
SANTA PAU, 
VILA MEDIEVAL EN ZONA VOLCÀNICA

Els Arcs, 20 de setembre de 2014



BENVINGUTS A SANTA PAU! 

ABANS DE COMENÇAR, SITUEM-NOS!

Per conèixer aquestes contrades, farem una mica d’història, i ens situarem a mitjan
segle  IX,  en  plena  Alta  Edat  Mitjana,  quan  començaven  a  desenvolupar-se  els
fonaments de la societat feudal.

La societat feudal, sustentada en un sistema de producció basat en l’agricultura i la
ramaderia d’autoconsum, s’organitzava al voltant de la possessió i el domini de la
terra, i estava dividida en dos grans grups o estaments:

- el dels privilegiats, formada per dos ordres,  la noblesa (que s’ocupava de fer la
guerra) i el clergat (que s’ocupava de resar), tots ells propietaris de les terres, 

- i el dels no privilegiats, majoritàriament  pagesos (que s’ocupaven de treballar la
terra). 

Aquesta estructura bàsica ens serveix de guia per a la visita que farem avui, que
consta de tres punts principals d’informació: noblesa, clergat i pagesia.

-un punt, situat al castell de la baronia de Santa Pau, com a símbol del domini de la
noblesa; 

-un  altre,  al  Santuari  de  Santa  Maria  dels  Arcs,  que  reflecteix  la  presència  de
l’Església en el territori; 

- i un darrer, fora la muralla de la vila de Santa Pau, al peu dels camps de conreu, que
ens aboquen a la pagesia.  

Al llarg de tota la visita,  a més, us proposem fer altres parades, on podreu llegir
algunes informacions més per entendre millor la història de Santa Pau. També teniu
mapes per seguir l’itinerari que us proposem sense pèrdua. 

Abans de moure-us, llegiu el text corresponent a la PARADA 1.  



PARADA 1. 

L’IMPERI CAROLINGI,  LA MARCA HISPÀNICA I L’ORIGEN DELS COMTATS CATALANS

El segle VIII aquestes terres eren testimoni directe de les guerres entre els francs i els
musulmans. El poble dels francs estava establert al nord dels Pirineus i va conquerir
part  de  les  terres  que  actualment  ocupen  les  províncies  de  Barcelona,  Lleida  i
Girona, que estaven sota el control del Califat de Córdova. Carlemany va ser un dels
reis francs més actius, que va participar en la conquesta de la ciutat de Girona o dels
territoris de Besalú, entre d’altres, i també de Barcelona l’any 801. El territori ocupat
conformava el que alguns historiadors anomenen Marca Hispànica. Aquestes terres
eren una zona de protecció per al Regne dels Francs, l’Imperi Carolingi. 

Els  reis  carolingis  van  organitzar  els
territoris  de  la  Marca  Hispànica  en
comtats i  van  investir  ells  mateixos  els
comtes.  L'any  814,  a  la  mort  de
Carlemany,  hi  havia  vuit  comtats:
Ribagorça,  Pallars,  Urgell,  Cerdanya,
Rosselló,  Empúries,  Girona  i  Barcelona.
Amb el pas del temps se n’hi van afegir
alguns altres. 

A mitjan segle IX, l'Imperi Carolingi va entrar en decadència, amb la mort de Lluís el
Piadós. Aleshores, els comtes van intentar convertir en seves les terres concedides
pels monarques francs. En aquesta situació, el successor de Lluís el Piadós, Carles el
Calb, va preferir nomenar un representant de la noblesa del país, Guifré I el Pelós,
com a comte d'Urgell i  Cerdanya. La seva fidelitat a la monarquia carolíngia li  va
valer, poc després, l'afegit dels comtats de Barcelona i Girona. D'aquesta manera, la
majoria dels comtats de la Marca Hispànica van quedar unificats sota una mateixa
família comtal, amb el predomini del comtat de Barcelona.

Guifré  va  instaurar  la  successió hereditària  i,  quan va morir,  els  seus fills  es  van
repartir els seus dominis. Heus ací els orígens del comtat de Besalú, que dominava
les terres de Santa Pau.

Ja podeu començar la caminada per l’itinerari que comença darrera del Santuari, i
que us portarà cap a Santa Pau, seguint les indicacions del mapa.



PARADA 2.

L’ORIGEN DEL NOM DE SANTA PAU

Ens trobem davant d’un rètol que posa Santa Maria dels Arcs / Sant Vicenç del
Sallent / Santa Maria de Finestres, que són tres esglésies romàniques de la zona. 

El fort poder polític, econòmic i religiós de l’Església en aquells temps es constata
amb la important presència d’esglésies. Només en el terme municipal de Santa Pau,
hi podeu trobar 9 esglésies romàniques,  entre elles  la  que està ubicada dins del
cràter del volcà de Santa Margarida. 

Entorn a l’origen del nom de Santa Pau, hi ha dues llegendes. 

- La primera fa referència a un dels primers comtes de Besalú, que tenia per nom
Bernat Tallaferro, que va governar a finals del segle X.

La llegenda diu que Bernat I, comte de Besalú, va sortir a barrar el pas dels sarraïns
(o musulmans),  que havien sortit  de Banyoles i  s’apropaven a l’actual Santa Pau.
Descoberta l’allau d’enemics que avançava, va entrar en combat però en el  punt
culminant  de la  lluita  va  perdre  l’espasa.  En  aquest  moment,  Bernat  I  va  córrer
veloçment a l’esglesiola de  Sant Martí (que podeu des d’aquest tram del camí...
l’heu trobada?),  i  agenollat  a  l’altar,  va  suplicar  al  sant  que  li  proporcionés  una
espasa amb què pugués tallar el ferro. Sant Martí l’escoltà i li va donar la seva pròpia
espasa. Tornat ràpidament al combat amb aquella espasa, el comte lluità amb tant
d’abrivament que els sarraïns van ser vençuts. Acabada la batalla, Bernat de Besalú i
els seus capitans anaren a l’ermita a agrair a Sant Martí l’ajut que els havia prestat.
Pel camí i per demostrar als seus la força d’aquella espasa, el comte donà un cop a
una roca i la partí pel mig. D’aquesta gesta prové el sobrenom de Tallaferro. I de la
pau que va aconseguir per a aquests territoris quan va derrotar els sarraïns prové el
nom de Santa Pau.

- L’altra llegenda ens parla de la maldat d’un dels barons que manava en aquesta vall,
que era molt agressiu amb els pagesos, i al miracle que hauria obrat una monja del
monestir de Sant Joan de les Abadesses, que es deia Pau, Santa Pau, en convertir la
duresa de cor d’aquest baró en una persona bondadosa. Arran d’aquest fet, el castell
i els senyors van prendre el nom en recordança del miracle obrat per la santa.

Conegut l’origen del  nom de Santa Pau, ja podeu continuar amb el  recorregut.
Quan arribeu al Pont d’Instints, feu la PARADA 3. 
     



PARADA 3.

ELS MALS USOS

Aquest petit pont medieval, entre Santa Pau i els Arcs, formava part de la ruta que
unia els Monestirs de Ripoll i de Sant Esteve de Banyoles. Aquest també era un pont
que travessaven els pagesos que anaven a treballar les terres de la vall.  

En la societat feudal, els pagesos pagaven el lloguer de les terres del senyor amb
productes que conreaven, i també amb treballs que feien al castell. També pagaven
als nobles i a l'Església tributs, com ara el delme, una desena part de la collita.

Hi havia dos tipus de pagesos: els  lliures,  que treballaven a les terres del senyor a
canvi de pagar taxes, però podien marxar i deixar-les quan volguessin, i els serfs, que
pagaven generalment tota la collita a canvi de manutenció i no podien marxar. 

A mesura que avançà l’edat mitjana (segle XI), cada cop hi havia més pagesos serfs,
que els obligava a residir al mas del senyor, a qui havien de pagar una indemnització
si  decidien abandonar la  terra.  Aquesta indemnització era la  remença,  que dóna
nom als anomenats pagesos de remença. 

La remença era un dels anomenats  mals usos  dels senyors sobre els pagesos, que
feien molt dures les seves condicions de vida. Entre aquests, per exemple, hi havia:

- L’arsia: Dret del senyor a rebre una indemnització per part del pagès en cas d'incendi fortuït
de les seves pertinences.
- La cugúcia: Dret del senyor a rebre, si la muller del pagès era trobada culpable d'adulteri, la
meitat dels béns si la dona tenia el consentiment del seu marit, o la totalitat dels béns, si la dona
no el tenia.
- La intestia: Dret del senyor damunt l’herència del pagès de remença quan aquest moria
sense haver fet testament. 
- El dret de la primera nit (o dret de cuixa):  Suposat dret que s’arrogaven alguns senyors
sobre la filla d’un remença, a mantenir relacions sexuals amb ella la mateixa nit de noces.

Els Mals Usos varen ser una de les causes de la Guerra dels remences, entre 1460 i
1486, fins que foren abolits per Ferran II d’Aragó. 

Dins  el  marc  d’actes de la  festa  major  de Santa Pau s’organitza  la  Nit  Remença,
durant la qual es reviu la revolta dels remences del segle XV. 

Ja podeu continuar amb el recorregut. La següent parada ja serà a Santa Pau, al Portal del Mar,
porta d’entrada de la Vila Vella. Passades les primeres cases, trobareu un cartell a mà dreta que
indica el camí a seguir. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Adulteri
http://ca.wikipedia.org/wiki/1486
http://ca.wikipedia.org/wiki/1460
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_dels_remences


PARADA 4.

PORTAL DEL MAR I VILA VELLA

 La vila medieval de Santa Pau compta amb un castell al centre, i dues ales, una a la
dreta, que és la Vila Nova, i una altra a l’esquerra, que és la Vila Vella.

Ens trobem davant el Portal del Mar, que dóna entrada a la Vila Vella, que és la part
més antiga de la vila de Santa Pau, quan al voltant del castell s’hi van començar a
construir cases annexes i altres adossades a la muralla.

Des  del  Portal  del  Mar  es  gaudeix  d’una  excel·lent  panoràmica  de  la  vall.  A
l’esquerra, la muntanya de Sant Julià, on hi ha el Monestir de Sant Julià del Mont, del
qual depenia durant una època Santa Maria dels Arcs; a la dreta, hi tenim la serra de
Finestres, on també hi ha el Castell de Finestres, indret d’on es creu que procedia la
nissaga dels senyors de Santa Pau, abans de baixar a la vall i construir el nou castell
de Santa Pau. 

De fet, a la serra de Finestres hi ha altres castells, com el de Colltort. Es creu que
aquesta  serra  va  marcar  durant  una època  una zona de frontera del  Comtat  de
Besalú. El nom de Finestres deriva de finis (fita, terme) i del sufix -ter, que evoluciona
a finister -finestres.

I finalment, a davant, el pla de Santa Pau, que s’allarga fins al Sallent. En dies clars, al
fons de tot, què creieu que s’hi veu? [el guia us donarà la resposta]

Abans de continuar, treieu el cap dins de la Vila Vella, on hi veureu les arcades, que ens indica
que durant una època va ser la plaça principal del poble. Un cop observada la placeta, enfileu-
vos carrer amunt, fins al  Castell.  Voregeu el que era l’antic fossar,  i  busqueu les escales que
pugen cap a dalt. Abans d’enfilar les escales, feu la PARADA 5. 



PARADA 5.

EL VASALLATGE

El control dels reis i comtes sobre les terres s’articulava a partir del vassallatge. El
vassallatge era un pacte en el qual el vassall, de condició noble, jurava fidelitat, ajuda
militar i consell en el govern al rei. Els nobles que eren vassalls del rei també podien
tenir vassalls propis, normalment nobles menys importants, als quals atorgava un
feu més petit. És el que feien els comtes amb els senyors i barons de Santa Pau.

Com  a  símbol  del  seu  domini  i  element  de  defensa  del  territori,  els  nobles
disposaven d’un castell. El castell de Santa Pau, que apareix ja en un document del
segle X,  depenia inicialment del  Castell  de Finestres i  dels seus senyors.  Aquesta
família prengué el cognom de Santa Pau i, avançat el segle XIII, establí el centre dels
seus dominis al castell de Santa Pau. 

Després, els senyors de Santa Pau van passar a ser barons. Al segle XVIII, després
d’un litigi entre famílies per la propietat del castell, qui era baró de Santa Pau va
deixar de ser propietari del castell. Títol i propietat del castell ja no requeien en la
mateixa persona. 

I així, fins als nostres dies... que tenim el 29è baró de Santa Pau.... L’actual baronessa
de Santa Pau és una de les següents tres dones... quina creieu que és? 

           A. María Teresa
Samarnach  i Salisachs, filla de
Joan  Antoni Samaranch
           B. Agatha Ruiz de la
Prada  i Sentmenat

C.  María del  Carmen
Rosario Soledad  Cervera
y Fernández de la Guerra

[el guia us donarà la resposta]



Ja podeu pujar escales amunt, cap a la porta del castell. Allà hi trobareu el punt d’informació
sobre la noblesa.

Després de l’explicació del punt d’informació, podeu anar cap a la plaça, anomenada Firal dels
Bous. Allà podeu fer la PARADA 6. 

PARADA 6.

EL FIRAL DELS BOUS

Estem al Firal dels Bous, una plaça gòtica, avui Plaça Major, que, com el seu nom
indica, té el seu origen en un mercat de bestiar situat en el límit del primer recinte
emmurallat, prop del camí d’Olot. Presidida per l’Església parroquial de Santa Maria,
es va començar a construir a començaments del s. XIV i manté elements dels primers
temps del  gòtic  i  del  gòtic  florit.  També conserva finestrals  del  renaixement.  Les
llindes, pedres que decoren les portes de les cases, estan molt treballades: hi figuren
els escuts nobiliaris i els emblemes dels artesans dels antics habitants de la vila. La
majoria de les cases són adossades a l’antiga muralla. Com moltes places d’aquella
època,  està  envoltada d’un porxo situat  als  baixos,  per  protegir  el  mercat  de les
inclemències del temps.

Sobre la  porxada,  hi  solia  haver  un primer  pis  destinat  a  estatge,  amb una sola
obertura  –balcó  o  finestra-  i  una  golfa  a  sota  teulat  que  s’obria  al  llarg  d’una
balconera  de  fusta  per  facilitar  la  ventilació  de  la  palla  i  el  gra  que  s’hi
emmagatzemava.

En  un  indret  de  la  plaça,  hi  trobareu  una  figura  de  Sant  Antoni...  a  veure  si
descobriu on està?

De fet, aquest Sant Antoni es troba al costat del Portal de Sant Antoni, dit també
Portal de la Vila Nova, que era un dels dos portals (juntament amb el Portal de Mar)
que tancaven el recinte emmurallat. 

Sant Antoni també posa nom a la Fira més important que se celebra a la vila, el 17
de gener,  coneguda popularment pel  tast  de fesols,  gràcies a la col·laboració de
diferents restaurants de la zona.

Torneu enrerra, seguint els arcs de la plaça, fins arribar al fossar del castell. A mà
esquerra,  just  passades  les  escales  que  s’enfilen  cap  a  la  porta  del  castell,  hi
trobareu un mirador, el Mirador del Portalet. Allà feu la PARADA 7.





PARADA 7.

ELS VOLCANS I LA FAGEDA D’EN JORDÀ

Som al Mirador del Portalet, des d’on es veu una vista de la part moderna del poble i
també de les muntanyes del voltant.

La  zona volcànica de la Garrotxa, amb uns quaranta cons volcànics i més de vint
colades  basàltiques,  constitueix  un  dels  conjunts  volcànics  més  interessants
d'Europa, i el més ben conservat de la península ibèrica. 

Un dels més coneguts, és el Volcà del Croscat, el més jove dels quaranta que hi ha a
la zona, que va tenir la darrera erupció fa 11.500 anys. És el volcà més alt de la
península, amb 160 metres d’alçada relativa i una base de 950 metres de diàmetre.
Està constituït per un únic edifici format per l’amuntegament d’escòries, de forma
cònica només desfigurada naturalment pel cràter en forma de ferradura obert cap a
l’oest, i també pel forat fet artificialment per una activitat extractiva ja aturada dels
materials volcànics. 

El Croscat La Fageda d’en Jordà

La famosa Fageda d’en Jordà, que és un bosc excepcional de faigs perquè creix en un
terreny  planer,  de  baixa  altitud,  s’assenta  damunt  d’una  colada  de  lava  que  va
emetre el mateix volcà del Croscat. Si observeu la foto comprovareu com la fageda
s’estén a partir del cràter del volcà.

Un altre volcà conegut és el de Santa Margarida, que té un ample cràter circular dins
del qual hi ha l’ermita que dóna nom al volcà.



Santa Margarida

A continuació hi trobeu un mapa. Intenteu identificar amb l’ajuda del mapa els 
volcans que es veuen des d’aquest mirador. 

Trobareu la resposta al plafó informatiu que trobareu a l’esquerra. Hi ha muntanyes
que es confonen amb volcans.

Ara tireu avall per les escales, creeu el riu i pugeu cap a dalt a la zona moderna del poble, seguint
les indicacions del mapa. Quan sortiu a dalt al carrer, trobareu un camp de fesols. Allà podeu fer
la PARADA 8.  



PARADA 8.

ELS FESOLS

Ens trobem davant d’un camp de fesols, que en l’actualitat és el producte del camp
més popular de Santa Pau. El fesol, que és una varietat de mongeta (tavella grisa)
amb unes característiques especials, no es cultivava durant l’Edat Mitjana. Com les
patates o els tomàquets, van ser importats i introduïts en la nostra dieta a partir del
descobriment d’Amèrica (1492). Malgrat això, com que és el producte del camp més
popular actualment de la zona, ens hi detindrem. 

Però quina és la principal diferencia entre el fesol de Santa Pau i la mongeta que
tots coneixem? 

A. Els fesols de Santa Pau són més grans i tendres.
B. Els fesols de Santa Pau són més petits i menys farinosos.
C. Els fesols de Santa Pau són més durs i saborosos.

Penseu-hi. La resposta correcta és la B: els fesols de Santa Pau són menuts, de forma
arronyonada i de pell molt prima. Un cop cuits, en la boca són saborosos, amb una
textura molt fina, gens farinosa i molt tova. Conreats durant molts anys només per
l'autoconsum, avui en dia són molt apreciats per la finor del seu sabor i  pel poc
temps de cocció que necessiten. 

Si  teniu  “gana”  de  conèixer  més  dels  fesols,  podeu  visionar  un  vídeo  curt  i
interessant sobre aquest producte quan arribeu als Arcs, en una de les sales de la
casa. Ja ho trobareu indicat. 

Per  dinar  també  tindreu  fesols,  en  l’aperitiu  (gaspatxo  de  fesols)  i  en  l’àpat
(empedrat de fesols), mostres de la cuina volcànica característica d’aquesta zona. 

Abans de continuar,  observeu la vista panoràmica del conjunt monumental de Santa Pau. Si
voleu, podeu treure el cap al Mirador de Can Pauet, indicat en el mapa. 

Després, torneu cap aquí, torneu a baixar direcció cap al riu i seguiu el camí que us indica el
mapa. Alla hi trobareu el punt d’informació corresponent a la pagesia i a l’entorn natural. 

Després d’escoltar l’explicació, podeu anar cap amunt, direcció la muralla. Quan estigueu a la
muralla, podeu fer la PARADA 9.  



PARADA 9.

LA GARROTXA

Mireu la muralla. Quins tipus de roques hi veieu?

La  muralla  està  formada  principalment  per  tres  tipus  de  roques:  calcàries,
volcàniques i conglomerat (roca constituïda per còdols i altres fragments de roques
sedimentades  per  l’acció  dels  rius).  Aquestes  són  els  tipus  de  roques  que
predominen  als  voltants  de  Santa  Pau,  i  són  una  bona  representació  de  les
característiques del terreny de la comarca de la Garrotxa.

El territori de la comarca no és homogeni. De fet, tant des del punt de vista físic com
humà, s’hi poden considerar dues subcomarques: el sector que s’estén al nord de la
vall del Fluvià, denominat freqüentment alta Garrotxa , i el que ocupa la part sud,
juntament amb la capçalera del riu, conegut correntment per comarca d’Olot. 

A la muralla hi trobem conglomerat, que és una roca constituïda per còdols i altres
fragments de roques sedimentades per l’acció de rius, i el riu Fluvià divideix les dues
subcomarques garrotxines.
 
A la muralla hi trobem pedres volcàniques, i la comarca d’Olot, on ens trobem, és
coneguda pel seu caràcter volcànic. 

I a la muralla hi trobem roques calcàries, que són els materials que predominen a
l’alta  Garrotxa.  De  fet,  l’alta  Garrotxa  constitueix  un  sector  molt  muntanyós,
laberíntic  i  escarpat  amb  profunds  engorjats  i  cingleres.  Les  calcàries  i  altres
materials profundament plegats i fallats, tallats per l’erosió i modelats per un aspre
relleu càrstic, ajuden a configurar aquest relleu. El relleu de l'Alta Garrotxa, marcat
per valls profundes envoltades de cingleres i parets de roca, és el que dóna nom a la
comarca.

Garrotxa significa “Terra aspra, trencada, de mala petja.”.

La filtració de les aigües en els massissos de roques calcàries, que porta a la formació
d’un  relleu  de  depressions  tancades  i  d’avencs,  cavernes  i  galeries  subterrànies
(fenomen càrstic),  és una de les principals  característiques geològiques d’aquesta
zona. 

En tot  sistema càrstic (com es veu a la figura) es poden diferenciar tres parts: les
entrades per on s’inflitra l’aigua, els conductes per on circula i les sortides, per on



brolla l’aigua a l’exterior. Doncs bé, una de les sortides del sistema càrstic de l’Alta
Garrotxa és  l’Estany de Banyoles: l’Estany de Banyoles, a diferència de la majoria
d’estanys,  no  s’alimenta  per  un  riu,  sinó  que  s’alimenta  d’aigües  subterrànies
procedents de l’Alta Garrotxa.

D’altra banda, a la figura següent, podeu contemplar com es va formar l’estany (i
altres estanyols de la zona). La dissolució dels materials solubles, calcàries i guixos,
sobre els quals descansa tota la zona de Banyoles, per acció de l’aigua que circula
subterràniament,  ha  provocat  i  provoca  actualment  els  enfonsaments  de  la
superfície i l’aparició dels estanys, circulars, i amb un perfil en forma d’embut.      

Ara ja podeu tornar cap als Arcs,  desfent el camí que hem fet abans. Quan arribeu als Arcs,
podeu anar directament a l’església dels Arcs, on hi trobareu el punt d’informació que ens falta,
el del clergat. Després, mentre no arriba tothom, podeu anar a veure el vídeo sobre els fesols.
   


