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EL CASTELL OE FALS

Et castell o torres de FaLs 6s un conjunt doble: un castell i
una torrer aQuesta darrera creiem quB no ha format part del castel.L

La primera torre (segle X a Xt) r, generar aI seu entorn una edifi-
cacid castellera, molt deformada avui dia p!r reformes poster;iors,
especialment I'esgl6sia-parrbquia de Sant Uiceng, advocacid tfpica-
ment de capella de castell, esgl6sia que en part ds de tipus giti-
citzant deformada pels afegitons i per 1es reformes posteriors, es-

pecialment dels segles XUI al XUIII. Hi ha parets i restes cons-

tructives rominiques o d'"profitament de carreus rominics, per aixb
es pot justificar eI pensament que, de Ia primera esgldsiar Do en

conservem altra traga o record que 1'advocaciS del sant del castell
com 6s Sant Uiceng.

L+ segona torre del eon junt, obra' dels seg,Ies XI I a XII I , recor-
da un treball cistercenc; 6s situada a poca distlncia deI casteI1,
t6 una situaci6 topogrifico-militar amb ta qual no queda gaira jus-

tificada 1a seva construccid, tampoc no ens pensem que en eI seu
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Les Torres de Fals
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origen fos un element

.reclnte casteller m6s

castellr eI qual no s

Un mur .( segles XUI o

que form6s part d'un

extens, d'un segon

'acab6s d'edlficar.
XUII), constrult al

pBu d'aquesta torre i amb Puncions de ti-
pus militar, perb Per 6sser utllitzada amb

armBs de Foc, defoao?::i complica qualsevol

tasca de recerca i una exgcta lectura t ila

loraci6 de Ia realitat de les torres o cag

telI de Fals.

Aquest conjunt, torre amb caetell I tor

re sens€ castell, I'haurem d'expllcar Bn

funci6 d'una problemitlca Feuda}-militar

(s.XI t XII) de marca o frontera, i d'un

postBrlor rrstatusrr feudal-sBnyorial (s.XII

i XIII), els quals hem d'explicar en fun-

ci6 d'un triangle -Cardonar lYlanresa i Ia

Segarra- i de presEncia en aquestes con-

trades de Ia poderosa pamflia Cardona i t'

dels seus feudataris. La histbria I I'ar-
queologia de les torres de FaIs esti per

lnvestigarr eI veinatge de les dues gons-

truccions, les diferbncies cronolbgiques

de Ia sc,va edificaci6 han de respondre a

una realitat que ena 6s dasconeguda, perb

qus LA una lbgica explicacid com a resul-

tat d'una acurada rBCerca historlogrifica

Blbl.: circular 49 dels trAmics Art RomlniC'
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La Guirdia de Fals. PIan-
ta i seccid de la torr€, 8
oscala l:200 (planime-
tria: A. Mazcuian-F. Ju-
nyent)
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