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TORRES DE TELEGRAFIA ÒPTICA 

La telegrafia òptica va ser el primer sistema telegràfic de la història i feia 
servir senyals a distància. Va substituir a la comunicació per medi de 
missatgers a cavall doncs escurçava el temps. França va ser el primer país 
a construir-ne. Permetia transmetre missatges entre dos punts. Al 
capdamunt de torres altes s’instal·lava un sistema de braços articulats. 
Des d’una torre es veia la torre precedent i la següent. Tenien una bola i 
una barra situada a mitja alçada. Els moviments que podien fer arribaven 
a 20 combinacions numèriques que constituïen el missatge que era traduït 
amb codificador. 

Subirats és l’únic municipi que en té dues dins el seu territori: una al Turó 
de la Guàrdia,  i l’altra propera a Ordal, és visible des del port d’Ordal de 
la N-340. Formaven part de la línea Madrid- La Jonquera. Les torres 
anteriors eren a l’Arboç i Vilafranca i les posteriors a sant Pere Màrtir 
(Esplugues de Llobregat) i Montjuic (Barcelona). La distància entre la 
d’Ordal i la de sant Pere Màrtir era de 18 km., la més llarga. La majoria 
distaven uns 10 km. Les del nostre municipi eren els números 57 i 58 de la 
línea. Tota la línea constava de 77 torres, construïdes dalt de turons o bé 
aprofitant elements ja construïts com campanars o antigues torres 
medievals com la de la Guàrdia. Va ser inaugurada la segona meitat del 
segle XIX. França havia començat el 1794. L’objectiu primer era facilitar les 
comunicacions militars. Un dels motius de construir-les a Espanya va ser la 
guerra carlina. La telegrafia òptica va durar poc temps a l’estat espanyol: 
al 1862 ja es va fer servir la telegrafia elèctrica. 

El maig de 2013 per iniciativa del CESUB, es va celebrar a Subirats la 1ª 
jornada d’experimentació de la telegrafia òptica per commemorar el dia 
mundial de les Telecomunicacions. Es van realitzar senyals entre les dues 
torres subiratenques. Uns anys més tard l’ajuntament va reparar la Torre 
d’Ordal per assegurar la seva conservació. A la Guàrdia només queda la 
base de la torre de vigilància medieval. 
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