
La torr e del Panto*
Per Vera Hofbauerovà

Situació
a torre del Panto forma part del
conjunt historicoartístic de les
muralles de Morella1, se situa en

el tram nord-est, i pertany al barri de Sant
Miquel. És la primera torre del tram de
muralla, que arranca directament de la
roca base del castell i transcorre tangen-
cialment a les torres i portal de la Neve-
ra fins arribar a la torre del Trinquet. La
part exterior de la torre del Panto afron-
ta amb el Prat. En el llenç de muralla
contigu al parament nord-est de la torre
està el portal del Panto, que dóna accés
a l'Alamera. Per la part interior de la
població, la torre afronta amb la plaça
de bous, situada en l'antuixà del castell.

Les muralles
La situació privilegiada de Morella,

assentada sobre una muntanya que do-
mina la resta del paisatge, li ha donat a
la població, des de sempre, una gran
importància estratègica. Les muralles i
les torres son el reflex més tangible i
rellevant d'una història mil·lenària d'es-
forços i ganes de posseir-la. Les mura-
lles han protegit els morellans dels ene-
mics en esdeveniments bèl·lics, però
també els han acompanyat en nombro-
sos i llarg setges.

Segons els documents de l'època es
pot entendre que sobre l'inexpugnable

roca ja existia el castell quan, l'any 1090,
Morella va ser conquerida pel Cid Cam-
peador i que el castell i la ciutat ja esta-
ven fortificats quan, dos-cents anys més
tard -1232-, els senyors moros l'entre-
gaven a Blasco d'Alagó, un dels nobles
del rei Jaume I. Falta, no obstant, inves-
tigar el perímetre, la forma i l'extensió
exacta que devia tenir el recinte fortifi-
cat en temps de la dominació musulma-
na. És molt possible que els seus habi-
tants ocuparen la part sud de la munta-
nya on posteriorment es va formar el
glacis del castell, hipòtesi que confirmen
les restes d'una mesquita, indicades en
una colla de plànols antics.

A partir de la segona meitat del XIII,
després de la conquista de Morella, van
anar arribant repobladors. L'extensió del
recinte musulmà original ja no era prou
per acollir tota la població, que es va
dotar de nous solars al mateix temps que
es començaven a edificar les muralles.
Les obres de construcció van continuar
al llarg de tot el segle XIV. Va ser en
aquesta època quan, com a resultat dels
nombrosos conflictes bèl·lics del rei Pere
el Cerimoniós, la labor de fortificar les
ciutats i viles dels regne d'Aragó i Va-
lència es va fer especialment intensa i
va ser quan es va bastir el definitiu sis-
tema gòtic de defensa de la ciutat.
Aquestes obres es posen de manifest en
diversos contractes que fa el «manobrer
de murs i vaylls» de la vila amb dife-
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rents mestres d'obres i obrers. En un
d'aquests contractes s'especifica: «l'any
1362 el mestre d'obres Domènec
Taraball (o Çaravall) treballava en la
partida de la basa parroquial de sent
Miquel».2 Aquí és on se situen el flanc
nord-est de la muralla i la torre del Panto
ja documentada en diferents contractes
del segle XIV.

Per a l'assentament de la muralla es
van aprofitar els perfils rocosos corres-
ponents a les corbes de nivell del ter-
reny. Els cingles que fa la roca, a més
de ser una base per als murs, feien la
muralla inexpugnable. L'excepció de la
regla són els dos llenços oposats, que
abracen la població lateralment al sud-
oest i al nord-est, que tenen l'origen a la

roca del castell i baixen rectes, perpen-
dicularment a les corbes de nivell de la
muntanya.

En el volum construït s'observen nom-
broses restes de tapial, englobats en la
fàbrica de carreuons, que és l'obra típi-
ca de la muralla després de la reconques-
ta. Les citades restes, juntament amb una
porta tapiada de dimensions menudes,
situada en el primer tram del llenç nord-
est des del castell testimonien amb tota
probabilitat l'antiga muralla àrab.

La morfologia del sistema defensiu
medieval, de murs alts i relativament
prims amb un pas de ronda en tot el pe-
rímetre i amb torres altes de guaita i de-
fensa, ha mantingut els seu caràcter ori-
ginal sense grans transformacions fins
ara. Les poques intervencions substan-
cials es van dur a terme als segles XVII
i XVIII. Mentre les ciutats a la resta
d'Europa es fortificaven amb nous i so-
fisticats sistemes barrocs, adequats a les
complicades tècniques de la guerra, a
Morella simplement es van rebaixar i
reblir de terra algunes torres per a col·-
locar les bateries. Al mateix temps es
va substituir la franja almenada de la mu-
ralla per una altra amb aspilleres. Les
últimes reparacions de gran envergadu-
ra es van fer a les guerres carlines del
segle XIX. Durant aquests anys es van
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refer, entre altres coses, la part superior
amb aspilleres, es van reparar les cober-
tes de vàries torres i el pas de ronda. Al
llenç nord-est li van afegir -com estava
molt exposat als atacs, sobretot des del
Collet de Sant Pere- un ample mur de
reforç en tota la extensió. A la III Guer-
ra Carlina (1875) les muralles van com-
plir la funció de protegir la ciutat per
última volta.

Estat de conservació
La forma de la torre és d'un potent

prisma de 12,50 m d'alçada aproxima-
dament, enlairat sobre una planta rec-
tangular, lleugerament irregular, d'uns
5,50 x 6,50 m en els paraments exteri-
ors. Queda per veure encara el tipus de
sòl sobre el que està assentada, ja que la

base, tant a la part de fora com a l'interi-
or, queda tapada per acumulacions de
terra.

Actualment aquesta genuïna arquitec-
tura militar no té forjats intermedis ni
de coberta, elements que es van fer
malbé probablement a la tercera Guerra
Carlina. No obstant això, diversos de-
talls com aspilleres, permòdols de su-
port de bigues -típics per a la col·locació
d'un forjat llenyós- o la reducció del
gruix del mur, han ajudat a determinar
la divisió horitzontal en planta baixa i
tres nivells superiors. Cal afegir que a
un nivell intermedi es troben uns quants
forats de bigues, inserits barroerament
al parament nord-est, senyal de l'exis-
tència d'un altre forjat.

Disposem d'un interessant informe
que descriu la reconstrucció de les mu-

ralles pels anys 1873-75, on es diu: «So-
bre este local se ha hecho un nuevo piso
de madera, arreglado el tejado casi por
completo...».3 Amb tota probabilitat els
forats d'inserció de les bigues correspo-
nen a aquesta reconstrucció. El docu-
ment parla també de la coberta. Se sap
que les torres de la muralla de Morella
tenien antigament cobertes de teula àrab
a un vessant. Una bona mostra d'això la
tenim a la torre del portal de Sant Ma-
teu i en gravats de l'època. En un con-
tracte d'arrendament de la torre del Panto
de l'any 1386 s'especifica: «... ço es de
terra et de fusta a terrar les cobertes».4

Les teules -la paraula terra creiem que
cal entendre-la com teules- es col·loca-
ven antigament sobre una solera de fang.
Hi ha un altre document, un dibuixet de
F. Oliet de l'any 1861, on es veu clara-
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ment la coberta de la torre del Panto a
una vessant. Malgrat aquest dibuix, les
restes de maçoneria amb pendent a dues
aigües en els paraments est i oest i unes
marques de col·locació de bigues en el
coronament horitzontal nord-est detec-
tats en una fotografia antiga, indiquen
que la torre tenia una coberta a dues ai-
gües, com a mínim a partir de l'última
reforma de la tercera Guerra Carlina.

Els paraments de la torre situats cap
enfora, d'aproximadament 1,30 m de
gruix, estan construïts de maçoneria de
carreuons reforçada als quatre cantons
amb carreus perfectament treballats i es-
cairats. A la planta baixa i els dos ni-
vells següents s'insereixen aspilleres fe-
tes amb carreu, algunes d'elles amb for-
ma de creu i orbe. Les aspilleres de la
torre del Panto són les úniques de la for-

tificació de Morella amb aquesta con-
figuració. També és única la ubicació,
al segon nivell, d'unes cambres de tir,
un espai creat amb carreus en el gruix
del mur. El pis de davall de la coberta té
tres finestres a cada costat, acabades amb
un arc de mig punt format amb pedres
planes posades radialment. Estes ober-
tures d'uns 70 cm d'ample i d'1,50 m d'alt
en el punt superior, han estat tapiades
en les Guerres Carlines amb pedra i ato-
vons per convertir-les en aspilleres. Ac-
tualment les dels paraments nord-est i
sud-oest estan parcialment solsides. En
unes fotografies antigues s'observa la
mateixa tipologia de finestres a les tor-
res de la Nevera, de Sant Miquel i del
Sol. També es troben al portal de Sant
Mateu: es tracta d'un element emblemà-
tic de les torres medievals morellanes.

Transcripció
Coneixeran tots com no en Matheu Porta, en Matheu

Çavayll i en Guillem Palma jurats de la vila de Morella,
en Pere Viciat manobrer dels murs de la dita vila et en
Nicolau Scriva notari sindich i procurador de la dita vila
donaren a cens o tribut a Narnau Morera present i als
seus la torre primera davall lo castell de la dita vila situa-
da en la parrochia de Sent Miquel segons afronta ab lo
mur et ab lo Prat i ab antuxa que es dins la dita vila a
cens de V sous quiscun any paguadors en la festa de Sent
Miquel del mes de setembre. Fadiga etc.

Et confesam haver auts per entrada de dit censal V
sous.

La qual age a tenir en condret de ço que necesary sia i
que noy acollira persones estranyes sots tal forma mane-
ra i condicio que si la dita vila la havie necesary tempore
necesitatis de guerra que las puxe pendre.

Et lo dit Narnau Morera rebe la dita torre

Document d'arrendament de la torre del Panto

Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella (A.H.E.M.). Caixa 12. Protocols del notari Guillem Esteve. 15 maig 1388.

F. Oliet, 1868

El parament sud-est, orientat cap a la
població, és el més complex constructi-
vament. Ocupa la meitat inferior una
gran obertura de 3,5 m d'ample i 7 m
d'alçada en el punt més alt, que conclou
amb un arc apuntat que sosté, al seu torn,
la meitat superior del parament, de ma-
çoneria d'uns 60 cm de gruix. A l'alçada
del segon nivell, corresponen aquí al pas
de ronda, hi ha una porta de 70 cm d'am-
ple, amb llindes de carreu; el llindar és
un gran carreu a l'exterior i, a l'interior,
està format per grossos taulons de fusta.
A l'últim nivell  se situen dues finestres
d'igual configuració que les situades en
els tres paraments restants.

Aquí cal ressaltar que la vista d'una
bona part de la meitat inferior de la tor-
re està tapada per un dipòsit regulador
d'aigua, que es va construir a principis
del XX, a la distància d'uns 3 m del pa-
rament.

És important detenir-se a examinar el
parament sud-est ja que la seua peculiar
aparença no és original. És evident que
falta la capa de revestiment exterior,
obrada, segons algunes restes existents,
en fàbrica de carreuons  a bona part dels
dos llenços adjacents a la torre. Això vol
dir que el conglomerat de pedra i mor-
ter a la vista és el nucli de la muralla
que, a més, fa suposar, mirant els vo-
lums laterals de la torre, que aquí hi va
haver una edificació anterior, probable-
ment islàmica. Al mateix temps, tant les
dovelles de l'arc-suport, com un acabat
rudimentari i sense cap marca de
canteria, i les vàries filades superiors
contigües de maçoneria fins al nivell de



la porta, fan veure que estem davant de
l'interior del parament. Els senyals d'eli-
minació forçada de tota una paret s'ob-
serven als dos costats de la gran entrada
de la torre, amb una secció de mur de
1,00 a 1,30 m de gruix.

Desencrostar, és a dir arrancar el pa-
rament exterior de les muralles, era una
pràctica usual en la història de les guer-
res, amb la finalitat d'arribar al seu vo-
lum interior més dèbil i menys resistent
als impactes, per tal de derruir la mura-
lla. Però els paraments desencrostats són
deguts també -i aquest és el cas- a l'ex-
tracció de les pedres per a la seua
reutilització: les pedres de la muralla van
servir per a l'edificació de la plaça de
bous a principis del segle XX. El pas de
ronda, element unificador de tota la
murada, que no existeix en aquets tram,
recorria en el passat per la part superior
del parament arrancat que era, a la ve-
gada, el mur de tancament de les plan-
tes baixa i primera de la torre.

Ens queda encara una pregunta im-
portant: com s'entrava originalment a la
torre? A la part inferior dreta del mur
seccionat, en un parament de carreus,
existeixen vestigis d'un muntant: no és
difícil imaginar que pertanyia a una en-
trada i que la seua configuració era si-
milar a les altres entrades de les torres
morellanes.

Per a finalitzar el breu estudi del pa-
rament citaré una altra vegada la memò-
ria de les reparacions: «... arreglado ...
mas una ventana en el (piso) principal
con vista a la población».5 Segurament
es tracta de l'habitació del primer pis,
d'una gran alçada i que inclou en el seu
espai l'arc diafragma i que la finestra
estava en el parament derruït, probable-
ment en el lloc d'una altra preexistent.

un dels orígens del despreniment de vo-
lums construïts.

Un altre greu problema és la llarga
bada localitzada a la part inferior d'una
de les finestres del parament nord-est, o
sigue, en el punt dèbil de la fàbrica.
Aquesta bada, acompanyada de fissures,
es va crear en el seu moment probable-
ment per un impacte de bala. En els anys
recents, a causa de la penetració de plu-
ja que va acompanyar la degradació
completa del morter d'unió, la bada es
va obrir i va arribar a tenir una dimen-
sió alarmant. Una de les primeres con-
seqüències de la separació del parament
és la solsida, l'any 2001, de l'arc de tan-
cament de la finestra.

La gran lesió del parament sud-est,
que no afecta directament l'estabilitat de
la torre, però que en dificulta la inter-
pretació, és la falta de volum construït
en la part inferior.

En la superfície dels quatre paraments
es localitzen zones amb morter degra-
dat, sobretot a la base: aquí la acumula-

Aspillera amb forma de creu i orbe, 2a planta

Coronament, finestres transformades en aspilleres

Com a conclusió es pot afirmar que
la torre del Panto és una construcció
militar formalment homogènia, es a dir,
que no presenta, fora de l'adequació de
les finestres en aspilleres, cap reforma
posterior que pugue tergiversar la seua
fisonomia d'una genuïna defensa gòtica
morellana del segle XIV.

Finalment cal afegir que Panto, pa-
raula de significat desconegut fins ara,
no és l'únic nom de la torre. Al llarg dels
segles se n'ha dit del Públic o del Bor-
dell, ja que als voltants, intramurs, exis-
tia a l'Edat Mitjana un edifici públic.6

Origen i descripció dels
danys

Les causes principals dels danys que
afecten actualment la torre i que han
portat a la progressiva degradació són
dos: l'home i els agents atmosfèrics. La
última destrucció de la coberta i part dels
forjats va ser causada per l'home, des-
prés de reparar els deterioraments ante-
riors, i es va produir a la III Guerra Car-
lina: sabem, per documents escrits, que
el flanc nord-est de la murada, inclosa
la torre, van ser objecte de diversos
bombardeigs. Un altre atac a la muralla
i a la torre es va produir a principis del
segle XX, quan es van arrancar pedres
dels paraments, com s'ha dit més amunt,
per a fer la Plaça de Bous. Aquestes dues
actuacions ràpides van provocar i faci-
litar uns processos destructius naturals
lents, però continus, ocasionats per la
pluja, el sol i el vent.

Els danys estructurals progressius
més greus s'evidencien en el corona-
ment. És a dir, en una zona de la torre,
desprotegida i sense cap lligam horitzon-
tal, que està directament exposada als
fenòmens climatològics. La maçoneria
presenta, en la totalitat, morter d'unió
degradat i parcialment s'observen jun-
tes sense morter. Això és, a la vegada,

Accés al pas de ronda, 2a. planta



ció de terres aporta una indesitjada hu-
mitat a la fàbrica i contribueix a la des-
composició del morter.

Cal remarcar diverses empremtes de
bales esfèriques immortalitzades a la
maçoneria exterior que van provocar
fractures puntuals de pedres amb pèr-
dua de volum: aquestes empremtes es
mantindran, ja que pertanyen insepara-
blement a la llarga i densa pervivència
històrica de la torre.

L'últim dany, sens dubte molt greu,
és la falta de coberta, element protector
del volum construït i dels sostres inter-
medis que, de la mateixa manera que la
coberta unifiquen l'espai interior.

Conclusió
El resultat de l'estudi de la torre es

pot veure en el quadre de l'estat de con-
servació. Aquí s'enumeren tant els
danys/causes com els elements destaca-
bles. El coneixement d'amdós és neces-
sari per a establir els treballs de restau-
ració.

Propostes d'intervenció
La valoració i la síntesi dels estudis

previs resumits en la investigació histò-
rica, l'anàlisi estructural i dels danys for-
men un marc de coneixements globals
de la torre. Aquest coneixement de rea-
litats diferents, però estretament relaci-
onades, condiciona la creació dels cri-
teris d'intervenció que es resumeixen en
els punts següents:

Consolidació
La tasca consisteix en la consolida-

ció adequada de l'estructura murària por-
tant de l'edifici, posant especial atenció
en el coronament. Les intervencions es
faran preservant l'autenticitat històrica
de la torre, és a dir, es respectaran els
materials i els detalls originals i les em-

premtes del temps com són les marques
de bala, el tapiat de les finestres, etc. De
cap manera la torre, una volta restaura-
da, ha de donar la impressió de ser nova.
En els treballs no es buscarà l'accentua-
ció de la diferència entre l'original i la
intervenció, sinó la plena integració de
les superfícies consolidades en el con-
junt construït, fent servir materials que
siguen el més pareguts possible a l'ori-
ginal.

Restitució
En la restitució de parts derruïdes és

igualment vàlid el propòsit de ser res-
pectuosos amb el detalls i la composi-
ció anterior. En el cas de la restauració
d'espais interiors, la finalitat és facilitar
una clara lectura de la seua configura-
ció original.

Arqueologia
La finalitat de l'excavació és la d'alli-

berar la base de terres acumulades i amb
això de les humitats i, al mateix temps,
discernir l'assentament sobre el terreny
i determinar la correcta configuració de
l'entorn immediat de la torre.

NOTES

1.- B.O.E., 16-11-65.
2.- GRAU, M. (1986): Los Monumentos
Góticos Civiles. Els Ports de Morella, Ge-
neralitat Valenciana.
3.-SALVADOR, M. (1992-93): «Fortificacio-
nes de Morella: Reconstrucción de 1873-
1875», Estudis Castellonencs, núm. 5, Di-
putació de Castelló, pp. 421-439.
4.- A.H.E.M. Caixa 11, Protocols de Gui-
llem Esteve, 16 juliol 1386.
5.- Vegeu la nota 2.
6.- GRAU, M. (1974-1978): «El bordell me-
dieval de Morella». Boletín de Amigos de
Morella y Comarca. Any IV.

A.- Danys a la base

- Acumulació de terra

B.- Danys a l'estructura murària

- Humitats ascendents
- Falta de lligam de coronament
- Pèrdua de volums de maçoneria
- Degradació del morter de juntes
- Falta de morter de juntes
- Fractures puntuals de pedres
amb pèrdua de volum
(empremtes de bales esfèriques)

- Bades i fisures

C.- Danys en l'estructura de fusta
y coberta

- Falta de coberta
- Falta de forjats i escales
- Falta de portes

D.- Detalls

- Aspilleres
- Permòdols de sustentació de
bigues

- Forats de col·locació de bigues
- Empremtes d'entaulat
- Reducció del gruix del mur
- Empremtes de bales esfèriques
- Restes de diverses capes de
revocament

Estat de conservació

* Aquest article és un extracte del pro-
jecte de restauració de la torre (2002).


