Torre dels Moros (Castell de les Bons)
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Poble
Les Bons
Parròquia
Encamp
Adreça
Les Bons
Tipus de bé:
Torre de defensa
Estil
Arquitectura popular
Datació
Segles XIII-XVI
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
Possiblement, es pot considerar el segon edifici en importància dins del conjunt de les Bons. Es tractaria d’una torre que estaria normalment
annexada a una casa forta, de la qual només queden les ruïnes.
Era la torre de defensa del castell de les Bons, coneguda popularment com a "Torre dels Moros". Les restes del castell es troben al costat de l’església de Sant
Romà, dominant el turó i el pas de la vall cap al nord. S’hi accedia per un pont pel costat de ponent, del qual només es conserva l’arrencada del primer arc.
Està situada en un sortint de la roca. Per edificar la torre calgué fer un important treball de buidatge i posterior aplanament de la roca, per assentar els
fonaments de les parets o per arreglar el que havia de ser el paviment interior. Es desconeix el tipus de coberta de la torre, tot i que probablement era de
fusta.
Presenta planta quadrangular amb un total de quatre pisos en alçada. La resta de l’estructura era composta per un entrelligat de grans bigues de fusta que
devien suportar uns solers també del mateix material, igual que les escales entre els diferents nivells. Els murs són arrebossats a l’exterior amb calç.
Presenten finestres d’espitllera en els pisos superiors. També presenta dues finestres més o menys de forma quadrada al primer i el segon pis. La planta baixa
era tallada a la roca, llevat de l’angle sud-oest, i pavimentada amb lloses de llicorella. Al primer pis hi ha les restes d’una aigüera tallada en un bloc de pedra
calcària, refosa dins la paret. A la darrera planta es concentren els elements més característics d’aquest edifici defensiu: una renglera d’espitlleres, molt més
nombroses que a la resta de plantes, dos matacans que sobresurten de la paret, un d’ells doble també amb espitlleres. En aquest tercer pis també s’observa
un altre cos volat, identificat com a comuna o desguàs.
A la documentació no hi ha constància del castell de les Bons i és molt possible que sigui posterior al segle XIII.
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