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VOLUM 1 – CONEIXEMENT DEL CONJUNT MONU-
MENTAL DE LES MURALLES  

0. INTRODUCCIÓ 

0.1. Objecte del Pla director 

L’objecte del Pla director de les muralles de Tortosa és conèixer i analitzar la realitat 
complexa d’aquest conjunt monumental i el seu entorn des dels punts de vista històric, 
arqueològic, arquitectònic, urbanístic, mediambiental i artístic, proposar un programa 
d’ús i definir propostes d’intervenció valorades amb un ordre de prioritat i termini 
d’execució. 

0.2. Objectius del Pla director 

Els objectius del Pla director són els següents: 
 
1. Recopilar tota la informació existent sobre el conjunt monumental. 
2. Donar a conèixer la localització de tota aquesta informació. 
3. Coordinar i analitzar els diferents treballs interdisciplinaris com son les estudis histò-

ric, arqueològic, geològic, mediambiental o d’estat de conservació. 
4. Analitzar i definir els criteris d’intervenció. 
5. Planificar intervencions en el temps –segons necessitats i urgències- en fases execu-

tables i econòmicament viables. 

0.3. Finalitat del Pla director 

La finalitat del Pla director és crear un instrument operatiu al servei de la Direcció gene-
ral del Patrimoni Cultural per tal de conservar i revitalitzar el conjunt monumental i el 
seu entorn, facilitant alhora la presa de decisions, el programa d'actuació i la seva ges-
tió. 

0.4. Metodologia 

0.4.1. Plantejament general  
La metodologia emprada en el Pla director contempla desenvolupar quatre fases. La 
primera se centra en l’estudi del conjunt monumental amb la finalitat d’aproximar-nos al 
seu coneixement; la segona està dedicada a l’anàlisi i conclusions dels coneixements 
adquirits a fi de poder continuar amb la fase tercera; en aquesta es plantegen els crite-
ris i propostes d’intervencions, l’avaluació de costos, el pla d’actuació per etapes i els 
terminis de execució. Finalment, la fase quatre proposa les tasques, imprescindibles, a 
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realitzar per a un bon manteniment del patrimoni històric que són les muralles de Torto-
sa. 
 

0.4.2. Desenvolupament de la metodologia 
Fase I: Coneixement del monument  
 
Aquesta fase del pla es bàsica i essencial perquè significa conèixer i comprendre la 
complexa naturalesa del conjunt monumental tan en el seu aspecte històric, arquitectò-
nic i arqueòlogic com el seu l’entorn natural –geològic i de vegetació- i social. Els estu-
dis es plantegen entre els diferents professionals de manera coordinada i simultània i 
en funció del seu interès i dels recursos disponibles. Apuntem que constantment s’ha 
de tenir en compte la complexitat històrica i arquitectònica de les fortificacions de Torto-
sa, ja que compren el període que va des del assentament roma fins el segle XX, tan al 
perímetre de la ciutat com al l’espai interior. 
 
Els estudis específics estaran presidits per dades bàsiques generals del monument tals 
com situació, emplaçament, propietat, servituds, regim urbanístic i de protecció patri-
monial entre altres. 
 
En els pròxims apartats es descriuen els estudis programats a fi de permetre el conei-
xement del conjunt monumental i, posteriorment, poder diagnosticar la seva problemàti-
ca. 
 
Estudis històrics i arqueòlogic 
 
El coneixement dels diferents aspectes històrics dels distints components del conjunt –
muralla, fortí, baluard, camí cobert, ...- es fonamental per poder plantejar de forma cor-
recta les propostes d’intervenció, així com garantir la protecció dels seus valors històri-
co-constructius. Es a dir que, una vegada intervingut sigui possible la seva lectura en un 
moment històric determinat. 
 
Els estudis, dedicats a totes les èpoques del monument, al seu context cultural, polític i 
bèl·lic, inclouran les datacions de diferents tipus, l’evolució de les muralles en context 
urbà, les possibles interpretacions d’elements degradats a través de comparació amb 
altres similars en bon estat de conservació, les circumstancies relacionades amb els 
diversos moments de construcció, destrucció o restauració. 
 
Els estudis es realitzaran sobre a partir de la consulta de les abundants fonts documen-
tals escrites i gràfics relacionades amb Tortosa i la seva fortificació.  
 
El la recerca arqueològica s’ha de recopilar tota la informació sobre les excavacions 
realitzada fins al moment en tota la cuitat. Les conclusions extretes dels informes realit-
zats han d’ampliar el coneixement històric sobre el tema de les fortificacions i la seva 
evolució formal i constructiva. 
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Estudis arquitectònics 
 
L’apartat d’estudis arquitectònics és essencial en el procés d’elaboració del Pla director, 
atès que en aquest es tracta d’adquirir coneixements sobre la composició formal, mate-
rial i espacial tan de la configuració global del conjunt monumental com dels seus dis-
tints elements (fortins, baluards, fossats,...).  
 
Pel que al saber formal, cal plantejar tots els plànols necessaris de plantes, alçats, sec-
cions, detalls constructius, volums i espais interiors i exteriors. Amb l’ajut de plànols ac-
tuals també es persegueix conèixer la configuració original dels diferents elements del 
conjunt en la seva evolució formal i l’adaptació a les diferents necessitats d’atac i de-
fensa de Tortosa com plaça forta. Es disposa de abundant material gràfic antic– plà-
nols, fotografies- de la cuitat que ha d’estar sempre present duran aquets estudis a fi de 
poder-lo comparar la realitat actual.  
 
El reconeixement de materials i tècniques constructives emprats forma part indissoluble 
dels estudis de cada component del conjunt a tractar. Malgrat que els materials sem-
blen a repetir-se durant el transcurs de temps, és la forma de la seva utilització i els de-
talls en la realització d’una tècnica determinada que poden confirmar –o descartar- la 
datació d’una obra feta.  
 
Un ajut i complement imprescindible per als estudis arquitectònics en general és la ela-
boració d’una documentació fotogràfica de l’estat actual dels espais a tractar.  
 
Com que el conjunt de fortificació de Tortosa esta estretament unit tan al medi urbà 
com a la orografia i al entorn immediat de la cuitat, en els estudis arquitectònics cal va-
lorar i reflectir aquesta realitat i s’ha de estar en el contacte continuo i consultar les al-
tres investigacions paral·lelament efectuades sobre el monument. 
 
Estudis geològics i de vegetació 
 
L’entorn topogràfic de Tortosa -des de nord fins el sud de la banda esquerra de l’Ebre- 
està molt accidentat, format per diversos barrancs i promontoris escarpats que servei-
xen de base de l’assentament de bona part de les fortificacions: cal insistir en el fet que 
el conjunt monumental esta intrínsecament lligat a orografia del paisatge. La formació 
geològica pertany a la era quaternària, en aquest cas el propensa d’ocasionar esquer-
des de diversa consideració als vells murs. Atesa la problemàtica del subsòl, en el Pla 
director s’estudiarà detalladament la composició del la base natural del conjunt de les 
fortificacions i la seva possible relació amb les patologies existents. 
 
La vegetació, tan al voltants de les fortificacions com directament als seus murs, és 
abundant, molt variada i d’alguna manera única i especial. Tot i que els arrels d’algunes 
espècies poden amenaçar la integritat de les construccions, el seu coneixement –i 
igualment la d’altres especies- és de interès per el visitants del conjunt monumental. 
Pels els motius exposat, el pla comptarà amb un estudi i classificació exhaustius de la 
vegetació que habita en l’ambient natural del conjunt.  
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Fase II: Anàlisi del coneixement del monument  
 
L’anàlisi dels coneixements adquirits por l’equip pluridisciplinar constitueix la fase poste-
rior a la dels estudis, però també acompanya el Pla director al llarg de tot el procés 
d’elaboració.  
 
En aquesta fase cal avaluar l’estat de conservació material del monument, les distintes 
deficiències, riscs i mancances de tipus geològic, constructiu, normatiu, 
d’instal·lacions,.... Un altre aspecte per analitzar és l’ús actual dels diferents compo-
nents i llur compatibilitat amb la realitat arquitectònica i espacial i del manteniment dels 
seus valors essencials entre altres. Finalment, en cas de fortificacions de Tortosa es 
imprescindible l’avaluació de l’entorn natural i de les nombroses espècies vegetals. 
 
En definitiva, en aquesta fase s’analitzaran les causes intrínsecament unides als danys 
que afecten el conjunt monumental. 
  
Fase III: Propostes d’intervenció  
 
En les dues fases anteriors es realitzen tots els treballs necessaris per al coneixement i 
l’anàlisi del conjunt monumental, de manera que es pugi comprendre la seva evolució i 
com és, des de les diferents vessants, el seu estat l’actual. Basant-se de les conclusi-
ons resumides dels diferents aspectes estudiats i en les normatives aplicables caldrà 
planificar totes les actuacions futures per portar a terme una correcta restauració, a 
més de la implantació de serveis, les instal·lacions, la supressió de barreres arquitectò-
niques, el bon funcionament i l’ús adient. Igualment, a partir dels treballs específics 
proposat, es programaran les fases i la corresponent inversió econòmica. 
 
Aquesta fase és el moment de dedicar-se a contínues comprovacions i rectificacions 
degut a les noves informacions derivades de la documentació elaborada i comprovada 
amb la lectura dels elements in situ. 
 
Un punt important de la tercera fase es el plantejament dels criteris -generals i concrets- 
de la intervenció; en la seva definició influeix directament els resultats de l’anàlisi histò-
rica, material, de tècniques constructives i formal. Es a dir, en el cas la restitució o subs-
titució de algun element construït o constructiu les dades aportades per els estudis ci-
tats constitueixen el dictat obligat per les solucions adoptades. Els criteris tindran en 
comte les conclusions dels estudis arqueològics, del paisatge i entorn natural i de la 
població urbana. La màxima que preval en la definició dels criteris del Pla director és la 
de mantenir la autenticitat única -arquitectònica, urbanística i paisatgística- del conjunt 
de les fortificacions de Tortosa. 
 
Amb la finalitat de sistematitzar i clarificar la complexitat del conjunt monumental de les 
muralles i fortificacions, es classifiquen els seus distints components en nou sectors 
descrits en l’apartat 1.1. del capítol 1. Dades generals. 
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Fase IV: Manteniment 
 
El manteniment és una actuació oblidada en un monument restaurat, tanmateix, ha de 
constituir una etapa posterior continua a la intervenció; el manteniment prolonga els 
efectes de la restauració i evita l’aparició de les causes de la degradació del monument. 
 
En l’elaboració del Pla director es plantejarà la programació de les accions a realitzar, 
des de el punt de vista de manteniment, per tal d’assegurar la conservació del conjunt 
monumental. S’establirà un ordre de prioritats de manteniment, amb la finalitat que, una 
vegada restaurats els sectors, es realitsi regualment. 
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1. DADES GENERALS 

1.1. Situació geogràfica del conjunt monumental  

Tortosa amb els seu conjunt monumental de les muralles es localitza al sud de Catalu-
nya, a la vall del riu Ebre quan aquest circula en el seu tram final entre la serra del Port, 
Cardó i el Coll de l’Alba.  
 

 
F. 01 
 
Les muralles estan construïdes a sobre d’un escarpament d'alçades variables que for-
men petites planes entre els barrancs de les Monges, Cèlio, Rastre i Caputxins. Els 
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pendents generals de les planes són heretats deIs processos sedimentaris que els han 
originat. Podem reconèixer el pendent general de drenatge associat al traçat actual del 
riu Ebre i un segon pendent perpendicular a la vall fluvial que evoluciona des del peu de 
les muntanyes del Port, Cardó i Coll de l’Alba.  
 

 
F. 02 Model digital del terreny representant el relleu a l’entorn de Tortosa 
 
Els pendents determinen la xarxa de drenatge. Un eix de drenatge general, que corres-
pon a l'Ebre, drena vers la mar, al qual desemboquen tots els barrancs que representen 
el segon sistema de drenatge, perpendicular a l'anterior. Aquest segon sistema l'hem 
de subdividir en una xarxa de drenatge antiga que va començar a formar-se durant el 
període glacial anomenat Riss, fa uns 400.000 – 300.000 anys. A tots dos marges del 
riu Ebre, l’erosió va afectar els relleus elevats de les serres, va transcorre per totes les 
planes i va formar diferents nivells de terrasses dins dels barrancs. L'altra xarxa de dre-
natge és més moderna, associada al període glacial anomenat Würm, entre 50.000 -
20.000 anys. També és perpendicular a l'Ebre i paral·lela als primers barrancs. S’origina 
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per erosió remuntant a partir deIs escarpaments entre el Bonet i el Sitjar i també la cos-
ta o barranc de la Simpàtica. Ambdós subsistemes de drenatge han donat lloc a dife-
rents respostes erosives i sedimentàries que formen l’actual paisatge a l’entorn de Tor-
tosa. 
 
La morfologia de la vall fluvial de l’Ebre o plana d'inundació presenta en termes gene-
rals una topografia lleugerament còncava que pot formar un pendent que fa pensar 
amb aportes laterals col·luvials. Associada als marges del riu Ebre, una lleugera topo-
grafia més elevada, permet entreveure l’existència de "levées" naturals o malecons del 
riu. En l'actualitat esta topografia es veu modificada per diferents actuacions de caràcter 
antròpic, sobretot les relacionades amb l'aprofitament agrícola, traçat de la xarxa viària, 
extracció d'àrids, etc. 
 
Tortosa ha estat durant centúries el centre d’un extens territori més o menys organitzat i 
un punt geogràfico-estratègic crucial, ja que aquí es creuava el camí de Barcelona a 
València amb el riu Ebre, que unia, al seu torn, Lleida i Aragó amb el mar. Les muralles, 
orientades d’esquena a la ciutat, l’abracen formant un ampli arc exterior des del nord 
passant per l’est fins el sud i guaiten als principals camins històrics. Estan intrínseca-
ment unides a la geologia i por extensió a la geografia.  
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1.2. Divisió del conjunt monumental en sectors: sit uació geogràfica, 
límits i accessos. 

La complexa i extensa estructura espacial de les fortificacions urbanes de Tortosa està 
conformada per un conjunt de trams construïts uns als segles XIV y XV i altres als se-
gles XVII y XVIII; tant les fortificacions medievals como les de l’època barroca tenen 
algunes adaptacions posteriors i es complementen mútuament. Al conjunt de fortificaci-
ons materialment a la vista hem de sumar els volums de muralles a nivell arqueològic 
que comprenen restes des de l’època romana fins el segle XIX. 
 
Amb la finalitat de facilitar la comprensió i l’estudi del conjunt, i ací poder formar projec-
tes d’execució d’intervenció arquitectònica, arqueològica i paisatgística, es desglossa el 
conjunt monumental en nou sectors que conprenen el recinte construït i l’entorn prote-
git; dos d’ells, donada la gran extensió superficial i complexitat dels elements defensius, 
es divideixen en subsectors. Els sectors, al seu torn, estan distribuïts en distints trams, 
susceptibles d’un tractament de conservació i restauració comú. La base determinant 
per a la divisió ha estat l’època de construcció –s’uneixen construccions d’aspectes ti-
pològics i de composició afines- i, en el cas de les fortificacions barroques, 
l’emplaçament geogràfic derivat del territori a controlar. A continuació s’enumeren els 
sectors i subsectors (F.03): 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda (o de Sant Joan) 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda (o de Sant Joan) 
 Subsector 1: Recinte d’accés des de la Suda (Muralles del segle XIV - XV – XVlI) 
 Subsector 2: Avançada del segle XVII 
 Subsector 3: Avançada del segle XVIII 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar (o de Col·legis reals) 
i muralla de Santa Clara  
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
Sector 7. Fortí de l’Orleans 
Sector 8. Fortificació de Tenasses (o de Tenalles) 
 Subsector 1. Tenasses del segle XVII  
 Subsector 2. Tenasses del segle XVIII 
Sector 9. Sector fluvial i restes construïdes a nivell arqueòlogic (descripció en el capítol 3) 
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F. 03 Perspectiva del model digital del terrenys on s’aprecia el traçat del riu Ebre, el ta-
lús general, la xarxa de drenatge i els turons sobre els que s’han construït les muralles 

 
F.04 Plano de l’any 1808 on s’observa perfectament l’accidentada topografia de l’entorn 
de Tortosa. 
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1.2.1. Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan  
Coordenades UTM: X 291280, Y 4521410.17. Cota de nivell sobre el mar: 30/40m. 
 
Les muralles de Suda estan adossades al perímetre d’un turó, amb una àmplia visió del 
territori, envoltats en bona part pel barri antic de la cuitat; la superfície superior es pla-
na, sobre ella s’assenta el castell, actualment Parador nacional. Aquest turó, orientat 
del sud-oest cap a nord-est, que és el final d’una formació geològica rocosa més gran, 
té forma allargassada, d’uns 230 m de llarg i aprox. 95 m d’ample a la zona central, si-
tuada entre els barrancs del Cèlio i el Rastre i creada per ells. Tan el castell com la fa-
çana nord-oest de les muralles guaita el riu Ebre, la façana sud-est el territori munta-
nyós que envolta Tortosa. A més la muralla perimetral, des de la tercera part de la fa-
çana sud-est– contant a partir de la punta sud-oest- baixa una altre muralla exterior, 
pràcticament paral·lela a la citada façana, que delimita i guarda l’entrada al recinte del 
castell. Al conjunt de les muralles de la Suda pertany també un extens baluard adossat 
al peu de la vessant nord del turó, dit Poterna del general Ortega i un altre baluard mes 
reduït dit de la Cortadura emplaçat a l’oest del extens baluard. 
 
El promontori de la Suda limita des de l’oest passant pel nord-oest i fins al nord amb el 
barri de Remolins, emplaçat en una extensa plana. A l’est es troben adossades les 
Avançades del castell de Suda. Des d’est fins sud-est la Suda delimita amb el barranc i 
el barri del Rastre i, per fi, al costat sud i sud-oest s’estén el barri antic amb la catedral. 
El castell té l’accés per vehicles des del barri del Rastre pel carrer Pujada del Parador o 
bé pel carrer Castell de la Suda que ve des del barri de Remolins: ambdós carrers 
s’ajunten una vegada passats els portals oberts en els anys setanta del segle XX en les 
muralles, i arriben, en aprox. 50 m i passant pel portal de Cos de guàrdia, a 
l’anomenada Plaça d’armes al peu del castell; des de aquí parteix una llarga rampa fins 
a la plaça superior de la fortificació en la qual es pot aparcar. Un antic accés a la Suda, 
actualment només per a vianants, és fa pel carrer dels Capellans que comença darrera 
de l’absis de la catedral i continua pel carrer Costa del castell i fa cap a la plaça 
d’armes. Els vianants poden contemplar també la façana de ponent de les muralles des 
del Passeig de la ronda que transcorre al peu del vessant ponent del turó entre la Costa 
dels Capellans i el carrer Castell de la Suda. 
 
Referent als accessos i com a data curiosa, aportem un dibuix del any 1909, que mos-
tra tota la falda sud de la Suda ocupada per la fàbrica del gas i amb l’únic accés al cas-
tell per la Costa del Castell. 
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F.05 Castell de la Suda i Avançades, Enciclopèdia de Emili Morera, any 1909 

La fletxa indica l’entrada al castell. 

1.2.2. Sector 2: Avançades del castell de la Suda o  de Sant Joan  
Subsector 1: Coordenades UTM: X 291473, Y 4521466. Cota de nivell sobre el mar 30 m 
Subsector 2: Coordenades UTM: X 291533, Y 4521488. Cota de nivell sobre el mar 46 m 
Subsector 3: Coordenades UTM: X 291615, Y 4521502. Cota de nivell sobre el mar 60 m 
 
Les fortificacions avançades de Suda es composen de diversos elements i recintes 
construïts al llarg de segles creant un conjunt de tres subsectors ben definits, descrits 
en l’apartat 2, sector 2. Aquesta complexa estructura defensiva s’assenta en una lloma 
d’uns 300 m de llarg que és la continuació, cap l’est, de l’elevació muntanyosa on està 
emplaçada la Suda.  
 
El flanc sud dels tres subsectors, construït sobre l’aflorament d’uns potents estrats ro-
cosos, limita amb el barranc del Rastre; apuntem que el mur sud-oest del primer sub-
sector d’aquest flanc té el seu origen en el cos de guàrdia del castell1. El flanc nord té 
tres límits: el primer subsector, començant per l’oest, limita amb les fortificacions de la 
Suda i amb els jardins del Princep, el central i el tercer, amb el barranc de Cèlio; el flanc 
est del conjunt limita amb una extensa explanada anomenada Esplanetes de Sant Jo-
sep de la Muntanya.  
 
Amb vehicle s’accedeix des del barri del Rastre per la Pujada de Sant Josep de la Mun-
tanya, fins arribar a l’extrem est de les Avançades on es troba la citada esplanada on es 
pot aparcar. S’accedeix a peu per una rampa i escala, l’accés esta situat a l’extrem 
oposat de la fortificació, al peu est del turó de la Suda. 

1.2.3. Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
Coordenades UTM: X 2911458, Y 4521726. Cotes de nivell sobre el mar 10/46 m 
 
                                                      
1 Aquet mur formava part de la muralla medieval de la cuitat, a partir del segle XVII forma part de les 
avançades de la Suda.  
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Les muralles de Remolins constitueixen un sector netament lineal, construït a l’època 
medieval, que comença en el veïnat de barranc de Cèlio, a la plana de Remolins, a una 
cota d’aprox. de 10 m sobre el nivell de mar; puja primerament de manera suau de nord 
a sud la vessant nord de les Avançades de la Suda fins agafar la fort pendent del ter-
reny en la mateixa direcció i arribar a una cota de 50 m sobre el nivell de mar, on ateny 
les Avançades i s’hi uneix. Al ponent de les muralles es troba el barri de Remolins, a 
l’est, l’exterior de la cuitat el barranc del Cèlio. 
 
Per a accedir-hi amb el cotxe primerament s’ha de arribar al carrer Mayor del barri de 
Remolins, en direcció a Bítem; a la altura del carrer Travessia del mur es gira cap a la 
dreta i se segueix aquest carrer fins al final, a la plaça Menahem ben Sharuq on es tro-
ba la torre del Cèlio i es pot aparcar. A parir d’aquí, el recorregut s’ha de fer a peu, tan 
per l’exterior com per l’interior. La segona meitat, finalment, es pot visitar només dels 
jardins del Princep. 

1.2.4. Sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacen ts  
Coordenades reducte UTM: X 291521, Y 4521234. Cota de nivell sobre el mar: reducte 51 m; muralla 
nord 51/13/40 m; muralla sud 50/35 m 
 
Fortí –o reducte- del Bonet o del Rastre està emplaçat en un promontori rocós, que és 
la punta oest d’una formació geològica més gran, creada en gran part pel barranc de 
Rastre. Els seus límits son els següents: Al nord i al oest amb una vessant molt escar-
pada que termina a l’oest pràcticament en el barri de Rastre i al nord en el barranc de 
Rastre; al sud limita amb un barranquet creat –des del punt de vista geològic- per una 
erosió remuntant. Al est limita, passant el fossat i una petita esplanada, amb el camí del 
barranc de Rastre, un antic lligallo, es a dir un camí ramader. Apuntem que en el mo-
ment de construcció, la ubicació i orientació geogràfica del Bonet era molt estratègica, 
ja que guaitava els importants camins d’accés que arribaven a la ciutat des del nord-
est.  
 
Les muralles adjacents –o enllaços- son dos: el llenç nord i el llenç sud. Els seus límits 
son en un extrem el fortí i en l’altre extrem, en cas del tram nord son les Avançades de 
la Suda i en el cas del tram sud les muralles del baluard Carme. Els límits al est son per 
una banda el barranc del Rastre i, per banda altra, el petit barranc creat per la erosió 
remuntant. Els límits al oest son també dos: el enllaç nord limita amb el barri del Rastre 
i el sud amb la est vessant del terrenys de Sacerdots operaris diocesans de Sant Jo-
sep.  
 
Per accedir-hi amb vehicle, s’ha d’agafar el carrer de Mare de Deu de la Providència en 
el barri del Rastre; una vegada a les afores de la cuitat es continua pel camí del Rastre 
el qual, passades unes corbes pronunciades, arriba al reducte del Bonet, on es pot 
aparcar. A peu s’hi accedeix per unes escaletes que arranquen a l’aqüeducte ubicat al 
barri del Rastre al carrer del Callao. 

1.2.5. Sector 5. Muralles del barri del Rastre  
Coordenades UTM: X 291347, Y 4521256 Cota de nivell sobre el mar 20/11/30 m 
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El sector està format per muralles medievals, dividides en dos zones –o trams- clara-
ment diferenciades: la zona adjacent al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
(antics Col·legis reals) i que anomenem del portal de l’Olivar i la zona del convent de 
Santa Clara.  
 
La primera zona de la muralla comença al peu del vessant sud-est del promontori de la 
Suda, adossada a la seva muralla exterior, concretament en el lloc on es troba el Cos 
de Guardia i l’extrem sud-oest del flanc sud del recinte d’accés des de la Suda a les 
Avançades. Des de aquest punt, el llenç davalla el pendent en línea recta fins a desa-
parèixer en la façana nord-oest de l’edifici del Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat: el portal parcialment tapiat ubicat al mig de la façana es diu de l’Olivar i pertany a 
la muralla. La muralla tornar a mostrar-se amb una torre molt malmesa (l’antiga torre 
del Rastre) situada al fons del barranc, en la cantonada del Departament 
d’Ensenyament amb el carrer de Mare de Deu de la Providència. L’últim troc del llenç 
és l’alta base de l’església de Sant Domènech contigu i paral·lel al citat carrer. Cal afe-
gir que el pany fins a la torre limita a l’exterior amb el col·legi de la Mercè. 
 
La segona zona comença al costat sud-est de la plaça Mossèn Sol, al bell mig del barri, 
i puja, en direcció sud-est, la vessant nord-oest del turó Sitjar. En les primeres dues 
terceres parts de la muralla, fins passada la potent torre amb forma de punta de dia-
mant, el pendent del terreny és relativament suau, en l’última tercera part, abans 
d’arribar a Sitjar –límit sud-est-, el terreny base es converteix en grans paquets de roca 
amb uns forts desnivells. Cap al costat interior de l’antiga cuitat emmurallada, la zona 
limita amb l’antic convent de Sant Joan i el convent de Santa Clara, a extramurs limita 
amb l’antic col·legi de Sant Josep. 
 
A la zona de Santa Clara es pot accedir amb vehicle pel carrer de Mare de Deu de la 
Providència fins a la plaça de Mossèn Sol, on es pot aparcar. Caminant es pot visitar la 
mateixa zona seguint la pujada al Bonet. La zona del Departament d’Ensenyament no 
es visitable en l’actualitat.  

1.2.6. Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
Baluard del Carme (Victoria): Coordenades UTM: X 291482, Y 4521077. Cota de nivell sobre el mar 58 m 
Baluard de Sant Crist (dels Creus): Coordenades UTM: X 291484, Y 4521065. Cota de nivell sobre el mar 
46 m 
Baluard de Esperit Sant: Coordenades UTM: X 291279, Y 4520850. Cota de nivell sobre el mar 52 m. 
 
La fortificació, que inclou construccions de l’època barroca i un tram de muralla medie-
val, abraça el contorn del turó des del nord, passant per l’est fins al sud. La planícia su-
perior del turó fa uns 330 m de llarg i 140 m d’amplada; actualment la major part està 
ocupada per l’hospital Verge de la Cinta, pels aparcaments de l’hospital, pels carrers 
d’accés de cotxes i de vianants i per uns dipòsits d’aigua i un heliport.  
 
El turó limita al est amb un gran altiplà anomenat Esplanetes, actualment destinat a una 
zona residencial, tanmateix, en els segles passats era un paisatge completament lliure 
d’edificacions. A sud-est i sud el límit és un profund barranc –aquí transcorre l’actual 
carretera Simpàtica- que en el seu extrem nord es dilueix en l’esmentat altiplà; des del 
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sud passant per l’oest fins al nord, a través d’uns vessants molt escarpats, el turó limita 
amb el barri de l’eixample i el de Santa Clara, amb el convent de Santa Clara i amb els 
terrenys de l’antic col·legi de Sant Josep respectivament. 
 
Amb el vehicle s’hi accedeix des del barri de l’eixample, seguint la carretera Simpàtica 
fins a arribar a les Esplanetes; en la zona prop de l’hospital es pot aparcar. A peu es 
pot arribar des del barri de Santa Clara, per unes escales que s’ubiquen al cap del car-
rer Sant Blai.  

1.2.7. Sector 7. Fortí de l’Orleans 
Coordenades UTM: X 291357, Y 4520732. Cota de nivell sobre el mar 48/50 m 
 
El fortí es construí en el segle XVIII en el lloc que constituïa la perifèria de la cuitat, ac-
tualment englobada en aquesta. S’assenta a l’extrem sud-oest del altiplà Esplanetes, 
un lloc sobre un precipici rocós, creat per dos barrancs: al nord pel barranc ja citat en la 
delimitació del turó Sitjar on transcorre la carretera Simpàtica i al sud per un barranc 
més curt, però igualment profund, on es situa la carretera Pujada al seminari. La ubica-
ció estratègica permetia en el seu moment un ample domini visual del paisatge situat, 
per una banda a l’est de Tortosa i, per l’altra, als sectors oest i sud de la cuitat i del riu 
Ebre i al nord del turó Sitjar.  
 
Per accedir-hi amb el vehicle s’ha de anar per la carretera Pujada del Seminari que co-
mença prop de l’estació de ferrocarril i que porta fins l’altiplà, al costat del fortí; aquí es 
pot aparcar. A peu es pot pujar per unes escales que zigzaguegen el precipici rocós 
des de la carretera Simpàtica fins arribar cap el fortí.  
 

1.2.8. Sector 8. Fortificació de Tenasses 
Subsector 1: Coordenades UTM: X 291554, Y 4521965. Cota de nivell sobre el mar 42/55 m 
Subsector 2: Coordenades UTM: X 291562, Y 4522106. Cota de nivell sobre el mar 55/60 m 
 

Les Tenasses – o de Tenalles- es una complexa estructura de-
fensiva de 300 m de llarg, situada en les afores al nord de Torto-
sa, s’assenta en una lloma que transcorre de sud a nord on es 
transforma, al final del subsector 2, en una ampla explanada. 
Com a data curiosa apuntem que a l’extrem sud del primer sub-
sector la lloma s’estreny per a ampliar-se de seguida i terminar 
en una punta rocosa: aquest es justament el lloc on es va retratar 
el pintor flamenc A. Wijngaerde al dibuixar Tortosa l’any 1563, 
any quan les Tenasses encara no existien. Tornant al promontori 
base, aquest, com la resta dels turons als voltants de la cuitat i 
del turó de la Suda, està format per barrancs, en el cas de Te-
nasses pel barranc de Cèlio, que delimita la formació rocosa al 
sud; a l’est les Tenasses delimiten un barranquet, creat per una 
per erosió remuntant; tota la façana sud del sector, assentada 
sobre un rocós i escarpat vessant, mira l’horta de Pimpí i l’Ebre i 
més enllà la plana i lo Port. 
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L’accés amb el vehicle i també per als vianants es fa partint del carrer del Portal de 
Remolins al barri de Remolins. Es puja per la Costa de Tenasses que, desprès de pas-
sar aprox. 500 m, es converteix en la Costa del Cèlio; passant uns altres aprox. 800 m i 
amb el turó de Tenasses a l’esquera, es gira a una pista de terra que porta a l’ explana-
da al nord de la fortificació; aquí es pot aparcar. Per als vianants existeix un antic camí 
que parteix de la torre del Cèlio en Remolins i arriba a l’entrada original de les primeres 
Tenasses: actualment aquest camí no es transitable, ja que està ple de vegetació i 
brossa. 

1.2.9. Sector 9. Sector fluvial i restes sota la co ta 0 
Descripció en capítol 4.2.2. Sectors arqueològics 
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1.3. Regim de propietat  

Les muralles i les fortificacions del conjunt monumental de Tortosa son de la següent 
propietat: 
 
Propietat de l’Estat Espanyol 
 
Sector 1: Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan (s’adjunta document de Registre de Propietat) 

Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan (s’adjunta document de Registre de Propi-
etat)  

 
Propietat de Generalitat de Catalunya 
 
Sector 5: Muralles del barri del Rastre: tram del portal de l’Olivar: Departament de 
l’Educació (s’adjunta document de Registre de Propietat) 

Sector 6: Fortificació del turó Sitjar, excepte el fossat: Departament de Salut (s’adjunta docu-
ment de Registre de Propietat) 
 
Propietat municipal de Tortosa 
 
Sector 3: Muralles del barri de Remolins 
Sector 4:Fortí del Bonet i muralles adjacents, excepte una part de la muralla adjacent al 
sud (s’adjunta document de Registre de Propietat)  

Sector 4: Fossat de la fortificació del turó Sitjar 
Sector 5: Muralles del barri del Rastre: muralla de Santa Clara (s’adjunta document de Registre de 
Propietatt, no del tot tram) 
Sector 7: Fortí d’Orleans (s’adjunta document de Registre de Propietat)  

 
Propietat privada 
 
Sector 4:Fortí del Bonet i muralles: una part de muralla adjacent al sud del fortí del Bo-
net 
Sector 8: Fortificació de Tenasses 
 
Apuntem que en el Registre de propietat no s’han trobat els documents de propietat de 
tots els elements dels sectors. 
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1.4. Regim urbanístic 

Segon la classificació del sòl de la normativa urbanística de Tortosa –POUM- aprovada 
definitivament en març 2007, els vuits sectors del conjunt monumental de les muralles 
estan englobades en diferents zones tan del sòl urbà com no urbanitzable. No obstant, 
tots el sectors components del Pla director son declarats BCIN i es regeixen per la nor-
mativa del Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambi-
ental de la ciutat i el municipi de Tortosa, aprovat l’any 2007 en el marc de les tres cate-
gories determinats (1. Edificis i elements arquitectònics d'interès històrico-artístic del 
terme municipal de Tortosa. 2. Conjunts i ambients urbans d’interès del terme municipal 
de Tortosa. 3. Zones i jaciments arqueològiques del terme municipal de Tortosa). 
 
Ubicació dels sectors del conjunt monumental segon les zones del POUM.  
 
Zones de sòl urbà 
 
Sector residencial casc antic: Clau 1 
(barri de Remolins 1a, del Castell 1b, de Santa Clara 1c, Bari del Rastre1d) 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar i muralla de Santa 
Clara  
 
Zones de sòl no urbanitzable 
 
Sector d’espais de protecció paisatgística: clau 12 
(espais de protecció paisatgística 12, espais de protecció paisatgística/patrimoni 12p) 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Sistemes 
 
Parcs i jardins urbans: Clau V 
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
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1.5. Usos actuals 

Segon la normativa urbanística de Tortosa –POUM- aprovada definitivament en març 
2007, els sectors del conjunt monumental de les muralles estan destinats a distints sis-
temes de equipaments o simplement situats, sense l’ús específic, en les distintes zones 
de sòl urbà o no urbanitzable. 
 
Equipament sociocultural (clau Ec) 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan (subsector 2 i 3) 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Equipament sanitari (clau Es) 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar (no més una part de la extensa plana superior) 
 
Equipament docent (clau Ed) 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de Santa Clara (meitat superior del tram) 
 
Altres tipus d’equipament (clau Eq) 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Parcs i jardins urbans (clau V) 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant Joan 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar  
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de Santa Clara (meitat inferior del tram) 
 
Zona d’espais de protecció paisatgística (clau 12) 
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Barri del Rastre (clau 1d) 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar  
 
En l’actualitat els espais del conjunt de les muralles i fortificacions –baluards, fossats, 
camins coberts,...- malgrat la definició d’us en la normativa municipal, son espais sense 
utilització definida. Es pot passejar-hi i fer distints recorregut aleatoris; últimament la 
Oficina de turisme ofereix uns circuits, però els espais no estan del tot adequats per l’ 
esmentat us i tenen mancances en aquest sentit. També mencionem l’ús puntual de les 
Avançades en la festa del Renaixement. En general podem assegurar que el seu po-
tencial socio-cultural, lúdic-paisagistic o turístic esta infravalorat. 
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1.6. Declaració i protecció monumental 

1.6.1. Normativa 
El conjunt monumental de muralles i fortificacions de Tortosa esta supeditat als se-
güents lleis, decrets i normativa:  
 
A. d’àmbit estatal: 
 
Decreto de 22/04/1949, Ministerio de Educación Nacional 
Ley de 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español 
 
B. d’àmbit autonòmic 
 
Llei del Patrimoni Cultural Català, de 30 de setembre de 1993 
Decret 78/2002 de 5 de març del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i pa-
leontològic. 
 
C. d’àmbit municipal 
 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa (POUM), aprovat el 9 d’octubre 2007 i 
que inclou: 
 
Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la 
ciutat i el municipi de Tortosa 2007. El Catàleg conté . 
 

I. Memòria. És el document en el qual es justifica la conveniència i oportunitat del Catà-
leg. S'hi descriu la metodologia emprada en funció d'uns criteris establerts per aconse-
guir els objectius determinats. dintre es defineixen els següents àmbits 
 

1. Edificis i elements arquitectònics d'interès històrico-artístic del terme munici-
pal de Tortosa. 
2. Conjunts i ambients urbans d’interès del terme municipal de Tortosa. 
3. Zones i jaciments arqueològiques del terme municipal de Tortosa. 
 

II. Normativa. Conté la relació de disposicions que regulen les possibles actuacions en 
els elements objecte de protecció. 
III. Fitxes. Enumeració amb distintes dades de tots els conjunts i elements protegits 
IV. Plànols Situen els elements del Catàleg que comprèn la totalitat del municipi de 
Tortosa a escala 1/25.000 i en el detall a escala 1/5.000. 

1.6.2. Components protegits del conjunt monumental 
A continuació és enumeren els components protegits del conjunt, tots en la categoria 
de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN). Són aquells que estan inclosos dins de la 
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tipologia d’Arquitectura Militar2 (AM): Castells (ACM), Muralles (AMM), Torres (AMT) i Por-
tals (AMP), d’acord amb el Decret de 22 d’abril de 1949, del Ministeri d’Educació Nacional 
(BOE 5-5-1949) i recollits també en el “Catàleg de Monuments i Conjunts Històrico-
Artístics de Catalunya”, publicat per la Generalitat de Catalunya el 1989. A mes d’aquesta 
protecció individual, tot el nucli històric de Tortosa esta protegit com a conjunt històric. 
Decreto de 26/02/1976 
 

Centre històric de Tortosa (CHT), conjunt històric 
 
Categoria: BCIN 
Declaració: Decret de la data 26/02/1976 (BOE 25/03/1976) 
Nº Reg. BCIN: 219-CH 
Nº Reg. BIC: R-I-53-0201 
 
La Suda o castell de Sant Joan,  carrer de la Suda 4  
 
Protecció: BCIN 
Declaració: Decret de la data 22/04/1949 (BOE 05/05/1949) 
Nº Reg. BCIN: 1673-MH 
Nº Reg. BIC: R-I-51-6747 
Fitxa d ‘identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0001 Ref. Cadastral: 1214502 
 

Punta del Diamant  
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0200 Ref. Cadastral: 1214502? 
 
Baluard de la Cortadura 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0009 Ref. Cadastral: 1214501 
 
Poterna General Ortega 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0010 Ref. Cadastral: 1214502 
 
Portal de la Bassa 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0024 Ref. Cadastral: 1413106 

 
Muralla i estructures defensives medievals de Torto sa 
 
Protecció: BCIN 
Declaració: Decret de la data 22/04/1949 (BOE 05/05/1949) 
Nº Reg. BCIN: 1675-MH-ZA 
Nº Reg. BIC: R-I-51-6748 

 
Muralla de Remolins, plaça Menahem ben Sharuq s/n 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis 2007: 0006 Ref. Cadastral: no figura 

                                                      
2 Referent a l’expressió arquitectura militar que s’utilitza normalment quan es parlar de fortificacions cons-
truïdes a partir del segke XVI, seria mes correcte aplicar l’expressió d’enginyeria militar ja que estava dis-
senyada per enginyers militars. 
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Portal dels Jueus 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0023 Ref. Cadastral: no figura 
 
Muralla de Santa Clara, plaça de Mossèn Sol s/n 
Fitxa d’identificació d segon Catàleg d’edificis...2007: 0007 Ref. Cadastral: 1411965 
 
Portal de la casa d’Exercicis (de l’Olivar) 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0025 Ref. Cadastral: 1413114 

 
Fortificacions modernes de Tortosa 
 
Protecció: BCIN 
Declaració: Decret de la data 22/04/1949 (BOE 05/05/1949)  
Nº Reg. BCIN: 4067-MH 
 

Fortificació de Tenasses,  costa del Cèlio s/n 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0002 Ref. Cadastral: Sense 
 
Fortí d’Orleans, camí d’Orleans s/n 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0003 Ref. Cadastral: 1206306 
 
Fortí del Bonet, camí del barranc del Rastre s/n  
Protecció: BCIN 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0004 Ref. Cadastral: 1411946 
 
Muralles del Rastre 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0197 Ref. Cadastral: no figura 
 
Fortificació del turó Sitjar, carrer de les Esplanetes s/n 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0005 Ref. Cadastral: 1309901 

 
Baluard del Crist (de Sant Esperit)  
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0146 Ref. Cadastral: 
1309901? 
 
Baluard del Carme (de Sant Crist)  
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0199 Ref. Cadastral: 
1309901? 
 
Baluard de la Victoria (de Carme)  
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0198 Ref. Cadastral: 
1411956? 
 
Portal de Tarragona 
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Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0179 Ref. Cadastral: 
1411956? 

 
Avançades de la Suda o de Sant Joan, pujada del Parador s/n 
Fitxa d’identificació segon Catàleg d’edificis...2007: 0008 Ref. Cadastral: 1915940 
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1.7. Llistat de paraments pendents d’aixecament en la planimetria base del Pla 
director 

Sector 1: Castell de San Joan o de la Suda 
 
Tram 1 interior: alçat 
Tram 2 exterior: alçats laterals Torre 5 
Tram 2 interior: alçat 
Tram 3 inferior exterior: alçat lateral baluard de les Bruixes 
          alçat lateral del baluard 
Tram 3 inferior interior: alçats baluard de les Bruixes 
         alçats del baluard 
Tram 3 superior interior: alçats 
Tram 4 interior: alçats 
Tram 5 interior: alçats 
Tram 6 interior: alçats 
Tram 7 interior: alçats 
Tram 8 interior: alçat d’entrada 
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Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de Sant Joan 
 
Subsector 1 
 
Tram 1 interior: alçat del mur medieval sud 
Tram 2 exterior i interior: alçat del mur del s. XVII 
Tram 3 exterior: alçat lateral de la torre del mur medieval est 
 
Subsector 2 
 
Tram 1 exterior i interior: alçats de baluard 
Tram 2 interior: alçats de baluard 
Tram 3 interior: alçats de semi baluard 
Tram 4 interior: alçat de cortina 
Tram 5 interior: alçats de semi baluard 
 
Subsector 3 
 
Tram 1 interior: alçat de falsa braga 
Tram 2 interior: alçat de falsa braga 
Tram 3 interior: alçat de mur lateral sud del pati d’armes 
Tram 4 interior: alçat de mur lateral nord del pati d’armes 
Tram 6 interior: alçats de semi baluard 
Tram 7 interior: alçat de cortina 
Tram 8 interior:  alçats del cos de guàrdia 
                          alçats entrada carlina 
Tram 9 interior: alçats de revelí 
Tram 10 interior: alçats del fossat 
Tram 11 interior i exterior: alçats de mur de camí cobert 
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Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Tram 1 interior: alçats de muralla contigua a les Avançades 
Tram 2 interior: alçats de muralla 
Tram 3 exterior: alçats del fortí de Bonete 
                          alçat de mur exent d’entrada 
Tram 3 interior: alçats del fortí de Bonete 
                         alçats del fossat 
Tram 4 interior: alçat de muralla  
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Sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal de l’Olivar  
 
Tram 1 exterior: alçats de muralla integrats a l’edifici d’Ensenyament i convent de Sant 
Domènec 
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Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Tram 1 exterior: alçats laterals de les torres medievals 
Tram 1 interior: alçat de mur medieval 
                          alçats del baluard del Carme 
                          alçats del fossat i del tancament 
Tram 2 interior: alçat de cortina 
Tram 3 interior: alçat del baluard del Sant Crist 
Tram 4 interior: alçat parcial de cortina 
Tram 5 interior: alçat del baluard del Sant Esperit 
                         alçat  del mur de tancament 
Tram 5 exterior: alçat del mur de tancament 
Tram 6 interior i exterior: alçat parcial de mur de tancament de façana ponent 
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Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Tram 1 interior: alçats de baluard 1 
Tram 2 interior: alçats de baluard 2 
Tram 3 interior i exterior: alçats del fossat i del camí cobert 
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Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Subsector 1  
 
Tram 4 interior: alçat mur lateral oest 
Tram 5 interior: alçat mur lateral est 
Tram 6 interior i exterior: alçat mur de tancament sud 
Tram 7 interior: alçats de camí cobert 
 
Subsector 2 
 
Tram 1 interior: alçats de semi baluard 
Tram 2 interior: alçats de semi baluard 
Tram 3 interior: alçats de cortina 
Tram 4 interior: alçat mur lateral est 
Tram 5 interior: alçat mur lateral oest 
Tram 6 exterior i interior: alçat de Rebelín 
Tram 7 interior: alçats del fossat 
Tram 9 interior i exterior: alçats de mur de tancament est de camí cobert 
Tram 10 interior: alçat mur de tancament oest de camí cobert 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

2.1. Evolució històrica i constructiva del conjunt monumental 

Tot i que encara queden molts aspectes per resoldre respecte al recinte murallat i els 
elements defensius de Tortosa, especialment pel que respecta els seus orígens i pri-
mers traçats, el cert és que alguns estudis duts a terme d’ençà de la dècada de 1990 
ens comencen a aclarir la complexa estructura militar del que va ser durant segles una 
Plaça Forta. Ara disposem de treballs que se centren en el període baix medieval (ve-
geu Jacobo Vidal) i en el d’època moderna (vegeu Miquel A. Baila, Enric Querol i Hilari 
Muñoz). D’altra banda, tenim a l’abast una nodrida planimetria que s’inicia a mitjans del 
s. XVII (molt abundosa a principis del s. XIX) i que ens situa el perímetre de muralles i 
els baluards abans de la seva destrucció parcial durant el darrer terç de segle XIX. 
Comptem, a més, amb un excepcional testimoniatge que és el dibuix d’Anton van 
Wyngaerde de 1563 i de notables referències documentals que, tot i no ser exhausti-
ves, són prou abundants, com les incloses en els llibres d’obra, en les relacions 
d’arranjaments , en les relacions sobre l’organització defensiva i també amb els treballs 
d’enderrocament. Podem dir, per tant, que la dificultat a l’hora de estudiar els diferents 
trams defensius de Tortosa no rau tant en la manca d’informació (no cal dir que mai 
tindrem la que voldríem), sinó en la complexitat del conjunt. 
 
La complexitat del conjunt ve determinada per haver estat configurat d’una forma evolu-
tiva al llarg del temps. No estem davant d’un plantejament uniforme i tancat sinó que és 
el resultat de la suma d’elements bastits en etapes diferents, encara que, això també 
cal dir-ho, amb una clara voluntat d’integració. A primer cop d’ull, sense un anàlisi previ, 
les estructures defensives de Tortosa donen una visió de coherència, visió que 
s’esmicola a mida que les observem detingudament. Podríem dir que el complex defen-
siu de la ciutat ha estat el fruit de l’intent constant de resoldre els error defensius come-
sos i verificats en els diferents conflictes bèl·lics. Es tracta doncs d’un conjunt defensiu 
que podríem titllar d’empíric, condicionat per l’orografia del terreny i per les evolucions 
pròpies de la història.    
 
Un punt important a l’hora de poder establir un paral·lelisme entre les referències do-
cumentals i els elements avui existents és el poder identificar amb claredat la nomen-
clatura emprada. Sobre això, cal dir-ho, les fonts se’ns presenten ambigües i ens donen 
algun que altre maldecap. Hi ha noms inequívocs que des de ben antic es perpetuen 
però d’altres que, o bé, canvien de nom (i no sempre queda evident el canvi), o bé, 
s’adjectiven erròniament (fet que passa sovint en la planimetria) amb les conseqüents 
confusions reflectides més tard en les referències bibliogràfiques. Cal fer un repàs a 
aquesta toponímia, saber quan s’usen els diferents noms i sempre que sigui possible 
averiguar a l’etimologia que responen.  
 
Per un costat cal diferenciar els noms genèrics de l’arquitectura militar dels noms pro-
pis. Fins i tot en els genèrics no hi ha prou consens a l’hora d’emprar-los, conduint-nos 
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sovint a imprecisions. La utilització arbitrària i indistinta del terme baluard, fortí, revellí o 
castell augmenta la confusió. Caldria sobre aquesta qüestió acceptar una clara nomen-
clatura, degudament argumentada i evitar duplicitats i generalitzacions. Cal fer un es-
forç de concreció i definició encara que sobre això poc ens ajuden el que apareix a les 
diferents llegendes cartogràfiques a on un mateix element apareix un cop nomenat 
d’una manera i un altre cop d’una altra manera.  
 
Respecte els noms propis la confusió creix. Un cas paradigmàtic és el referit als tres 
baluards del turó del Sitjar que segons la documentació s’intercanvien els noms del 
Carme, Sant Esperit, Sant Crist, les Creus, la Victòria i fins i tot la Bretxa. Som consci-
ents que hi ha noms vinculats i correlatius que identifiquen un únic element i que 
s’apliquen segons l’època i que també poden ser coetanis , com és en l’exemple expo-
sat la trilogia Carme-Victòria-Bretxa , corresponent al baluard extrem més al llevant, on 
cada nom popularment atribuït fa referència a una determinada informació (Carme, per 
ser al costat de l’antic monestir del Carme, Bretxa per produir-se allí el forat en el setge 
de 1642 i Victòria precisament per que malgrat aquesta Bretxa, gràcies a una contrao-
fensiva haver guanyat la batalla), però altres vegades aquesta confusió ens ve donada 
per la mateixa font. Molts dels mapes confeccionats es basaven en mapes anteriors i 
demostraven sovint un desconeixement real, d’aquí que podien incórrer, i de fet, incor-
rien en errors de traçat i de nomenclatura. És només una dada que cal tenir en compte 
a l’hora de creure en veracitat al 100 per 100 de la cartografia històrica i que el segui-
ment acrític de la mateixa a comportat en alguna interpretació desviaments clars.  

2.1.1. Període romà 
Sobre els recintes i/o sistemes defensius de Tortosa anteriors al període andalusí pràc-
ticament no en sabem res. En primer lloc, queda encara per demostrar la existència 
d’una població ibèrica important en la ubicació de l’actual ciutat així com encara queda 
per resoldre la situació concreta a la famosa Hibera. Únicament les teories més o 
menys versemblants que atorguen validesa a una continuïtat urbana des d’època ibèri-
ca en la que la Dertosa romana s’assentés sobre l’antiga ciutat mítica i el fet d’alguna 
troballa més o menys contrastada ens apunten a un probable origen defensiu d’època 
ibèrica, sense però cap prova testimonial irrefutable que ens ho corrobori. 
 
En quan al període romà, només tenim la “constància” de l’existència d’un recinte mu-
radat a partir de les referències àrabs, les mateixes que ens donen notícia del primer 
recinte andalusí. La referència ens la dóna el geògraf magrebí al-Himyari el qual ens 
diu que “...la ciutat pròpiament dita s’estén vers l’oest i el nord de l’alcassaba i és envol-
tada per un mur de pedra, el qual fou construït pels omeies sobre el traçat d’una mura-
lla antiga ...”. La imprecisió d’aquests primers constructors andalusins (omeies) que ha 
comportat algun recel interpretatiu caldria però vincular-lo amb el que entendríem un 
primer refermament del clos muradat andalusí i per tant l’existència d’un anterior, “una 
muralla antiga”, com diu la crònica, ens remet directament (sempre saltant-nos el des-
conegut període visigot) a la Dertosa romana. Fins el present no s’ha pogut constatar 
aquesta dada amb cap descoberta arqueològica, i, únicament, a grans trets, el que 
s’entén com el perímetre urbà originari que s’ha anat perpetuant amb els temps i un 
cert traçat en la disposició dels principals carrers ens donen indicis de l’urbanisme romà 
i, en el seu cas, podem aventurar una probable delimitació de muralles. Respecte a 
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elements o material constructiu de defensa identificats d’època romana que haguessin 
estat reaprofitats en èpoques posteriors i que d’aquesta manera ens fossin testimonis 
evidents de les estructures romanes, tampoc són massa abundants. Podem però con-
siderar que alguns carreus en la base del castell de la Suda, en el seu sector nord-oest, 
ho siguin.  
 
En tot cas d’existir un sistema defensiu en època romana es composaria només d’un 
recinte murallat de panys i torres. Segurament cap turó de la ciutat, ni tan sols el de la 
Suda estaria fortificat.  

2.1.2. Període andalusí 
Durant el període andalusí, Tortosa esdevé una fita de protecció en la frontera nord, tot 
integrant-se en un complex defensiu al llarg de la vall de l’Ebre en front a les escome-
ses dels comtats i regnes cristians. Aquesta situació fronterera i de constant alerta im-
pulsa a refer i/o bastir de nou les muralles urbanes i a bastir la fortificació del castell de 
la Suda que esdevindrà l’element defensiu emblemàtic no només en aquest període 
sinó també en els períodes successius.  
 
Segons les hipòtesis que es valoren hauríem de parlar de dos recintes murallats durant 
el període andalusí. Un primer, ja comentat, no faria sinó refer o restaurar un traçat an-
terior romà i que es repararia entre el segles VIII i IX i un segon, amb voluntat de tancar 
intramurs aquells barris que havien crescut portes enfora com a expressió de l’auge i 
impuls de la medina activa i mercantil, es bastiria a mitjans del s. X. Aquesta teoria es 
basa en aquelles referències documentals del s. XII que ens parlen d’un recinte interior 
més antic.  
 
El castell de la Suda, la soberbia del qual va reflectir al Gaziri [mort l’any 1003] en un 
text poètic quan hi va estar empresonat per al-Mansur, respon a la tipologia clàssica de 
fortalesa andalusí amb un gran recinte que tanca un espai obert: un recinte compost de 
torres i panys de muralla disposats equidistantment. La fisonomia del castell utilitzat 
continuadament al llarg dels segles ha variat especialment en les parts altes que van 
experimentar importants canvis arran de les reformes defensives del s. XVI, però po-
dem apostar en dir que grosso modo el traçat continua obeint als esquemes originals. 
Sobre els diferents elements que composen l’estructura externa poca cosa podem dir. 
Alguna que altra torre ha estat refeta al llarg dels anys i no sempre queda clar que hagi 
estat amb els mateixos criteris. Però del que desconeixem totalment l’estructura original 
és del seu espai intern. Cert que bàsicament es tractava d’un espai obert però les po-
ques estructures existents han estat totalment esborrades amb les reformes del s. XIV i 
XV. Durant un temps s’argumentava que el topònim “Suda” tenia relació amb el pou 
excavat en el seu interior com un dels elements vinculats amb l’aigua -d’aquí l’arrel 
comuna d’assut- més necessaris i essencials del castell. Tot sembla indicar però que el 
pou està construït en èpoques posteriors. L’etimologia de la Suda podria correspondre 
al d’una fortalesa de contenció, d’assut front a l’enemic. 
  
Per tant, del castell tenim la constància del període en que va estar construït i la tipolo-
gia a la que respon però no gaire més.  
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2.1.3. Període baixmedieval (s. XIV-XV) 
Afortunadament en els darrers temps s’ha dut a terme un estudi força complet i rigorós 
que ens apropa amb més precisió del que sabien fa ben poc sobre el sistema defensiu 
a la baixa edat mitjana. Ens referim al treball de Jacobo Vidal que a partir de la docu-
mentació municipal (llibres d’obra, llibres de clavaria i llibres de provisions) ha pogut 
refer les diferents fases constructives del recinte murallat d’època de Pere el Cerimoni-
ós, així com de les successives reformes del s. XV. Ens adrecem doncs al seu estudi 3 
per a un coneixement més exhaustiu del tema. Com que el treball es basa en essència 
en l’obra produïda per la universitat tortosina, són en major mesura les muralles i, en 
menor, el castell, els elements defensius estudiats. Segons l’autor, el sistema defensiu 
existent abans de 1340, respecte a les muralles és molt confós tant pel que respecta al 
seu traçat com a la seva cronologia. A partir d’aquesta data hi van haver diferents in-
tents constructius, més o menys reeixits, però no serà fins el 1365 quan es pren una 
renovada empenta del circuit emmurallat de la ciutat. El ritme de la construcció responia 
als nivells de confrontació i bel·ligerància externa, com passarà en altres períodes, 
d’aquí que a partir de 1368 en entrar les companyies d’Enric II de Castella i Bertrand de 
Guesclin a Catalunya les obres es van intensificar d’acord amb el manament i 
l’exigència del rei Pere el Cerimoniós. Així va ser durant el mandat d’aquest rei quan es 
duen a terme bona part de les muralles tortosines, si bé les obres encara van continuar-
se durant els anys successius a la seva mort. El gruix constructiu es va enllestir pocs 
anys abans del canvi de segle, però les referències sobre arranjaments, acabaments i 
reformes s’allargassen fins el primer terç del s. XV. No serà fins la irrupció d’un nou 
conflicte, la guerra contra Joan II (1462-1466), quan es reprendran accions més con-
tundents en quan a la defensa de la ciutat. Bàsicament les accions defensives es foca-
litzen al castell, a la defensa del cap de pont i a una estructura defensiva incipient a les 
Esplanetes del que posteriorment seran les avançades del castell, conegut com les 
Bastides.  

2.1.4. Conflicte de la Guerra dels Segadors 
En el segle XVII, i, en concret arran de la Guerra dels Segadors, les fortificacions de 
Tortosa van experimentar una transformació estructural de gran calat. Podríem dir, fins i 
tot, que es va imposar un nou sistema defensiu a on s’incorporaven conceptes i ele-
ments propis del moment que ja s’havien anat imposant en els tractats d’arquitectura 
militar d’ençà del s. XVI. Cert que ja alguna obra de modernització s’havia començat a 
fer abans de 1642 (si bé en una data per nosaltres encara imprecisa, probablement al 
voltant de 1640) com pot ser la primera avançada del castell, però el gruix d’obres es 
duen a terme, en una primera fase, des del maig de 1642 fins el maig de 1643, segons 
tenim constància documental, obres que es completaran en els anys successius. El 
sistema encara llavors existent a Tortosa responia a conceptes medievals basat en les 
torres i els llenç de muralles. La fisonomia ja estava perfilada i amb les reformes del 
XVII es respecta. Les adequacions no fan sinó reforçar els punts febles, incorporar 
elements defensius de traçat poligonal i condicionar les estructures precedents per a 
                                                      
3 VIDAL FRANQUET, Jacobo: Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva i urbanística de la universitat 
de Tortosa a la baixa edat mitjana.- Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2008, pp. 121-195; 
i també VIDAL FRANQUET, Jacobo: Les muralles de Tortosa a la baixa edat mitjana. Tortosa, 2007, 183 
p.  
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l’escomesa i la defensa amb la nova artilleria. Serà un nou sistema basat, però, des del 
punt de vista del traçat, amb el sistema anterior. Aquest fet de readaptació del recinte 
medieval per a posar a la pràctica la nova concepció defensiva, que canvia la verticali-
tat per la horitzontalitat, els merlets per les troneres, les torres pels baluards, i els an-
gles rectes pels aguts, en lloc de bastir una nova fortificació ex novo, suposarà una rè-
qua que limitarà el pes defensiu de la ciutat en conflictes posteriors.  
 
Se’ns ha conservat una valuosa documentació per a poder conèixer aquest procés 
constructiu. Per un costat, el plànol de la ciutat fet per Miguel González de Mendoza del 
1642, força conegut i citat, i per l’altre, els manuscrits relacionats en aquest mateix plà-
nol, pertanyents al lligall 1499, ambdues unitats documentals són dipositades a 
l’Archivo General de Simancas. Cal dir que la recerca en altres fons d’aquell Arxiu per a 
una ampliació d’informació ha estat infructuosa (seccions de Consejo de guerra, Guerra 
Antigua o secció Estado). En el plànol s’anoten els projectes que es volen dur a terme i 
també els que ja s’han començat a executar, mentre que la documentació escrita fa 
referència a la relació de les obres ja realitzades, relació feta pel governador de la plaça 
de Tortosa Antonio de Sahavedra i la justificació dels diners rebuts segons l’orde de 
fortificació manada pel marquès de Leganés.  
 
Les obres de fortificació, en aquesta primera fase de 1642-1643, estaven valorades en 
4000 escuts. Es van destinar a 8 sectors diferenciats: 1) el castell, 2) el recinte o clos 
amuradat, 3) porta de sant Francesc, 4) porta del Temple, 5) torreó del Temple; 6) cap 
de Pont, 7) porta de Vilanova, 8) Les Bastides.  
 
Aquesta empenta constructiva responia a la victòria posterior del setge de les tropes 
catalano-franceses de 1642. L’episodi va servir d’avís i davant una més que provable 
reincidència en una guerra tot just encetada, la Corona espanyola de Felip IV per mitjà 
del virrei del Principat el marquès de Leganés es va fer tot el possible per a posar en 
millor defensa la ciutat. Curiosament però la “nova” defensa no va poder aguantar un 
altre setge i atac, el del 1648.  
 
Ara bé, tot i que el projecte defensiu del s. XVII es va començar amb força a partir del 
1642, ja s’havien iniciat moviments per a actualitzar el clos amuradat de Tortosa a partir 
de 1640. En uns acords municipals del 27 de juliol de 1640, desprès dels avalots de la 
revolta i en previsió dels fets que es veien venir, les autoritats locals endegaren una 
inspecció o visura de les muralles tot relacionant aquelles accions que calia emprendre 
per a la defensa. Podem resumir les accions que van considerar que calia emprendre 
amb els següents punts: 1) fortificar el pany de muralla davant el Temple, 2) enlairar la 
construcció del baluard de davant el Temple, 3) tapiar portal del Temple; 4) fer troneres 
en les tres torres que hi ha del Temple a sant Francesc i recaixonar la muralla; 5) reno-
var rastell i fer un pont llevadís a la porta de sant Francesc; 6) fer-ne un fossat de 12 
pams; 7) fer una mitja lluna de terra i faixina; 8) tapiar el portell de la cova dels Bomi-
ans; 9) arranjar la muralla del Sitjar; 10) terraplenar i fer troneres a les 8 torres del Sit-
jar; 11) tancar les finestres del monestir del Miracle; 12) fer un baluard (un reducte o 
fortificació) en la Planeta o Pla de la Creu ja que les muralles del Miracle són primes, 
13) fer la porta d’entrada al baluard des de la muralla; 14) posar un rastrell al portal de 
l’Escorxeria; 15) tancar les finestres del col·legi de sant Domènec; 16) fortificar la torre 
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que fa cantonada en el col·legi de sant Domènec, fent-li espitlleres i troneres; 17) en la 
torreta del portal del castell o de la Bassa s’ha de fer una volta grassa; 18) paredar el 
portal del Socorro; 19) recaixonar les torres i murs que donen al fossar dels jueus; 20) 
fortificar el lloc a on es troben les Bastides (edifici antic); 21) fer un rastrell al portal de 
Vimpeçol; 22) netejar la terra de la muralla del portal de Vimpeçol a la torre rodona vers 
el riu; 23) d’aquella torre rodona al riu reconèixer les muralles que estan molt derruides; 
24) al portal de sant Nicolau s’ha de fer un reducte de de faixina i terra; 25) fer espitlle-
res entre sant Nicolau i les monges de sant Joan; 26) recaixonar, alçar muralles i fer 
troneres i espitlleres fins a sant Jaume; 27) tancar finestres; 28) al portal de sant Blai fer 
un baluard amb pedra i morter, alçar-ne la paret i fer-ne troneres ; 29) retirar el pont de 
barques, tancar i paredar l’escala de la placeta de la peixateria; 30) alçar de pedra i 
morter la muralla del riu; 31) fer-ne trinxeres.  
 
El text en qüestió diu el següent: 
 
“....visuraren les muralles y lo qui.s diu adobar de aquelles. En lo pany davant del Tem-
ple, en la muralla se ha de fortifficar, ab una stacada y faxina, amassonant la terra y 
dexant a estatura de alsada per la part de dins de un home apits per a poder deffensar 
y tirar. En lo baluart de la present ciutat convé alçar les parets fins a la alcada de la pa-
ret o muralla que està davant del Temple y se ha de comunicar en les mateixes trinxe-
res de la Ribera y dexa manera resta guarnit lo baluart y fortifficat dexant en lo dit balu-
art una pesseta per a la deffensa de dit baluart. En lo portal del Temple quant la occa-
sió, Déu no vulla, se offerie se ha de tapiar y a la raconada de la torre se ha de obrir 
una porta per part de dins per a comunicar-se ab les fortificacions de defora. 
En les tres torres que estan des de lo portal del Temple fins al de sant Francesch se 
han de fer troneres y recaixonar la muralla a hont serà menester y apartar alguns munts 
de terra que estan arrimats a les muralles; lo munt gros de la terra que està arrimat al 
portal de sant Francesch se ha de aplanar tot lo que serà menester. 
En lo portal de sant Francesch se ha de renovar lo rastell y posar-lo de la manera que.s 
puga pugar y baixar y se ha de fer un pont llevadís de la alcada del mateix portal, més 
en dit portal se ha de fer un fosso davall del pont de fondaria de dotze palms o lo que la 
obra requerirà. Més se ha de fer una miga luna de terra i faixina ab sa stacada. 
Lo portell que està en la heretat de Don Gregori Jordà o sos hereus qui està a la puga-
da del Coll del Alma, davant la cova dels Bomians, se ha de tapar de terra y faixina. 
La paret o muralla que està a la pugada del Coll del alma diuen que no se arrase ni.s 
desfassa sino que.s tape de portells de faixina y terra perquè se puga comunicar ab les 
torres y muralla de la present ciutat. 
Totes les vuyt torres que estan des de la cova dels Bomians fins a la torre cantonera 
del Miracle diuen que.s terraplenen totes y en aquelles si facen troneres y que.s tan-
quen les finestres del monestir del Miracle. 
En la Planeta o Pla de la Creu, se fassa un reducto o fortifficació per quant les muralles 
del Miracle son flaques y de elles se pot entrar al Sitjar de hont ab facilitat se podrà en-
trar a la ciutat y que en la muralla se obriga una porta per a hont se puga entrar y eixir a 
dita fortifficació o reducto y que quede per a fer quant sia occasió y lo cas o requerirà. 
En lo pany de la muralla que està en dret de l’hort de Puigvert se ha de apartar tota la 
terra o enruna que se ha posat y està arrimada a les muralles per que no.s puga esca-
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lar les muralles per dit puesto y dexa manera restar a segura dita muralla, fent que les 
spitlleres que y ha en dita muralla, per haver-n’i moltes de derruides, se adoben. 
En lo portal de la Escorxeria se pose un restrillo per a que reste més segur dit portal , 
de la manera que està en lo portal de sant Francesch. 
En les parets del collegi de sant Domingo se ha trobat en les muralles que.y ha moltes 
finestres y si bé en aquelles y ha moltes reixes, aquelles són de poca seguretat y així 
se deuen tancar quant la necessitat o porte, totes aquelles que.s pot arribar a escalar-
les. 
En la mateixa muralla del collegi se ha trobat una cantonada de una torre que està 
cayguda y així se ha de fortifficar, fent-hi algunes spitlleres o troneres y les necessaries 
se han de derrocar, així en aqueixa com en les dos que estan , la una en la cantonada 
de dit collegi y la altra prop de dit portal de la Escorxeria , y així matix la sobre dita torre 
del cantó se ha de terraplenar fins al igual de la muralla. 
En la torreta del portal del castell o de la Bassa, que està al racó de la muralla, se ha de 
fer una volta grassa en tot lo angulo per causa la raconada de la muralla en la exida de 
la torreta. 
En lo portal del Socorro del castell, que està detràs sant Domingo, se ha de paredar de 
pedra y morter fent que per a més fortalesa hixca més la paret que.s farà per a tancar-
lo dos palms y aqueixos vagen atalasats de tal manera que a la paret alta del portal no 
hixca més que la matixa muralla y més amunt que.y ha dos forats en dita muralla se 
tanquen ab pedra y morter y que se.s paden totes les roques que estàn junt a dita mu-
ralla. 
La torre cantonera que va al fossar dels jueus se ha de recaixonar de la manera con-
vinga y les altres dos torres que estan també devés lo fossar dels jueus y les muralles 
també se han de recaixonar per estar molt dolentes. 
Les Bastides, que és un ediffici antich y està molt derruït, lo qual se ha mirat y se ha 
trobat que no sens causa se fui dit edeffici antigament, puix és cert que si lo enemich 
guanya dit puesto ab molta facilitat de allí se pot batre , conquistar y guanyar la ciutat; 
per tant convé moltíssim fortifficar dit puesto que per haver-hi en ell molt que fortifficar y 
fer tan convenient , sols lo dit puesto a poch a menester una relació de portes. 
En lo portal de Vimpesol se te de fer un rastrillo de la manera que està en lo portal de 
sant Francesch. 
La torre que està arrimada a la muralla de dit portal fins a la torre redona devés lo riu, al 
portich se ha de apartar uns munts de torre perquè no.s puga escalar dita muralla. 
De la sobre dita torre Redona fins lo riu se han de regoneixer totes les muralles per es-
tar aquelles molt diruides y haver-hi moltes finestres que convé se tanquen y fer en 
aquest puesto que estiga vallada la muralla per causa que és molt baixa y de poca for-
ça y resistència dita muralla un pati que.y ha en les cases de t. Dabater, de offici re-
mendo, attés que hix més que la muralla convé se retire y així mateix lo pati de la casa 
de na Brama attés també hix més que la muralla. 
Portal de sant Nicholau se ha de fer un reducte de faixina y terra y tot lo endret del so-
bredit reducto se han de alcar les muralles perquè són molt baixes y en lo endret de les 
monges de sant Joan se han de fer spilleres per a poder-se deffencar y recaixonar totes 
les muralles fins a sant Jaume y alcar la muralla y fer unes troneres o spilleres . Des del 
portal de sant Jaume fins lo de sant Blay en les cases que.y ha a la part del riu , que.y 
ha moltes portes y finestres que per ser aquelles molt baixes convé se pareden y fora 
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del dit portal de sant Blay en dit lo spay que.y ha se ha de fer un baluart tancant la bai-
xada que baixa al riu, ab pedra y morter y se ha de alcar la paret del dit baluart alcada 
de un home dexant en los spays que més convinga algunes troneres per a que puga 
pugar la mosqueteria y artilleria les scales que estan des de la volta de sant Blay fins a 
la Ribera , se han de tancar les portes paredant aquelles de manera que restan segu-
res no permitint en dita vora de riu y haja barca ninguna . 
Lo pont, quant la necessitat convinga se lleve lo cap pont de dellà lo riu y se arramble a 
la part de la ciutat. 
En la placeta de la Pescaderia se ha de tancar y paredar la escala, com també la bara-
na que vuy està comencada, fent que sia deallada deset palms, desant-hi algunes spit-
lleres per a poder per elles pugar la arrenbessiria o mosqueteriaen tota la paret que.y 
ha des de la casa del senyor canonge Ferrer fins lo endret del cantó de la Llonja tot de 
paret se ha de alcar de pedra y morter de la sobredita alcada de set palms ab ses gari-
tes o spitlleres. 
Des de dit cantó de la Llotja y tot lo enfront dellà se ha de fer una trinchera de faixina y 
terra ab bona stacada, y en particular a la part del riu. 
Tot lo enfront de la Ribera se ha de fer un trinchero dexant dos puestos per a poder 
baixar al riu, fent-los de manera que ab molta brevedat y quant menester sia puguen 
tancar o fer allò que més covinga assegurant dita trinchera ab bona stacada faixina y 
terra la qual poran pendre de la part del riu perque reste la trinchera més alta . 4    
 
En essència, aquesta proposta d’intervenció en el sistema defensiu de la ciutat que, val 
a dir, no tota es porta a terme, segons podem entendre en els informes decebedors fets 
pel governador de la plaça Saavedra el 1642, encara no és una aposta ferma i decidida 
sinó que bàsicament són mesures de posta a punt d’unes muralles de tall medieval que 
havien estat negligides. A grans trets podem agrupar les accions preteses d’acord amb 
les categories següents.  
 
Accions de manteniment . Sorprèn que moltes de les mesures que l’informe proposa 
siguin les pròpies d’un simple manteniment de les muralles i fortificacions, la qual cosa 
ens indica el grau de deixadesa en que s’havia arribat precisament per no haver sofert 
la ciutat cap confrontació bèl·lica en prop de dos-cents anys. Aspecte que ens reforça la 
teoria que el sistema defensiu de Tortosa ha estat únicament el resultat de la necessitat 
i que precisament el períodes en que les funcions de les muralles dequeien es relaxa-
ven les accions de manteniment i s’abocava a una evident i ocular decadència i inope-
rativitat de les mateixes. Entre aquestes tasques lògiques de manteniment trobem el de 
treure els munts de terra i runa apilats damunt les parts exteriors de les muralles que 
facilitaven l’accés dels enemics. En aquesta higiene mínima del clos amuradat, cal afe-
gir la de recaixonar muralles que es van desgranant i desfent amb el temps i tapar 
aquells forats que s’hi ha produït. Reparar els reixats de les portes principals o fer-ne 
quan no en tenen, fer els ponts llevadissos i els fossats corresponents (que ja existien 
però havien estat colmatats), així com adobar, en general, les estructures existents, 
formen també part d’aquest manteniment negligit.  
 

                                                      
4 1640, juliol,27. ACTE, fons ajuntament de Tortosa. Llibre de provisions (1640-1646), fol. 46-49 :  
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Accions de defensa conjuntural . De sempre, compaginar les necessitats defensives 
amb les necessitats vitals d’una ciutat permetia unes llicències en el períodes de pau, 
com són les obertures a les muralles, que calia corregir puntualment davant 
l’immediatesa d’un setge. En aquest sentit, l’informe fa especial esment a tot un seguit 
de finestres, portalets i fins i tot portals dels panys de muralla que cal tapiar per fer 
menys vulnerable la defensa. Hom pot pensar que l’idoni seria que restessin aquestes 
obertures sempre més tapiades per a consolidar millor les muralles però tots sabem 
que passada la tempesta bèl·lica les finestres i portals es tornen a obrir.  
  
Accions de millora defensiva de les estructures exi stents . En aquest apartat podem 
considerar-ne dues de les descrites. Per un costat, les d’augmentar l’alçada de les mu-
ralles i, per un altre, el terraplenar torres que són obertes per la part interior. 
  
Accions de condicionament a les noves exigències d’ armaments . Enteses també 
com una millora de les estructures però amb el matís concret de l’adaptació a les noves 
exigències militars es troben un tipus d’obra que ens evidencia al mateix temps l’estat 
d’anacronisme al que havia arribar el sistema defensiu tortosí. En aquest grup cal situar 
la construcció d’espitlleres i troneres en els murs i torres. 
 
Accions de reforç mitjançant noves fortificacions . Sens dubte aquestes accions 
haurien de ser les més importants i innovadores en el pla general defensiu, però encara 
són, en aquests moments, un pèl discretes. No serà fins l’experiència de 1642 quan 
d’una forma més decidida s’apostarà per la construcció de nous elements defensius. 
Això no obstant en la relació de la proposta de 1640 s’apunten tres elements que cal fer 
de nova planta. 1) al sud, la mitja lluna del Temple que ha de protegir l’espai existent 
entre les dues portes principals d’aquell sector, el portal del Temple i el portal de sant 
Francesc (antigament dit portal del Coll de sant Joan ; 2) al sud est, un reducte o fortifi-
cació, al lloc conegut com la Planeta o Pla de la Creu al costat del convent carmelita del 
Miracle, es tracta de l’element que esdevindrà el baluard del Carme; i 3) a l’est , a 
l’espai que es trobaven les Bastides, construïdes durant el període de la guerra contra 
Joan II (1462-1466), calia fer una obra de gran envergadura donat el perill que repre-
sentava, encara que els analistes no acaben de concretar en què ha de consistir. Cer-
tament aquí és a on s’arribarà a practicar una major intervenció amb el que arribaran a 
ser les avançades del castell.  
 
Accions de prevenció . En la enumeració d’accions a prendre consta la de les mesures 
de replegament del pont de barques i del port fluvial.  
 
El material previst per tirar endavant les reformes enumerades, és (exceptuant alguna 
acció molt concreta a on s’especifica que s’emprarà pedra i morter) molt senzill: feixina, 
estacades i terra que contribueixen a donar aquesta aparença poc consistent de la re-
forma.  
 
Un fet a destacar és que segons es desprèn de la relació de 1640 el baluard de sant 
Pere front a la porta del Temple ja existia.  
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Sabem que ja el 1641 es van fer obres de reforma de les muralles tenint en compte el 
paper cabdal que representava Tortosa per a la monarquia espanyola dins el conflicte 
amb Catalunya. Això no obstant altres obres de millora d’acord amb projectes de fortifi-
cació no es van dur a terme en el ritme desitjable, d’aquí que en el setge de 1642 la 
situació era ben precària.  
  
Passat el setge i, amb ell, la victòria front a l’enemic exèrcit franco-català, el marquès 
de Leganés va reclamar el servei de l’enginyer Pedro Maria i de l’enginyer major de 
l’exèrcit Antonio Gandolfo (Querol, p. 106). Aquest enginyer (marquès?) denota la pre-
dilecció llavors de l’exèrcit castellà per enginyers de procedència i/o de formació italo-
flamenca. Per tant, a diferència d’altres ciutats coetànies catalanes que es van fortificar 
seguint un model francès caracteritzat per fortificacions basades en un enfocament ca-
ra endins amb estructures compactes, Tortosa va adoptar unes traces italianitzants, 
caracteritzats per un model basat en un enfocament de cara enfora del recinte amura-
dat. El propi Gandolfo que va estar a la ciutat entre el 18 de maig al 28 de juliol de 
1642, va fer una relació d’allò que caldria fer5:  
  

1. enderrocar cases i arbres que són prop la muralla 
2. refer les fortificacions del Temple i sant Francesc amb terra i feixina i revestir-les 

amb pedra  
3. reforçar el bastió del Carme i la bretxa amb pedra i calç 
4. reforçar el pany de muralla del col·legi de sant Domènec amb terra i feixina i re-

vestir-lo de pedra 
5. enderrocar el barri de la Vilanova i construir una nova muralla interior, la Corta-

dura  
6. construir un baluard al cap de pont amb terra i feixina i revestir-la de pedra  

 
Aquesta enumeració d’arranjaments proposats per Gandolfo no s’equiparen a un pro-
jecte de massa envergadura. Únicament es contempla la construcció del Cap de Pont i 
de la Cortadura, mentre que la resta d’intervencions són només estratègics i 
d’arranjament. Grosso modo, els punts d’intervenció programats corresponen als que 
realment es van tirar endavant segons ens consta en la relació de les obres fetes entre 
el maig de 1642 i el maig de 1643 : 
 
“Relación de las obras y fortificaciones que se han hecho en esta plaça de Tortosa, de 
cal , piedra y fajina, tierras, madera y tapia en el tiempo que aquí asiste al gobierno de 
ella el Señor Don Antonio de Sahavedra, cavallero de la horden de Santiago y maestro 
de campo del terçio de la nobleça del exercito de extremadura y governador de dicha 
plaça y subvegueria por su magestat des de 29 de mayo de 1642 asta el dia de la fec-
ha de esta que és en la manera siguiente: 
Obras de todo el recinto de la plaça . En el puesto que llaman del Carmen se ha avi-
erto un fosso en penas biva 120 baras de longitud, 10 de latitud y 5 de profundidad. Va 
se haçiendo un baluarte en este puesto que ya está en la mitad de su altura por todas 
partes que todo tiene assí en los fundamentos devajo tierra como fuera de ella y denas 
obra 900 baras de muralla de 16 palmos de gruesso y los estrivos tienen 228 baras de 
                                                      
5 QUEROL, Enric ; MUÑOZ, Joan Hilari: La guerra dels Segadors a Tortosa (1640-1651).- p. 106 
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8 palmos de grueso. Mas en serrar la brecha que el enemigo hiço cerca de este puesto 
ai 140 baras de tapia de 10 palmos de gruesso reluçido todo de argamasa hase hecho 
en esta parte un cuerpo de guardia en una torre y en la que llaman del Desierto una 
suvida a la muralla para comunicaçion de ella. 
Puerta de San Francisco . Hase avierto para hacer un baluarte en esta puerta . Un tro-
ço de su fundamento y fosso de 40 baras de largo 8 de ancho y 3 de fondo. Dos rasti-
llos por la parte de adentro para serrar el cuerpo de guardia de ella, que el uno tiene 9 
baras de largo y el otro seis, y una garita para pólvora. 
Puerta del Temple. Hase avierto para hacer un medio baluarte en este puesto, parte de 
los fundamentos y fosso que tienen 180 baras de largo, por través y frente, y siete de 
ancho y 6 de ondo. Se ha dado principio a obrar en el travez y parte de la frente de este 
medio baluarte y ai en el 40 baras de obra de 22 palmos de gruesso. Hase hecho un 
rastrillo por la parte de afuera que tiene en quadro 26 baras; otro por la parte de aden-
tro que tien 22 baras de largo. Un cuerpo de guardia en esta puerta de fabrica que tiene 
64 baras de muralla de a 3 palmos de gruesso. 
Mas se ha coronado por cima de esta puerta assí por la parte que mira a fuera como 
por la que mira adentro parapetos con 40 baras de muralla de a 4 palmos de gruesso. 
Mas, se ha terraplenado en esta parte una torre hecho una montada en ella una escale-
ra de piedra y otra de madera que es la comunicaçión principal de la muralla. 
Puesto que diçen del torreón del Temple que cae sob re el rio . Hase terraplenado 
una plataforma que ai al pie de este torreón para alojar artilleria y se ha coronado toda 
de parapetos con 90 baras de fabrica de 4 palmos de gruesso con sus contrafortes. Un 
cuerpo de guardia que tiene 72 baras de pared de 4 palmos de gruesso y un rastillo por 
la parte de adentro de 8 baras de largo. Ase le avierto un pedaço de fosso y allanado 
gran cantidad de terreno para descubrir la campaña con la artilleria. 
Fortificaçión de la otra banda del Rio y caveça de puente . A la parte del camino de 
valençia, que es a mano izquierda saliendo de la ciudad, un medio baluarte de tierra y 
fajina y salchichas de 198 baras de obra terreplenado asta el parapeto que tiene de alto 
20 palmos con su foso que lo resinta de 9 baras de ancho; otro medio baluarte a la otra 
parte que le corresponde a medio haçer y esto se lo llevó la última avenida del Rio, casi 
todo. 
En la caveça del puente un troço de muralla de la obra de la media luna que se ba re-
vistiendo que tiene 69 baras y media de fabrica de 20 palmos de gruesso los funda-
mentos y fosso de ella pero los ha sossegado en este estado la avenida del Rio. En el 
cuerpo de guardia de esta puerta por la parte de adentro un rastrillo para serrar el que 
tiene de 10 baras de largo. 
Puerta de Villanueva . Hanse hecho 2 rastrillos, uno de 6 baras y otro de 4 de largo ; 
una garita para pólvora; acomodado un cuerpo de guardia; hecho un puente fijo de ma-
dera ; otro cuerpo de guardia para cavalleria fuera que tiene 150 baras de pared de 4 
palmos de grueso que también se lo llevó la avenida. 
Hase cortado y separado la ciudad de la Villanueba con tres rastrillos, el uno de 7 baras 
y los otros 2 de 4 de largo. 
Hanse derrivado a esta parte cantidad de casas para la comunicación y passo de la 
muralla que no la tenia por estar fabricadas y aunadas a ella. 
Puesto que llaman las Enbastidas . En un ornaveque que estava empeçado se ha 
hecho un troço de muralla de 384 baras de 8 palmos de grueso dos subidas para mon-
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tadas en dicho puesto , cada una de 98 baras de fabrica de 20 palmos de gruesso, otro 
troço de muralla de 100 baras de a 11 palmos de grueso; otro pedaço de 200 de a 6 
palmos de gruesso. 
Un cuerpo de guardia en el puesto del molino de viento , de una torre, otro , sobre el 
portal de la Escorcheria, otro a la puerta del colegio de santo Domingo que tiene este 
60 baras de tres palmos de grueso. 
Obras del castillo . En el castillo de esta plaça se ha obrado una plataforma de alta 
para alojar artilleria que domina la campaña por todas partes , que un troço de fábrica 
tiene 72 baras de muralla de 4 palmos de gruesso, más otro troço de muralla de 64 ba-
ras de 10 palmos de gruesso; otro de 112 baras de 7 palmos de gruesso así terraple-
nado todo esplanado y puesto la artilleria en ella. 
En un ornaveque forma la retirada y plaça alta de dicho castillo esta levantado y puesto 
en defensa el un medio baluarte y el otro en un terçio de su altura y un lienço de mura-
lla que va coronando este la muralla vieja asta el pie de la plataforma referida . Por el 
costado que mira al Carmen consta de un troço de muralla de 402 baras de 8 palmos 
de gruesso todo el dicho medio baluarte y lienço de murallas que mira al Carmen se ha 
terraplenado. 
Mas, en un refuerço y estrivo que se ha hecho en un lienço de muralla antigua donde 
se ha alojado una pieça y retautandose y reparando dicha muralla por la parte de afue-
ra con 100 baras de fábrica de 16 palmos de gruesso y se ha terraplenado todo. 
Mas en el cubo redondo de dicho castillo se ha acomodado para alojar artilleria con 170 
baras de pared de 8 palmos de gruesso . Hanse reparado y aliñado 3 quarteles en 
dicho castillo y otros muchos remiendos y reparos , assí en él como en el ámbito de la 
muralla de la ciudad , de garitas , cuerpos de guardia montadas y otras cossas que por 
ser más menores no se ponen en la relación; se han limpiado diversas veçes los fossos 
de las fortificaciones que estan espuestos a las avenidas del Rio porque los ha llenado 
de arena y tambiésn se han reparado de los daños que han causado las creçientes del 
en las fortificaçiones de aquella parte. 
Todo lo qual , los maestros maiores de canteria y carpinteria lo han medido y ajustado 
en presencia de mi Don Miguel González de Mendoça , ingeniero militar de su mages-
tad que de su orden y por la del señor Marque´s de Leganés asisto en las fortificacio-
nes de esta plaça y frontera des de que esta a cargo de dicho señor governador Don 
Antonio de Sahavedra y de su orden di dicha relación y lo firmé en Tortosa a 18 de 
mayo de 1643. 
 
Don Miguel Gonzalez de Mendoza 
 
Les obres de remodelació del sistema defensiu de la ciutat arran de la guerra dels Se-
gadors van significar una gran despesa no només per a la Corona, com ja s’ha apuntat 
sinó també pel municipi tortosí. El notari Pere Maridà, certifica, desprès d’haver com-
provat les despeses anotades en els llibres de clavaria de 1640 a 1646 que la despesa 
pública del municipi ascendeix als 3755 lliures 13 sous i 4 diners. Tenim doncs que du-
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rant aquests 6 anys es dugueren a terme bona part de les reformes estructurals6 la qual 
cosa no va impedir que el 1648 la ciutat fos presa malgrat els preparatius defensius.   

2.1.5. Conflicte de la Guerra de Successió 
El darrer moment important en quant a reestructuracions és el produït durant la guerra 
ce Successió. En aquest cas però la documentació és escassa i poc precisa, però sa-
bem per la cartografia i els testimonis materials que va ser arran d’aquest conflicte, en 
concret desprès de 1708, a partir que la ciutat va caure en poder de l’exèrcit borbó, 
quan es va fortificar Orleans, Tenasses i definitivament Bonete, i , com a colofó final 
uns anys més tard es van construir els quarters del turó del Sitjar.  
 
Els llibres d’acords municipals d’aquests anys només apunten dades molt lacòniques 
sobre la construcció de les fortificacions, probablement pel fet que tot i que el municipi 
participés activament en les despeses, la concepció i direcció depenien de la Corona. 
Dades com que entre el juliol i novembre de 1709 es van despesar 1591 lliures i 6 di-
ners per a pagar la cal o les 306 lliures per als fusters, o les 856 lliures 18 sous pels 
paletes7, però sense especificar l’element en qüestió que es construïa. Notícies així, 
soltes i imprecises se succeeixen fins el 1710. A partir de llavors les referències se con-
centren amb la construcció dels quarters.  

2.1.6. La guerra del francès i les adequacions dura nt les guerres car-
lines 
Novament, la manca de la documentació municipal durant una bona amplitud de la 
franja cronològica del s. XIX, bàsicament per la revolta i assalt a l’ajuntament el 1854 
que va significar la destrucció total de les sèries documentals de l’arxiu, ens manté en 
la ignorància sobre les obres d’arranjament que es dugueren a terme en motiu de les 
successives guerres, tant la del francès com les civils d’aquell període. Tot sembla indi-
car però que la majoria dels arranjament foren de poca envergadura. Moltes de les gari-
tes, algunes fuselleres i alguna que altra reparació8. Ens consta per la visió comparativa 
de les primeres fotografies preses de la façana fluvial, la de Jean Laurent i la de Bona-
ventura Masdéu que la muralla que donava al riu es va elevar de nou amb espitlleres 
arran del darrer conflicte de 1874. Sabem, aquest cas per la documentació escrita que 
les muralles del Rastre s’alcen de nou el 1872.  

2.1.7. L’enderrocament sistemàtic de les muralles  
L’any 1933 el periodista Ramón Vergès Pauli fa un article resum a la premsa en defen-
sa entre altres valors de la ciutat de les antigues muralles i castells, valors que ja havia 
defensat prèviament en els seus escrits d’Espurnes de la Llar el 1930: 
 

                                                      
6 Una nota del llibre de provisions del 21 de novembre de 1642 [ACTE, fons ajuntament de Tortosa, llibre 
provisions 1640-1646, fol. 223] fa esment de 250 lliures que el municipi paga al governador per les obres 
de fortificació “que.s van fent en la mitja lluna y cap de Pont”. 
7 ACTE, fons ajuntament de Tortosa, llibre provisions, 96, f.58 
8 El 15 de gener de 1855 es fa una subhasta pública per a construïr i colocar els 3 rastrells de la porta del 
Pont de Barques [ACTE, fons ajuntament de Tortosa, Acords municipals, núm. 122, fol. 20r-v] 
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“Les nostres muralles, los castells, tot quant resta de les antigues fortificacions que ja 
no es precís que desapareguen per motius higiènics ni per exigències d’eixamplament, 
són un tresor històric que, divulgant lo seu imponderable valor, atraurà sempre als turis-
tes..”9 
 
Més enllà de la dissortada encara actualitat de l’article és la reflexió sobre el convenient 
de posar punt i final d’una pràctica que s’havia iniciat en el darrer quart del s. XIX i que 
s’allargà durant els primers decennis del XX de l’enderroc sistemàtic del sistema defen-
siu de la ciutat. Tal va ser la febre destructiva, sota la bandera del progrés, tot adduint 
els arguments precisament d’higiene i eixample urbanístic als que fa esment Vergès, 
que es va eliminar més de la meitat del clos emmurallat i baluards annexos tocant a la 
ciutat, i la opinió generalitzada, almenys en els mitjans de comunicació de l’època era la 
de titllar de retrògrads als que d’una forma més o menys tímida s’hi oposaven. Davant 
d’un contenciós amb el governador militar, el diari La Verdad, una de les veus més crí-
tiques contra el conservacionisme de les muralles diu: 
 
“Desengañese nuestro Gobernador militar. Las murallas se derribaran mal que le pese 
como se derribaron las de San Juan y del Temple” 10 
 
El procés d’enderrocament per a la privatització del sòl i afavorir les eixamples de Tor-
tosa es produeix durant el sexeni democràtic (orde ministerial de l’11 de desembre de 
1868 i del 12 de novembre de 1869) mitjançant els quals el ministeri de Guerra havia de 
cedir al ministeri d’Hisenda els terrenys compresos entre les muralles i les fortificacions 
de la plaça militar, encara que, val a dir ja se’n parla de l’enderrocament des de 185811. 
La entrega es va dur a terme amb les degudes formalitats el 9 de maig de 1870: Acte 
seguit es va parcel·lar l’espai en 808 solars i es va procedir a la seva venda. La proble-
màtica va sorgir a partir de la necessitat de tornar a defensar la ciutat amb motiu de la 
darrera guerra carlina. Es van haver de refer panys de muralla que ja havien estat en-
derrocats i el ministeri de Guerra, mitjançant una Reial orde del 23 de desembre de 
1876 decretava que Tortosa havia de ser considerada novament plaça forta i per tant 
els terrenys venuts recuperats. Els propietaris de terrenys van fer prevaldre el seu dret 
consolidat i des d’Hisenda que entenia per vàlid tot el procés únicament entenien que 
en tot cas calia fer un nou procés mitjançant la llei d’expropiació de 1879. Finalment 
una reial Orde del 31 de gener de 1882 dona el dret als propietaris i desencalla el con-
tenciós.  
 
Al març de 1877 s’enderroca la muralla interior del Rastre, però l’acció que exemplifica 
el canvi substancial i l’aposta per l’Eixample és a partir de la Reial Orde de l’11 de ge-
ner de 1878 en la que es permet l’enderrocament de les muralles del Temple i la Corta-
dura. En agraïment les autoritats acorden que la plaça resultant porti el nom del monar-

                                                      
9 Heraldo de Tortosa. 4 de juliol de 1933, p. 1 
10 La Verdad, 14 de maig de 1882, p. 2 
11 ACTE, fons ajuntament de Tortosa, acords municipals, nú. 125, fol. 189r-v : “...Al propio tiempo iniciaron 
dichos señores diputados como cuestión de oportunidad y conveniencia conocida la necesidad de que se 
instase del gobierno de S.M. con el oportuno espediente el derribo de las murallas de esta ciudad para 
poderse proceder después al ensanche de la misma...”  
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ca que ha fet possible la transformació, Alfons XII. Efectivament però l’enderroc 
d’aquestes i d’altres elements no es durà a terme sinó a partir de la dècada de 1880   
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2.2. Descripció històrico-constructiva i formal del s sectors i seus 
components  

Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan  
 

 
F.01 Planta general  
 
El castell de la Suda ha mantingut, a través dels segles, una posició de ciutadella sobre 
la cuitat. En ser el bastió per excel·lència de la ciutat, va merèixer ser un dels elements 
principals en el repartiment de la ciutat arran de la conquesta de Ramon Berenguer IV. 
Aviat també va ser el punt de mira de la corona catalana que va establir el seu palau. 
Actualment la plaça superior esta ocupada per el Parador Nacional. Durant el segle XIV 
i XV són nombroses les referències sobre arranjaments de la muralla i torres del castell, 
referències que estarien de més enumerar-les en aquest treball però que ens indiquen 
l’alt grau d’intervenció. A l’hora de descriure la fortificació hem de precisar que ens refe-
rim exclusivament al conjunt de panys de muralles i torres que senyin el perímetre del 
turó. 
 
El semblant arquitectònic actual de la fortificació, on predomina la configuració formal 
de segles XIV–XV, és el resultat d’una historia constructiva molt dilatada i complexa, 
que comença en època andalusí en el segle VIII aprofitant possiblement assentaments 
anteriors i que termina pràcticament al segle XX. Les afirmacions sobre el seu origen es 
basen en documents escrits, i en les excavacions i seguiments arqueològic que han 
acompanyat les diverses intervencions constructives i de consolidació que s’hi ha realit-
zat. També hem de afegir que en els segles XVII - XVIII es va rebaixat l’alçada del pe-
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rímetre construït en els segles anteriors, adaptant-lo a les noves tàctiques i tècniques 
militars amb una sèrie de canoneres intercalades en els coronaments, amb el terraple-
nat de les torres i amb les reforços dels parament. Amb aquestes reformes l’alçada de 
les torres i muralles, a l’interior del recinte, es va establir de aprox. 1 m.  
 
La planta del turó –i per extensió la de les muralles- és sensiblement ovalada, recorda 
la planta d’un vaixell, on la punta sud-oest, acabada amb una torre rodona seria la proa 
i l’extrem oposat, el nord-est, la popa, configurada amb una potent torre-baluard ano-
menada el Matxo i un llenys de muralla de forma obliqua, contigua al nord de la torre. 
Apuntem el considerable reforçament defensiu documentat d’aquest sector nord-est 
realitzats en el segle XVI. Les muralles s’aixequen sobre una formació de roques que a 
l’exterior, de vegades, són iguals o més altes que l’obra feta per l’home; en realitat, les 
roques son consubstancials a les muralles i les feien inexpugnables. 
 
A fi que la descripció sigui mes clara, parlarem de tres façanes: la nord-oest, nord-est i 
sud-est, totes assentades directament sobre afloraments rocosos. 
 

 
F.02 Façana nord-oest de la Suda. Detall del dibuix de A. Wijngaerde, any 1563 
 
La façana nord-oest, sense dubte, la més entenedora i formalment la més ben conser-
vada, es compon de quatre panys de muralla de desigual llargària, delimitats per cinc 
torres. La seva primera representació que se’n coneix és a través del dibuix realitzat en 
l’any 1563 per el pintor flamenc A. Wijngaerde. La primera torre, començant per sud, és 
la ja citada torre amb planta circular, de diàmetre exterior de uns 6 m i l’alçada actual de 
uns 8 m des de la base rocosa. Per una petita reixa rectangular al paviment es pot veu-
re el seu espai interior: té 3 m de diàmetre per 7 m d’alçada i manca de obertures a 
l’exterior. No se sap exactament l’ús de l’espai però se suposa que era una presó. 
L’empit de la torre està interromput per tres canoneres, distribuïdes estratègicament en 
el parament; el paviment inclinat té un petit desguàs central cap a l’exterior. La torre es 
històricament denominada Torre de Túbal encara que popularment s’identifica com tor-
re del Diamant. Se sap, per una intervenció arqueològica duta a terme el 1986, que és 
baixmedieval. La primera i segona torre estan separades per un llenç que surt tangen-
cialment del costat oest de la primera, té uns 15 m de llarg i presenta una lleugera flexió 
vertical cap a l’exterior abans d’arribar a unir-se a la segona torre. A diferencia dels al-
tres llenços, aquet no té cap canonera. La segona torre és de planta rectangular, els 
dos costats laterals sobresurten uns 4,80 m del mur, el parament frontal que mira a 
l’Ebre té la llargada d’uns 6,80 m; l’alçada màxima de la torre -incloent-li el talús- es 
d’uns 20 m. S’assenta sobre un potent talús construït que recolza en la roca base. Tots 
tres paraments tenen una canonera, actualment inaccessible, ja que fa uns anys en la 
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torre s’han realitzat excavacions arqueològiques durant els quals se va buidar el pavi-
ment. Aquesta segona torre és la única de la façana que té obertures a l’exterior; les 
obertures son rectangulars -una a cada parament lateral- i se situen al nivell immedia-
tament inferior de la plaça de Parador Nacional. Les obertures evidencien que la torre 
tenia habitacions interior abans d’omplir-la amb la terra en el segle XVII o XVIII, el ma-
teix que s’esdevé amb la resta de les torres que, malgrat de no tenir obertures, en ori-
gen podien contenir alguns espais interiors. Els llenços adjacents a la torre tres al sud i 
al nord tenen 18 m i 21 m de llarg respectivament i una canonera el primer i dos el se-
gon. La torre tres sobresurt uns 4 m sobre la muralla i s’encara a l’exterior, cap a l’Ebre, 
amb dos paraments creant un angle obert: val a dir es tracta de tipus de torre en proa. 
En l’angle exterior esta situada una canonera, altres dos estan centrades en els para-
ments laterals. Suposem que atesa la configuració, aquesta és la torre de la Punta de 
diamant i no la torre u, de planta rodona, que es coneguda por aquest nom. La torre 
quatre sobresurt més que les altres sobre la línia de la muralla, es a dir uns 8 m que 
corresponen al seu parament nord; aquest parament és recte i conté un gran arc cec 
adovellat, possiblement amb funció de descarrega, que recolza directament en la roca 
base. El parament oposat, el sud, és interessant per la seva -actualment incomprensi-
ble- forma corba, que dota la torre d’una planta irregular. El parament oest té uns 4,0 m 
de llargària i una altura de 18 m. La plataforma superior -ampla a causa de la corba del 
parament- dona accés a tres canoneres. Els dos últims trams de la muralla de la façana 
nord-oest tenen sis canoneres en el coronament i la llargària d’uns 30 i 60 m respecti-
vament amb la torre cinc intercalada entre ells. Aquesta torre rectangular sobresurt amb 
els paraments laterals només un 1,5 m, fet pel qual fa més la impressió d’un element de 
reforç de la muralla que la d’una torre; el coronament posseeix una única canonera 
central. A l’exterior, la torre amb una alçada de uns 9,50 m, s’assenta sobre un paquet 
de roca natural; sota aquesta roca base continua, en recolzament, la fabrica construïda 
de tal forma que sembla la prolongació de la torre. Apuntem que tota la façana descrita 
es pot contemplar des del Passeig de ronda, que transcorre al peu d’aquesta i que en el 
plànol de 171112 figura com proget d’une fausebreé, es a dir projecte d’una falsabraga. 
 
Passant el llenç nord de la torre cinc i a partir de la torre sis, la muralla fa un gir cap al 
nord-est i comença la que anomenem precisament la façana nord-est: és la que cor-
respondria a la ja citada proa del vaixell. El primer tram de la façana de uns 23,20 m de 
llarg -a partir de la torre sis i fins la torre set- és, des de el punt de vista constructiu, molt 
complex i interessant ja que conté diverses restes de construccions pretèrites ben visi-
bles, englobades i aprofitades en l’obra posterior, raó per la qual mereix estar estudiat a 
fons. Es tracta de la zona de la Suda des d’on també partia la muralla dita la Cortadura 
que transcorria fins al riu. De la citada muralla, ja enderrocada, queda prop del peu del 
turó, el baluard de la Cortadura (o de Bruixes), que forma actualment una part del Pas-
seig de ronda i sobretot la potent base de la torre sis. Les torre sis i set són rectangu-
lars, assentada la segona sobre una base rocosa, tenen una alçada de 11,40 m i 12,00 
m i sobresurten uns 4,00 m i 2,70 m respectivament del pany de la muralla; cada una té 
tres canoneres formades en l’empit. Es pot dir que totes les torres mencionades fins ara 

                                                      
12Plan du Chataux de Tortosa et de son avancée. (año 1711) Biblioteca Nacional, Madrid, G.M./M.XLII 
núm 346 
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guarden l’aspecte comú, clarament medieval, excepte pel que fa als remodelats coro-
nament amb canoneres. La propera torre vuit, ja citada Matxo, emplaçada al final del 
segon tram de la façana de 53,50 m de llarg, difereix d’aquest semblant, ja que ha sigut 
transformada en un potent i robust baluard amb la cantonada nord arrodonida. Al mig 
del parament nord-oest de la torre-baluard, d’un 12,00 m d’alçada, es veu la cantonada 
amb reforç de carreus segons la qual la torre original s’aixecava sobre una planta rec-
tangular. La remodelació es realitzà probablement en el segle XVII, en la guerra dels 
Segadors, degut al ja citat reforç de la zona. Era el moment quan es va construir també 
un extens baluard adossat a peu de la major part de la façana i dit actualment Poterna 
del general Ortega: aquí, segon el plànol del any 1711 de la Suda i les fortificacions 
dorsals, se situava l’artilleria. La tasca del baluard, a part de defensiva, era la comuni-
cació de la Suda amb la muralla de la Cortadura. Encara avui quedes restes d’un estret 
pas a l’extrem nord-est del baluard i un altre pas soterrat al prop de l’extrem oposat: 
aquest últim tenia la sortida al baluard de la Cortadura. Tot el tram, presenta marques 
de reconstruccions, a manera de pegats, amb materials reaprofitats.  
 

 
F.03 Vista aèria de la Suda des de est, anys cinquanta del segle XX 
 
Quan parlem de la façana sud-est, podem parlar d’una doble façana. Es a dir, existeix 
la muralla interior, adossada a la roca i que forma part del “vaixell”, i la muralla exterior 
o barbacana, que es desprèn de l’extrem sud de l’edifici del Parador, transcorre més o 
menys paral·lela a la primera, separada d’aquesta per un camí en rampa d’accés al 
castell i termina amb el Cos de Guardia, que és l’entrada al conjunt. El primer tram de la 
façana interior se situa a l’est, entre la torre vuit i el Cos de Guardia. La major part 
d’aquest tram d’uns 46,00 m de llarg –el pany de muralla i la torre nou- es va ensorrar 
durat les fortes pluges de l’any 2003. Posteriorment ha sigut consolidat i reconstruït. Pel 
que fa a la torre nou, és un element construït que s’imposa en tota la verticalitat de la 
muralla d’uns 22,00 m d’alçada i recolza en la base rocosa consolidada; les dimensions 
de la seva planta rectangular son 2,00.m costats laterals i 3,00 m el frontal; per la seva 
configuració formal sembla més un simple contrafort o reforç de la muralla que una tor-
re. Apuntem que a causa de les esllavisses del terreny o a l’adaptació a necessitats 
bèl·liques, ambdues façanes han sofert moltes remodelacions, el resultat dels quals és 
una complexa estratigrafia de detalls i restes construïts sovint confusos i de difícil lectu-
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ra. Això passa precisament en el pròxim tram d’uns 98,50 m, situat entre el Cos de 
Guardia i zona d’entrada al Parador. La il·lustració de les adaptacions i reformes, son 
les restes de la torre deu, encimbellada en la roca consolidada a uns 12 m d’altura so-
bre el camí d’accés: es tracta d’una base rectangular de aprox. 1,50 m d’alçada, que 
sobresurt uns 80 cm del llenç i té les dos cantonades reforçades amb carreus; la resta 
de la torre ha estat substituïda per un pany de muralla. Darrera de la muralla amb res-
tes de la torre i separat d’ella per una barbacana –o falsabraga-, ja en el recinte superi-
or del castell existeix un extens baluard amb algunes canoneres dirigides cap al turó 
Sitjar; el baluard és probablement la substitució defensiva de la torre medieval obsoleta. 
Les pròximes torres onze i dotze, intercalades en el llenç són segurament distintes de la 
seva configuració original: la primera s’assenta sobre una elevada base amb forma de 
con truncat i presenta una disposició angular estranya, presumiblement pentagonal; la 
segona és un ressalt triangular del llenç que disposa d’una garita en el pla superior: en 
les fotografies antigues observem, que la torre dotze formava part d’una segona entra-
da al castell (la primera era el Cos de Guàrdia), ja enderrocada. La muralla entre les 
dues torres està reconstruïda desprès d’una esllavissada de l’any 1898: és de fàbrica 
de pedra picada carejada tipus ciclopi.: A partir d’esta última torre-ressalt fins a 
l’entrada al Parador, la muralla és un invent de l’època moderna. L’últim tram de la mu-
ralla comença a la façana sud-est del Parador, tot just on s’adossa la muralla exterior i 
conclou, amb total 65 m de longitud, unint-se a la torre u de la façana nord-oest tancant 
així la planta oval del turó. Malgrat les obres del Parador, el tros de la façana sud-est 
que pertany a aquest és original i ha mantingut alguns dels detalls medieval igual que la 
gran torre tretze contigua. La torre és de planta rectangular de 8,00 x 6,00 m i te actu-
alment 20,00 m d’alçada. Segons les fotografies antigues, abans de la reconstrucció 
quan la torre fou sobrealçada a fi d’imitar una torre de l’homenatge, la seva alçada era 
d’uns 8,00 m. Es evident la singularitat de la torre respecte de les altres i es evident que 
el seu ús sobrepassa el merament defensiu ja que podria haver servit com a residencia; 
ara bé, pensem que pot ser és una extrapolació fàcil identificar-la amb una torre 
d’homenatge. Es remarcable, que en el coronament de la façana sud-est, fins l’entrada 
al Parador no ni ha cap canonera, aquestes apareixen tot just en l’últim tram, passada 
la torre tretze. 
 

 
F.04 Façana sud-est de la Suda, al fons la resta de la torre, Fons Salvany, any 1916 
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La façana sud-est exterior, comença amb el recinte clos del Cos de Guàrdia, un ele-
ment defensiu que esta documentat ja al plànol d’any 1642. Es tracta d’un espai amb 
una superfície aprox. 250 m2 delimitat per dos portals d’entrada al castell amb els res-
pectius murs de tancament i un tercer mur que tanca l’espai cap al sud-est. El primer 
portal, orientat a l’actual carrer del castell de la Suda, es pot situar, segons el tipus 
d’obra, als segles XIV o XV; en la seva configuració a l’interior del recinte està força 
mutilat, però els brancals dels carreus i l’arc de mig punt adovellat continuen intactes. El 
segon portal, que dona a la Costa del castell, es possiblement d’època posterior, actu-
alment presenta una fàbrica hibrida: l’arc carpanell és de maó a plec de llibre, en el 
brancals es intercalen maons i carreus; cap dels dos portals té porta. Quant als murs de 
tancament, tots tres d’uns 6,00 m d’alçada, són espitllerats i el que dóna a l’exterior del 
recinte té un pas de ronda suportat per uns arcs de maó i mènsules de pedra picada. 
Del portal de la Costa de castell arranca el llenç de muralla, d’uns 70,50 m de llarg, que 
voreja, amb una alçada a l’interior només de 1,00 m, el fort pendent del camí fins a as-
solir la cota de l’entrada amb volta a l’edifici del Parador; cal afegir que a l’exterior 
l’alçada és desigual i que en termes mitjans té uns 8,00 m. El llenç es de traçat antic, 
tot i que tan els seus murs i elements construïts com l’acabat del camí-rampa s’han re-
novat a llarg dels segles (una bona part desprès de la citada esllavissada de l’any 
1898). Tot el seu coronament espitllerat i la garita intercalada aproximadament al mig 
del recorregut –lloc d’una pretèrita segona entrada al castell- tenen un aspecte molt 
fràgil, possiblement pertanyen als esdeveniments bèl·lics del segle XIX. La façana sud-
est exterior acaba amb una potent muralla emmerletada que, en forma d’un baluard 
corbat, abraça un petit cementiri islàmic, excavat l’any 1972, situat just avanç d’entrada 
amb volta al Parador. 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan  
 

 
F. 05 Planta general 
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La plataforma natural de les Esplanetes, en el sector est del castell de la Suda sempre 
ha significat una greu situació de vulnerabilitat, especialment d’ençà de l’avenç de 
l’artilleria. Cal remarcar que els atacs en el moment de la conquesta cristiana de 1148 
es dugueren a terme precisament aquí. La plena consciència d’aquesta vulnerabilitat es 
la raó que es pensi sovint en el reforçament, primer als propis murs de la fortificació 
existent, i després, fortificant precisament l’espai de la plataforma.  
 
Les Avançades, d’una superfície total de 20.800 m2, són un conjunt de d’estructures 
defensiva que té una considerable complexitat constructiva raó per la qual formaven un 
clar subsistema exterior defensiu del castell; pertanyen a diferents períodes cronolò-
gics, iniciats en l’època medieval, i com a defenses actives han perdurat fins al segle 
XX, fins la Guerra civil. Per a una millor comprensió dividim les Avançades, segon 
l’emplaçament i l’època de construcció, en tres subsectors: 
 
Subsector 1: Recinte d’accés des de la Suda 
Subsector 2: Avançada del segle XVII 
Subsector 3: Avançada del segle XVIII 
 
Els que anomenem sectors 1 i 2 apareixen dibuixats per primer vegada en el plànol de 
Tortosa del any 1642, en el temps de la Guerra de Segadors. És a partir d’aquest mo-
ment quan la cartografia de Tortosa, aixecada per diferents enginyers militars, presen-
tava aquesta fortificació amb els noms d’avenseé, avancadas o hornabeque. Tornant 
als sectors, el 3 es va construir en el pròxim segle, a causa de la Guerra de la Succes-
sió. El testimoni que el lloc de l’ ubicació de les Avançades és excel·lent des de el punt 
de vista de defensa del castell, ja que es domina visualment la part est de la cuitat, 
l’aporta el dibuix de A. Wijngaerde (any 1563): en el mateix emplaçament figura un fortí 
amb el nom de Belivere Antique, situat davant de la muralla medieval de la ciutat, un 
tram anomenat Les Bastides. Apuntem que en el dibuix s’observa un profund barranc 
entre aquestes y la Suda  
 

 
F.06 Plànol de l’any 164213 
                                                      
13 Planta de la cuidad de Tortosa y de sus fortificaciones, Miguel González Mendoza, 8 – 7 -1642. Archivo 
general de Simancas, M. P. Y D. V – 174; G. A., leg 1499 
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El primer recinte -anomenat també glacis- és un espai allargat d’una superfície de 4.300 
m2, lliure d’edificacions, delimitat per tres murs i la Suda, que en el seu origen facilitava 
i protegia l’accés a les primeres Avançades. Dos dels seus murs –el sud amb el portal 
de la Bassa i l’est amb una torre a cada extrem i una central- formaven part de la mura-
lla medieval de la ciutat; el tercer mur del tancament, el del nord, es va aixecar junt amb 
la primera Avançada del segle XVII. Sembla que en aquest moment constructiu s’ha 
terraplenat el dalt citat barranc a la falda del turó de la Suda. Així ho testimonia el portal 
de la Bassa tapiat durant pràcticament tres segles i obert en l’any 1972 quan es va tra-
çat la carretera que uneix els barris Remolins i Rastre, moment en què s’obriren també 
dos portals en els murs sud i nord, respectivament, per a donar pas a la nova carretera. 
L’alçada dels murs sud i nord a l’exterior del recinte, augmentada per l’aflorament rocós 
de la base, es considerable i, al contrari, al l l’interior del recinte on passa d’aprox. 1 m. 
Respecte els elements defensius i constructius apuntem que el mur sud conté un tram 
amb pas de ronda i uns quants merlets tapiats en la seva part est; el del costat nord 
presenta restes de pas de ronda amb merlets, una porta que comunica amb el pas de 
ronda de la muralla de Remolins, uns restes de canoneres i d’un element que de mo-
ment resulta difícilment interpretable. La part central de la base rocosa del potent tram 
de muralla est, tot amb pas de ronda, esta perforada: aquesta obertura artificial condu-
eix a les primeres Avançades. 
 

  
F. 07 Foto aèria de la Suda, anys cinquanta del segle XX. La fletxa indica el portal de la 
Bassa, l’·lipse la zona rebaixada en l’any 1972  
F. 08 Portal de la Bassa al estar buidat, l’any 1972 
 

L’espai destinat a les primeres Avançades, relativament reduït d’uns 2.500 m2, comen-
ça amb el fossat al peu de la muralla medieval flanquejat al sud i nord per unes barba-
canes baixes de planta semicircular amb canoneres en el coronament, molt malmeses. 
A continuació del fossat hi ha l’element principal defensiu, dit hornabec, format per dos 
semibaluards –sud i nord- laterals units per un cos allargat central: la seva cortina est 
donava a fossat, aplanat en construir les segones Avançades; la cortina posterior té 
adossades rampes i escales que faciliten l’accés a la part superior on estan emplaça-
des en total catorze canoneres. El semibaluard sud alberga un polvorí, el nord un pas 
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de comunicació amb l’antic fossat. L’alçada des de les canoneres fins el peu de la cor-
tina est és de uns 11,90 m, la llargada de l’ hornabec, des de l’extrem nord a l’extrem 
sud dels semibaluards, és de uns 66,50 m. 
 

Les segones Avançades, d’una superfície d’uns 14.500 m2 complementen les defenses 
del dors de la Suda. Tenen com espai central, adjacent al fossat aplanat, una plaça 
d’armes de 3.500 m2, en el present sense cap construcció. La plaça disposa en tot el 
llarg dels flancs sud i nord, sendes barbacanes des de on es dominen visualment els 
barrancs del Cèlio i del Rastre. El front est és, des de el punt de vista de fortificació 
clàssica, irregular. Val a dir disposa d’un semibaluard (al sud) i d’una cortina central. Al 
costat oposat de la cortina (al nord), enlloc d’altre semibaluard, la cortina continua i limi-
ta amb l’accés des de la barbacana que desemboca en el fossat del front est. Al costat 
oposat de l’accés hi ha el cos de guàrdia, una edificació tipus baluard amb diverses es-
pais a l’interior. En les Guerres Carlines aquest lloc d’accés es va remodelar, fortificant-
lo amb murs espitllerats. Apuntem que tan el cos de guàrdia com la cortina i el semiba-
luard disposen de varies canoneres en el coronament. Davant la potent façana est, 
d’uns m 63,00 de llarg i d’uns 7,50 m d’alçada, es manté fins l’actualitat la primera línea 
defensiva en forma zig-zag, formada pel fossat amb un revelí protegint la cortina, un 
camí cobert amb les travesses dificultant els accessos i finalment per l’espaiós glacis.  
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins  
 

 
F. 09 Planta general 
 
Per la interpretació de les dades que es posseeixen, sembla que el sector de les mura-
lles de Remolins ja existia abans de la renovació completa de les muralles medievals 
del darrer terç del s. XIV, ja que consta com a tal en referències de 1348, i que proba-
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blement fos del s. XIII. Segons apunta Jacobo Vidal, hi van estar presents en la cons-
trucció d’aquest tram pedrapiquers actius llavors en la construcció de la Seu 14. Apunta 
la possibilitat que el mestre Frenoy estès vinculat en el traçat de la Torre del Cèlio o 
Torre Grossa com se la coneix documentalment i que es va iniciar el 1397. La cons-
trucció de la torre es va allargar fins el 1411, llavors sota la direcció de Ramón Domè-
nech. 
 
Aquest sector és un dels tres (l’altres son la Suda i el barri del Rastre) que manté una 
part de la seva morfologia medieval recognoscible, malgrat ser exposat directament a 
l’enemic en els diferents esdeveniments bèl·lics i malgrat les reparacions posteriors. 
Aquests muralla tancava durant segles el barri jueu al seu perímetre exterior nord-est. 
Està composat de la citada robusta torre anomenada del Cèlio o Grossa i d’una muralla 
d’uns 205,50 m de llarg que podem dividir, observant el seu traçat en un lleuger zig-zag, 
en tres trams; actualment té una alçada de aprox 7,50 m, però en el passat era bastant 
més alta. Al dibuix de A. Wijngaerde, de l’any 1563, tot el sector esta rodejat per un 
fossat –o vall- i un avantmur; aquest darrer element està eliminat i la vall terraplenada. 
Una part de l’alçada ha quedat sebollida sota el terraplenat i les altres capes de terres 
aportades en el transcurs dels segles per les riuades i el home.  
 

 
F.10 Muralla de Remolins. Detall del dibuix de A. Wijngaerde, any 1563 
 
El primer tram es recte, inclou la torre a l’extrem nord, d’uns 12,20 m d’alçada i diàme-
tre de 10,00 m, i la muralla de 62,00 m de llarg, ambdós elements restaurats recent-
ment. En la restauració destaquem les principals intervencions que són la restitució 
d’accés al pas de ronda, el pas de ronda i una filada d’espitlleres en el coronament. 
L’entrega amb el següent tram, en l’angle obert, és molt descuidada i a l’exterior sem-
bla, segons l’acabat del tram dos, que aquí existia un element defensiu de construcció 
posterior i que el parament del primer tram no es contemporani al parament contigu.  
 
El tram dos, d’uns 60,00 m de longitud i que arriba fins el mur de contenció nord del 
jardí del Princep, te aspecte, des de el punt de vista constructiu, genuïnament medieval 
                                                      
14 VIDAL, Jacobo: Les muralles de Tortosa a la baixa edat mitjana.- p. 56-57 
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malgrat les preparacions, ja que té pas de ronda en tot el seu recorregut i manté em-
merletat bona part del coronament; a cada costat dels merlets hi ha una pedra polle-
guera per col·locar-hi l’eix horitzontal d’uns mantellets, és a dir, uns protectors de fusta 
dels defensors, situats al pas de ronda. Apuntem que en algun esdeveniment bèl·lic 
posterior, possiblement del segle XIX, els merlets van ser perforats i adequats com a 
fuselleres. Al parament proper al jardí existeix un portal secundari de les muralles de 
Tortosa denominat dels Jueus; per aquest es anava al cementiri jueu situat a la falda 
nord de la muntanya propera i també servia de sortida d’emergència en les nombroses 
riuades de l’Ebre. En la documentació consta que s’ha bastit, en lloc d’un primitiu portal, 
l’any 1421. El portal, en bona part sota terra degut als estrats de terra acumulada, està 
acabat a l’exterior amb un arc de mig punt i a l’interior amb un arc escarser, ambdós 
construïts amb dovelles i carreus de pedra picada com els brancals. En els brancals es 
pot mesurar el gruix de la muralla que és d’uns 2,20 m. El coronament al voltant del 
portal està espitllerat, possiblement renovat en les guerres Carlins, just en el moment 
de condicionar els merlets amb fuselleres. 
 
Tot vorejant el jardí i contigu al camp de futbol, el recorregut de l’últim tram és d’uns 
88,00 m a l’intrior. Es de planta lleugerament corbada, s’estén a continuació del portal 
dels Jueus de manera pràcticament horitzontal, per seguir, a partir del camp de futbol, 
la forta pujada de la muntanya. Pel que fa a l'aparença formal, podem repetir allò que 
s'ha dit respecte al tram precedent: presència dels elements defensiu medievals parci-
alment mutilats en un pany on s'aprecien consolidacions posteriors. El tram conclou a 
l’extrem sud, en la zona de contacte amb les Bastides, amb una porta d’entrada al pas 
de ronda que té un ampit protector d’obra.  
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents  
 

 
F. 11 Planta general 
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Fortí del Bonet15 es un petit reducte fortificat amb el seu corresponent fossat, construït 
estratègicament -en el lloc d’una petita construcció de guaita més antiga- com una 
avançada sobre un turó amb vistes privilegiades sobre el barranc del Rastre, la Suda i 
les seves Avançades i sobre la part septentrional del turó Sitjar.  
 
El terme de Bonet apareix a partir de principis del s. XIX. Abans es denominava reducte 
o bastió del Rastre, terme de més clara identificació per la seva ubicació i funció defen-
siva del sector de la porta del Rastre. Ja el trobem situat en el plànol de 1642 i de 1648, 
dibuixat, això sí, aïllat de la resta de les fortificacions. En les relacions d’obres efectua-
des amb motiu de la guerra dels Segadors no queda definit com a tal, la qual cosa ens 
indica una construcció anterior a l’empenta constructiva de llavors. Posteriorment, en el 
segle XVIII, s’han realitzat reformes -la data de 1708 apareix a la llinda del portal 
d’accés- i al fortí s’han adossat al nord i sud llenços de muralles d’unió –enllaços- amb 
les Avançades i el Sitjar respectivament: amb aquesta reforma el Bonet va passat a 
formar part del primer recinte defensiu del barri del Rastre. 
 

 
F. 12 Vista de fortí del Bonet i la muralla adossada al nord des del  
barranc de Rastre. Gravat de A. Laborde començament del segle XIX.  
 
El fortí, d’uns 750,00 m2 i 9,00 m d’alçada, de planta hexagonal i paraments lleugera-
ment atalussats, consisteix en planta baixa, terrat i un petit pati en la part posterior. 

                                                      
15 Un “bonet” es una gorra amb forma de prisma hexagonal empleat en els hàbits clericals, no obstant des 
de el punt de vista militar una fortificació en forma de bonet nomes desenvolupa tres de les seves cares. 
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L’entrada dóna al pati i es realitza a través d’un portal format a l’exterior per una llinda i 
brancals de pedra picada i a l’interior amb volta de canó de maó a plec de llibre sobre 
brancals de maçoneria. Apuntem que el gruix del mur, pres en el portal d’entrada, es 
d’uns 3,90 m. El pati, amb uns gruixuts arcs de suport de pas de ronda en els dos 
panys que donen a la cuitat, té la funció de distribuïdor; val a dir, que per una banda 
des de aquí s’accedeix a dos espais rectangulars -un dels quals conté una cisterna- 
construïts amb volta de maçoneria a proba de canó, adossats als murs laterals i sense 
obertures a l’exterior, per l’altra banda, existeix una rampa central que puja a la terrassa 
i al pas de ronda. En els empits dels dos panys exteriors de la terrassa units en l’angle 
agut, estan emplaçades quatre canoneres per situar-hi la artilleria; en l’ esmentat angle 
agut i com a emfatització de l’alçada en uns paraments elevats emmerletats, s’ubicava 
originalment una garita: avui la major part d’aquest detall defensiu està ensorrat. Cal 
remarcar que un pany sota la malmesa garita porta un gran escut esculpit en pedra en-
cara no desxifrat. 
 
El llenç de la muralla adjacent al nord baixa amb traçat recte des del fossat, seguint 
perpendicularment els abruptes desnivells de l’escarpat vessant fins arribar, ja en forma 
de zig-zag, a la plana inferior del barranc de Rastre on queda interrompuda, desprès de 
150 m de recorregut, pel carrer de Mare de Deu de la Providència. En aquest lloc es 
situava el portal del Rastre, entrada a Tortosa des del nord-est, defensat per un petit 
bastió. A partir de l’ enderrocat portal, la muralla torna a ascendir; el traçat és irregular 
igual que en el tram anterior, però el pendent de la pujada és més atenuat. Desprès 
d’uns 100 m la muralla arriba al flanc sud de la primera Avançada de la Suda. El llenç 
de muralla, de desigual gruix i alçada, està molt malmès i, en parts, inexistent. En el 
coronament, probablement refet en les guerres Carlines, s’intercalen trams ruïnosos, 
trams amb espitlleres i trams amb merlets. Als elements defensius que han perdurat se 
sumen dues garites de guaita amb un tros de pas de ronda i, en el angle sortint, a prop 
del portal, s’aprecien restes d’una tercera.  
 
La muralla adjacent al sud del Bonet, de un 85,00 m de llarg, arrenca amb un tram em-
plaçat sobre una base relativament horitzontal on, a prop del fortí s’ubica una petita por-
ta. Atesa la descurada realització, amb maons i maçoneria, aquesta porta és probable-
ment posterior a la construcció de la muralla. A pocs metres de la porta, el llenç co-
mença a davallar al fons del barranquet. El llarg d’aquests dos trams –horitzontal i incli-
nat- és d’uns 50 m que queden separats de la segona meitat per un trencall del mur 
amb l’accés als terrenys del la Congregació de Sant Josep. Els restants 35 m de la mu-
ralla sud transcorren pujant la pendent del barranquet fins a trobar-se amb la fortificació 
exterior del baluard de Carme. 
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Sector 5. Muralles del barri del Rastre: trams del Portal de l’Olivar i de Santa Clara  
 

 
F. 13 Planta general  
  

Es tracta d’una altre sector de pervivència del clos murallat medieval, bastir a partir de 
l’empenta constructiva del nou recinte del darrer terç del s. XIV. La seva funció era tan-
car a l’est el barri que anava des de la falda sud de la Suda, passant per la plana del 
barranc del Rastre, fins la falda nord del Sitjar. La seva construcció esta documentada 
en el llibre d’obres de murs i valls de 1367; aquí s’anoten des del 22 d’abril d’aquell any 
totes les feines que comporta l’enderrocament de murs i estructures antigues i el basti-
ment de noves. El pany de muralla que davalla des del Sitjar fins la plaça del Rastre 
enllaçava originàriament amb les estructures del convent i església de sant Domingo. 
Abans que no es fes el portal de l’Escorxeria el 1349, el portal de l’Olivar era el més 
important del sector de llevant de la ciutat. Al principi del segle XVIII, al construir la mu-
ralles contigües al fortí del Bonet es va creat una nova fortificació de la cuitat, de mane-
ra que les muralles gòtiques s’han convertit en muralles interiors, val a dir que aquestes 
formaven una segona línea defensiva; la línea existí fins a la segona meitat del segle 
XIX, època en què s’enderrocà de la part central, el portal de l’Escorxeria inclòs, per 
construir l’eixample del barri del Rastre. De la muralla medieval han sobreviscut els dos 
trams laterals que son el del portal de l’Olivar i el de Santa Clara.  
 
El tram del portal de l'Olivar té uns 85,00 m de llarg des de la porteta al costat del cos 
de guàrdia de la Suda fins la antiga i malmesa torre del Rastre, però només aproxima-
dament dos terços correspon realment a la muralla, ja que la resta ha desaparegut al 
construir nous edificis al barri del Rastre. 
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F. 14 Muralla de tram desaparegut de l’Olivar adjacent al carrer Providencia, anys 50 
del segle XX. Actualment perviven unes restes de la torre en l’edifici de Ensenyament. 
 
L’alçada a l’exterior és només d’uns 5,00 m, degut al fet que la base original està en 
gran manera soterrada sota zones adjacents terraplenades i aplanades: aquest canvi 
de fisonomia es podia haver produït quan, al principi del segle XX, el tram estava en-
globat en una fàbrica del gas. A l’interior, la muralla, amb l’alçada molt desigual, té inte-
grats uns elements defensius de datació incerta, ja que no semblen contemporanis a la 
muralla gòtica. Es tracta d’un pas de ronda molt interessant, paral·lel al coronament en 
pendent i suportat per una sèrie d’arc i murs. Uns arc son rampants i uns altres rebai-
xats, tots recolzen en murs de tipus contraforts, perpendiculars a la muralla que neixen 
d’una base construïda compartida. L’altre element és una filera d’espitlleres vistes evi-
dentment també a l’exterior. A continuació del tram descrit hi ha la façana est dels 
Col·legis reals on es troba el recentment obert portal de l’Olivar: la seva amplada és 
d’1,5 m i l’alçada actual és d’un 2,00 m; tan els brancals com l’arc de mig punt són de 
pedra treballada. 
 
El segon tram, d’uns 124,00 m de llarg, de 2,20 de gruix, amb dos panys i una torre, és 
el tram medieval més impressionant atès que les gran proporció dels paraments –
excepte el primer pany en part enderrocat- i la seva morfologia son pràcticament origi-
nals. La primera meitat de la muralla transcorre sobre un terreny horitzontal: és un nivell 
que segurament no coincideix amb el medieval, ja que a la base de la muralla existia 
una vall i una barbacana similar a la muralla de Remolins on, com aquí, aquests ele-
ments van ser eliminats en el seu moment. Lla planta de la segona meitat de la muralla, 
fins arribar a una torre medieval ja del sector del Sitjar, s’assenta sobre una base roco-
sa, tot seguint perpendicularment les corbes de nivell. Els dos panys tenen un pas de 
ronda continuo i escalonat, creat en el gruix del mur i parcialment protegit amb l’empit 
d’obra. En el malmès coronament adjacent a la ronda s’aprecien uns merlets tapiats i, 
esporàdicament, uns forats amorfs a manera d’espitlleres. La torre, que s’ha mantingut 
pràcticament en tota la seva alçada, és de tipus de torre en proa o de diamant; al nivell 
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superior, amb l’entrada des del pas de ronda, hi ha una habitació sense sostre i amb 
una finestra en cada un dels panys que donen a l’exterior. Aquestes son les úniques 
obertures – a banda dels desaigües del coronament- que té la torre. Malgrat els para-
ments cecs, de moment no es pot assegurar –igual que s’esdevé amb les torres de la 
Suda- que la torre és massissa, val a dir que no disposa de cap altra estança en el seu 
potent volum. 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar  
 

 
F. 15 Planta general 
 

El turó Sitjar és el segon promontori de Tortosa (el primer és la Suda), d’una superfície 
realment molt extensa d’uns 44.150 m2 i amb el perímetre total d’uns1.060 m. És molt 
versemblant que aquí s’ubiqués l’oratori a l’aire lliure de que ens parlen les cròniques 
àrabs, la qual cosa ens pot indicar que fins i tot hi hagués alguna mena de proteció pe-
rimetral que emmarqués tot l’espai. No sabem en quin moment, però una de les funci-
ons que aviat va adquirir aquest sector, com el seu topònim ens indica, és de camp de 
sitges. El gra s’hi estotjava, es creu, fins la baixa edat mitjana. El lloc, conegut en la 
documentació del s. XII i XIII com Badaluc, s’hi va instal·lar convent carmelità del Mira-
cle, enderrocat al s. XVII, en l’època de modernitzar les fortificacions del turó.  
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La fortificació documentada es remunta al segle XIV, quan el Sitjar es va integrar en el 
clos murallat de la cuitat. La millora de la fortificació del cimadal es va produir en la se-
gona meitat del segle XVII amb la construcció de tres baluards. En el plànol de 1708 
s’observa que les cortines entre els baluards porten adossades unes torres rectangu-
lars: aquests paraments són encara de morfologia medieval, i la seva remodelació es 
va produir en el segle XVIII. Apuntem que des de l’any 1740 fins als anys seixanta del 
segle passat en el turó estava emplaçat el principal quartell militar de Tortosa; actual-
ment domina el turó l’hospital de la Verge de la Cinta. 
 

 
F. 16 El turó Sitjar en el plànol16 de 1708 que correspon a setge del duc d’Orleans en la 
Guerra de Successió. En el turó es observa el convent de Carmelitans. 
 
Els tres baluards es denominen del Carme segons el convent Carmelita proper (al est), 
del Sant Crist (el central) i de l’Esperit Sant (al sud)17 i estan construïts estratègicament 
en els angles sortints de la muralla; l’alçada màxima és de 10,00 m, 17,90 m i 11,30 m 
respectivament. Tots tres són uns baluards barrocs clàssics, de planta poligonal i de 
volum terraplenat, amb els paraments inclinats cap al nivell superior on se situa l’empit 
gruixut amb canoneres per situar-hi artilleria. L’interior del baluard del Carme conté, a la 
vista, una torre octogonal amb el portal de Tarragona adossat, ambdues construccions 
de les muralles son del segle XIV. Medieval, amb dues torres mutilades, és també el 
llenç que tanca el turó vers el nord-est i que és la continuació del muralla de Santa Cla-
ra de la muralla de Rastre. Podria ser que tan els dos altres baluards com les cortines 
tinguin també en el seu interior la muralla i les torres pretèrites. Remarquem un detall 

                                                      
16 Plan de la Ville et Château de Tortose, Service Historique de l’Armée de Terre, arxiu Vincennes 
17 El nom de baluards varia segon l’època i plànol: aquí és denominen com en el plànol de l’any 1708, que 
son els noms més utilitzats fins l’actualitat.  
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interessant, que es una clau de volta amb la representació de Mare de Deu seient i el 
nen Jesús de peu reaprofitada i incrustada en el parament est del baluard. 
 

  
F. 17 Clau de volta en el parament est del baluard de Carme 
 
El terreny a l’est del Sitjar es pla, de fàcil accés i per això, el sistema abaluardat de la 
zona es va completar amb un ample fossat i amb el corresponent camí cobert. 
S’accedia al fossat per un pas amb volta, realitzat en el volum del baluard del Carme i 
que conduïa a un cos de guàrdia baix, adossat al seu parament sud: des de aquí 
s’entrava al fossat per una poterna. 
 
Les dues cortines –sud i nord- que uneixen els baluards tenen una alçada de aprox. 
9,50 m i 7,50 m respectivament; els seus paraments son pràcticament idèntics als dels 
baluards: és a dir, són inclinats i en els gruixuts coronaments, actualment molt malme-
sos, s’ubiquen diverses canoneres. En la cortina sud, a prop del baluard de Sant Espe-
rit es troba un portal de pedra picada acabat en un arc recte adovellat; sobre l’arc res-
salta el front d’una volta de maó: el parament entre el front i l’arc esta massissat. Com 
ho demostren alguns plànols, tota l’entrada es va realitzar, posteriorment a la caponera 
–element fortificat de protecció- que unia, a través d’un profund barranc, el Sitjar i el 
fortí d’Orleans.  

  
F.18 Detall de comunicació d’Orleans amb Sitjar, l’any 175018 
F.19 Detall de comunicació d’Orleans amb Sitjar, l’any 183719 
 
                                                      
18 Porción del recinto de Tortosa llamado Las Brechas por J. Caballero en 1750, Con una planta del fuerte 
de Orleáns y su comunicación con la Pplaza, Servicio historico militar, 9222 
19 Detall del planol publicat per Belmás en 1837 com a il·lustració del llibre “ Journaux des Sièges” 
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En els anys de la construcció de l’hospital es va enderrocar un tros de llenç nord en el 
veïnat del baluard del Carme. Per a poder creuar el fossat i accedir a l’hospital es va 
edificar aquí, en la mateixa època, un pont de pedra. 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans  
 

 
F. 20 Planta general 
 
El fortí pertany al sistema defensiu exterior construït estratègicament en el perímetre 
de la cuitat entre els segles XVII i XVIII, del qual han persistit fins el present també les 
Avançades de la Suda, el Bonet i les Tenasses. L’Orleans es va construït durant la 
Guerra de Successió, una vagada conquerida Tortosa pel duc d’Orleans a l’any 1708 
precisament des d’aquest front; les seves funció eren de vigilar i cobrir amb el foc el 
flanc est descobert del Sitjar, les esplanades contigües i l’entrada des de el sud a Tor-
tosa entre altres. El fort es el paradigma del sistema defensiu empíric al que s’ha fet 
referència abans i que caracteritza Tortosa. És a dir, que l’experiència de l’atacant en 
comprovar el punt feble de la ciutat li va servir per reforçar precisament aquest punt un 
cop la ciutat era en poder seu. Respecte a la nomenclatura també és clara i exemplifi-
cant. Les recerques arxivístiques dutes a terme fins el present no han donar els fruits 
desitjats en quan a la localització de documentació coetània que ens informi sobre el 
projecte i la realització del mateix. Les úniques referències són, com s’ha dit per aquest 
període molt genèriques i lacòniques. En el plànol de 1708 apareix com a projecte. 
 
 El conjunt, condicionat en la configuració per l’emplaçament, té com elements princi-
pals dos amplis baluards. El primer, d’una superfície de 1.670 m2, protegit per un pro-
fund fossat que envolta tres de les cinc paraments i encarat vers a l’altiplà és un balu-
ard barroc clàssic amb canoneres per col·locar-hi peces de artilleria. El volum interior 
del baluard està terraplenat amb l’excepció de tres espais, emplaçats en la seva part 
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posterior que son: un petit reducte poligonal incrustat parcialment en el parament nord 
–la gola- que fa d’entada al baluard, una sala amb volta a prova de canó destinada a 
polvorí, adossada al parament sud-oest i, per fi, una petita cova en la proximitat del 
polvorí. El reducte de la gola té en el coronament una fila de fuselleres que disposaven 
originalment d’un pas de fusta accessibles per una escala d’obra i que des de la seva 
porta d’entrada parteix un pas cobert d’unió - una caponera- amb el Sitjar. El segon 
baluard –o tenassa que defensava el flanc dret de primer baluard- té una superfície de 
1.760 m2 i esta adossat a la contraescarpa sud-oest del fossat; l’emplaçament just da-
vant el precipici del barranc determina la seva planta poligonal, completament irregular. 
S’hi accedeix des de la part posterior del primer baluard, és a dir, vorejant el mur de 
tancament nord oest, actualment ja inexistent, s’arriba per unes escales a la plataforma 
terraplenada des d’on són accessibles les múltiples canoneres. Apuntem que en tota la 
zona nord-est, a l’interior del volum del segon baluard i a nivell del fossat està construï-
da, amb volta a prova de canó, una allargassada galeria amb espitlleres: la seva funció 
era precisament la defensa del fossat contigu. Els dos baluards estan units per un camí 
cobert, amb travesses i entrades. 
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses  
 

 
F. 21 Planta general  
 

El Fortificació de Tenasses, d’uns 26.400 m2, es va edificar, passat el barranc del Cèlio, 
com a una avançada defensiva de la muralla nord de Remolins, aprofitant una superfí-
cie plana sobre una base de formació geològica rocosa que té la forma de fletxa orien-
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tada precisament vers l’ esmentat barri. Malgrat el nom, tècnicament no respon a la ti-
pologia d’arquitectura militar de “tenasses” , sinó que adopta el criteri de la suma de 
mitjos baluards, tipus hornabecs. Podria ser que el terme vingui determinat, popular-
ment, no tant per l’estructura del fort sinó per la posició front a tot el complex defensiu.  
 
El fortí esta formant per dos recintes contigus, però clarament diferenciat, bastits en 
dues etapes pròximes (al final de segle XVII i principi del segle XVIII), ja que en un plà-
nol de Tortosa de l’any 1708 apareix dibuixat el primer recinte com realitzat i el segon 
projectat, però no apareixen en el plànol d’enginyer militar Beaulieu de l’any 1650. 
Respecte el començament de la construcció apuntem la carta del governador d’any 
1647: “...estan habiertos los cimientos del fuerte que se ha designiado sobre la Villanu-
eva...”. 20 
 
Els recintes que contenen nombrosos elements defensius els anomenem de la següent 
manera: 
 
Subsector 1. Tenasses del segle XVII 
Subsector 2. Tenasses del segle XVIII 
 
El primeres Tenasses, que datem al segle XVII, tenen un cos defensiu principal parci-
alment terraplenat, potent i edificat amb molta cura que, des de el punt de vista cons-
tructiu i formal és una joia de la arquitectura militar. El volum del cos, d’altura d’uns 
8,00 m, esta format per un front amb dos semibaluards units per una cortina central 
curta –l’hornabec- i dos flancs laterals, units a la part posterior formant un angle agut. 
El flanc lateral de l’hornabec de l’esquerra dóna directament a l’exterior, sobre un pre-
cipici rocós, el flanc següent, protegit ja per una muralla perimetral, conté un portal 
d’entrada a un pati, d’una composició formal molt similar a la del fortí del Bonet: un por-
tal format a l’exterior amb un arc recte i brancals de pedra picada i a l’interior amb volta 
de canó de maó a plec de llibre sobre brancals de maçoneria. El flanc de l’hornabec a 
la dreta juntament amb el flac contigu, donen a un pas envoltat al costat oposat per 
una muralla perimetral. Aquesta muralla s’uneix al sud amb la muralla perimetral que 
ve d’esquerra pel el portal d’accés a les primeres Tenasses i al nord continua en la mu-
ralla de tancament de les segones Tenasses. Després del front abaluardat es troba un 
fossat i el corresponent camí cobert, uns elements actualment molt degradats. 
 
Per un portal de pedra en la cortina central de l’hornabec, i seguint un pas estret, 
s’arriba a dues sales de desigual grandària, destinades a magatzem de pólvora: cada 
un dels tres espais té una volta a proba de canó. La sala més gran ventila a l’exterior 
amb dues finestres altes i es comunica amb el pati a través d’un altre pas, aquest de 
dimensió més curta. Com es pot observar, el pati, té la funció de distribuïdor: des d’ 
aquí es puja per una rampa, o bé una escala, a la part superior del cos defensiu on es 
situen, en el gruix de l’empit, divuit canoneres i dos accessos a unes garites, ja ender-
rocades, ubicades en els angles sortints dels hornabecs. A més, l’escala dóna per una 
banda a un pas de ronda suportat, igual que a el fortí del Bonet, per uns potents arc i, 
per altra banda a un estret pas que finalitza en una voluminosa cisterna amb volta a 

                                                      
20 Aparici T. XVl F. 433 Carta D. Baltazar Rojas Pantoja en 28 de abril 1647 
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proba de canó. Com a cosa curiosa apuntem, que al mig del nivell superior, prop de la 
volta del polvorí, hi ha un suport de parallamps bastit en carreus. 
 
Les segones Tenasses és un recinte fortificat, de dimensions realment considerables, 
ubicat a continuació del fossat de les primeres Tenasses i que es expandeix vers 
l’altiplà nord. El nucli central es un gran recinte de 8.500 m2 que anomenem Plaça 
d’armes i que actualment es lliure de d’edificacions, però segons unes empremtes en 
els murs límits dels flanc est i oest i uns plànols antics, en el passa aquí es trobaven 
diferents construccions. El front nord es on es concentren els elements de una fortifica-
ció abaluartada: val a dir dos grans semibaluards units per una cortina central –
l’hornabec- precedit per un fossat amb un revelí i d’un camí cobert amb unes estretes 
entrades protegides por unes travesses. Apuntem que en la cortina central es situa un 
conjunt d’entrada a la plaça d’armes creat per un parament de carreus i un portal amb 
brancals i l’arc rebaixat construïts en pedra treballada.  
 

 
F.22 Detall de camí d’unió de Tenasses amb el portal de Vimpesol de Remolins. El ca-
mí esta excavat parcialment a la roca i, molt degradat, existeix fins l’actualitat.21 

                                                      
21 Plano de Tortosa, any 1773, Servicio Geográfico de Ejercito, Tortosa 302 
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2.3. Mesures dels sectors i de seu l’entorn  

Donada la complexitat i l’extensió del conjunt monumental de les muralles i les fortifica-
cions, distingim entre diverses mesures de superfícies i de longituds indicats a continu-
ació. 

2.3.1. Perímetre construït i trams lineals dels sec tors 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 
 
Perímetre de la muralla del turó, inclou baluard Poterna  
de general Ortega (trams 1,2,3,4,5,6) 728,00 m 
Façana sud-est exterior (trams 7,8) 160,00 m 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
 
Perímetre d’Avançades, inclou camí cobert (subsectors 1,2,3) 970,00 m 
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Total longitud de tram 210,00 m  
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Muralla adjacent al nord (tram 1,2) 250,00 m 
Muralla adjacent al sud (tram 4) 85,00 m 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: de portal de l’Olivar i de Santa Clara  
 
Muralla de portal de l’Olivar, inlou façana amb portal de l’Olivar 85,00 m 
Muralla de Santa Clara 129,00 m 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Perímetre del turó, inclou fossat 1.060,00 m 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Perímetre del Fort, inclou camí cobert 430,00 m 
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Perímetre de Fortí, inclou camí cobert 870,00 m 
______________________________________________________________  
Total perímetre construït i trams lineals 4.977,00 m 
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2.3.2. Superfície ocupada per sectors 
S’inclou la superfície construïda i els espais lliures dins dels sectors 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 
 
Plaça superior del turó 12.970,00m2 

 

Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
 
Subsector 1: Recinte d’accés des de la Suda 4.300,00 m2 
Subsector 2: Avançada 1 2.500,00 m2 
Subsector 3: Avançada 2 14.000,00 m2 

 
Conjunt d’Avançades 20.800,00 m2 
 

Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Fortí del Bonet (tram 3) 750,00 m2 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Conjunt del turó Sitjar 44.150,00 m2 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Baluard 1 1.670,00 m2 
Baluard 2 1.760,00 m2 
Fossat i camí cobert 2.000,00 m2 
 
Conjunt Fortí d’Orleans 5.430,00 m2 
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Subsector 1. Tenasses 1 16.500,00 m2 
Subsector 2. Tenasses 2 9.900,00 m2 

 
Conjunt Fortificació de Tenasses 26.400,00 m2 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Total superfície ocupada per sectors 110.500,00 m 2 
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2.3.3. Superfície d’elements construïts dels sector s22 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 
 
Tram 1: 
TO4: 286,29 m² 
LE: 258,38 m² 
TO3: 318,19 m² 
LE: 182,23 m² 
TO2: 339,42 m² 
LE: 165,85 m² 
TO1:   99,85 m² 
_______________  
Total:1.650,21 m²  
 
Tram 2: 
TO6: 193,64 m² 
LE: 612,46 m² 
TO5:   70,17 m² 
LE: 277,69 m² 
_______________  
Total:1.153,96 m²  
 
Tram 3 - superior: 
TO8: 923,53 m² 
LE: 368,69 m² 
TO7: 153,72 m² 
LE: 201,89 m² 
_______________  
Total:1.647,83 m²  
 
Tram 3 - inferior:  
_______________  
Total:1.313,02 m²  
 
Tram 4: 
LE: 305,22 m² 
TO9: 155,80 m² 
LE: 356,11 m² 
_______________  
Total L:817,13 m²  
 
Tram 5: 
LE:     59,13 m² 

                                                      
22 No es comptabilitzen els trams indicat en l’apartat 1.7. Llistat de paraments pendents d’aixecament en la planimetria base del 
Pla director, capítol 1 
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TO12:     90,80 m² 
LE:   128,40 m² 
TO11:     71,96 m² 
LE: 1.123,84 m² 
_______________  
Total:1.574,13 m²  
 
Tram 6: 
LE: 319,19 m² 
TO13: 327,03 m² 
LE: 540,14 m² 
_______________  
Total:1.186,36 m²  
 
Tram 7: Total L:523,94 m²  
Tram 8 – alçat superior: Total 371,56 m²  
Tram 8 – alçat inferior: Total L:215,02 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 9.140,20 m2 

 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
 
SUBSECTOR 1 
 
Tram 1: 
LE: 1.492,39 m² 
TO3:   242,02 m² 
_______________  
Total:1.734,41 m²  
 
Tram 3 – Alçat intramurs: 
TO1:   65,35 m² 
LE: 614,96 m² 
TO3:   42,06 m² 
_______________  
Total:722,37 m²  
 
Tram 3 – alçat extramurs: 
TO3: 176,25 m² 
LE: 514,55 m² 
TO1: 238,29 m² 
_______________  
Total L:929,09 m²  
 
SUBSECTOR 2 
 
Tram 1: Total:92,96 m²  
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Tram 2: Total:266,95 m²  
Tram 3: Total:696,39 m²  
Tram 4: Total:366,52 m²  
Tram 5: Total :672,58 m²  
Tram 6: Total:598,23 m²  
 
SUBSECTOR 3 
 
Tram 1: Total:1.505,62 m²  
Tram 2: Total :531,73 m²  
Tram 3: Total:387,54 m²  
Tram 4: Total :628,54 m²  
Tram 5: Total:186,83 m²  
Tram 6: Total :647,56 m²  
Tram 7: Total:472,40 m²  
Tram 8: 
Entrada carlina:  79,95 m² 
Cos de guàrdia 841,33 m² 
____________________________ 
Total: 921,28 m²  
 
Tram 9: Total:495.88 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 11.856,88 m2 
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Tram 1 – alçat intramurs:  
TO: 120,53 m² 
LE: 401,40 m² 
_______________  
Total:521,93 m²  
 
Tram 1 – alçat extramurs:  
LE: 388,91 m² 
TO: 119,96 m² 
_______________  
Total:508,87 m²  
 
Tram 2 – alçat intramurs: Total:421,87 m²  
Tram 2 – alçat extramurs: Total:448,31 m²  
Tram 3 – alçat intramurs: Total:1.061,48 m²  
Tram 3 – alçat extramurs: Total:614,64 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 3.577,10 m2 
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Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Tram 1: Total:1.053,11 m²  
Tram 2: Total:492,70 m²  
Tram 3 
PA6: 148,02 m² 
PA5: 201,30 m² 
PA4: 208,97 m² 
PA3: 134,87 m² 
_______________  
Total:693,16 m²  

 
Tram 4: total:536,36 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 2.775,33 m2 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: de portal de l’Olivar i de Santa Clara 
 
Tram 1 – alçat intramur: Total:390,02 m²  
Tram 1 – alçat extramur: Total :356,75 m²  
Tram 2 – alçat intramur: Total:1257,74 m²  
Tram 2 – alçat extramur: 
LE: 784,13 m² 
TO: 436,80 m² 
LE: 657,39 m² 
_______________  
Total:1.878,32 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 3.882,83 m2 

 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Tram 1.1: Total:1.212,39 m²  
Tram 1.2: Total:307,15 m²  
Tram 1.3: Total:559,73 m²  
Tram 2: Total:841,93 m²  
Tram 3: Total:1.555,57 m²  
Tram 4 – alçat extramur: Total:735,54 m²  
Tram 4 – alçat intramur: Total:127,63 m²  
Tram 5: Total:529,93 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 5.869,87 m2 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Tram 1.1: Total:1.078,97 m²  
Tram 1.2 – alçat exterior: Total:241,16 m²  



Pla director de les muralles de Tortosa 

   86 

Tram 1.2 – alçat interior: Total:133,08 m²  
Tram 2: 
PL: 189,64 m² 
LE: 724,85 m² 
_______________  
Total: 914,49 m²  
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 2.367,70 m2 

 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
SUBSECTOR 1 
 
Tram 1 – alçat exterior: Total:920,23 m² 
Tram 1 – alçat interior: Total:152,51 m²  
Tram 2 – alçat exterior: Total:786,75 m² 
Tram 2 – alçat interior: Total:190,04 m²  
Tram 3 – alçat exterior: Total :103,72 m² 
Tram 3 – alçat interior: Total:  22,41 m²  
Tram 4: Total:431,91 m² 
Tram 5: Total:756,39 m²  
 
SUBSECTOR 2 
 
Tram 1: Total:701,44 m² 
Tram 2: Total:624,35 m² 
Tram 3: Total:407,52 m² 
Tram 4: Total:600,07 m² 
Tram 5: Total:1009,19 m² 
Tram 6: Total:346,80 m² 
Tram 10: Total:441,32 m² 
______________________________________________________________  
SUMA TRAMS 7.494,65 m2 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Total superfície d’elements construïts dels sectors  46.964,56 m2 
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2.3.4. Superfície de l’entorn protegit 
L’àmbit de l’entorn a protegir relacionat amb cada un dels sectors ve definit per límits 
del perímetre construït i visual; els entorns de la majoria dels sector estan contigus, en-
trellaçats o estretament relacionats entre si. 
 
Sector 1. Muralles del castell de la Suda o de Sant  Joan 
 
Delimitació: 
 
Nord: Passeig de Ronda 
Sud: Passeig de Ronda 
Est:  Sector 2. Avançades del castell de la Suda i el seu l’entorn protegit 
Oest: Carrer dels Capellans, sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de portal 

de l’Olivar i els seu entorn protegit 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 5.000,00 m2 
 
Sector 2: Avançades del castell de la Suda o de San t Joan 
 
Delimitació: 
 
Nord: Jardins del Princep, vessant sud del barranc del Cèlio 
Sud: Pujada del Parador, Camí del barranc del Rastre, Pujada de Sant Josep de la Munta-

nya 
Est:  Antipà de Esplanetes  
Oest: Sector 1. Muralles del castell de la Suda i el seu entorn protegit 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 50.000,00 m2 
 
Sector 3. Muralles del barri de Remolins 
 
Delimitació: 
 
Nord: Pujada de Tenasses 
Sud: Sector 2. Avançades del castell de la Suda i el seu l’entorn protegit 
Est:  Vessant sud del barranc de Cèlio  
Oest: Jardins del Princep, barri de Remolins 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 3.000,00 m2 
 
Sector 4 Fortí del Bonet i muralles adjacent 
 
Delimitació: 
 
Nord: Sector 2. Avançades del castell de la Suda i el seu l’entorn protegit 
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Sud: L’entorn protegit del sector 6. turó Sitjar 
Est:  Camí del barranc del Rastre  
Oest: L’entorn protegit del sector 5. Muralles del barri del Rastre: muralla de Santa Clara 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 42.000,00 m2 
 
Sector 5. Muralles del barri del Rastre: 
 
Delimitació: 
 
muralla de portal de l’Olivar 
 
Nord: Sector 1. Muralles del castell de la Suda  
Sud: Carrer de la Mare de la Providència 
Est:  Pujada del Parador, col·legi de la Mercè 
Oest: Terrenys i l’edifici de Delegació d’Ensenyament 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 4.000,00 m2 
 
muralla de Santa Clara  
 
Nord:  Plaça de Mossèn Sol 
Sud: Sector 6. turó Sitjar i el seu l’entorn protegit  
Est:  Terrenys del Convent de Santa Clara 
Oest: Terrenys i l’edifici de Sacerdots operaris diocesans de Sant Josep, l’entorn pro-

tegit del sector 4. Fortí del Bonet i muralles adjacents 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 6.000,00 m2 
 
Sector 6. Fortificació del turó Sitjar 
 
Delimitació: 
 
Nord: Barri de Santa Clara 
Sud: Carretera la Simpàtica 
Est:  Final oest del carrer de les Esplanetes i voltants 
Oest: Peu del vessant a continuació del carrer de Joan d’Aldana 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 33.000,00 m2 
 
Sector 7. Fortí d’Orleans 
 
Delimitació: 
 
Nord: Carretera la Simpàtica 
Sud: Pujada del seminari i Camí d’Orleans 
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Est:  Edifici i solars de la Escola universitària de Dr Manya 
Oest: Peu de vessant del antipà 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 43.000,00 m2 
 
Sector 8. Fortificació de Tenasses 
 
Delimitació: 
 
Nord: Antipà nord 
Sud: Peu del vessant a continuació de la Pujada de Tenasses 
Est:  Peu del vessant a continuació de la Pujada de Tenasses  
Oest: Carretera T 301 a Bítem i Tivenys 
 
Superfície de l’entorn a protegir: 85.000 m2 
 
______________________________________________________________  
Total superfície de l’entorn protegit 271.000,00 m 2 
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2.4. Distàncies i circulació entre els sectors 

La complexitat del conjunt, el seu emplaçament tan al perímetre de la ciutat com dins 
del casc urbà, comporta considerables distancies entre els distints sectors, però que 
estan comunicats per la xarxa de vies de transit rodat; aquestes vies en alguns casos 
manquen de voreres. Cal remarcar, que en l’actualitat no existeix un camí de vianants 
clar i transitable que uniria tots els sectors. Veure també el plànol nº 02. 
 
A continuació exposem les distancies entre els sectors per vies de transit rodat: 
 
Fortí d’Orleans – turó Sitjar 1,00 km 
 
Turó Sitjar - fortí del Bonet 0,60 km 
 
Fortí Bonet – muralla del Rastre (pl. Mossèn Sol) 0,50 km 
 
Antiga porta del Rastre - la Suda (portals nous) 0,30 km 
 
Antiga porta del Rastre – Avançada 3 (entrada est) 0,90 km 
 
La Suda – muralla de Remolins (torre Grossa) 1,05 km 
 
La Suda - Fortificació de Tenasses 2 (entrada nord) 1,80 km 
 
La distancia per via de transit rodat entre fortins d’Orleans i Tenasses, passant per turó 
del Sitjar, fortí del Bonet, antiga porta del Rastre, portals nous del castell de la Suda i el 
barri de Remolins, es de 4,20 km. 
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2.5. Identificació i localització del materials 

Els escrits antics referents a Tortosa ens parlen d’uns fets constants al llarg dels segles, 
quan les muralles eren una part inseparable de la cuitat, uns fets que queden evidenci-
ats moltes vegades en el material i l’acabat de les obres. En la documentació existeixen 
nombroses cartes dels diferents monarques on s’ordena repetidament el bastiment de 
les muralles; són unes exigències reals que anaven unides sempre al problema del fi-
nançament de la seva construcció, tant per part de la corona com per part del municipi. 
Un altre problema condicionant greu, igualment que l’economia, era la manca de quan-
titats suficients de materials d’obra. A causa d’aquest dos factors basics es va convertir 
en norma, accelerar la construcció només quan la urgència d’una complicada conjuntu-
ra bèl·lica ho exigia mentre que la feina s’aturava en el temps de pau. Un exemple que 
demostra la falta de materials de construcció són les queixes documentades dels page-
sos sobre les desfetes dels margenes i de les casetes de camp per part del municipi a fi 
d’obtenir la pedra. Els problemes exposats es reflecteixen pràcticament en tots els in-
formes de reconeixement de les fortificacions per part dels enginyers militars–ja a partir 
del segle XVII- que constaten, critiquen i transmeten contínuament la preocupació per 
l’estat obsolet, les insuficiències constructives i la necessitat de previsió de d’una plani-
ficació correcta del cinyell defensiu de Tortosa.  
 
Els materials constructius emprats en l’obra són pràcticament idèntics durant segles –
pedra, calç, fusta, maó, terra o feixina- però varia la seva quantitat, composició i l’ús. 
Per aquest motiu, quan parlem de materials hem de parlar també de les tècniques 
constructives; l’estudi d’ambdos en les muralles i les fortificacions de Tortosa en situ, 
comparant els paraments analitzats amb la documentació històrica escrita, ens porta a 
determinar clarament l’època de la construcció, evidentment donada també pel aspecte 
formal de la construcció. Les èpoques, amb fortificacions morfològicament ben diferen-
ciades, són principalment dues: la medieval o de la muralla gòtica (segles XIV - XVI) i 
l’època moderna o de la fortificació barroca (segles XVII –XVIII). 
 
Les muralles medievals, construïts per a resistir els atacs de artilleria neurobalística, 
son unes cintes muraries, relativament primes i altes basades en l’abraçament perime-
tral de la cuitat, que contenen, a trams i en punts concrets, torres de plantes quadrades, 
rodones o poligonals i uns portals principals i secundaris d’accés; el conjunt està prote-
git a l’exterior per unes valls i avantmurs, a Tortosa, al ponent, per el riu Ebre. A fi de 
vigilar els camins d’accés –terrestres o d’aigua- és situen a l’exterior, estratègicament, 
unes torres de guaita. D’època medieval s’han mantingut aproximadament 1.500 m de 
la muralla que corresponen al tram de barri de Remolins, un llenç que continua en tan-
cament del primer recinte de les Avançades per passar desprès al barri de Rastre; en 
aquest barri han perdurat els trams dels Col·legis Reals, el de Santa Clara i el de tan-
cament al nord-oest del turó Sitjar. A part de la citada muralla de la cuitat, tota la fortifi-
cació de la Suda pertany a l’època medieval. En tots els paraments es pot reconèixer 
els materials origiunals -pedra, morter de calç, terra- i la fàbrica principal–el tapiat. El 
tapiat és aquí principalment de dos tipus: de pedra, també conegut amb el nom de ma-
çoneria encaixonada, consistent en tongades de pedra més o menys carregada i morter 
de calç i el tapiat costrat realitzat en tongades de terra i morter de calç amb les tapieres 
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revestides, prèviament i per l’interior, amb el mateix morter de calç. Cal dir que els dos 
tipus son de molt bona qualitat. Com uns excel·lents exemple de tapiat de pedra medi-
eval serveixen els impressionants llenços de la Santa Clara i de Bastides, així com al-
guns paraments de Remolins són testimonis de tapiat costrat, malgrat les reparacions. 
Totes les cantonades de les torres com també els portals són construïts en carreus o 
dovelles de pedra picada. Les reparacions posteriors, realitzat en diversos tipus del ta-
piat –incloent-hi el formigó actual-, i en maçoneria ordinària o mixta, son nombroses i a 
vegades dificulten la lectura clara del mur. Remarquem que en el cas de la façana po-
nent de la Suda, resulta difícil esbrinar si es tracta del tapiat de pedra o de maçoneria 
carrejada a causa de l'acció dels agents climatològics. 
 

 
F. 01 Tapiat de pedra en muralla de Santa Clara  
 

  
F. 02 Tapiat de pedra en tram de Bastides 

F. 03 Tapiat costrat en tram de Remolins 
 
A partir del final del segle XV les muralles comencen a experimentar una transformació 
radical com a resposta a la utilització de la pólvora en l’art de la guerra. Al principi del 
segle XVII aquestes muralles, com a conseqüència de l’evolució ràpida de l’artilleria 
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eren ja completament obsoletes, incapaços de afrontar els seus atacs; aleshores el nou 
sistema de la fortificació abaluartada, amb cortines i elements defensius sofisticats – 
hornabeques, llunes, revellíns, caponeres, ...- relativament baixos i voluminosos, és va 
convertit en plenament vigent. En el paisatge proper a la fortificació principal, el sistema 
és va completar amb uns forts avançats, moltes vegades aprofitant l’emplaçament de 
les velles torres de guaita. Remarquem que en cas de Tortosa, la geografia estratègica 
preval sobre les teories clàssiques de la fortificació i això tan de la del mariscal Vauban 
com del sistema italià: aquí la orografia accidentada no permet sempre el compliment 
dels seus canons rígids.  
 
Entre els materials de construcció va augmentar sobre tot la utilització de terra, de feixi-
na i de maó: la terra per a rebliment dels cossos construïts –apart en els tapiats que 
segueixen utilitzant-se-, la feixina com a reforç dels paraments i el maó, per la seva bo-
na capacitat d’absorció dels impactes, en els coronaments. Des del segle XVII al XIX 
era freqüent construir unes fortificacions de campanya o ad hoc per a un específic es-
deveniment bèl·lic disposant de poc temps; en aquest cas no han sobreviscut restes, ja 
que la fàbrica es feia principalment de terra i feixina, materials peribles. Com a exemple 
d’aquest tipus de mur, a Tortosa tenim un document de 1642 referent al mur de la Cor-
tadura construït en la guerra de Segadors. 
 

  
F. 0423 A la dreta és observa una muralla de terra i feixina, a l’esquera de tepes, no do-
cumentada a Tortosa. 
F. 05 24 Feixines, salsitxes, salsitxo  
 

Les fortificacions construïdes entre els segles XVII i XVIII que han perdurat en Tortosa 
fins l’actualitat són les del Sitjar –és una remodelació de la muralla gòtica de la ciutat-, 
les dues Avançades de la Suda, el fortí del Bonet i els llenços adjacents i els dos fortins 
exteriors, el d'Orleans i les Tenasses Apuntem que el Bonet era en el seu dia una forti-

                                                      
23 Alain Manesson Mallet (1672): Les travaux de Mars ou l’Art de la Guerre,làmina XXVIII 
24 Adam Fritach (1631): Arquitectura militaris, nova et aucta, làmina XXXI 
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ficació exterior que va passar a formar la segona tanca del barri de Rastre amb la cons-
trucció dels llenços adjacents.  
 
La tècnica constructiva és el tapiat de diferents materials i la maçoneria carejada. Els 
cossos principals de la muralla o dels bastions estan construïts en tapiat de pedra o en 
maçoneria carejada, els coronaments de tapiat costrat o de maó a l’exterior i tongades 
de terra – a vegades amb morter de calç- a l’interior; en el coronament s’intercalen ca-
noneres. Pràcticament totes les cantonades – i alguns paraments dels baluards de Sit-
jar i de Tenasses- estan reforçades o bé amb pedra treballada o bé amb maó. De pedra 
treballada son també els portals originals. L’estructura interior d’aquestes fortificacions 
és complexa: pot contenir murs de reforços, magatzems de pólvora o sales, però tam-
bé, i és sovint, estar terraplenada. Especial menció mereix la base de les fortificacions 
que és la roca retallada o uns afloraments de paquets rocosos de l’accidentada orogra-
fia de Tortosa.  
 
Un fet curiós es que els paraments barrocs de Tortosa no disposen d’un cordó, esculpit 
normalment en pedra amb forma de bossell, inclòs en la part superior dels paraments, 
que a primera vista sembla un adorn. Aquest element servia als constructors com a 
anivellador horitzontal de l’obra i també en els atacs, per la seva forma, ajudava a rebo-
tar els trets. Pot ser que és una mostra que les fortificacions van estar construïts sense 
una gran planificació i amb relativament poc temps davant les amenaces militars. 
 

  
F. 06 Baluard sud de la primera Avançada 
F. 07 Fortí del Bonet 
 

  
F. 08 Tàpia costrada (baix) i de pedra (dal), Tenasses 1 
F. 09 Tàpia costrada, fossat de Sitjar 
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F.10 Disposició d’una bateria de setge, l’exemple d’una construcció del camp. D’aquest 
tipus de construccions han quedat només restes arqueològics25.  

                                                      
25

 Memoires d’artillerie, Surirey de Saint Remy, tome premier, pl.57, Paris 1707 
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2.5.1. Quadre de materials i fàbriques 
1. Aflorament de roca 
 
2. Fàbrica de pedra treballada 

2.1. Reforç de cantonada / brancal amb cadena vertical  
2.2. Reforç de pany amb cadena vertical  
2.3. Reforç de pany amb cadena horitzontal  
2.4. Arc adovellat  
2.5. Arc recte 
2.6. Parament de carreuat  
2.7. Mènsula 
2.8. Reforç de base amb cadena horitzontal 
2.9 Linda  

 
3. Fàbrica de maçoneria 

3.1. Maçoneria carejada  
 3.1.1. Maçoneria carejada nova 
3.2. Maçoneria ordinària / Fàbrica mixta (pedra, maó, carreus, reble) 
3.3. Volta de maçoneria 
3.4. Arc de pedra a plec de llibre 

 
4.Fàbrica de maó massís  

4.1. Reforç de cantonada / brancal amb cadena vertical / inclinada  
4.2. Reforç de pany amb cadena vertical  
4.3. Reforç de pany amb cadena horitzontal  
4.4. Arc a sardinell  
4.5. Arc de maó de pla 
4.6. Arc aparellat  
4.7. Parament de maó massís 
4.8. Volta de maó de pla 
4.9. Volta de maó a plec de llibre 

 
5. Fàbrica de formigó 

5.1. Blocs de formigó 
5.2. Parament de formigó 

 
6. Fàbrica de tàpia 

6.1. Diversos tipus de tàpia (terra calçicrostada, de maó i calç, mixta,...) 
6.2. Tàpia de pedra (maçoneria encaixonada) 

 
7. Terres compactades (interior d’elements de fortificació barroca ) 
 
8. Acabats 

8.1. Arrebossat amb mortes de calç.  
8.2. Arrebossat amb mortes de ciment pòrtland 
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