, Saragossa, València i Castelló.29 Al 

1874 es va ordenar la recuperació i ampliació de la telegrafia òptica militar des de 

Tarragona fins a Barcelona passant per Vilafranca del Penedès, i de Barcelona a Sant 

Feliu de Guíxols passant per Girona, tram que no es va poder fer per falta de recursos.30 

Els resultats d’aquesta nova experiència telegràfica queden demostrats pel testimoni de 

González y Molada.31 

Un cop finalitzada la Tercera Guerra Carlina, la telegrafia òptica queda tecnològicament  

obsoleta i es retira, però troba certa continuïtat en l’àmbit marítim català i és emprat 

extensament al port de Barcelona des del telègraf nàutic de Montjuïc (emplaçament de 

llarga tradició telegràfica marítima, tal i com mostra Anton van den Wyngaerde a partir 

de la seva vista de Barcelona des del Farell de Montjuïc). També van seguir en 

funcionament els telègrafs òptics de les casernes barcelonines, que es combinaven amb 

línies de telègraf elèctric i telefonia.32 

 
                                                           
28 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 305, 1875, Telégrafos ópticos militares. Breve 
reseña histórica de este medio de comunicación, escrit per José González y Molada. 
29 AGUILAR PÉREZ, A., MARTÍNEZ LORENTE, G., 2003, “La telegrafía óptica en Cataluña. 
Estado de la cuestión”, Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales,vol.VII, núm. 137, Universitat de Barcelna, Barcelona. 
30 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 305, circular amb data del 23 de juny de 1874. 
31 ACA, Ibídem, 305, 1875, Telégrafos ópticos militares. Breve reseña histórica de este medio 
de comunicación, escrit per José González y Molada. 
32 ACA, Ibídem, Barcelona, 499, 1775, Relació de les comunicacions militars a Barcelona al 
1887 i els telègrafs òptics de Montjuïc, les Drassanes, Jaume I, Governació Militar i Capitania 
General. 
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3.3. La línia de telegrafia òptica de Manresa a Solsona  

El conjunt de torres de telègraf objecte d’estudi, repartides entre les comarques del 

Solsonès i el Bages, formaven part de la xarxa de telègrafs militars de Catalunya ja 

esmentada, que va estar en funcionament des de 1848 fins l’any 1862. Aquestes 

conformaven la línia de telègrafs òptics que comunicava Solsona amb la capital 

catalana, Barcelona, a través d’un ramal independent que s’iniciava a partir de l’estació 

de Manresa. En aquesta població es fusionava el recorregut de la línia de Solsona amb 

la de Manresa-Vic, i juntes seguien fins a l’estació de la torre d’El Bruc-Can Maçana 

(núm.7), on el traçat enllaçava amb l’eix principal Barcelona-Lleida, fins a arribar al 

castell de Montjuïc de Barcelona (núm.1), on hi havia el final de línia. Degut al traçat 

que realitzava aquesta línia es coneixia amb diversos noms, com ara “Línea de 

Solsona”, “Línea de Manresa a Solsona”, “Línia de Manresa a Cardona y Solsona” o 

“Línea de Barcelona a Solsona”. 

En total, aquesta línia estava formada per 15 torres o estacions telegràfiques des de 

Barcelona fins a Solsona, de les quals 7 corresponien al tram de línia independent que 

unia Manresa amb Solsona. Tot i que oficialment la línia era un servei que unia Solsona 

i Barcelona, a la pràctica s’entenia com un ramal independent des de Manresa fins a 

Solsona, i les torres o estacions que hi havia entre les dues poblacions rebien un tracte 

de línia pròpia dins la xarxa telegràfica militar, condició fonamentada precisament en 

l’organització del propi cos de telègrafs militar, que subdividia els traçats en línies i 

seccions depenent del seu recorregut. Aquest treball es centra únicament en aquests 

darrer conjunt de torres, per ser aquelles estacions que realitzaven un servei exclusiu 

entre Solsona i Manresa. 

Torres o estacions telegràfiques  en aquest ramal: 

 

-Torre de Puigterrà de Manresa 

-Torre de Sant Martí de Torroella 

-Torre de Salipota de Súria 

-Torre de Sant Salvador de Torroella 

-Torre del castell de Cardona 

-Torre del Santuari del Miracle 

-Torre de Clariana del Cardener 

-Torre del Castellvell de Solsona 

-Receptor del Palau Episcopal de Solsona 
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La primera notícia que es té de la línia de Solsona correspon al 12 de desembre de 1847, 

quan s’autoritzà per reial ordre al capità general de Catalunya  que procedís a la 

construcció d’una línia de telègrafs que unís Solsona amb Barcelona: “se construyan 

diez torres telegráficas en la línia de Solsona a Barcelona y de la misma ciudad a Jorva 

y cuyo coste de cada una de aquellas ascendirá aproccimadamente a cinco mil 

reales”.33 La tasca s’encomanà a Leonardo de Santiago. Inicialment aquesta línia tenia 

per estacions el Palau Episcopal de Solsona, El Santuari del Miracle, Cardona, Salipota 

de Súria i Manresa. 

Les tasques d’implantació d’aquest sistema s’haurien allargat fins a principis del 

següent any, ja que al març de 1848, el diari El Observador informà de l’establiment 

d’una línia de telègraf a Solsona, i ho acompanyava amb una opinió de la redacció que 

alarmava de la presència de carlins a la Catalunya Interior, i advertia d’una aparent 

manca d’utilitat del telègraf militar com a instrument per a combatre’ls: “Se dice que los 

facciosos han estado en Balaguer, y á las inmediaciones de Solsona [...] El pais, y 

particularmente la montaña, està que se la lleva el diablo [...] El establecimiento de los 

telégrafos, en Manlleu, Roda y esta, que tanto ha costado a los ayuntamientos, para 

nada ha servido, ni servirà, como entonces anuncié, y lo mismo sucederá con el que fué 

á establecer en Solsona el que dirigió estos.”34 

Entre 1848 i 1849 el servei telegràfic militar de Catalunya es fa oficial i se n’accelera el 

procés de posada en funcionament i canvi de sistema de maquinària telegràfica, en un 

intent d’homogeneïtzar-ne el servei, fins a adoptar el traçat final (fig.C.4). Així doncs, 

es produí la supressió de l’estació del Santuari del Miracle (Riner), l’establiment de les 

estacions del Castellvell de Solsona (Olius), el manteniment de les de Cardona, Salipota 

(Súria) o Manresa, i la construcció de torres de nova planta a Sant Martí de Torruella 

(Callús), al coll de la Guineu de Sant Salvador de Torruella (Navàs) o la Guàrdia 

(Clariana del Cardener). Tot i això les tasques continuaven i a l’agost de 1849 els 

enginyers de l’exèrcit estaven treballant en la projecció d’una nova línia de telegrafia 

òptica militar a la Catalunya Interior de la qual no se’n té constància a la bibliografia 

                                                           
33 ACS, Fons de l’Ajuntament de Solsona, núm. 140, plec 13. Transcrit a: TASIES PLANAS, J., 
2018, “La telegrafia òptica al Solsonès (1848-1862)”, Oppidum. Revista cultural del Solsonès, 
núm. 16, Ajuntament de Solsona, Arxiu Comarcal del Solsonès, Consell Comarcal i Centre 
d’Estudis Lacetans, Solsona, p. 54-85.  
34 “Correo de províncias. Vich 2 de marzo.”, (9 de març de 1848), El Observador, núm. 57, 
Madrid, p. 1. 
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tractada. Aquesta línia havia d’unir el ramal de Solsona (ja en funcionament) amb la 

ciutat de Vic, passant per les viles de Ripoll i Berga, amb una de les principals estacions 

al Pla de Busa, al Solsonès, encara per erigir.35 

L’any 1850, el diari madrileny La Esperanza, feia pública una relació de totes les línies 

telegràfiques militars en funcionament a Catalunya, acompanyades del seu cost de 

construcció.36 Llavors la línia de Solsona tenia 7 torres: San Martín de Torruella, Altura 

de Salipota, idem de Guineu, Cardona, Altura de la Guardia, Castell-vell, Solsona. 

L’import de la línia era de 56.663 reals, una xifra que s’acosta força a aquella estipulada 

l’any 1847 per reial ordre i que havia de valdre per a totes les torres de Barcelona a 

Solsona. A l’abril de 1852 es va traslladar la competència de les torres de Manresa, Sant 

Martí de Torroella, Súria, Coll de Guineu i Cardona a la Comandància d’Enginyers de 

Barcelona,37 mentre que les torres restants fins a Solsona quedaven sota l’ autoritat de la 

Comandància d’Enginyers de Lleida. 

Si es té en compte les ampliacions previstes per la línia (com ara la creació del ramal 

Solsona-Vic al 1849 o el tram Solsona-Seu d’Urgell l’any 1855), queda força clar que 

les intencions a llarg termini de la direcció de telègrafs militars eren les de convertir 

Solsona en un veritable enclavament telegràfic, tal i com ho va ser Vic. La capital 

d’Osona era, després de Barcelona, la ciutat més ben comunicada amb la resta del 

territori català per via telegràfica, degut a la confluència de quatre ramals (Barcelona-

Manresa-Girona-Vic), de manera que la circulació d’informació no calia que passés 

dues vegades per la mateixa estació. En realitat, caldria dir que aquest objectiu era 

aplicable  a totes les línies de telègrafs militars buscant la interconnexió en forma de 

circuit tancat que permetés circulació en diversos sentits d’una mateixa destinació al 

mateix temps i seguint recorreguts alternatius. D’aquesta manera, si una línia quedava 

interrompuda, la comunicació podia arribar per una altra banda. Les  reformes que es 

volien dur a terme l’any 1855 reforçarien aquesta afirmació. Solsona hauria esdevingut 

                                                           
35 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 516, 2016. Correspondència al llarg de l’agost 
de 1849. El tinent d’enginyers Antonio Torres sol·licità que l’expressada unitat s’encarregui de 
l’execució del projecte de construcció de dos torreones al Pla de Busa, al Solsonès, un dels 
quals havia de ser de grans dimensions i tenir capacitat per una guarnició permanent de 30 
homes. Finalment, el projecte quedà desestimat. 
36 “Variedades. Noticia de la líneas telegráficas militares establecidas en Cataluña y su costo.” 
(15 de juny de 1850), La Esperanza, núm. 1749, Madrid, p. 4. 
37 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1852. Circular amb data del 20 d’abril de 
1852. 
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més que un equivalent de Vic a nivell telegràfic, ja que per una banda hauria posat en 

contacte transversal tres grans conques fluvials catalanes (Llobregat, Segre i Ter), i per 

l’altra, hauria fet la funció de nexe vertical entre la plana i la muntanya. Malgrat 

l’antiguitat de la línia i els projectes de futur per a aquesta, la falta de pressupost o 

l’estancament tecnològic de la telegrafia òptica haurien acabat suspenent les millores 

previstes per Solsona, condemnant-la a ser un veritable cul de sac telegràfic fins a la fi 

d’aquest mitjà de comunicació. 

Finalment, el 29 de desembre de 1862, el governador militar de Lleida va donar a 

conèixer al comandant militar de Solsona la reial ordre que abolia el servei telegràfic 

militar a Catalunya. En qüestió de setmanes es van desmantellar del torres i estacions, 

els operaris van reintegrar-se a la seves respectives unitats i tota la maquinària es va 

haver de lliurar a les autoritats municipals.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 TASIES PLANAS, J., Op. Cit. p.84. 
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4. Funcionament de les línies de Telègraf Militar de Catalunya 

4.1. Les estacions del telègraf militar 

Les estacions del telègraf eren la unitat bàsica de qualsevol sistema telegràfic. A 

cadascuna se’ls assignava un número i personal fix. La seva posició estava 

geogràficament estudiada, i podia ser en antigues fortificacions, edificis expropiats o 

places fortes, tal i com ja s’ha dit. Per exemple, a Lleida, l’estació telegràfica (núm. 24) 

estava situada en una estructura de fusta sobre un dels angles més elevats de la Seu 

Vella, separada 80 passes de l’entrada de l’antiga catedral. En canvi, a Mollerussa (núm. 

20) el telègraf estava instal·lat en una torre de la caserna de la Guàrdia Civil, edifici que 

el 1857 va passar a ser l’escola pública.39 

En canvi, les torres que es van construir de nova planta van ser projectades pel coronel 

Manuel Ramón García, partint del model de les torres de telegrafia general dissenyades 

per Mathé, però fent-les més petites i amb més recursos defensius.40 Aquestes torres 

eren de planta quadrada amb base força atalussada i tres nivells, tots ells espitllerats.41 

Per norma general, cada torre havia de tenir els mateixos espais i elements 

arquitectònics que garantissin un correcte funcionament del sistema. Internament les 

torres es dividien en 3 espais principals amb funcions diferents: el dormitori, 

l’observatori i la terrassa.42  

-El dormitorio: Compartiment inferior de la torre. Era l’indret on la guarnició 

feia la seva vida quotidiana (dormir, menjar, escalfar-se...). Tractant-se de la part 

més resguardada de la torre segurament també feia de polvorí. 

-El observatorio: Espai que ocupava el nivell central de la torre, elevat un parell 

de metres del sòl, per sobre del dormitori. Al centre de l’observatori es 

disposaven tots els mecanismes per moure la maquinària. L’accés principal a 

l’edifici es feia per aquest nivell a través d’una porta folrada amb planxes 

metàl·liques, a la qual s’hi arribava amb un pont o escala llevadissa que salvava 

                                                           
39 ACA, Ibídem, 547, 2253. Varis documents. 
40 PRAT I PONS, J. Op. Cit., p.30. 
41 MARAGALL, M., 2015, “Les torres de telegrafia òptica a Catalunya. Primeres xarxes de 
comunicació modernes (segles XVIII-XIX)”, Actes del V Congrés d’Arqueologia medieval i 
moderna de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, p.1120. 
42 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros de Barelona, 547, 2253, descripcions de les 
torres de la línia de Barcelona a Lleida. 
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el desnivell. A part d’aquesta porta, l’observatori també disposava d’un finestral, 

espitlleres i finestrons per a llarga-vistes. 

-La azotea: Nivell superior de la torre, situat per sobre de l’observatori. 

Consistia en un terrat accessible des de l’observatori mitjançant unes escales de 

mà i una obertura al terra. Al centre del terrat  hi havia fixat tot el conjunt 

d’elements mecànics del telègraf, i que rebien el nom de maquinaria. 

Els inventaris del material retirat de les torres de telègraf realitzats durant el 

desmantellament dels telègrafs militars permeten conèixer amb detall la materialitat que 

conformava l’interior de les torres i reconstruir-ne la quotidianitat. Les torres es 

concebien com un fortí: “Bajo el punto de vista militar, cada torre de una sección es 

una fortaleza destacada, y los individuos que la ocupan no tan solo han de antender a 

la observación de mis anteriores instrucciones [que el servei telegràfic sigui precís] 

sinó también á la ocupación y defensa de la torre.”43 

4.2. Descripció de la maquinària 

La xarxa telegràfica militar de Catalunya funcionava a partir d’un model de telègraf 

dissenyat per Mathé, que rebia el nom de “telégrafo de campaña”, a grans trets es 

tractava d’una variant molt més simple de l’aparell telegràfic de les línies generals. 

Cada telègraf constava dels mateixos elements (fig.B.4): 

-“El mástil”: Arbre o pal de fusta lleugerament troncocònic de 45 peus 

castellans d’alçada44 (12,5m) fixat al centre del terrat de la torre i fermat mitjançant 

tensors. L’arbre disposava de graons de fusta, pescants, maneguetes i corrioles per on 

discorrien els elements de senyalització 

-“La verga”: Verga o vara també de fusta però de menor mida que estava 

subjectada a la part central del mástil mitjançant un eix amb coixinets, fet que li 

atorgava una mobilitat de 360º. A cada extrem hi havia dos platerets circulars. 

-“La bola”: Peça mòbil metàl·lica de forma esfèrica fixada a un cablejat que 

penjava d’un pescant a la part més alta del mástil, de manera que podia ascendir i 

                                                           
43 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros de Barelona, 304, Circular del coronel director 
de telègrafs militars de Catalunya, data del 21 juliol de 1861. 
44 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1849, Revisió de la línia Barcelona-Vic. 
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descendir lliurement en un recorregut paral·lel a l’arbre; es podia estacionar en diferents 

punts al llarg del seu recorregut. 

Els elements de senyalització s’operaven manualment des l’observatorio a través de 

politges, cadenes i engranatges. Aquest sistema telegràfic tenia la particularitat que 

també podia funcionar durant la nit o en condicions de poca visibilitat si cadascun dels 

elements mòbils es substituïa per un fanal d’un color diferent tal i com demostra la 

presència de “farolas de metal” als inventaris de material.45 A part de tots els elements 

mencionats, els aparells també disposaven d’un seguit d’instruments per al 

manteniment, reparacions i funcionament dels mecanismes.46 

L’any 1853, Francisco de Casanova va millorar el sistema, substituint la verga per un 

indicador en forma de fletxa, i la bola per un cilindro (fig.B.5 i 6) 

4.3. Funcionament del telègraf 

El sistema telegràfic treballava en base a un llenguatge visual preestablert i variable que 

assignava un número, lletra o concepte a cada combinació possible de posicions de 

cadascun dels elements mòbils del telègraf. 

Els signes que realitzaven els telègrafs eren generats per la combinació dels 

desplaçaments de la verga, la bola i les banderes. Depenent de la posició que adoptava 

la verga en relació amb el mástil es podien fer 4 posicions, que servien per determinar si 

el signe a emetre era numeral o alfabètic47. La bola podia fer 6 posicions depenent del 

segment de l’arbre on parava. D’aquesta manera es podien realitzar un total de 24 

combinacions que rebien el nom de 10 números (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) i 11 lletres (A,C, 

D, F, H, M, N, P, R, T, X), a més dels conceptes “arriada”, “repetició” i “esborrat”. Per 

tant, la comunicació partia d’un llenguatge generat només amb 24 signes, “que sirven 

para hablar con el telégrafo lo que convenga, debiéndose sujetar toda comunicación a 

una de las indicacions siguientes”.48 

                                                           
45 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros de Barelona, 491, 1730, Inventaris del material 
procedent del desmantellament de les torres realitzat a la fortalesa d’Hostalric del 22 de gener 
de 1863.  
46 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 491, 1730. 
47 Les quatre posicions eren Verga cerrada, verga horitzontal / en cruz, verga diagonal en 
derecha, verga diagonal en izquierda 
48 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros de Barelona, 500, 1779, Manuals i cartilles 
aprovats per la Comandància. 
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El sistema no funcionava a través del lletreig de paraules o oracions senceres, ja que el 

volum d’informació hauria fet massa llargues, lentes i complexes les transmissions, sinó 

que elaborava un seguit de codis numèrics, que emesos en un ordre concret, 

corresponien a una àmplia varietat de frases, preguntes, respostes, senyals o missatges ja 

preestablerts i registrats en cartilles o diccionaris telegràfics. 
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5. Treball de camp 

Es presenten seguidament els resultats de la part pràctica de la recerca, que ha consistit a 

realitzar un estudi arqueològic de les torres i estacions de telègraf que formaven part de 

la línia entre Manresa i Solsona. 

En total s’han estudiat 9 antigues estacions telegràfiques, totes elles en ubicacions i 

estats de conservació ben diferents (Fig.C.5). Per a cada torre s’ha fet una reflexió de 

caràcter arqueològic a partir de la informació que se n’ha pogut extreure a través de 

visites presencials i que s’acompanya de breus ressenyes sobre notícies històriques i el 

seu context físic. Hi ha estacions de les quals no se n’ha pogut extreure gaire informació 

de caràcter arqueològic (perquè l’edificació no existeix o no en conserva traces) o no 

s’ha trobat informació documental.  

Els elements estudiats són: 

 

Núm. 

Torre 
Nom torre / estació Estat actual 

26 Torre de Puigterrà  (Manresa) Inexistent 

27 
Torre de Sant Martí de Torroella (Sant Joan de 

Vilatorrada) 
Dempeus. Força malmesa 

28 Torre de Salipota (Súria) Dempeus. Força malmesa 

29 Torre del Serrat d’en Guineu (Navàs) Dempeus. Molt malmesa 

30 Torre del castell de Cardona (Cardona) Inexistent 

31 Torre de la Guàrdia (Clariana de Cardener) 
Dempeus. En força bon 

estat 

- Ermita de Sant Gabriel del Miracle (Riner) Dempeus 

32 El Castellvell (Olius) Dempeus 

- Palau Episcopal de Solsona (Solsona) Dempeus 
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5.1. La torre de Puigterrà de Manresa (núm. 26) 

Coordenades: 41º 43' 44'' N, 1º 49' 36'' E 

Notícies Històriques: A finals de 1847, amb l’establiment de la línia de telegrafia entre 

Solsona i Barcelona, la ciutat de Manresa es converteix en un enclavament telegràfic 

d’alta importància on s’hi construeix la torre de Santa Caterina per tal d’instal·lar-hi un 

telègraf dissenyat pel comandant d’infanteria Hermenegildo Quintana, sota les ordres 

del comandant de la plaça de Manresa don Antonio Trincheria i sota la supervisió de 

don José Pascuals. 

L’adopció del sistema telegràfic de Mathé per les línies militars catalanes provoca que a 

l’agost de 1848 la torre de Santa Caterina s’hagi de condicionar per al nou servei 

telegràfic. De les obres se n’encarreguen el paleta Pere Lladó i el fuster Isidro Sastre, de 

Manresa. Un mes més tard, Bernardo de Paternó fa la revisió de la línia de Manresa i 

comprova que entre les estacions del Bruc-Massana i Santa Caterina de Manresa no hi 

ha suficient visibilitat. Es fa evident la necessitat de refer el traçat i crear noves 

estacions. Per aquest motiu es mana construir una nova torre de telègraf a la muntanya 

de Puigterrà, a les immediacions del fort de Santa Isabel. L’octubre de 1849 finalitzen 

les obres de construcció de la torre de Puigterrà sota la supervisió de don José Estrada, 

Maestro de Obras y Fortificaciones de esta Plaza de Manresa.49 

La torre de Puigterrà actuà com una de les principals estacions telegràfiques de la 

Catalunya Central, i feia serveis tant per a la línia de Solsona com per a la línia de 

Manresa a Vic. L’any 1860 Cayetano Cornet descrivia la torre de la següent manera: 

“La seccion del telégrafo militar de Manresa pertenece á la línia de Solsona, y està al 

mando de un oficial que reside en la primera de dichas ciudades. El telégrafo de 

Manresa comunica directamente con el de Bruc, hácia Barcelona, y con el de Torruella 

en direccion á Cardona.”50 

Aquesta torre de telègraf fou enderrocada a mitjans de segle XX i per aquest motiu 

només es pot saber com era a través de fotografies antigues. Al seu lloc hi ha l’antiga 

seu de l’Agrupació Astronòmica de Manresa, un edifici d’obra nova (fig.B.7 i 8/ 

                                                           
49 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306. 
50 CORNET Y MAS, C., 1860, Guia del viajero en Manresa y Cardona. Descripción de todo lo 
notable en ambas poblaciones, Barcelona, Impremta de Vicente Magriñá, p. 293. 
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fig.C.6-9). En canvi, la torre de Santa Caterina es conserva dempeus al seu 

emplaçament original. 
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5.2. La torre de Sant Martí de Torroella (núm. 27) 

Coordenades: 41º 46' 34'' N, 1º 47' 26'' E 

Situació: La torre de Sant Martí de Torroella (298m), també dita “Torre dels Moros”, es 

troba a escassos metres del cim d’un petit promontori al nord del nucli de Sant Martí de 

Torroella, al municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Tot i ser un indret molt proper a la 

urbanització de Sant Martí i a la carretera C-55, la torre queda coberta per l’espessa 

vegetació i passa totalment desapercebuda. La torre del telègraf és accessible fins i tot 

amb mitjans rodats a través d’una pista forestal, oberta per al manteniment d’un dipòsit  

d’aigua proper. Està perfectament senyalitzada. 

Notícies Històriques: Aquesta estació telegràfica forma part de les torres de telègraf de 

nova planta construïdes entre 1848 i 1849 coincidint amb les reformes del sistema 

telegràfic militar català. No s’ha pogut establir amb precisió la data de construcció 

d’aquesta torre, que era coneguda oficialment amb el nom de “Torruella” i el número 

27, però en tot cas ha de correspondre amb aquesta franja cronològica i podria haver-se 

allargat uns quants mesos. Se sap que l’agost de 1849, el tinent Antonio Valenzuela va 

realitzar una expedició militar a Catalunya que tenia per objectiu acompanyar la 

maquinària i personal que s’havien d’instal·lar a les noves estacions telegràfiques 

militars. Entre aquestes, cal d’estacar l’esment orientatiu que es fa de “los aparatos 

correspondientes a las nuebas torres que deben construirse entre Casa Masana y 

Manresa, entre Manresa y Suria, y entre Manresa y Artes.”51 Aquesta torre va restar en 

funcionament fins a l’abolició dels telègrafs militars l’any 1862. 

Estudi arqueològic: La torre de Sant Martí de Torroella, és una de les estacions 

telegràfiques de la línia objecte d’estudi que està més ruïnosa. Bona part de la torre s’ha 

ensorrat i l’espessa vegetació que hi ha crescut contribueix a malmetre’n les estructures. 

La part més ben conservada correspon a la façana occidental, que preserva la base 

atalussada sencera i un tram de façana fins la cornisa del terrat. La resta de façanes hi 

són parcialment o directament ja han desaparegut. També és cert que la pròpia runa de 

la torre oculta la seva volumetria. 

Aquesta torre disposa d’un fossat molt ben delimitat que l’envolta tot formant un traçat 

quadrangular. No és un fossat gaire profund, però és ample i disposa de murs de pedra 

                                                           
51 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 547, 2253. 
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seca a la seva cara interior. Al vèrtex nord-oest del fossat s’hi detecta una anomalia 

estructural que no s’ha pogut interpretar, però podria tractar-se d’una tronera. 

Al centre del fossat hi ha la torre, aixecada sobre una plataforma geològica del turó 

d’uns 97m2. Aquest estrat geològic ha estat artificialment retallat i picat fins a adquirir 

una planta quadrangular, talment com si es tractés d’un podi arquitectònic. Això fa 

pensar que per a la construcció del fossat també es deuria haver hagut de retirar bona 

part d’aquest mateix nivell. No seria estrany que la pedra extreta s’hagués emprat per a 

la construcció del telègraf. En alguns indrets, però, el podi de geològic no és ben bé 

quadrangular i sembla tenir algun reforç, cosa que fa pensar en l’existència d’alguna 

antiga estructura defensiva anterior. 

La torre del telègraf presenta la morfologia canònica de les torres de nova planta, amb 

façanes als quatre vents, planta quadrada, base atalussada i tres nivells interiors. El 

nivell inferior té una superfície útil de 16m2. El parament és bàsicament pedra local, 

malgrat que aquesta no està tallada en grans blocs quadrangulars, com es documenta a 

la Serra d’en Guineu o a la Guàrdia, sinó en forma de lloses allargades i planes. Aquesta 

diferència tan característica es documenta fonamentalment a les cantonades, on l’ús de 

pedra ben treballada solia ser més comú. Una altra discrepància es documenta en la 

escassa presència de materials ceràmics, a excepció de les cornises, on prevalen els 

maons enlloc de la pedra, un cas curiós en aquesta línia de telègraf. 

Sota la runa que envolta la torre es pot albirar l’existència de les restes del mur que 

conformava el cos annex del telègraf. El seu traçat en forma “U” recorria la meitat sud 

de la torre, però es desconeix si el cos annex també estava espitllerat, o des d’on s’hi 

accedia. En canvi, se sap que aquest cos disposava d’una coberta amb teula àrab, que 

s’adossava de forma matussera a les façanes de la torre. De fet, a la cantonada sud de la 

façana exterior de la torre encara és visible un dels encaixos practicats per a poder-hi 

posar una de les bigues de la teulada. Això indica que la construcció del cos no estava 

prevista inicialment, i per tant, és posterior a la construcció de la torre. 

L’interior de la torre està ple de runa i arbres, no obstant, són perfectament visibles a la 

façana interior els encaixos de les bigues que dividien el nivell inferior del primer pis, 

fins al punt que es pot restituir com era la seva orientació original. Sorprenentment, 

encara es conserven alguns dels caps de les bigues de fusta originals dins dels encaixos.  
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El darrer tret diferencial d’aquesta torre és la perfecta composició dels elements 

arquitectònics, ben executats i amb sentit unitari. Les proporcions dels murs, 

separacions entre bigues o disposició de les obertures és gairebé simètrica i mètricament 

exacta. Per exemple, les espitlleres segueixen totes el mateix patró, tenen les mateixes 

dimensions i es reparteixen cobrint el màxim nombre d’angles possibles, a diferència de 

la resta d’espitlleres documentades a les altres torres. Una mostra n’és el fet que les 

espitlleres de les cantonades formen entre elles un perfecte angle de 90º. En total s’han 

documentat en aquesta torre sis espitlleres al nivell inferior i una al superior. 

Malauradament no s’ha conservat més obertures, fet que no permet determinar des d’on 

es feia l’accés principal a l’edifici. 

Degut a la mala visibilitat que hi ha actualment des de la torre, és complicat apreciar el 

valor estratègic de la seva posició. La torre de Sant Martí de Torroella gaudia d’una 

excepcional perspectiva sobre les poblacions de la rodalia com Callús, Joncadella, 

Santpedor o la pròpia Manresa, així com el curs del riu Cardener i la ruta de la sal. A 

més, l’enclavament on hi ha la torre era l’indret on es produïa la unió de l’antic camí de 

Manresa amb la nova carretera que anava de la capital del Bages fins a la Seu d’Urgell 

(amb un traçat similar al de l’actual C-55). Això prova la forta incidència de la torre 

vers el control de les vies de comunicació, fins al punt que la qüestió telegràfica sembla 

gairebé secundària quan precisament era la causa de la seva existència. 

Documentació gràfica: Fig.B.9-14/Fig.C.10-12/Fig.D.1-2 
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Fig.D.1: Planimetria de la torre de Sant Martí de Torroella. 
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5.3. La torre de Salipota (núm. 28) 

Coordenades: 41º 49' 55'' N, 1º 44' 42'' E 

Situació: La torre de Salipota (404m) corona el cim d’una llengua de terra que 

conforma un dels meandres del riu Cardener al seu pas per Súria. El riu ha modelat un 

turó estret de perfils esvelts i amb penya-segats, i la seva composició geològica presenta 

afloraments de margues i calcàries a la part més elevada. D’aquesta manera, la torre 

queda allunyada del nucli històric de Súria i separada físicament pel curs del riu.  

El turó i la torre reben el nom de la propera masia de Salipota, ja documentada al segle 

XIII.52 L’alterosa ubicació de la torre gaudeix d’una connexió visual entre el poble de 

Súria i les localitats veïnes, així com un control del pas del riu Cardener i el camí de 

Cardona a Manresa. 

Notícies històriques: A partir de la documentació recopilada per aquest treball s’ha 

pogut saber que la torre del telègraf de Salipota es va bastir l’any 1847, coincidint amb 

el primer traçat de telègraf: “Des de la pasada Guerra Civil existe en el pueblo de Suria 

un pequeño fuerte, cuyo importante objeto es conservar y assegurar la comunicación 

entre Manresa y la Plaza de Cardona”.53 Segons consta, la torre disposava d’una 

cisterna i d’una terrassa a la part superior, així com “un foso con puente levadizo de 

madera [...] que funciona con argollas”.54 L’any 1851 la torre estava ja en molt mal 

estat degut als desperfectes del temporal, motiu pel qual es féu necessària la seva 

reparació. Durant el servei telegràfic, el número d’identificació de la torre de Salipota 

era el 28. 

Estudi arqueològic: Malgrat que aquesta torre de telègraf actualment es mantingui 

apartada de Súria i quedi amagada per la vegetació boscosa, el seu entorn ha sigut força 

antropitzat durant anys. Encara són visibles les parets de pedra seca d’antigues feixes de 

vinya, així com camins i pistes forestals. Al peu mateix de la torre hi ha una antena de 

comunicacions i una caseta de manteniment en força mal estat, construïdes amb 

material modern. 

                                                           
52 MUNIESA, X., 1995, Salipota. Súria, Els barris d’ADIGSA, 4, Generalitat de Catalunya i 
ADIGSA, Barcelona, 131 p.   
53 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 516, 2015, Assuntos fortificación de Súria 
(1847-1876). 
54 ACA, Ibídem.  
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La torre del telègraf està completament voltada per un fossat d’aproximadament 3m 

d’amplada per 1,5m de fondària. A la part nord de la torre el fossat és a peu mateix 

d’aquesta, mentre que al sud s’allunya fins a uns 10m, formant un traçat clarament 

ovalat. Tota la cara interna del fossat està reforçada amb murs de pedra seca. En 

conjunt, el fossat actua com un sistema defensiu que accentua el pendent de l’indret 

amb l’objectiu de fer difícil l’accés a la torre. 

La torre de Salipota es situa a la part més elevada del cim i al centre del fossat. Es tracta 

d’una torre de planta circular i cos cilíndric sense coberta amb dos grans talls a les cares 

nord-est i sud-oest, on la façana s’ha desprès i ha desaparegut. Tot i això, la volumetria 

de la torre és perfectament visible, amb un diàmetre intern de 4,3m i una alçada 

aproximada d’uns 6m (aquesta darrera dada és poc precisa, ja que l’edifici sembla tenir 

la part superior escapçada). El parament de la torre consisteix bàsicament en pedra 

local, petita i sense treballar, lligada amb morter, així com material constructiu ceràmic 

(maons, rajoles, cairons...) aplicat per tapar forats i juntures. La grossor dels murs és de 

80cm per tota la torre, però a la part més baixa de la construcció, s’amplia fins al 1,20 

mitjançant dos sòcols. 

S’ha pogut comprovar com els fonaments de la torre del telègraf estan construïts sobre 

les restes d’una torre anterior, amortitzada com a sòcol d’anivellament. Aquesta antiga 

torre també és de planta circular i presenta uns carreus molt ben escairats d’una pedra 

marronosa i sorrenca, que en alguns punts s’encaixa a la perfecció amb els afloraments 

d’estrats geològics calcaris. El parament i dimensions d’aquesta primera torre contrasten 

amb les característiques de la torre del telègraf, fet que porta a pensar que es tracti d’una 

construcció notablement anterior. D’aquesta torre primigènia no se’n té registre 

documental, però molt probablement estigués vinculada amb el control del territori i la 

circulació de la sal en època medieval. Queda clar com en el moment de construir la 

torre del telègraf, ja es va triar aquesta ubicació per tal de poder reaprofitar les 

estructures anteriors. 

La torre del telègraf de Salipota quedava dividida internament en dos nivells cadascun 

amb una superfície de 16m2. El fet que la part superior de l’edifici no es conservi no 

permet afirmar la presència d’una terrassa, malgrat aquesta sigui l’opció més adient per 

les funcions telegràfiques. La sedimentació interior no permet veure el nivell original 

del terra de la torre, i per tant, es desconeix si hi havia una cisterna tal i com 

suggereixen les fonts consultades. En canvi són ben visibles els forats o encaixos de les 
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bigues de fusta que sostenien el terra del pis superior. Es tracta de sis forats rodons 

presents a la cara interna de la façana nord, practicats foradant el parament, en alguns 

dels quals encara s’hi observen restes de la fusta de l’embigat original. Els dos forats de 

biga dels extrems són força profunds (50cm) i estan fets de forma maldestre, 

segurament per tal d’adaptar-se a la curvatura de les parets circulars de l’edifici. En 

conjunt, permeten reconstruir com hauria sigut l’embigat del primer nivell. En dita 

reconstrucció s’ha optat per afegir una setena biga al centre del tramat, per tal d’afegir 

solidesa a l’estructura. 

Es detecten nombroses obertures a l’estructura. Al primer nivell es conserven 11 

espitlleres, mentre que al nivell superior n’hi ha 3, totes elles d’unes dimensions molt 

semblants (40cm d’ample x 50cm de llarg a l’interior + 12/8 cm exterior). 

Estructuralment estan fetes de pedra ben escairada, però els acabats i el revestiment 

interior és de material ceràmic. Les espitlleres estan ben repartides, mantenint unes 

distàncies coherents i cobrint uns flancs determinats. Al nivell inferior, per exemple, les 

espitlleres haurien cobert els 360º al seu voltant. Al pis superior les obertures eren més 

complexes, però la mala conservació de la torre no en permet la seva total interpretació. 

En aquest nivell hi havia l’accés principal a través d’una porta força estreta però alta 

(60cm x 2m). Un dels talls de la façana passa per la porta, de manera que només es 

conserven drets els brancals, fets de pedra i maons. La llinda i el llindar segurament 

estaven fets de pedra. En un dels brancals encara hi ha el tancador o ull del pany de la 

porta, amb una inscripció indesxifrable gravada al seu costat. També s’observa com 

originalment la porta hauria sigut més ampla, però posteriorment s’hauria fet més 

estreta mitjançant una filada de maons. No s’ha pogut aclarir si aquest accés disposava 

d’una porta llevadissa tal i com s’indica a les fonts. A l’extrem oposat de la porta hi 

hauria d’haver hagut una altra obertura en forma de finestra, però no s’ha conservat. 

Completen les obertures quatre finestrelles, corresponents als miradors des d’on es 

situaven els llarga-vistes per a poder observar les estacions telegràfiques veïnes. En 

realitat es tracta de dues parelles de finestrelles clarament diferenciables. Totes quatre 

s’ubiquen al pis superior, a la vessant nord i sud-est. El primer parell de finestrelles es 

caracteritzen per ser circulars, amb revestiment intern de morter, mentre que el segon 

parell estan conformats per dues espitlleres tapiades tot deixant uns petits quadrats 

d’uns 15x15cm, reforçats amb material ceràmic. Aquesta coexistència d’estructures es 

deuria al fet que durant el servei telegràfic de Salipota haurien tingut lloc diverses 
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modificacions del traçat de la línia i la creació de noves estacions, motiu pel qual 

s’haurien vist obligats a modificar els miradors. Els miradors de les torres de nova 

planta (la Guàrdia, la Guineu o St. Martí de Torroella), són idèntics al segon parell de 

finestrelles de Salipota, i per tant, haurien sigut obertes arran de les reformes. D’aquesta 

manera, les finestrelles circulars estarien encarades a les estacions de Cardona i 

Puigterrà, mentre que les quadrangulars (posteriors), ho estarien amb les noves 

estacions del Serrat de la Guineu i Sant Martí de Torroella. Això permetia que, des de 

Salipota, es poguessin observar simultàniament fins a 4 estacions telegràfiques.  Aquest 

fet demostraria l’efecte de les reformes a les estacions ja existents, però tanmateix 

reitera la rellevància estratègica de la torre de Salipota dins la línia entre Solsona i 

Manresa. 

En darrer lloc, a l’entorn immediat de la torre sembla haver-hi les restes de la base d’un 

cos annex, aixecat sobre l’aflorament geològic. El cos seria de forma clarament semi-

circular, i partiria dels laterals de la torre. Només és visible un tram molt malmès 

d’aquest cos, fet amb pedra local, ja que la resta es manté cobert per la terra i la runa de 

la façana caiguda de la torre. Tot i això, no sembla que a la torre hi hagi les restes 

d’encaixos de bigues ni teules d’aquest cos hipotètic. Per tant, és possible que 

simplement fos un parapet, un reforç constructiu o un suplement del fossat. 

La torre de Salipota és un vestigi idoni per a l’estudi de l’evolució i establiment de la 

telegrafia òptica a la Catalunya Central, però l’edifici està força malmès, brut i envoltat 

de vegetació. Les antenes modernes i casetes de manteniment es van fer amortitzant 

aquest vestigi, fet que n’ha potenciat la seva degradació. A més, és visible com aquestes 

han estat objecte de vandalisme i espoli. Aquesta situació pot fer que en pocs anys la 

torre acabi de desaparèixer. 

Documentació gràfica: Fig.B.15-20/Fig.C.13-15/Fig.D.3-6 
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Fig.D.3: Planimetria de la torre de Salipota. 
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5.4. La torre del Serrat d’en Guineu (núm. 29) 

Coordenades: 41º 52' 9'' N, 1º 43' 27'' E 

Situació: La torre del Serrat d’en Guineu (458m) es troba en una ubicació força 

recòndita, en una de les carenes de la vessant sud del serrat del Coll de la Guineu. La 

torre és a uns 200m de la masia Cal Solanes, i a escassos metres del peu mateix d’una 

pista forestal que s’enfila per aquesta serra. És un entorn força abrupte, boscós i alterós, 

proper a la població de Sant Salvador de Torruella, i pertanyent al municipi de Navàs. 

En aquesta zona, el curs del riu Cardener s’eixampla, i combina l’existència de petites 

entitats de població i colònies industrials situades vora el riu amb el poblament dispers 

de les cases de pagès de les rodalies. 

Notícies històriques: Aquesta estació forma part de les torres de telègraf de nova planta 

construïdes durant el període de reformes del sistema telegràfic militar català que van 

tenir lloc entre 1848 i 1849. No s’ha pogut establir amb precisió la data de construcció 

de la torre del Serrat d’en Guineu, però en tot cas ha de correspondre a aquesta franja 

cronològica. 

Aquesta torre va rebre simultàniament dos noms diferents, mentre que el número 

d’identificació de la torre sempre va ser el 29. Depenent de la documentació es coneix 

amb el nom de torre de “la altura de la Guineu”, tot i que en el gruix de la 

documentació militar se l’anomena “torre de Malagarriga”, fent referència a l’antiga 

quadra i parròquia de Sant Jaume de Malagarriga, actualment un enclavament del 

Solsonès dins del Bages. Aquest fet pot donar peu a confusions i errors interpretatius. El 

fet que la torre de telègraf rebés aquest nom no és per la proximitat respecte el nucli de 

Malagarriga (de fet, Sant Salvador de Torruella és més a prop), sinó per la proximitat de 

la torre respecte un element paisatgístic d’alta rellevància estratègica: el pont de 

Malagarriga. Aquesta infraestructura fou durant molts anys de les poques construccions 

que permetien creuar el riu Cardener, i constituïa un punt clau de la ruta de la sal, que 

unia Manresa amb Cardona. El propi baró de Meer reconeixia haver creuat el mateix 

pont durant la 1a Guerra Carlina, així com també reconeixia haver assaltat la posició del 

Coll d’en Guineu pel seu alt valor estratègic de control territorial.55 Per tant, queda clar 

                                                           
55 FÀBREGA I ENFEDAQUE, A., 2006, “El camí ral de Manresa a Cardona”, Dovella, núm. 
91, Centre d’Estudis del Bages, p. 26.   
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com la ubicació d’aquesta torre no només responia a unes necessitats telegràfiques, sinó 

també a la necessitat d’incrementar el control sobre certs punts d’alt interès militar. 

Estudi arqueològic: La torre del Serrat d’en Guineu és, d’entre les torres encara 

existents, la més mal conservada. Completament envoltada de vegetació i arbrat, la torre 

és una muntanya de runa i material constructiu, de la qual només n’és clarament visible 

la part baixa de la façana nord-oest, corresponent a la base atalussada de la torre, la 

cantonada occidental i un tram de la cornisa que separa els dos primers nivells de 

l’edifici. 

La runa i la vegetació no permeten veure els límits reals de la construcció, i per aquest 

motiu, es fa difícil poder restituir la seva volumetria original. Malgrat aquesta dificultat, 

es pot afirmar que reuneix les característiques pròpies de les torres de telègraf de nova 

planta, amb base atalussada i planta quadrada. La façana conservada fa aproximadament 

6m de llarg per 2,5m d’alt, i els seus murs fan 80cm d’ample a la part més baixa, però a 

partir de la cornisa es redueixen fins a 50cm. El parament és de pedra local, poc 

treballada als murs i parets, mentre que a la cantonada i cornisa està molt ben escairada i 

picada. Hi ha poca presència de materials constructius ceràmics. 

Les proporcions de la torre són molt similars a les de La Guàrdia o Sant Martí de 

Torruella, amb una superfície útil d’uns 18m2. En canvi, hi ha força contrasts amb els 

acabats de la torre, principalment les espitlleres del Serrat d’en Guineu, fetes de forma 

matussera, amb blocs de pedra i proporcions irregulars. També es registra l’existència 

d’una espitllera tapiada amb pedra. A més, les espitlleres estan situades massa elevades 

respecte el nivell del terra. A un nivell semblant hi ha alguns dels forats de les bigues. 

Al voltant de la torre es detecta l’existència d’estructures adossades en forma de mur. 

La mala conservació d’aquestes estructures no permet definir si es tracta d’un cos annex 

o bé la delimitació física del fossat. En tot cas, són estructures poc potents. També cal 

considerar que malgrat la torre estigui en un indret desolat i boscós, antigament no ho 

era. Així ho testimonien les nombroses parets, cabanes i casetes de pedra seca que s’han 

trobat durant la visita, i que remeten a un intens cultiu amb feixes. L’estat actual del lloc 

també priva el visitant d’una característica rellevant: la seva visibilitat. Aquest sector 

del Serrat d’en Guineu és suficientment proper al riu com per veure bona part del curs 

del Cardener i les seves valls, des de Manresa fins a Cardona. De fet, des d’aquesta 

estació es podien veure les torres de telègraf des de Puigterrà fins a Cardona. 
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Documentació gràfica: Fig.B.21-24/Fig.C.16-18/Fig.D.7  
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Fig.D.7: Planimetria de la torre del Serrat d’en Guineu. 
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5.5. La torre de Cardona (núm. 30) 

Coordenades: 41º 54' 52'' N, 1º 41' 11'' E 

Notícies històriques: El valor estratègic que ha tingut Cardona com a plaça forta al 

llarg de la història no és l’objectiu d’aquest treball. Tot i això, durant les guerres 

carlines, Cardona fou sempre un apreciat bastió liberal, que a més, encara guardava 

l’accés a la principal font de sal mineral de Catalunya. Per aquest motiu, la fortalesa de 

Cardona era batejada pels militars decimonònics com a “llave de la Montaña y arca del 

tesoro”.56  

No fou fins a la instal·lació del telègraf militar l’any 1847 entre Solsona i Barcelona que 

Cardona esdevingué una de les principals places fortes equipades amb telègraf, i per 

aquest motiu, una de les principals estacions de la línia. Tot i això, hauria estat una 

estació sense una torre construïda i hauria aprofitat les estructures defensives ja 

existents. Inicialment es comunicava visualment al nord amb El Miracle de Riner, i al 

sud directament amb Salipota de Súria. 

Entre 1849 i 1850 es va dotar el castell d’una torre nova de telègraf, construïda sobre el 

cimbori romànic de la col·legiata i que comunicava amb l’interior a través d’unes 

escales.57 Al llibre Mi secretario privado, Don Constante obra del  religiós i cronista 

cardoní Joan Riba i Fígols, hi queda registrada la instal·lació a Cardona del nou model 

de telègraf de Francisco de Casanova l’any 1855, així com l’execució dels estudis per 

establir connexió telegràfica amb Berga.58 En aquesta mateixa obra es fa menció l’any 

1858 de la instal·lació del primer parallamps de Cardona a dalt de tot de la torre del 

telègraf per part del comandant de telègrafs. Dos anys més tard, al llibre “Guia del 

viajero en Manresa y Cardona” de Cayetano Cornet, s’hi relata: “Cardona es plaza de 

tercera classe. En el centro del Castillo hay el telégrafo militar que corresponde á la 

línia de Barcelona á Solsona pasando por Manresa. En Cardona reside el gefe de 

                                                           
56 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 513, 1950, el Castell de Cardona. 
57 SERRA VILARÓ, J., 1954, El Castillo de Cardona, Cardona, 92 p. 
58 ADS, Cardona, 101, Mi secretario privado, Don Consante. L’autor és mn. Joan Riba i Fígols 
(1805-1873) rector de la parròquia castrense de Cardona, fundador del Museu de la Sal, 
estudiós, cronista de la vila de Cardona, i per sobre de tot, lliberal anti-carlí. 
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seccion que es un oficial del ejército”.59 Posteriorment a la supressió del telègraf militar, 

la torre va perdre ús, però va seguir dempeus fins a principis de segle XX. 

L’any 1870, la Comandància d’Enginyers de Barcelona es va preocupar pel mal estat 

que ja aleshores presentava la torre del telègraf de Cardona: “…El techo de la torre 

telegráfica y el parar-rayos que se  halla colocado en la misma amenaza ruinas por 

estar tronchadas y carcomidas las bigas que le sostienen, acharcándose en cima las 

aguas pluviales y filtrándose en los techos de los cuarteles de la Iglesia, lo que en la 

temporada próxima de inviernos puede perjudicar las obras y molestar a la tropa que 

se aloja de bajo del citado telégrafo…”.60 

Documentació gràfica: Fig.B.25-26/Fig.C.19-21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 CORNET Y MAS, C., 1860, Guia del viajero en Manresa y Cardona. Descripción de todo lo 
notable en ambas poblaciones, Barcelona, Impremta de Vicente Magriñá, p. 363. 
60 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 4 de novembre de 1870, Relativo al mal 
estado...  
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5.6. La torre de La Guàrdia (núm. 31) 

Coordenades: 41º 57' 1'' N, 1º 35' 30'' E 

Situació: La torre de telègraf de La Guàrdia (730m) es troba al cim del Pla de la 

Guàrdia, un altiplà vorejat pel riu Negre i el riu Cardener, al centre del municipi de 

Clariana de Cardener, al Solsonès. La torre rep el nom de la masia de La Guàrdia, 

situada a uns 100m. L’indret és planer i accessible,  poc concorregut ja que la vegetació 

boscosa la fa pràcticament invisible. Tot i la proximitat amb la carretera C-55 i els 

nuclis de Santa Susanna (Riner) o Hortoneda (Clariana de Cardener), la torre ha passat 

inadvertida, fet que ha mantingut la seva estructura original. La situació, a tocar de la 

costa de l’altiplà, li proporciona una excel.lent  perspectiva visual sobre el baix Solsonès 

i Cardona. 

Notícies històriques: Aquesta estació de telègraf forma part de les torres de nova planta 

construïdes durant el període de reformes del sistema telegràfic militar català entre 1848 

i 1849. Tal i com apunta Jordi Tasies, la torre s’hauria construït entre setembre i 

novembre de 1849, ja que les obres es van retardar degut a la negativa del propietari del 

terreny, qui no volia que s’expropiessin les terres ni es tallessin els arbres per millorar-

ne la visibilitat.61 Això convertiria La Guàrdia en la darrera torre del telègraf aixecada 

en aquesta línia. 

L’altra referència històrica d’aquesta torre s’ha de cercar l’any 1851, quan un llamp va 

caure directament sobre l’aparell telegràfic de La Guàrdia i va fulminar dos soldats que 

formaven part de la seva guarnició. Els dos operaris morts eren els soldats de caçadors 

Manuel Martín Ortega (d’Osuna, Sevilla) de 23 anys i Mariano Lozano (Callobre, A 

Estrada, Pontevedra) de 20 anys, que foren enterrats a Solsona.62 

Estudi arqueològic: La torre de La Guàrdia és, amb diferència, la torre de telègraf que 

es conserva en més bon estat de tota la línia entre Solsona i Manresa, tenint en compte 

que mai s’hi ha practicat cap mesura de manteniment. El seu aspecte, pràcticament 

complet, ofereix la possibilitat de poder observar com eren aquestes torres i de quins 

elements arquitectònics disposaven. Es tracta d’una torre de planta quadrada i tres 

nivells que conserva l’alçada completa de les seves quatre façanes, que és de 7,5m. En 

conjunt ocupa una superfície de 78m2. 

                                                           
61 TASIES PLANAS, J., Op. Cit., p.76. 
62 ADS, Parroquials, Solsona, 39, p.68. 
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L’edifici s’alça construït sobre un aflorament geològic natural que serveix de plataforma 

de fonamentació. A diferència de les torres ja descrites, aquesta no disposa d’un fossar 

al seu voltant, fet que es podria explicar per la duresa del terreny o simplement per una 

falta de temps o pressupost. D’aquesta manera, el fons de l’edifici és al nivell de 

circulació exterior. 

La torre està construïda fonamentalment amb pedra local, que possiblement es va 

extreure de les antigues pedreres que hi ha a les proximitats. En destaquen especialment 

els carreus que formen les cantonades atalussades i els vèrtex de les cornises, que estan 

ben treballades i són de grans dimensions. Tot i això, també cal destacar la rellevant 

presència de material constructiu ceràmic emprat amb diversos usos i sovint aplicat de 

forma matussera, ja sigui en forma de marc d’obertura, cornisa, de falca per a la pedra, 

de revestiment de forats o de tàpia d’obertures.  

La grossor dels murs varia depenent del tram. Per exemple, la base atalussada de 

l’edifici fa 80cm d’amplada a la part més baixa, mentre que al cos central de l’edifici en 

fa 50. En canvi, els murs que coronen el terrat són d’uns 35cm, més esvelts i lleugers 

per facilitar-ne la construcció i sosteniment. En alguns punts de l’edifici es pot observar 

com els murs eren construïts mitjançant l’aixecament de filades a un mateix nivell. 

L’acabat exterior dels murs presenta un arrebossat, ara escrostonat,  poc elaborat, que  

revestia el mur d’un morter de calç i fang més aviat magre que no tapava del tot 

l’empedrat. En canvi, a l’interior de la torre (que era un espai domèstic) el revestiment 

és molt més gruixut i de bona qualitat, format per un estucat amb base de guix, calç i 

sorra. En conjunt són uns acabats propis de l’arquitectura civil local de l’època, molt 

senzills i útils, ja que actuaven d’aïllant tèrmic, cohesionaven la façana, la feien resistent 

i impermeabilitzaven la superfície. 

L’interior de la torre estava compartimentat en tres nivells clarament diferenciats: planta 

baixa, primer pis i terrat. La superfície útil per cada nivell és d’uns 15m2. Com que la 

grossor dels murs es va reduint a mesura que l’estructura ascendeix, la superfície dels 

nivells augmenta tímidament fins als 19m2. El nivell inferior correspondria a 

l’anomenat “dormitorio”, és a dir, l’habitatge dels operaris. Aquesta interpretació es 

basa fonamentalment en l’existència de l’empenta en negatiu de la campana i la 

xemeneia d’un foc a terra a la cantonada nord de l’estança. Això demostraria la 
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presència d’un element arquitectònic domèstic o quotidià per a ús del destacament, ja 

fos en forma d’espai de foc o cuina.  

La separació entre nivells és clarament visible a través dels encaixos de les bigues que 

sostenien el terra del primer pis, així com l’imposta des d’on es recolzava. Els encaixos 

de les bigues permeten reconstruir amb força precisió com era l’entramat d’aquesta 

estructura de suport, que utilitzava bigues de fusta circulars. Damunt d’aquesta 

estructura hi reposava el terra, format per rajoles quadrangulars. És curiosa l’estratègia 

que es segueix per tal de no foradar la campana de la xemeneia amb una de les bigues 

del sostre. Per esquivar aquest obstacle es va optar per escurçar la biga que hi tocava, i 

adossar-la a un jou, que s’uneix transversalment a la següent biga. D’aquesta manera les 

bigues tracen un quadrat perfecte a la cantonada nord de l’edifici, que permet el pas de 

la xemeneia. Cal fer esment que en algun cas, hi ha fragments (al terra i a les parets) de 

les bigues originals encara visibles. 

El primer pis era un espai dissenyat pel servei telegràfic, és a dir, l’espai de treball dels 

operaris. També és des d’on es feia l’accés a l’edifici, a través de la porta i mitjançant 

alguna escala llevadissa. La separació entre nivells es torna a repetir entre el primer pis i 

el terrat, que en aquest cas també feia la funció de coberta de l’edifici. El terrat o 

coberta era d’un sol aiguavés i es recolzava sobre les impostes, i es sostenia amb una 

estructura de 6 biguetes de fusta amb entrebigat de llata. Els encaixos de les biguetes, de 

secció rectangular, són perfectament visibles a les façanes internes, i anaven col·locades 

de forma transversal respecte les bigues del primer pis. En canvi, els encaixos de les 

llates no són tan perceptibles. A través d’aquest entramat es donava pendent a la coberta 

(pendent del 7%) per tal de fer-lo accessible, però també perquè evacués l’aigua de 

pluja correctament. El terrat constava de 5 o 6 nivells de material ceràmic lligats amb 

morter. El nivell de circulació del terrat estava fet amb un enrajolat a la mescla. 

La torre de La Guàrdia és especialment rica en obertures, i a diferència de les altres 

torres, aquesta les conserva en la seva totalitat. Les obertures més nombroses són les 

espitlleres, presents en diferents mides i formes. A grans trets, les espitlleres es 

delimitaven amb llinda i llindar de pedra, però el seu interior es traçava amb material 

ceràmic i a sobre es revestia amb estucat, que acabava de modelar l’angle de tir. 

Al nivell inferior hi ha 11 espitlleres, totes elles amb una obertura interior d’uns 30-

35cm, i l’exterior al voltant dels 7cm. Es troben repartides de forma força regular, 
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malgrat que els angles que cobreixen i la visibilitat que tenen sigui diferent. Totes les 

espitlleres del nivell inferior comparteixen el fet que es podien tancar mitjançant un 

porticó de fusta situat a l’obertura interna. Encara són visibles al voltant de les 

espitlleres els negatius que els marcs fets de llistons de fusta van deixar als 

revestiments. D’aquesta manera, les espitlleres feien a la vegada la funció de finestres 

pel nivell inferior, aportant llum natural i ventilació. Al primer pis es registren un total 

de 12 espitlleres, repartides de forma simètrica entre les quatre façanes. Aquestes 

espitlleres són més estretes. És curiós que totes les espitlleres d’aquest nivell estiguin 

tapiades mitjançant fusta i rajoles, als quals se’ls va aplicar un revestiment de calç, 

indicatiu que fa temps que es van tapiar. Aquesta podria indicar una amortització 

posterior de l’edifici o que el tapiat es produís durant els darrers anys del servei 

telegràfic. 

En aquest mateix nivell hi ha la porta d’accés a la torre, amb llinda i llindar de pedra 

especialment tallada a mida, mentre que els brancals són de maó. A les parets de la 

porta encara es poden observar els encaixos del pany de la porta, que solia ser de fusta 

xapada amb metall. A la façana oposada hi ha la finestra quadrangular, que es conserva 

en força bon estat. Aquesta té tots els contorns fets de maó, i està coronada per un arc 

escarser a plec de llibre. Encara es mantenen in situ els dos travessers de fusta on anava 

muntat el tancament de la finestra, també de fusta. Al mateix lateral de la porta i la 

finestra, davant per davant, hi ha les obertures corresponents a les finestrelles 

d’observació, d’es d’on es podia veure amb llarga-vistes les estacions de Cardona i el 

Castellvell. Totes dues són quadrangulars i de petites dimensions, fetes amb material 

ceràmic. En el cas de la finestrella n-o, aquesta és practicada a partir d’una obertura més 

gran. 

Al nivell superior de la torre, corresponent al terrat, és d’on emergia la maquinària 

telegràfica, fixada a la planta inferior. Aquest terrat està voltat per un mur espitllerat de 

1,66m, pensat per cobrir els operaris. Les 11 espitlleres practicades en aquest mur són 

molt més petites que les anteriors, però tenen la particularitat d’estar fetes completament 

de pedra, delimitades per dos blocs rectangulars tallats en diagonal per la seva cara 

interna. Les espitlleres estan acompanyades per dues obertures simètriques d’un metre 

d’ample situades a sobre de la porta i finestra de la torre. Prat i Pons les identifica com a 
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troneres.63 Des d’aquest treball es planteja que senzillament podrien ser dues obertures 

practicades per millorar la qualitat de la informació telegràfica, ja que es possible que 

per un error de disseny hi hagués algun signe executat amb la bola o el cilindre que no 

es vegués suficientment bé.  

Completen les obertures d’aquest nivell el curull de la xemeneia, feta de ceràmica, i 

ubicada a la cantonada nord, així com els dos desguassos quadrangulars practicats al 

mur n-e, just a sobre de la coberta, i que permetien el drenatge de l’aigua de pluja. 

Malgrat la intencionalitat d’aquestes dues obertures, és ben segur que la torre i els seus 

operaris havien d’haver-se enfrontat a greus problemes d’humitat i filtracions davant 

d’un sistema de drenatge tan precari i insuficient, que no deuria aconseguir evacuar 

l’aigua amb rapidesa, així com tampoc evitar que aquesta es bolqués sobre la façana n-e. 

En darrer lloc, cal fer esment a l’existència d’un cos defensiu annex a l’exterior de la 

torre, que tot i que no es conserva tan sencer com la torre  permet restituir la seva 

volumetria original. És un cos en forma d’”U” orientat en direcció nord-est, per tal de 

cobrir la zona més planera de l’altiplà, des d’on era més fàcil accedir-hi. Tot el cos 

estava espitllerat mitjançant espitlleres de pedra com les observades al terrat. El mur 

estava fet amb filades de pedra, a excepció de la coberta, sostinguda amb un entramat de 

bigues de fusta que quedaven encaixades a les façanes de la torre, tal com ja s’ha 

documentat en algun altre cas estudiat. A La Guàrdia aquest fenomen és perfectament 

visible, ja que es van haver de tallar dos encaixos a les pedres de la cantonada, practicar 

diversos encaixos a les parets i fins i tot enretirar una filada de maons de la cornisa 

inferior per tal de poder fer espai a la teulada, feta amb teula àrab, de la qual es troben 

molts fragments in situ. Això demostra que el cos annex és posterior a la construcció de 

la torre. 

Per tal d’accedir a l’interior d’aquest cos, es va haver de practicar un nou accés a la 

torre, que va consistir a obrir un forat rectangular a la façana n-o, precisament on el mur 

és més gruixut. Inicialment aquesta obertura tenia els contorns fets de maons, però en 

algun moment degueren ser insuficients i patiren danys estructurals pel seu mal disseny, 

fet que va comportar fer aquest accés més tancat, mitjançant un revestiment molt groller 

i una llinda de fustes reaprofitades. Aquest procés de correcció, però, es podria haver 

                                                           
63 PRAT I PONS, J., Op. Cit., p. 96. 
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produït com a part d’un procés d’amortització de la torre com a barraca o cabana de 

camp. 

La torre de La Guàrdia tenia una incidència força gran sobre el territori a l’època, ja que 

controlava directament el pas dels camins i carreteres entre Solsona i Cardona, que 

passaven molt a prop d’ella. En un principi, substituiria l’estació del Miracle tot 

proporcionant un recorregut òptic més lineal, però també s’apropa més als nuclis 

demogràfics rurals de l’indret i a les principals vies de comunicació.  

Documentació gràfica: Fig.B.27-49/Fig.C.24-26/Fig.D.8-11 
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Fig.D.8: Planimetria de la torre de La Guàrdia. 



47 
 

5.7. Estació del Miracle. La capella de Sant Gabriel 

Coordenades: 41º 54' 37'' N, 1º 31' 24'' E 

Notícies històriques: No es disposa de gaire informació sobre el passat telegràfic 

d’aquesta estació, ni a nivell documental ni arqueològic. La capella, construïda a 

mitjans de segle XVI, és una de les ermites que forma part del conjunt monumental del 

Santuari de Nostra Senyora del Miracle (Riner, Solsonès). Durant les guerres carlines 

tant aquest santuari com el de Pinós foren ocupats repetides vegades per guarnicions 

militars i policials per tal de controlar un territori fortament carlí. La configuració de la 

xarxa viaria local convertia aquests santuaris en passos obligats i la seva  situació també 

els feia perfectes miradors. Per aquest motiu, Pinós i el Miracle van patir diversos 

processos de fortificació per a convertir-los en bastions defensius liberals, especialment 

a partir de la seva desamortització al 1841. 

La capella de Sant Gabriel és un edifici situat a 862m amb una orientació est-oest. La 

seva planta és rectangular sense absis, amb portalada a llevant, coberta a dos vessants i 

dues obertures en forma d’ull de bou i espitllera. L’ermita de Sant Gabriel només va 

executar serveis telegràfics entre 1847 i 1849, moment en què es va substituir per la 

torre de la Guàrdia de Clariana de Cardener, però fins l’any 1853 va estar fortificada i 

acollia guarnició.64 El motiu de la finalització dels seus serveis telegràfics es pot cercar 

en la precarietat de les instal·lacions no dissenyades per a finalitats militars, però també 

en els problemes de visibilitat que hi hauria a l’hivern, quan l’espessa boira procedent 

de la Segarra fa acte de presència al Santuari del Miracle. Des d’aquesta capella es 

rebien els senyals òptics des del Castell de Cardona i del Castellvell de Solsona. Cal 

suposar que l’aparell estava instal·lat a la pròpia ermita. Seguint l’exemple de la capella 

de Sant Jordi de Torcafelló (Maçanet de la Selva), la solució arquitectònica adoptada a 

Sant Gabriel hauria passat per substituir la coberta de doble vessant per una coberta 

plana, mitjançant l’alçament dels ràfecs fins a l’alçada de la carena de la teulada.65 Això 

permetia afegir un nivell més a la construcció en forma de terrat. 

Documentació gràfica: Fig.B.50-51/Fig.C.22-23  

                                                           
64 TASIES PLANAS, J., Op. Cit., p.69.  
65 LLINÀS I POL, J., LLORENS I RAMS, J.M., MERINO I SERRA, J., 1996, “La telegrafia 
òptica a la Selva (1848-1862)”, Quaderns de la Selva, 9, Centre d’Estudis Selvatans, p. 135. 
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5.8. Estació del Castellvell (núm. 32) 

Coordenades: 41º 59' 40'' N, 1º 30' 10'' E 

Notícies històriques: El Castellvell (Olius, Solsonès) és l’antiga fortalesa medieval de 

la ciutat de Solsona. Es tracta d’un castell situat a 838m sobre el nivell del mar, i a les 

afores del nucli urbà de Solsona. Disposava d’un recinte murat de planta quadrada que 

tenia una torre a cada aresta, i al centre un casal gòtic que acabà transformant-se en 

Santuari de la Mare de Déu del Remei. Al peu mateix del castell hi havia la seu de la 

parròquia de Sant Miquel del Castellvell amb el seu cementiri.   

Malgrat ja no tenir valor estratègic ni capacitat poliorcètica, durant la Primera Guerra 

Carlina fou escenari de diverses pugnes. Cap al final d’aquest episodi, el castell 

disposava de guarnició pròpia, que fou retirada en finalitzar la contesa. Tot i això, al 

desembre de l’any 1847, ja es preveu que el primer disseny de la línia telegràfica entre 

Solsona i Barcelona tingui una de les seves estacions al Castellvell, concretament a la 

torre més alta del castell, que encara resta dempeus tot i estar força malmesa.66 

Per aquest motiu, entre 1847 i 1862 el Castellvell tornà a ser ocupat pels militars, així 

com l’església i la rectoria de la parròquia de Sant Miquel, espais necessaris per la 

instal·lació de la maquinària i l’habitatge dels operaris. Aquest fet força que els rectors 

es vegin obligats a haver de fer misses a la sufragània de Brics i a ser acollits 

temporalment a les cases de pagès veïnes. Aquesta excepcional situació no es va 

normalitzar fins a l’abolició de la telegrafia militar, i va quedar perfectament reflectida a 

la carta de queixa que l’any 1863 féu el rector Antonio Ferrer al bisbe de Solsona.67 

Documentació gràfica: Fig.B.52/Fig.C.27-28-30 

 

 

 

 

 

                                                           
66 TASIES PLANAS, J., Op. Cit., p.70. 
67 ADS, Parroquials, Sant Miquel del Castellvell, núm. 9, Lligall de documents i fulls solts. 
Carta amb data del 9 de juny de 1863 escrita per Mn. Antonio Ferrer. 
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5.9. Estació del Palau Episcopal de Solsona 

Coordenades: 41º 59' 38'' N, 1º 31' 9'' E 

Notícies històriques: El traçat de la línia entre Solsona i Manresa finalitzava, al seu 

extrem més septentrional, a l’estació que hi havia a la teulada del Palau Episcopal de 

Solsona. Oficialment rebia el nom de “recibidor”, és a dir, que no es considerava una 

torre en sí, sinó un punt annex que actuava com a receptor per a una guarnició d’alta 

importància o una autoritat militar. 

Durant la Primera Guerra Carlina aquest palau ja fou escenari d’episodis i accions 

relacionats amb el domini de la ciutat, ja fos per part de lliberals o carlins. A partir de la 

Segona Guerra Carlina, l’edifici es converteix en la caserna que les tropes 

governamentals tenen a la ciutat, en primer lloc per la falta d’instal·lacions militars 

modernes a Solsona, i en segon lloc per tal de controlar directament l’estament 

eclesiàstic de la diòcesi. Es van reservar certs espais del palau exclusivament per a ús 

militar, i s’hi va instal·lar el comandant militar, talment com si es tractés d’un fortí. 

Coincidint amb la creació de la línia telegràfica entre Solsona i Barcelona, en aquest 

edifici s’hi va emplaçar el receptor telegràfic a la part més alta de la coberta, amb els 

operaris vivint al palau i fent guàrdia a la teulada. Això causà un gran malestar entre 

l’alta jerarquia del bisbat, en primer lloc per no haver demanat permís per l’establiment 

del telègraf, i en segon lloc, pels desperfectes que causava constantment a la coberta, 

que provocaven goteres i humitats. Entre els anys 1849 i 1852, el bisbat va intentar 

diverses vegades que l’aparell es traslladés al Portal del Castell. És possible que a la 

llarga es realitzés alguna mesura correctora, com retirar el receptor, tot i això, 

l’historiador Jordi Tasies considera que aquest receptor mai va modificar el seu 

emplaçament original, basant-se en la manca de resposta a les peticions del bisbat.68 

Malgrat la informació que es té sobre aquesta estació, el punt exacte on hi havia situada 

la maquinària es desconeix, i tampoc s’han detectat possibles vestigis constructius 

susceptibles d’estar-hi relacionats. 

Documentació gràfica: Fig.B.53/Fig.C.27-29-30 

                                                           
68 TASIES PLANAS, J., Op. Cit., p.72. 
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6. Conclusions 

Els elements estudiats que conformen la línia telegràfica entre Manresa i Solsona 

presenten formes arquitectòniques i característiques diverses que poden haver-se 

modificat durant la seva existència. Fins i tot es documenta l’eliminació d’estacions de 

telègraf com a conseqüència de les revisions del sistema que hi tenen lloc. Aquest fet es 

deu que els vestigis telegràfics són fruit d’un procés evolutiu lògic constant on 

intervenen diverses qüestions tècniques i militars, sempre amb l’objectiu de 

perfeccionar les seves funcions comunicatives, però també les poliorcètiques. Aquesta 

evolució històrica es pot representar gràficament en forma de diagrama exposat sobre un 

eix cronològic, des del seu origen fins a l’actualitat (fig.A.2). 

El punt de partida d’aquest procés evolutiu s’ha de cercar a finals de 1847, en el context 

de la Guerra dels Matiners, quan es decideix establir una línia de telègrafs militars entre 

Solsona i Barcelona. Inicialment s’estableixen 6 estacions entre Manresa i Solsona, 

corresponents a Santa Caterina de Manresa, Salipota de Súria, el Castell de Cardona, el 

Santuari del Miracle i el Castellvell de Solsona amb el repetidor al Palau Episcopal. 

Només les dues primeres estacions esmentades requereixen la construcció expressa de 

torres fortificades, ambdues de planta circular. Durant aquesta primera etapa, les 

estacions devien ser força precàries i amb visibilitat limitada, i pretenien unir els 

principals bastions des d’on combatre els carlins. 

A partir de 1848 s’institucionalitzen els telègrafs militars, fet que comporta una 

unificació del sistema de comunicació i les seves estacions, així com la revisió dels 

traçats. Per aquest motiu entre 1848 i 1849 es detecten els problemes de visibilitat i 

s’inicien les mesures correctores, que consisteixen en la creació de 3 torres de telègraf 

de nova planta, la construcció de la torre de telègraf al Castell de Cardona i la de 

Puigterrà, i la supressió de les estacions del Miracle i Santa Caterina.   

Tal i com s’ha descrit en aquest treball, l’aixecament dels cossos defensius annexos a 

mode de galeries de tir es degué produir de forma posterior a la construcció de les torres 

de nova planta, sense poder determinar si fou un lapse de temps gaire ampli. Tenint en 

compte que les darreres torres s’acaben a finals de 1849, aquestes reformes es produïren 

segurament a principis de la dècada de 1850.  Aquest moment s’ha d’associar amb les 

paraules de Barraquer quan diu “...Luego se dispuso que se fortificaran todas las torres 
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que no lo estuvieran”.69 El seu aixecament degué correspondre a una necessitat puntual 

d’implementar la fortificació de les estacions i ampliar l’espai intern dels operaris. Els 

encaixos de biga practicats a les parets de les torres així com la destrucció d’una part de 

la cornisa, indiquen que l’execució d’aquesta ampliació no estava prevista als projectes 

inicials de torres telegràfiques. En tot cas, l’afegit d’un cos defensiu es deuria aplicar 

simultàniament a les torres exemptes, tant per a les de nova planta com per a aquelles 

que ja existien, fet que també es deuria traduir en la creació de fossats per a aquelles 

torres que encara no en tenien. En canvi, les estacions que amortitzaven estructures 

anteriors segurament van quedar exemptes d’aquestes reformes, com ara Cardona o el 

Castellvell. 

L’estudi arquitectònic de les torres suggereix diverses reflexions. En primer lloc sobta la 

regularitat i precisió de la volumetria dels edificis de nova planta en contrast amb els 

seus acabats, sovint matussers, precaris i improvisats. Les torres de La Guàrdia, Sant 

Martí de Torroella o el Serrat d’en Guineu comparteixen unes dimensions similars, però 

es distingeixen per la diversificació en obertures o recursos defensius. Això suggereix 

l’existència de dos formes de treball diferents, una executada des d’una planificació 

prèvia, pròpia d’unes pautes marcades per un projecte militar i un estudi del terreny, 

mentre que els acabats semblen ser fruit d’una dinàmica molt més espontània, sorgida 

de les necessitats dels propis operaris de la torre. En canvi, entre aquelles torres que no 

són de nova planta, sinó que reaprofiten altres estructures, s’hi documenta una àmplia 

gamma de variacions i característiques que no segueixen uns mateixos patrons més enllà 

d’haver d’albergar un telègraf.  

En segon lloc sorprèn la senzillesa dels materials i la utilització de mètodes constructius 

propis de l’arquitectura domèstica autòctona, fet que es podria entendre com una prova 

de la participació de treballadors locals a les obres. Tot i això, es demostra amb fermesa 

que la construcció de les torres, així com les formes i aspectes que prenen, responen a 

un acurat procés d’adaptació sobre el terreny i a les possibilitats que ofereix l’entorn. En 

són una mostra la diversificació dels paraments constructius segons la qualitat de la 

pedra local o l’elecció de fer (o no fer) un fossat defensiu al voltant de la torre. 

L’estudi de les torres des de l’arqueologia del paisatge ratifica el fet que l’establiment 

d’estacions de telègraf va més enllà de facilitar la comunicació visual entre elles per tal 
                                                           
69 ACA, Diversos, Comandancia de Ingenieros, 306, 1872, Resposta al qüestionari del capità 
general de les províncies basques per part de Joaquim Barraquer i Llauder.  
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de millorar la qualitat de la informació, sinó que té una clara voluntat de control 

territorial, per això se situen a prop de la xarxa viària que articula els desplaçaments en 

aquest sector de Catalunya. En aquest cas, a partir de les reformes que pateix la línia 

l’any 1848 totes les estacions acaben situades al llarg del riu Cardener i prop de la Ruta 

de la Sal o el Camí Ral entre Cardona i Solsona, coincidint amb passos del riu, colls o 

cruïlles entre rutes. A partir de 1853, les torres de telègraf també protegiran la carretera 

entre Manresa i la Seu d’Urgell. Possiblement el cas més paradigmàtic és el de la torre 

del Serrat d’en Guineu, relacionada amb el control del Pont de Malagarriga. Aquesta 

torre fou construïda a consciència en un punt força inhòspit, pel fet que durant la 

Primera Guerra Carlina havia sigut escenari d’una acció bèl·lica desfavorable als 

liberals, prova que les guerres civils van ser en tot moment presents en el procés 

d’establiment de la línia telegràfica. 

Com a part de l’anàlisi arqueològica dels vestigis telegràfics estudiats, es podria 

proposar la seva classificació entorn a diversos grups tipològics segons els trets 

diferencials de cada torre. En aquest sentit s’ha considerat seguir la tipologia descrita 

per Joaquim Barraquer i de Llauder l’any 1872, que diferencia tres grans grups de torres 

o estacions telegràfiques: Les establertes en poblacions i places fortes, les construïdes 

en santuaris, antics castells i torres, i aquelles construïdes de nova planta. 

Es considera que aquesta tipologia potser és poc precisa i no es correspon amb la gran 

varietat de formes que acaba adoptant la telegrafia militar arreu de la geografia catalana 

i no té en compte les vicissituds històriques d’aquest sistema. És cert que ja va detectar 

com els edificis de les estacions seguien uns mateixos patrons, però observats al detall, 

es pot percebre fàcilment com aquests patrons es tornen difusos i són propis de la mala 

documentació que posseïa Barraquer. Un exemple d’aquest cas seria el fet que tant la 

torre de Santa Caterina de Manresa com la de Sant Martí de Torruella eren de nova 

planta, però no comparteixen ni cronologies ni característiques arquitectòniques. 

Per aquest motiu es proposa la creació d’una nova terminologia tipològica, que basi les 

seves distincions partint de la marcada diferència entre aquelles torres de nova planta 

construïdes durant les reformes de 1848 i 1849 seguint un mateix model arquitectònic i 

les estacions que ja existien prèviament. Aquestes darreres serien les estacions “tipus 

A”, que internament es dividirien en subtipus segons si s’ubicaven en places fortes 

(A.1), nuclis urbans (A.2), antigues fortificacions o torres (A.3), santuaris o esglésies 

(A.4), o bé en torres telegràfiques de nova construcció (A.5). En canvi, el “tipus B” 
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correspondria a les ja esmentades torres de nova planta, que segueixen el model 

arquitectònic projectat pel coronel Manuel Ramón García. Aquesta tipologia s’adaptaria  

perfectament al cas de la línia objecte d’estudi així com a les estacions de la resta del 

territori (fig.A.3). 

Les torres de telègraf militar de Catalunya són de les poques reminiscències materials 

que evoquen directament el passat carlí del sector central del país. De fet, el telègraf no 

és plenament un testimoni de les guerres carlines, sinó de la seva conseqüència directa, 

és a dir, d’un període de postguerra en què l’estat decideix posar en marxa tot un seguit 

de mesures correctores sobre el terreny que millorin el seu control sobre un territori, 

garanteixin la coordinació de les forces estatals i a la vegada serveixin d’element 

coercitiu en previsió d’aixecament armat o revolta. Aquesta mesura partiria precisament 

de l’experiència adquirida durant els primers conflictes carlins, que evidenciaven una 

manca de control i capacitat de reacció militar sobre Catalunya. Així doncs, durant la 

confecció de la xarxa telegràfica militar s’opta per establir punts fortificats al llarg de 

l’eix del Cardener, coincidint amb els principals nuclis demogràfics i enclavaments 

estratègics, que juntament amb les guarnicions del Miracle, Pinós, Súria o Solsona, 

contribuïen a blindar militarment un territori que durant les guerres carlines havia estat 

especialment hostil vers el govern i l’exèrcit espanyol.  

Si a aquest fet se li suma que la línia entre Solsona i Manresa ja es va dissenyar el 1847, 

va estar 15 anys en funcionament i que el seu manteniment anava a càrrec dels 

ajuntaments locals, es fa evident que la telegrafia militar va més enllà de la simple 

comunicació entre institucions militars. Així doncs, la telegrafia militar de Catalunya 

hauria de ser considerada gairebé com un veritable instrument de repressió i coerció 

estatal sobre la població, sobretot si es té en compte que aquesta xarxa telegràfica 

s’estenia al llarg de Catalunya unint les principals ciutats i els principals focus de 

sollevament carlí. Arribats a aquest punt, cal recordar les paraules de González y 

Molada exposades a la cita inicial del treball, que fan referència al context d’inestabilitat 

social i territorial propiciat per les guerres carlines. Aquest, presentava el telègraf, 

primer, com un mitjà oficial de comunicació segura, però en segon terme, com un 

instrument des d’on proporcionar tranquil·litat pública. Al capdavall, les estacions de 

telègraf no deixen de ser torres o punts fortificats en zones aïllades, la presència de les 

quals remetia constantment a la figura de l’autoritat. Si a Catalunya es detectés una 

densitat i extensió similar de construccions defensives de qualsevol altra cronologia, 
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amb tota seguretat seria ràpidament interpretada com una línia defensiva o un sistema 

de vigilància sorgit de la voluntat d’assetjar un territori enemic per part d’unes forces 

invasores o de defensar-se d’una amenaça interna.  

De fet, des d’aquest treball es considera que la telegrafia militar catalana forma part 

d’un procés històric més llarg, complex i a gran escala: La fortificació i ocupació militar 

dels territoris catalans durant les guerres carlines. Aquesta inclouria l’establiment de 

noves fortificacions, la militarització d’edificis civils i religiosos, expropiacions, creació 

de guarnicions i milícies, construcció de defenses en pobles i ciutats... Fou un procés 

intricat que va tenir lloc simultàniament en diversos territoris i es va materialitzar de 

diferents maneres, i que es va iniciar a finals de la Primera Guerra Carlina però que es 

va prolongar de forma intermitent fins al desenvolupament de la Tercera Guerra 

Carlina. 

Partint d’aquesta premissa, el present treball proposa l’obertura d’un nou front temàtic o 

línia de recerca centrat en aquesta qüestió, fins ara força inèdita. En aquest sentit, 

l’arqueologia podria esdevenir una eina d’estudi puntera per a aquest àmbit històric, ja 

que proporciona la capacitat d’estudiar el passat des de la materialitat i els vestigis físics 

encara existents. Ja sigui a través de prospeccions, excavacions, analítiques o estudis de 

paisatge, l’arqueologia té la possibilitat d’encetar una línia de recerca d’un passat recent 

que de retruc pot servir per posar al centre de debat l’estudi històric de la societat i els 

conflictes de mitjans segle XIX. Caldria posar especial èmfasi en aquesta darrera idea, 

ja que al cap i a la fi les guerres carlines van ser guerres civils. 

Tot i això, els vestigis de la telegrafia òptica a Catalunya no han rebut el reconeixement 

necessari ni tampoc han estat objecte específic de línies d’investigació i han rebut un 

tractament patrimonial molt divers i insuficient. El fet que a Catalunya coexisteixin 

evidències de dues xarxes telegràfiques òptiques, converteix aquesta comunitat en la 

zona de la Península amb una major densitat de vestigis d’aquesta tipologia. Malgrat 

això, són possiblement les restes poliorcètiques més oblidades, fins al punt que moltes 

de les torres del telègraf han restat ignorades, mal interpretades o simplement 

menystingudes. Actualment la majoria de les antigues estacions de telègraf militar han 

desaparegut o bé no s’han conservat íntegres. En aquest sentit la línia de telègraf entre 

Manresa i Solsona n’esdevé una excepció, ja que encara conserva dos exemplars de 

torres (La Guàrdia i Salipota) gairebé únics per les seves característiques. Aquests 

vestigis encara podrien ser netejats, salvats i fins i tot reconstruïts. A la llarga podrien 
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ser objecte de l’elaboració de rutes turístiques o recorreguts d’esbarjo, emprant-se com a 

recurs didàctic de contextualització històrica i territorial o com un potent reclam turístic 

i de promoció patrimonial que, a més a més, vincularia les comarques del Bages i el 

Solsonès amb un mateix discurs interpretatiu de conjunt. 

El present treball ha permès valorar que aquests vestigis encara tenen un potencial 

arqueològic, i seria interessant realitzar un estudi arqueològic complet d’aquests 

elements patrimonials que seria perfectament viable i aportaria molta més informació 

sobre la telegrafia òptica militar i el context històric en el qual es desenvolupà.  

En aquest sentit, el treball ha servit de plataforma des d’on poder posar en pràctica les 

aptituds arqueològiques en un cas pràctic que també proporciona l’oportunitat de donar 

a conèixer un territori i el seu patrimoni. Com a reflexió final, no es vol concloure 

aquest treball sense posar de relleu la gran quantitat d’informació inèdita sobre la 

telegrafia òptica militar a Catalunya que s’ha tractat durant la recerca documental, i que 

per qüestions d’espai no ha tingut cabuda en aquest estudi.  

La investigació realitzada pivota entre l’arqueologia del conflicte, la poliorcètica, 

l’arqueologia de la comunicació o l’arqueologia industrial, i a la vegada ha tingut una 

estreta connexió amb les fonts documentals, amb les quals s’ha establert un diàleg 

d’interrelació per fer la investigació més precisa i completa. Es posa en evidència, 

doncs, la necessitat d’interacció entre diverses disciplines en un procés de 

retroalimentació contínua que ha de contribuir a fer un discurs històric més coherent.  
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8.1. Annex A: Gràfics 
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Fig.A.1:  

Organigrama del cos de telègrafs militars de Catalunya. A la part inferior, segell i timbre del cos. 
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Fig.A.2:  

Diagrama de l’evolució de la línia telegràfica entre Manresa i Solsona 
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Fig.A.3:  

Proposta tipològica per a les estacions de telègraf objecte d’estudi 
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8.2. Annex B: Fotografies 
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Fig.B.2: Signes que podien formular els telègrafs militars durant la 3a Guerra 
Carlina. Font: ACA, Diversos, Comandáncia de Ingenieros, 305.  

Fig.B.2: L’aparell de telegrafia 
militar usat a Catalunya  durant 
la 3a Guerra Carlina. Font: 
ACA, Diversos, Comandáncia 
de Ingenieros, 305.  
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Fig.B.4: El “telégrafo de campaña” que s’usava en les línies militars catalanes. 
S’aprecien les diferents combinacions de signes possibles. Font: AGUILAR 
PÉREZ, J.A., MARTÍNEZ I LORENTE, G., 2000, “El telègraf òptic militar a 
Catalunta durant el segle XIX”, Actes de les VI Jornades d’Arqueologia Industrial de 
Catalunya, pp.511-532. 
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Fig.B.5: Variació del telègraf 
militar de Mathé fet per 
Francisco de Casanova l’any 
1853. Font: AGUILAR 
PÉREZ, J.A., MARTÍNEZ I 
LORENTE, G., 2000, Op. Cit.. 

Fig.B.6: Miniatura que apareix als 
marges d’un dels plànols militars de 
telègrafs proporcionats per l’Arxiu 
General Militar de Madrid, on s’aprecia 
la representació idealitzada d’una torre 
de telègraf militar de Catalunya. Font: 
Mapa ESP-43-14 de la col·lecció 
cartogràfica de l’Arxiu General Militar 
de Madrid. 
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Fig.B.7:Vista de la torre de Puigterrà i el fort de Santa Isabel a finals de segle XIX. 
Font: LEN I CURRIUS , L.; PERARNAU I LLORENS, J., Op. Cit.  

Fig.B.8: Aspecte actual de l’emplaçament de la torre. Font: pròpia. 
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Fig.B.9: Aspecte actual de la torre de Sant Martí de Torroella. Font: pròpia. 

 

Fig.B.10: Vista del fossat i el mur de fossat de Sant Martí de Torroella. Font: pròpia. 
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Fig.B.11: Una cantonada de la torre de Sant Martí de Torroella, sobre la 
plataforma de geològic retallat. Font: pròpia. 
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Fig.B.12: Interior de la torre de Sant Martí de Torroella. Font: pròpia. 

 

Fig.B.13: Detall d’una espitllera de Sant Martí de Torroella. Font: pròpia. 
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Fig.B.14: Detall d’un tros de biga conservat a de la torre de Sant Martí de 
Torroella. Font: pròpia. 

Fig.B.15: Interior de la torre de Salipota. Font: pròpia. 
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Fig.B.16: Vista exterior de la torre de Salipota. Font: pròpia. 
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 Fig.B.18: Interior de la torre de Salipota. Detall de les finestrelles. Font: pròpia. 

 

Fig.B.17: Interior de la torre de Salipota. Detall de les espitlleres. Font: pròpia. 
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Fig.B.19: Detall de la 
porta de la torre de 

Salipota. Font: pròpia. 

 

Fig.B.20: Fossat de la torre de Salipota. S’aprecia la sobreposició de la torre moderna 
sobre una estructura anterior. Font: pròpia. 
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Fig.B.21: Vista de l’única façana conservada al Serrat d’en Guineu. Font: pròpia. 

Fig.B.22: Interior de la torre del Serrat d’en Guineu. Font: pròpia. 
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Fig.B.24: Detall de les 
espitlleres del Serrat d’en 

Guineu. Font: pròpia. 

 

Fig.B.23: Cantonada 
del Serrat d’en 

Guineu. Font: pròpia. 
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Fig.B.26: El castell de Cardona des d’un angle similar però en l’actualitat. 
Font: pròpia. 

Fig.B.25: Vista de l’absis del Castell de Cardona a principis de segle 
XX. Vegi’s la torre del telègraf sobre el cimbori romànic. Font: 
Memòria Digital de Catalunya. 
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Fig.B.27: Façana S-O de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.28: Façana S-E de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.29: Façana N-E de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.30: Façana N-O de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.32: Interior del cos annex a la façana N-E de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 

 

Fig.B.31: Cantonada E de la torre de la Guàrdia amb un dels fragments de cos annex 
adossat. Font: pròpia. 
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Fig.B.34: Detall dels acabats interiors de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 

 

Fig.B.33: Detall dels acabats exteriors de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.35: Vista interior de la torre de la Guàrdia on s’aprecia la campana del foc a terra, 
els encaixos de la seva base, els negatius a la paret i el recorregut de la xemeneia fins al 
curull. Font: pròpia. 
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Fig.B.36: Detall del curull de la xemeneia de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 

 

Fig.B.37: Detall del gruix i composició dels materials que formaven el terrat de la torre 
de la Guàrdia. Font: pròpia. 
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Fig.B.39: Detall de l’interior de la torre de la Guàrdia. S’aprecien els forats de biga i 
les espitlleres del primer pis, molt irregulars. Font: pròpia. 

Fig.B.38: Detall de l’interior de la torre de la Guàrdia. S’aprecien les espitlleres del 
nivell inferior i els forats de les bigues. Font: pròpia. 
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Fig.B.40: Vista de la façana N-O de la torre de la Guàrdia, amb la finestra i les 
espitlleres en primer terme. Font: pròpia. 

Fig.B.41: Vista de la façana S-E de la torre de la Guàrdia, amb la porta d’entrada en 
primer terme. Font: pròpia. 
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Fig.B.42: Detall de l’interior d’una espitllera del nivell inferior. S’aprecien els encaixos 
de la portelleta de fusta. Font: pròpia. 
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Fig.B.43: Vista interior de la porta d’accés al cos annex. Font: pròpia. 

Fig.B.44: Vista interior de la finestra i la finestrella d’observació a la seva dreta. 
S’aprecien també les biguetes del sostre i els elements de fusta originals que encara 

conserva la finestra. Font: pròpia. 
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Fig.B.45: Dos detalls 
de dues espitlleres 

diferents. Una tapiada 
amb rajola, i l’altra 
tapiada amb fusta. 

Font: Pròpia. 
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Fig.B.46: Espitlleres de pedra del terrat de la torre de la Guàrdia. Font: pròpia. 

 

Fig.B.47: Vista en detall de tres elements. A baix, encaixos de les llates del sostre, per 
sobre el gruix del terrat, i en segon terme a dalt, un dels dos desaigües de la coberta. 

Font: pròpia. 
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Fig.B.48: Dues vistes de 
la façana N-O del cos 

annex, on s’aprecien les 
espitlleres de pedra. Font: 

Pròpia. 
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Fig.B.49: A dalt, encaixos de les bigues del cos annex practicats a la pedra de les 
cantonades. A baix, encaixos de les mateixes bigues a la façana N-E, on s’aprecia com 

s’ha enretirat material constructiu per fer-hi encabir les teules. Font: pròpia. 
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Fig.B.50: La capella de Sant Gabriel del Santuari del Miracle (Riner). Font: pròpia. 

Fig.B.51: La capella de Sant Jordi de Torcafelló, que podria servir d’inspiració fer a 
entendre el funcionament de la capella de Sant Gabriel cm a estació telegràfica. 

Font: LLINÀS I POL, et al. Op. Cit. 
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Fig.B.52: Perspectiva històrica del Castellvell de Solsona on s’aprecia la possible torre 
que podria haver servit d’estació telegràfica. Fotografia feta per Cèsar August Torres 
l’any 1917. Fons: Centre Excursionista de Catalunya. Memòria Digital de Catalunya. 

Fig.B.53: Vista actual del Palau Episcopal de Solsona. Font: Pròpia. 
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8.3. Annex C: Cartografia 
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42.- Torre Guardiola (Sant Carles de la Ràpita) 

43.- Torre del Delta de l’Ebre (Montsià) 

44.- Torre de l’Ampolla (l’Ampolla) 

45.- Torre de les Guàrdies (El Perelló) 

46.- Sant Jordi (l’Ametlla de Mar) 

47.- Torre de l’Hospitalet de l’Infant 

48.- Torre del Sol (Miami-Platja) 

49.- Torre de l’Ermita del Camí (Cambrils) 

50.- Torre de l’Esquirol (Cambrils) 

51.- Torre de la Tossa (Salou) 

52.- Torre del Pretori (Tarragona) 

53.- Torre de Sant Antoni (Altafulla) 

54.- Torre dels Masos de Coma-ruga (El Vendrell) 

55.- Torre del Gavatx (l’Arboç) 

56.- Torre de Vilafranca del Penedès 

57.- Torre de la Guàrdia (Subirats) 

58.- Torre de l’Ordal (Cervelló) 

59.- Torre de Sant Pere Màrtir ((Esplugues de Llobregat)) 

60.- Castell de Montjuïc (Barcelona) 

61.- Torre de Montgat (Montgat) 

62.- Torre de Vilassar (Vilassar de Mar) 

63.- Torre Vella (Caldes d’Estrac) 

64.- Torretes de la Patona (Calella) 

65.- Torre de Montagut (Santa Susanna) 

66.- Torre de Puigmarí (Maçanet de la Selva) 

67.- Torre de Puigsardina (Riudarenes) 

68.- Torre del Mirador (Brunyola) 

69.- Torre del Casalot (Bescanó) 

70.- Torre de Girona 

71.- Torre de Sant Miquel (Celrà) 

72.- Torre de Fellines (Vilademuls) 

73.- Torre del Coll d’Orriols (Bàscara) 

74.- Torre de l’Àngel (Pontós) 

75.- Torre del Castell de Sant Ferran (Figueres) 

76.- Torre de Mont-roig (Darnius) 

77.- Torre de Carmanxel (La Jonquera) 

 

 

Numeració de les torres de la línia general de telègraf 





1.- Castell de Montjuïc/Ciutadella de Barcelona/Capitania General 

2.- Sant Pere Màrtir (Esplugues de Llobregat) 

3.- Sant Pere de Romaní i receptor a Molins de Rei 

4.- “Martorell” (Torre Fossada de Castellbisbal) 

5.- Torre d’Esparreguera 

6.- Torre de Can Dolcet (Collbató) 

7.- “Can Maçana” (Castell Ferran, el Bruc) 

8.- Torre del Castell de Castellolí 

9.- “Igualada” (Torre del Pi, Sta. Margarida de Montbui) 

10.- Torre del castell de Jorba 

11.- Torre de Carbassí (Argençola) 

12.- Torre de la Panadella (Montmaneu) 

13.- Torre de Rubinat (Ribera d’Ondara) 

14.- Campanar de Santa Maria de Cervera 

15.- Torre de Fonolleres (Granyanella) 

16.- Torre de Tàrrega 

17.- Turó del Telègraf (Anglesola) 

18.- Castell de Bellpuig 

19.- Torre de Golmés 

20.- Caserna de la Guàrdia Civil de Mollerussa 

21.- Torre de Sidamon 

22.- Torre de Bell-lloc 

23.- “Torre de la Reyna” (Tossal de la Moradilla, Lleida) 

24.- Estació de la Seu Vella (Lleida) 

25.- Torre de la Guixola (St. Salvador de Guardiola) 

26.- Torre de Puigterrà (Manresa) 

27.- Torre de Sant Martí de Torroella (St. Joan de Vilatorrada) 

28.- Torre de Salipota (Súria) 

29.- Torre del Serrat d’en Guineu (Navàs) 

30.- Torre del Castell de Cardona 

31.- Torre de la Guàrdia (Clariana de Cardener) 

32.- Castellvell d’Olius i receptor al Palau Episcopal de Solsona 

33.- Torre del Santmartí (St. Fruitós de Bages) 

34.- Campanar d’Artés 

35.- Casa Plans de St. Joan d’Oló / Torre dels Soldats d’Avinyó 

36.- Torre de Sant Feliu Saserra 

37.- Torre de Prats de Lluçanès 

38.- Perafita 

Numeració de les torres i estacions de la xarxa militar de Catalunya  



39.- Els Munts (St. Agustí de Lluçanès) 

40.- Castell d’Orís 

41.- La Gleva (Les Masies de Voltregà) 

42.- Campanar de la Pietat de Vic 

43.- Sant Andreu del Castell (Tona) 

44.- Torre d’Esparreguera (Seva) 

45.- Torre de Puiggraciós (El Figaró) 

46.- Torre de Can Casaca i receptor de Granollers 

47.- Torre d’en Bosquerons (Montornès del Vallès) 

48.-  Torre del Turó de Montcada 

49.- Receptor de Sabadell 

50.- Turó del Mar de Montgat 

51.- Torre de Vilassar de Mar 

52.- Torre de Caldes d’Estrac 

53.- Les Torretes de la Petona (Calella) 

54.- Castell de Sant Joan de Blanes 

55.- Torreta del Turó Gros de Can Planes (Fogars de la Selva) 

56.- Fortalesa d’Hostalric i receptor 

57.- Sant Jordi de Torcafelló (Maçanet de la Selva) 

58.- Torre de Puigsardina (Riudarenes) 

59.- Santa Coloma de Farners 

60.- Torre de Sant Llop (Vilobí d’Onyar) 

61.- Torre de Girona 

62.- Torre de Sant Miquel (Celrà) 

63.- Torre Puig Coromines (Cornellà de Terri) 

64.- Estació de Banyoles 

65.- Torre de Can Ginestar (Sant Miquel de Campmajor) 

66.- Torre de Can Badia (Santa Pau) 

67.- Torre del Volcà Croscat (Santa Pau) 

68.- Torre de Montolivet (Olot) 

69.- Torre de Murrià (Les Preses) 

70.- Torre de Puig d’Afra (Pruit) 

71.- Torre del Pla del Bac (Santa Maria de Corcó) 

72.- Campanar de Manlleu 

73.- Catedral de Vic 

74.- Torre de Montagut (Sant Julià de Vilatorta) 

75.- Torre de Vilarmau (Arbúcies) 

76.- Castell de Montsoriu (Sant Feliu de Buixalleu) 
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8.4. Annex D: Planimetries 

(Elaboració pròpia) 
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Fig.D.1: Planimetria de la torre de Sant Martí de Torroella 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.D.2: Planimetria de la torre de Sant Martí de Torroella 
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Fig.D.3: Planimetria de la torre de Salipota 
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Fig.D.4: Secció de la torre de Salipota i el seu fossar 

Fig.D.5: Secció de la torre de Salipota 
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Fig.D.6: Reconstrucció hipotètica de la torre de Salipota 
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Fig.D.7: Planimetria de la torre del Serrat d’en Guineu 
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Fig.D.8: Planimetria de la torre de la Guàrdia 
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Fig.D.9: Planimetria de la torre de la Guàrdia 
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Fig.D.10: Planimetria de la torre de la Guàrdia 
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Fig.D.11: Restitució hipotètica de la torre de la Guàrdia 
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