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Que difícil seria imaginar el passat si no fos perquè hi ha
construccions antigues que es conserven en l’actualitat!
Aquest és el cas de la Torre de Vilamajor que es troba al municipi de Cabanabona. Conèixer la seva història i funció ens
apropa a la vida dels nostres avantpassats.
Antigament Vilamajor era una vila closa, tenia un castell que
va pertànyer al bisbat d’Urgell. D’aquesta fortalesa només en
queda el fossat i la Torre de Vilamajor, una gran torre de guaita
de planta circular. Les seves imponents característiques, 14
metres d’alçada, gruixuts murs i dues espitlleres (obertures
estretes i allargades que servien per donar llum a l’interior i
vigilar l’exterior), mostren la seva importància i el seu ús
defensiu durant la Reconquesta.
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La torre era el refugi on la població es resguardava quan sofria
un atac extern. La porta d’entrada està a 6 metres del terra.
Per accedir-hi havien de pujar per una escala i, quan tots
estaven dins, la recollien. Segurament a l’interior hi guardaven
aliments i aigua per a poder subsistir els dies que estaven
tancats. Amb la finalitat de fer més difícil l’accés a la torre van
construir un fossat amb aigua que envoltava quasi tota la vila
closa i que avui en dia encara es conserva igual.
La Torre de Vilamajor està restaurada de fa pocs anys, així que
si tens curiositat, vine a visitar-la. A més, al costat hi ha
l’església romànica de Santa Maria, amb una làpida de la
Constitució de 1820 i marques de rellotges de sol a les parets.
Un descobriment del passat que t’agradarà!
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