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Quan encara us duren les marques, tant 
del sol de l’agost com de les frenètiques nits estiuen-
ques, us proposem una passejada tranquil·la per un 
poble que ha sabut conservar l’estil que li ha llegat el 
seu recinte murallat, bastit per a la defensa contra la 
pirateria. A més, al voltant del castell hi descobrireu 
racons encisadors. 

el castell
Sense que hagueu de fer pujades gaire 
pronunciades, el castell apareixerà de 

sobte a la part més alta del poble, encimbellat da-
munt d’un talús prominent. L’edifici ja apareix en 
documents de mitjans del segle XI, que feien referèn-
cia a les Morisques, un indret que pertany al terme 
actual, i també  en diversos documents de compra 
i venda, fins que es va consolidar com a vila a finals 

casTeLL de creIXeLL 

L’antiga estructura de defensa de Creixell 
forma un conjunt molt suggeridor. Cal que 
l’assaboriu lentament, tot passejant entre 
aquestes pedres d’ambient mariner. 

Hi podeu arribar per dues bandes: per la carretera N-340, al 
punt quilomètric 1.180, o bé per l’autopista de peatge AP-7, 
sortides 31 i 32.

sortim Com S’hi arriba

Velles pedres vora el mar
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de l’any ıı90, quan el bisbe de Barcelona Ramon de 
Castellvell va concedir la carta de població als repo-
bladors que s’instal·lessin al lloc de Creixell. 
D’aquests temps –segles XI i XII– se’n conserva no-
més el gran talús que us donarà la benvinguda, i que 
serveix de base a la mola compacta del castell. Veureu 
que la fortalesa té una estructura molt senzilla i alho-
ra elegant, construïda amb obra de maçoneria, amb 
un bonic portal d’accés de mig punt, adovellat, i fi-
nestrals quadrats, i coronat amb merlets generosos. 
Tot i que la base del castell és d’estil romànic, la ma-

jor part de l’obra que veureu durant la vostra estada 
data d’entre els segles XVI i XVIII, això sí, amb diver-
ses modificacions, fetes al segle XIX.

els antics creixellencs
Entre els anys ı365 i ı370, Creixell es va fixar com 
una propietat del prior del monestir de Sant Pere de 
Casserres, de la comarca d’Osona. A finals del segle 
XVI, el senyoriu de Creixell va passar a mans de la 
Companyia de Jesús, quan el Priorat de Casserres es 
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sortim reStaurant i allotjament

Hotel La 
Masieta

Hotel amb la 
calidesa d’un 

establiment familiar, amb 
36 places, situat al nucli 
antic del poble i decorat 
amb cura i bon gust, 
cosa que el fa un indret 
exclusiu. L’habitació 
costa uns 67 .
Avinguda Dr. Pujol, 16  
Creixell 
Tel. 977 801 011 
www.lamasieta.es

Mesón La 
cantonada  

Situat molt a 
prop del centre 
de Creixell, 

l’especialitat d’aquest 
restaurant són les 
tapes variades, el peix, 
el marisc i les paelles. 
El menú costa 7,50 
, aproximadament. 
Obren cada dia. 
Av. de Navarra, 30 
Creixell  
Tel. 977 803 562 

text i fotografies  Ramon Orpinell      descobrIu caTaLunya a TraVés deLs seus casTeLLs

Velles pedres vora el mar
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va unir amb els jesuïtes.
L’any ı767, arran de l’expulsió dels jesuïtes, la juris-
dicció de la vila va passar a mans de la Corona i es va 
vendre al propietari de Reus, Salvador de Marc. Per 
tant, aquesta família va regir la senyoria de Creixell i 
la de Roda fins que es van abolir els drets senyorials, 
al segle XIX. Durant els segles XVI i XVII eren molt 

freqüents els atacs pirates als pobles costaners, i calia 
protegir-se’n per evitar els robatoris i els saquejos 
dels corsaris. Va ser en el transcurs d’aquests segles 
quan es va refer tot el sistema defensiu integrat pel 
castell, la muralla que l’envoltava i les torres que for-
maven part de la muralla. Aquesta estructura militar, 
encara avui força evident, que ha estat declarada no fa 
gaire bé cultural d’interès nacional, és la que anireu 
descobrint durant la vostra passejada.

Torres i muralles
El carrer de l’Església, que agafareu quan us allunyeu 
una mica del castell, era l’únic carrer de la vila quan 
aquesta era un clos tancat, delimitat pels murs exte-
riors de les cases. Veureu que aquest carrer encara 
conserva intacta l’estructura primitiva: cases amb 
portals adovellats, finestres emmarcades amb pedra i 
parets gruixudes que resguardaven dels atacants. Així 
doncs, voltant per aquesta part antiga anireu desgra-
nant de mica en mica les construccions més interes-
sants, com, per exemple, l’església parroquial de Sant 
Jaume, construïda al segle XVI, amb un campanar 

si encara fa bon temps

CREIXELL

Altafulla
Torredembarra

AP-7

N-340

TP-2112

castell 

direcció
roda  
de berà

platja de 
Torredembarra

TP
-210

TP-214

Com que el castell de Creixell és molt a 
prop de la platja de Torredembarra, us 
aconsellem que si fa sol us hi acosteu. 

N
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El coronament del campanar de l’església de Sant Jaume de Creixell va ser projectat 
per un famós arquitecte nascut a Tarragona, que va col·laborar amb Gaudí i amb 
altres arquitectes cèlebres. Sabeu de qui estem parlant? Envieu les respostes a 

castells@castellscatalunya.com, indicant el vostre nom. Els encertants rebreu un 2x1 per a la visita guiada a un castell 
de la ruta Castells de Lleida: un viatge al passat (Montsonís, Montclar, Pallargues, Florejacs, Vicfred, Arbeca i monestir 
de Gualter). solució del concurs anterior: El castell-molí de Ratera, a la Segarra, vora el riu Sió. 

SONEN CAMPANES

l’aspecte fortificat i està coberta per un teulat modern, 
i la de Ca la Miquelina, molt a la vora de l’església de 
Sant Jaume, coronada amb merlets i que reconei-
xereu de seguida per la seva gàrgola cridanera, en 
forma d’animal, que sobresurt de la façana principal. 
Si després de la passejada encara enyoreu la platja, no 
patiu, perquè a Creixell la teniu ben a prop. n

 sortim  de  
concurs

que data de l’any ı77ı i un coronament curiós i peculi-
ar del segle XX, format per una cúpula d’arcs parabò-
lics amb quatre estàtues de tres metres d’alçada, que 
representen sant Domènec, sant Lluís, rei de França, 
sant Francesc d’Assís i sant Joan de Malta.
Tapats pels edificis del voltant, veureu els merlets aca-
bats en forma de piràmide de la torre de Cal Jeroni, la 
de Cal Xaco, o Cal Cabaler, que ha perdut una mica 

ajuntament de creixell: Tel. 977 800 202
www.creixell.es

Per saber-ne més


