CASTELLS CATALANS
Nom del castell: Torre de Seva
Data de construcció: XIV
Municipi: Les Franqueses del Vallès
Comarca: Vallès Oriental
Altitud: 227 m
Coordenades: E 2.316356 N 41.646562
(Geogràfica - ETRS89)
Com arribar-hi: cal sortir de Granollers per la carretera BV-5151 en direcció a Cànoves passant pel Corró d’Avall. Una mica abans d’arribar al Km. 3 cal
prendre la carretera local que ens porta a l’església
de Santa Coloma de Marata i de seguida trobem a mà
dreta el mas o torre de Seva.

TORRE DE SEVA (MARATA)
El 1101 les esglésies de Messerata i Palaciolo
consten en possessió de Berenguer Ramon de
Montcada, i a partir d’aleshores ja no hi ha documentació que explícitament ens parli de cap
palau o edifici fortificat i només consta el lloc
de Marata.
El 1382 Pere el Cerimoniós ven a Simó Salzet les
jurisdiccions de Marata, Corró d’Amunt i Corró
d’Avall, i a partir d’aquí ja ens hem d’anar 1606
quan es documenta la construcció d’una capella
sota la invocació dels sants Abdó i Senén, essentne propietària Elisabet Magarola.
Santa Coloma de Marata

Torre de Seva. Foto de Jordi Gironès.

Marata és un poble prop de la riera de Corró al
municipi de les Franqueses del Vallès (Vallès
Oriental). El 2005 comptava amb 182 habitants
disseminats pel seu terme dins del qual hi ha diversos masos fortificats, alguns d’ells d’origen
medieval.

L’església parroquial, dedicada a Santa Coloma,
és romànica i ha estat modificada posteriorment;
consta de tres naus, de les quals les laterals foren afegides posteriorment a la fàbrica primitiva.
L’absis és semicircular amb tres finestres, decorats exteriorment per bandes i arcuacions llombardes. El cos del campanar s’aixeca sobre la
façana de ponent de l’edifici.
El 1975, en fer unes obres al paviment, es descobriren dues sitges obertes al subsòl de l’església;
hom creu que devien servir per a guardar-hi blat
i que són anteriors a la fàbrica de l’església. Es
conserva una imatge de la Mare de Déu del Roser
del segle XVII.

El 895 és troba citat un palatio Meserata, al territori anomenat Vallese, que segons Joaquim Botet
i Sisó pot identificar-se amb Marata, tot i que la
primera cita segura d’aquest indret data de 940.
Aquest palau ha esdevingut l’actual masia de can
Torrassa.
El nom de Meserata o Mercerata segueix apareixent en escriptures a partir de 1002. Precisament en aquest any el Papa confirma a l’abat de
Sant Cugat del Vallès les possessions que té a
Messerata i a Samalús, i un any després el comte
de Barcelona ven a Guadald feus dins del terme
de Marata.
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seus murs estan rematats amb merlets. L’edifici
fou reformat al segle XX. Al davant de la torre
s’edificà una capella dedicada a Sant Abdó i Sant
Senèn, patrons dels hortolans (com consta el
1606, quan s’atorgà autorització a Elisabet Magarola per reedificar la capella, que era situada
prop de la torre de Magarola, anomenada antigament de Fontanet).

Torre de Seva.

Els masos fortificats
Tal com hem indicat, dins del terme de la parròquia de Marata hi ha diversos masos d’interès,
d’entre els quals cal destacar:
La Torre de Seva (que convé de no confondre amb la Torre de Marata, avui can Torrassa);
que fou construïda per Bertran de Seva al segle
XIV. Es tracta d’un edifici de fàbrica rectangular, amb una torre quadrada a migdia amb finestres gòtiques i renaixentistes. La finestra principal, renaixentista, està datada el 1561 i tots els
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Can Tarafa és un altre mas notable que té un
gran portal adovellat i tres finestres a la façana,
dues de rectangulars i l’altra d’arc el·líptic, molt
ornades, amb guardapols i figures a les mènsules (una de les finestres és del 1558). Més amunt
d’aquest mas hi ha les ruïnes de Can Tarafa Vell,
amb una torre rodona.
Per fer aquest escrit he tret la informació del Volum II
d’Els Castells Catalans de Rafael Dalmau, de la Gran
Enciclopèdia Catalana (internet) i dels webs:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Marata_(les_Franqueses_del_Vallès)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Seva
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