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L’objecte del treball és aprofundir en el coneixement de la torre del Farell de
Montjuïc i les funcions que feia en relació amb el port i la costa de Barcelona des de
la Baixa Edat Mitjana.

El treball recent de Sáenz-López (2009) ha posat en relleu l’existència d’una
peculiar estructura de senyalitzacions a la torre, que apareix a les cartes nàutiques
de Gabriel de Vallseca (1449) i altres fins al segle XVII i, d’una manera més realista,
en els dibuixos d’Anton van den Wyngaerde (1563). A aquestes fonts gràfiques, es
poden afegir, entre d’altres, els mapes elaborats per Nicolau Credença (1571 i 1586),
que hem estudiat a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona.

Es tractava d’un sistema de comunicacions basat en una combinació d’astes,
boles i banderes que aconseguia una notable versatilitat per transmetre missatges
complexos seguint un codi establert. Utilitzat a la costa mediterrània, amb exem-
ples a Gènova, Pisa/Livorno o Mallorca, es va originar possiblement a Itàlia cap al
segle XII.

Amb adaptacions i millores tècniques, aquests senyals d’interès per al comerç
marítim van persistir a Barcelona pràcticament fins l’arribada del telèfon. Diverses
fonts consideren que la telegrafia òptica neix l’any 1794 amb el sistema ideat per
Claude Chappe i, com a precedents de la telecomunicació, esmenten tota mena de
mecanismes ideats per fer arribar una informació a un lloc distant. Sorprèn que,
entre aquests, ningú no inclogui l’esmentat sistema de senyals desenvolupat a
Montjuïc a la Baixa Edat Mitjana.

Cal no confondre aquest sistema amb altres funcions exercides per la mateixa
torre de Montjuïc i que en altres llocs –per exemple, a Porto Pi– es desplegaven en
estructures independents: d’una banda, un sistema d’avisos amb funcions protocolà-
ries i bèl·liques; d’una altra, un sistema de senyalització per a la seguretat dels nave-
gants –la funció pròpia dels fars–; i finalment, un d’emprat per transmetre senyals
d’alerta. Pel que fa a l’alerta i la defensa d’una Barcelona sempre condicionada pel
mar, cal entendre la torre de Montjuïc com una instal·lació connectada visualment
amb la torre de Montgat, cap a Llevant i –fet menys conegut– amb la de
Castelldefels, a Ponent.
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