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LA FUNDA CIÓ
DE LA SELVA
A l’època ibèrica i romana el terme de la 
Selva ja estava habitat. El poblament iber està 
documentat gràcies a la troballa d’una sitja 
d’aquesta època a la plaça de Sant Andreu, 
se’n pot deduir que un poblat ibèric podia 
haver ocupat la part més aturonada del poble, 
l’indret on s’iniciarà la trama urbana del poble 
medieval.

A l’època romana el terme de la Selva estava 
poblat per vil·les. Les vil·les, a vegades, 
esdevingueren segones residències de plaer 
per a la gent urbana potentada, com és el cas 
de Paretdelgada. D’altres, més humils, eren 
només un centre agrari, però sovint incloïen 
determinades funcions industrials. 

LA CARTA DE POBLACIÓ (1165)
El 13 de maig de 1165 fou atorgada la carta de 
població per Hug de Cervelló, arquebisbe de 
Tarragona, als habitants de la Vila Constantina. 
Els concedeix la lliure possessió de les cases, terres, 
pastures i boscos sense cap cens ni exacció. Els 
permet vendre-les a altres conveïns, reservant-
se però el dret de tempteig. En canvi, reté per a 
ell el forn, la fàbrica, els delmes i primícies, així 
com la fi delitat dels seus moradors.

Afecta a les persones que ja habiten a la Selva 
i, en segon lloc, a tots aquells altres que s’hi 
instal·laran en el futur atrets per les bones 
condicions establertes.

No tots els nuclis de població tenien muralla 
de pedra, només els considerats importants o 
estratègics. La Selva estava emmurallada abans 
del segle XIV, però fou en aquest període quan la 
muralla agafà la fi sonomia que ha arribat fi ns als 
nostres dies, amb motiu de les obres de fortifi cació 
ordenades pel rei.

Fragment de la còpia de la Carta de població (1165)
al Llibre Verd (s. XIV-XIX)



DINS LA 
MURALLA

EL NUCLI FORTIFICAT
DE LA SELVA

EL CASTELL
A partir de l’atorgament de la Carta de població es comença a organitzar de manera efectiva per part de 
l’autoritat feudal el poblament de la Vila i la construcció de la primera estructura del Castell. 

El primitiu Castell era una torre, un edifi ci rectangular de 20 x 7 m aproximadament i d’uns 12 m d’alçada, 
per la qual cosa cal pensar que disposava almenys de tres pisos. En un inventari de 1333 es citen el celler, el 
celler menor, la casa baixa del graner, el graner, la casa de pastar, la cuina, el rebost, el terrat, la sala major, 
la sala privada i la cambra de la torre.

EL PRIMER PERÍMETRE
MURALLAT (S. XII I XIII)
Hipotèticament, un primer recinte, devia 
abraçar la part més alta de la vila fi ns als carrers 
actuals de Gentil i Vallet i de Sensmudaina. 
La documentació esmenta l’existència d’una 
muralla que devia tancar i protegir tot aquest 
recinte que tenia com a punt defensiu important, 
el Castell de la Selva. El segle XIII marcà una 
etapa d’expansió urbana, amb la creació d’una 
vila nova, extramurs (raval de Sant Pau), que 
després del 1300 ja no prosperarà. Per aquesta 
mateixa època, es fa esment de la pobla creada sota 
el Portal Jussà, corresponent a l’eixamplament 
de la vila per llevant, a partir de la formació de 
diversos carrers transversals a banda i banda del 
camí de prolongació del carrer Major.

Les primeres referències documentals a les 
muralles de la Selva es remunten a fi nals del segle 
XIII. Així, el 1284, els germans Joan i Guim 
Balb van adquirir del Paborde un corral que era 
al vall de la Vila i es van dividir els béns entre els 
quals apareixen unes cases que confrontaven amb 
la muralla. També s’esmenten els murs en una 
escriptura de 1293 en la que es permuten unes 
cases que afronten cum muro de villa.

LA PRIMERA 
MURALLA

La Selva estava emmurallada abans del segle XIV, però fou en aquest període 
quan la muralla agafà la fi sonomia que ha arribat fi ns als nostres dies
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Sota el regnat de Pere III el Cerimoniós (1336-1387), Castella va envair Aragó i València, i donà lloc a 
enfrontaments bèl·lics que ocasionaven grans despeses a la corona catalanoaragonesa. En aquesta època es 
feu una campanya de construcció de noves muralles, generalitzada a la majoria de poblacions catalanes. 

“Als feels e amats nostres lo batle, jurats e pròmens del lloch nostre de la Selva, salut e gràcia.

Com aiam entès que companyies d’homes armats angleses e franceses en gran multitud deuen 
passar pel Camp de Tarragona anants vers les parts de Castella; e per ço sia de necessitat que lo 
dit lloch de la Selva així com altres del dit Camp sia murat e valleyat per tal que ab la ajuda 
de Déu los habitants de aquella e altres viles sien guardats de tot mal e perill.”

   Lletra del paborde Guillem Cescomes del 23 de gener de 1374.

TORRES, PORTALS I VALL
Diversos documents donen notícia que la vila de 
la Selva estava emmurallada ja al segle XIII com 
ho demostren les cites de valls, murs, portals i 
torres.

S’alçaven a la muralla  de la Selva, el portal 
d’Amunt o Sobirà, el d’Avall o Jussà, i el de 
l’Arquebisbe (enfront a la porta d’entrada del 
castell). La muralla comptava amb el vall o fossat, 
excavat al voltant de la fortifi cació. 

Les torres són les construccions que sobresurten 
de l’edifi cació de la muralla i que tenien la 
funció defensiva o de talaia. A l’edat mitjana, la 
vila utilitzava el servei comunal de guaita. Entre 
altres funcions, el guaitador tocava una trompeta 
en determinats moments de la nit informant de 
l’hora al veïnat.

EL PERÍMETRE 
MURALLAT DEL XIV

Portals
segle XIV

Aspecte de la part jussana a començaments del s. XX La muralla Sant Pere a començaments del s. XX on s’endevina la vall



DINS LA 
MURALLA

EL NUCLI FORTIFICAT
DE LA SELVA

TORRES
TORRE DE BARÓ
O DEL SOL DE LA VILA
Anomenada torre d’en Beixa en un document 
del 1371, passa a ser coneguda com la del Sol de 
la Vila. El nom més modern de torre de Baró 
prové de la família propietària, els Magrinyà (s. 
XVIII). 

TORRE DE LES CLAVAGUERES
Esmentada amb aquest nom en una escriptura 
de 1311.  En aquest punt, les aigües residuals 
s’abocaven cap al torrent de Cassans. És de les més 
ben conservades de la vila, amb els  característics 
merlets, els petits pilars de secció quadrangular, 
que per defensa es construïen al cim de les torres.

LA TORRE DE CAL LLORT
S’aixecava a la muralla dels Ollers entre el carrer 
de la Font i el de l’Hospital. Tenia una inscripció 
amb data de 1333  i fou aterrada el 1916.

TORRE DE LA BATALLA
Al costat del Castell, enfrontada al camí de la 
muntanya de Sant Pere, s’aixecava la turris 
belli, com consta en documents del s. XIV. El 
nom popular podria esdevenir de la batalla 
documentada l’any 1285 entre els homes de la 
Selva i l’exèrcit del rei a causa d’un debitori de 
subsidi de la universitat de la vila a la corona, i 
en la qual resultà mort un cavall de l’exèrcit reial.

EL PERÍMETRE 
MURALLAT DEL XIV

Torre de Baró o del Sol de la Vila

Torre de les Clavagueres

La Torre de cal Llort
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TÈCNICA 
CONSTRUCTIVA

TÈCNICA CONSTRUCTIVA
DE LA MURALLA
L’estructura de la muralla del segle XIV es troba 
formada per paraments de maçoneria lligada 
amb morter de calç blanca i sorres, podent 
arribar a una alçada de 8 metres, i unes amplades 
que van des d’1 metre a la part inferior fi ns a 
80 cm a la part superior. Normalment, aquest 
tipus d’estructures es construïen a partir de dues 
fulles de paret fetes de pedra i morter de calç 
entre les quals s’abocava el reble (pedres, terra 
i morter). Per sobre de la muralla es situen els 
merlets que són peces quadrangulars d’entorn 
a 1 m d’amplada i que normalment estan 
construïts amb un tipus de tàpia especialment 
consistent feta amb un encofrat de calç, sorra 
i pedra esmicolada que anava recobert per una 
crosta d’argamassa.

TÈCNICA CONSTRUCTIVA
DE LES TORRES
Les torres estan formades per tres murs d’uns 
11 metres d’alçada i 75 cm d’amplada fets amb 
maçoneria i amb els angles reforçats amb carreus 
rectangulars coronats amb merlets que van 
d’1,20 a 1,40 m d’amplada. A nivell de planta 
baixa es trobaven tancades amb un mur de 
maçoneria sostingut sobre un gran arc apuntat 
que permetia l’accés a la bestorre i des d’allà 
arribar fi ns als pisos superiors. 

EL PERÍMETRE 
MURALLAT DEL XIV

La muralla del castell

Detalls de la torre de les Clavagueres
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VILANOVA DE LA SELVA
(RAVAL DE SANT PAU)
En documents del s. XIII ja consta l’existència 
del raval anomenat Vilanova de la Selva, on s’hi 
construiren cases que aviat formaren un carrer 
que arribava fi ns a la creu del portal d’amunt i 
confrontaven amb la muralla. 

L’església de Sant Pau que ha donat nom al lloc, 
fou atorgada pel paborde a l’ermità fra Ponç 
d’Amer l’any 1286 a les mateixes parets velles dels 
ermitans, indici que hi havia hagut un edifi ci 
dedicat al culte amb anterioritat. Ja un text 
anterior de l’any 1235 esmenta el camí públic 
que passa pel costat de les parets de l’ermita vella, 
o del ermitans, i va cap a la riera.

FORA
MURALLES

Recó del raval de Sant PauVilanova de la Selva (raval de Sant Pau)
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EL RAVAL DE SANT RAFEL:
ELS CONVENTS I L’EXPANSIÓ 
URBANA
En el lloc on s’ubica el convent de Sant Agustí, 
al s. XIII hi hagué una Casa de Malalts (Domus 
infi rmorum) on el 1298 s’hi construí un edifi ci 
per albergar pobres i pelegrins. Subsistí fi ns 1320 
quan les funcions d’hospital s’establiren a Santa 
Llúcia, dins el nucli urbà.

A fi nals del s. XVI, el Consell de la Vila 
promogué la fundació d’un convent i es proposà 
als carmelites descalços d’instal·lar-se a Sant Pau. 
Finalment fou l’orde dels agustins que s’oferí 
per fundar a la Selva un convent, sense exigir 
res a la vila i es concertà la fundació (1598) al 
Portal d’Avall, envers els horts d’en Gilet. La fàbrica 
s’aixecà amb l’ajuda econòmica de donacions, 
entre les que cal destacar la de Ripollès, que fou 
inhumat a l’església. Les obres duraren molts 
anys. El 1632 es construïa el claustre.

Per altra banda, es fundava un convent de 
carmelites descalços per iniciativia i mecenatge 
de Rafael Ripollès. La primera pedra de l’església 
es va posar l’any 1658 i el 1669 s’inaugurava 
ofi cialment sota l’advocació de Sant Rafael, 
homònim del fundador.

A partir d’aquí es començaren a construir cases 
fora muralles en la proximitat del convent i que 
conformarien el raval de Sant Rafel.

EL RAVAL DELS OLLERS
Al segle XVIII i a l’altra banda del poble es 
donaria sortida a la muralla pel carrer dels 
Ollers i s’aixecarien nous forns i habitatges 
que conformarien el ravall dels Ollers, ara de 
Sant Pere, i al s. XIX el Passeig, ara de Josep 
Cristià, on, també s’obririen portes i fi nestres 
de les cases que tenien l’entrada pel carrer dels 
Ollers.

FORA
MURALLES

Raval de Sant Rafael
Els convents

Raval dels Ollers

Convent de Sant Agustí

Convent de Sant Rafel

Raval dels Ollers
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Durant el segle XVIII el fort creixement 
demogràfi c porta als habitants de la Selva a 
construir cases fora del perímetre emmurallat i 
a obrir carrers que antigament no tenien sortida 
a la muralla, així com portes i fi nestres a les cases 
que donaven al mur fortifi cat. També les torres 
passen a ser ocupades com a espai d’habitatge i 
annexades a les cases colindants.
 

LA GUERRA CARLINA, LA RAÓ 
D’UNA NOVA FORTIFICACIÓ
A la reunió que fa la Junta de Fortifi cació el dia 
1 de maig de 1835, s’acorda tancar la vila com 
a mesura preventiva a causa de la guerra i així 
facilitar-ne la defensa en cas d’un hipotètic atac. 
Per tancar la vila es decideix aprofi tar l’antiga 
muralla i torres.  Es va considerar necessari tancar 
totes les obertures fetes a la part exterior del mur 
(portes, fi nestres i balcons), recomposar les parts 
malmeses de les torres amb les seves corresponents 
garites, restablir les portes dels portals i muntar 
tres cossos de guàrdia.

LA PRIMERA FASE DE LES OBRES: MAIG-JUNY DE 1835
En aquesta primera fase les obres van ser intensives, aplegant alguns dies entre 20 i 30 treballadors. Es va 
procedir a recompondre 13 torres amb les seves garites, a tapiar 57 portes, 162 fi nestres i 7 balcons; també 
es van reparar els portals i refer les parets. El cost total del material i els jornals va ser de 24.095 rals.

LA SEGONA FASE DE LES OBRES: FEBRER-NOVEMBRE DE 1836
Va consistir en fer manteniments i actuacions puntuals al llarg de l’any per reparar alguns danys ocasionats 
pels atacs carlins. El del 18 de juny la vila va ser atacada per 3.500 rebels carlins.

LA TERCERA FASE DE LES OBRES: FEBRER-MARÇ DE 1837
Nomes hi ha referències a les despeses de materials i jornals gastats i de les peticions del comandant d’armes 
d’enderrocar la paret del Joc de Pilota, considerat un punt feble de la muralla. També es va reparar la part 
de la muralla que dóna a les Eres i la dita Casa fuerte. El cost total de les obres va ser 34.930 rals.

LES OBRES DE FORTIFICACIÓ DE 
LA VILA DE LA SELVA DEL CAMP 
DURANT LA PRIMERA CARLINADA

Merlets a la muralla del castell (s. XIX)

Damunt de la font del Castell encara s’observen les espitlleres construides en les 
obres de fortifi cació de la primera Guerra Carlina
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MATERIALS, EINES, OFICIS, 
JORNALS I TREBALLS DE LA 
FORTIFICACIÓ
Els salaris, oscil·laven des del 3 sous i 9 diners 
que cobrava l’única dona que va participar en 
aquestes obres, i els 15 sous que cobraven alguns 
dels mestres de cases. Els manobres o peons, 
cobraven 6 sous; alguns, potser els més joves, en 
cobraven només 5 per una jornada de treball, 3 
vegades menys que els mestres de cases. 

Els materials utilitzats en les obres de fortifi cació 
van ser: aiguacuit, bancades, guix, calç, posts, 
quadrons de fusta, cabirons, pedres picades, toves, 
maons, pisons, teules, rajoles, llates, golfos, claus 
de porta, gafes, baldes, lleves de peu i panys.

OFICIS QUE
INTERVENEN A L’OBRA
Mestres de cases: Batiste Gomis menor
 Josep Estrada
 Batista Gomis major
 Andreu Baruel
 Andreu Fons (Folca)
 Andreu Estrada
 Miquel Segarra
Ferrers:  Francisco Tarruell
 Agustí Mogas
Fusters:  Batista Estrader
 Josep Estrader
Serraller:  Miquel Cogul
Rajoler:  Josep Ribas

Intervingueren també manobres, pastadors de 
calç, purgadors d’arena i el comissionat de les 
obres.

LES OBRES DE FORTIFICACIÓ DE 
LA VILA DE LA SELVA DEL CAMP 
DURANT LA PRIMERA CARLINADA

La muralla de Sant Rafel
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Durant el s. XIX es produeixen una sèrie de canvis socials i polítics que porten a les desamortitzacions 
senyorials.

La Selva del Camp estava sota el control de l’arquebisbe de Tarragona, control que es perd defi nitivamet 
l’any 1835, quan es privatitza el Castell que es va vendre al 1867 en subasta pública a Josep Maria 
Baiget per 1.000 escuts. 

Al 1876 es rehabilita el Castell com a casa caserna de la guàrdia civil. Es fan obres per tal d’adequar 
l’edifi ci a les noves necessitats que ha de satisfer. Aquest fet implica la construcció de cinc departaments 
(amb sala, alcova i una cambra) per 5 guàrdies civils i les seves famílies, a més d’un dormitori comú 
i una zona d’esbarjo per quatre guardia civils solters. També hi havia quatre cuines independents i 
dues latrines (una a la planta baixa i una al pis principal) a més d’una sala d’armes i una quadra per 
a dos cavalls.

LA CASERNA DE LA
GUÀRDIA CIVIL AL CASTELL

Estat del castell el 1973
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EL TRAÇAT
ACTUAL

Traçat actual muralla
(trams conservats)

Llenç de muralla entre el carrer de Clavagueres i el Pou de la Vila

El Portal Nou (o de Mates) s’obrí el 1763 Plànol de l’arquitecte Joan Llevat per urbanitzar l’espai que ocupava 
antigament la vall de la muralla a la zona del Passeig (1927)

El nucli antic de la Selva, en el seva confi guració 
actual, conserva l’estructura urbana del nucli 
emmurallat medieval. Al llarg del s. XX la 
muralla ha seguit l’evolució iniciada al s. 
XVII, quan les cases van ocupar els corredors 
de muralla. El mur i les torres s’han anat 
transformant en la mesura que s’han produït 
els canvis en la confi guració dels carrers i de 
l’arquitectura de les cases. 

Al s. XX han desaparegut alguns trams 
de muralla i algunes de les torres que es 
conservaven. A la muralla de Sant Pere es van 
aterrar dues torres, així mateix van desparèixer 
diversos fragments de mur en ocupar-se l’espai 
de l’antiga vall. Han perdurat, a la muralla de 
Sant Rafael sis torres i alguns petits testimonis 
del mur; a la muralla de Sant Pere s’han 
conservat diversos trams del mur medieval,  
la torre de Martines i el portal de Mates. 
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