CASTELLS CATALANS

Foto extreta de la guia de la Catalunya Romànica de
l’editorial Pòrtic

Geografia
El castell de Calafell està situat ben a prop
de la línia costanera damunt d’un turó arran
del qual se situà la població. La seva ubicació,
allunyada de posicions encimbellades
demostra clarament que va esdevenir un pas
endavant, sobre terreny segur, per a la
progressiva conquesta de les terres tarragonines en poder dels musulmans.

CALAFELL
L’any 1076 fou venut al comte Ramon
Berenguer I. De fet, però, no hi ha massa
notícies antigues d’aquest castell llevat d’una
donació «a Déu i a la Verge de Calafel» del
1189 en la que s’esmenta la «Santa Creu de
Calafel», església que se sap que existia l’any
1304.
L’any 1363 fou senyor d’aquest castell
Berenguer de Castellbisbal que acabà venentlo fins que posteriorment Guerau de Palou
l’adquirí de l’infant Joan, fill de Pere III «el
Cerimoniós».
Un document del desembre de 1387 ens
detalla que el rei Joan I (conegut també com
«el Caçador») anà al castell de Calafell per
caçar un porc salvatge enmig d’un dia fred i
plujós que li causà un fort refredat.
Curiosament el proper document referent a
aquest castell ens parla també d’una nova
cacera en la qual el rei Joan II matà un porc
senglar en un dia de fred molt intens retornant
tot seguit a Vilanova. Aleshores el rei tenia 83
anys i el més següent (19 de gener de 1479)
moria a Barcelona.

La història
La primera vegada que surt esmentat el
topònim Calafell és l’any 999 amb la forma
«Calaphel» en referència a la venda d’unes
terres situades al comtat de Barcelona i en el
terme del castell d’Olèrdola, feta pels comtes
Ramon Borrell i Ermessendis.
Calafell és un mot compost (Calaf + ell)
tal com ho demostra el document d’escriptura
de venda del Castell Vell de la Marca (1023)
en el qual consten com a castells limítrofs el
de «Calaph» junt amb el de «Bagnariis»
(Banyeres). Uns anys després (1037), en un
document de concòrdia entre l’abat de Sant
Cugat i Bernat Odger (de Castellet) sobre els
termes de Santa Oliva, Calders i Castellet,
després de la torre de Bellveí, consta el
«kastrum que dicunt Kalafell».
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Absis de l’església formant part del cos del castell. Foto feta l’any 1978 per Jordi Gironès

Hi ha constància que els habitants de
Calafell tingueren un plet amb la família Palou
i es revoltaren, fins que el 1486 signaren la
concòrdia de Vilafranca.
L’any 1494 s’imposà la redempció de censos al feudal de Calafell mitjançant diversos
sistemes de compromís, entre els quals figura
el referent a tots els de la vila de Calafell i el
seu terme que es dedicaven a l’obra de palma, tan estesa a la costa de les comarques
del Baix Llobregat, de Garraf i del Baix Penedès,
on és abundós el bargalló (margalló). Tots els
qui es dedicaven a aquesta indústria havien
de lliurar l’onzena part de la seva producció,
o sigui que d’onze sàrries, n’havien de lliurar
una; d’onze senalles o cabassos, també
estaven obligats a lliurar-ne un, i així mateix
de qualsevol obra de palma, en la mateixa
proporció.
La decadència del castell es produí a partir
del segle XVII, quan es convertí en cementiri.

L’edifici
Les restes del castell són formades per un
recinte poligonal, una sitja i un pou. Aquest
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recinte fa uns 36 m de nord a sud per uns
21,5 m d’est a oest. Les parets tenen uns 130
cm de gruix, i cada pany de mur sembla que
tenia uns cossos sortints amb diverses
sageteres. L’aparell és fet amb pedres petites i
col·locades en filades, unides amb morter de
calç. La sitja de boca circular, té una
profunditat de 153 cm i un diàmetre màxim
de 110 cm. En el pou de 6,9 m de profunditat
per 2,6 m de diàmetre intern, s’ha calculat
que hi poden caber uns 30.000 litres d’aigua.
En l’espai que separa el castell de l’església,
sembla que hi havia construccions fetes amb
bigues de fusta, ja que encara són visibles els
forats on es clavaven.

L’església de la Santa Creu del
Castell de Calafell
L’església de la Santa Creu és situada a
l’extrem septentrional del recinte del castell,
de manera que les façanes nord i est formen
part de la muralla defensiva del clos.
El temple data de la meitat del segle XI
havent estat molt modificat. Es tracta d’un
edifici romànic coronat amb un absis
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Interior del castell l’any 1978. Foto de Jordi Gironès

semicircular precedit per un presbiteri situat
sobre una petita cripta coberta amb volta i
que ocupa l’espai absidial. A l’interior es conserven fragments de pintura mural, restaurats
l’any 1990, amb una decoració geomètrica
que combina cercles enllaçats que definien
una mena de reticulat o teixit semblant als de
Sant Pere del Burgal (segle XII) o Sant Quirze
de Pedret.

Nota: per fer aquest escrit he extret la informació del
volum 3 de la guia Catalunya Romànica dedicat a les
comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i
Anoia de l’editorial Pòrtic, 1999, i també del Volum III
dels Castells Catalans de l’editor Rafael Dalmau en la
segona edició de 1992.

Jordi Gironès Vilardebò
febrer de 2007

Croquis del castell. Reproduïda de la guia de la Catalunya Romànic d’Ed.Pòrtic.
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