
20 3501MO1861 TFM_v11.odt
4/09/2011 22:25:51 A9/P9

pàgina 1

EL CASTELL DE SANTA PAU: LA SEVA EVOLUCIÓ
UdG - MÀSTER EN GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL EN L’ÀMBIT LOCAL -2011-

TREBALL D'INVESTIGACIÓ

TUTOR: JOAQUIM MARIA PUIGVERT i SOLÀ AUTOR: RAMON SOLER i PLANA



AGRAÏMENTS:

Primer de tot vull agrair a la Mariàngels per la paciència que ha tingut durant aquests mesos  
que no he pogut estar amb ella el temps que m'hauria agradat. També a en Jaume i en Miquel,  

que han estat el motor de tot el que he fet aquests darrers trenta anys i que han estat un estímul i  
un suport en tot moment.

A l'Anna i en Carles les seves aportacions, correccions i sobretot els ànims.

A en Xevi pel seu cop de mà.

A totes les persones que han estudiat tant el castell com la vila de Santa Pau i que han servit de  
base al meu treball, algunes d'elles que ja no es troben entre nosaltres. Dec un agraïment  

personal, ja que no ha estat possible fer-ho durant la seva redacció, a l'Albert Reixach i a en  
Jordi Sagrera, persones que no conec personalment, però que em consta la seva estimació i  

estudi per tot el que es relaciona amb Santa Pau.

També a l'ajuntament de Santa Pau, a l'actual consistori, el seu predecessor i a totes les persones  
que hi participen laboralment, per les facilitats en l'obtenció de la documentació.

Especial menció d'agraïment he de fer a Juan José Espinós Solís, arquitecte redactor del projecte  
de rehabilitació i reforma del castell, per autoritzar-me la utilització de tota la documentació que  

inclou el projecte, sense la qual hauria estat del tot impossible iniciar aquest treball.

Finalment al meu tutor, Joaquim Ma. Puigvert, persona que he conegut en aquest màster, a la  
que admiro pel seu treball i rigorositat.

A tot vosaltres moltes mercès.

-2-



1 ÍNDEX
Pàgina

1 ÍNDEX............................................................................................................................................... 3
2 INTRODUCCIÓ:............................................................................................................................... 4

2.1 EL PER QUÈ:.................................................................................................................................................. 4
2.2 EL QUÈ:......................................................................................................................................................... 4
2.3 OBJECTIUS:.................................................................................................................................................... 5
2.4 BASE DOCUMENTAL:.......................................................................................................................................5

3 CONTEXTUALITZACIÓ:.................................................................................................................. 7
3.1 CRONOLOGIA HISTÒRICA:................................................................................................................................7
3.2 CRONOLOGIA LOCAL:....................................................................................................................................12
3.3 CRONOLOGIA EDIFICI:...................................................................................................................................13
3.4 ANÀLISI DE LA ZONA:....................................................................................................................................13
3.5 LOCALITZACIÓ:.............................................................................................................................................14

4 METODOLOGIA:........................................................................................................................... 15
4.1 ANÀLISI EN PLANTA:......................................................................................................................................15
4.2 ANÀLISI EN ALÇAT:........................................................................................................................................15
4.3 ANÀLISI EN SECCIÓ:......................................................................................................................................16
4.4 ANÀLISI DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS I ESTRUCTURALS:............................................................................16
4.5 ANÀLISI DE LA COBERTA:...............................................................................................................................17
4.6 CONCLUSIONS:.............................................................................................................................................17

5 COS D'EDIFICACIÓ 1:................................................................................................................... 18
5.1 LOCALITZACIÓ:.............................................................................................................................................18
5.2 DESCRIPCIÓ:................................................................................................................................................ 18
5.3 FOTOGRAFIES:.............................................................................................................................................19
5.4 ALÇATS:....................................................................................................................................................... 20
5.5 CANTONERES:..............................................................................................................................................21
5.6 MODIFICACIONS:...........................................................................................................................................23
5.7 CONCLUSIONS COS 1:..................................................................................................................................24
5.8 VOLUMETRIA:............................................................................................................................................... 24

6 COS D'EDIFICACIÓ 2:................................................................................................................... 25
6.1 LOCALITZACIÓ:.............................................................................................................................................25
6.2 DESCRIPCIÓ:................................................................................................................................................ 25
6.3 FOTOGRAFIES:.............................................................................................................................................26
6.4 ALÇATS:....................................................................................................................................................... 27
6.5 CANTONERES I LLIGADES:.............................................................................................................................29
6.6 MODIFICACIONS I COMPOSICIÓ:.....................................................................................................................29
6.7 CONCLUSIONS COS 2:..................................................................................................................................30
6.8 VOLUMETRIA:............................................................................................................................................... 31

7 ANÀLISI GLOBAL:........................................................................................................................ 32
8 EXPOSICIÓ DE RESULTATS:......................................................................................................33
9 INTERPRETACIÓ:......................................................................................................................... 35
10 RESUM I CONCLUSIONS:..........................................................................................................36
11 DOCUMENTACIÓ BÀSICA:........................................................................................................37
12 BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................ 38

12.1 REVISTES:.................................................................................................................................................. 38
12.2 LLIBRES:.................................................................................................................................................... 38
12.3 ALTRES:..................................................................................................................................................... 39

13 WEB-GRAFIA.............................................................................................................................. 40
14 ANNEXOS:................................................................................................................................... 41

14.1 VISUALITZACIÓ CREIXEMENT CASTELL DES DEL NORD-OEST..........................................................................42
14.2 VISUALITZACIÓ CREIXEMENT CASTELL DES DE LLEVANT................................................................................43

-3-



2 INTRODUCCIÓ:

2.1 El per què:

El dia 17 de març de 2011 la propietària del castell 
de Santa Pau, Maria del Milagro de Sarriera Vargas-
Zúñiga (Marquesa d'Argensola) va signar la cessió 
del  castell  per  un  període  de  50  anys  davant  el 
Notari  d'Olot  Sr.  Manuel  Faus  i  Pujol  a  favor  de 
l'ajuntament de la  vila,  representat  per  l'alcaldessa 
Esther Badosa i Romañó.
Aquest fet, perseguit des de fa molts anys, ha estat 
l'estímul  principal  per  a  la  realització  del  present 

treball d'investigació. Cal tenir en compte que per la meva tasca professional 1 he 
estat relacionat amb l'ajuntament de Santa Pau aquests darrers 23 anys.
Sempre m'havia atret la tipologia d'aquest conjunt, la disposició dels deus carreus, 
la  diferència  de  les  façanes,  la  seva  història,  i  en  resum la  seva  configuració  
general han estat una de les meves inquietuds durant el meu treball a l'ajuntament.
La possibilitat d'incorporar el castell a la població era, des del meu record, un dels 
objectius dels consistoris que han anat passant al llarg dels temps. Ja des de l'any 
1997  s'havien  realitzat  diferents  temptatives  de  donar-li  un  ús,  directa  o 
indirectament relacionat amb el poble, la seva difusió i els seus serveis.2

Finalment  s'ha aconseguit  la  cessió,  cosa que ha despertat  el  meu interès per 
aprofundir en l'estudi de l'edifici, juntament amb el fet de coincidir en estar cursant  
el màster.

2.2 El què:

De les  edificacions  del  castell  es  pretén  determinar  el  seu  origen,  creixement,  
evolució  i  reformes,  tot  plegat  lligat  amb  el  context  històric.  Per  començar,  la 
primera tasca es centra en la recerca del cos edificatori més antic del conjunt, i a  
partir  d'aquest,  amb  l'anàlisi  de  les  pedres,  els  seus  recolzaments,  lligades3, 
formes,  textures,  i  tipologia,  ens  proposem  una  anàlisi  investigadora  del  seu 
naixement, creixement i consolidacions. El resultat final cercat, tot i que podria ser-
ho,  no pretén ser una aproximació a la datació de cada part  dels edificis,  sinó  
l'evolució del seu creixement. Caldria posar-se en mans d'especialistes arqueòlegs 
per a procedir la datació de cada element. Amb aquest treball es pretén posar una 
base per a aquests treballs posteriors. Tot i això, i  no deixant ser ser agosarat, 
quan tinguem la documentació que ens ho permeti, posarem dates aproximades a 
parets, murs o elements.

1. He estat l'arquitecte tècnic municipal des de l'any 1988.

2. Vegeu: El “Diari de Girona” del 25 de maig de 1997 i “la Vanguardia” del 12 d'agost de 1997.

3. [constr] Cadascun dels totxos, els maons, etc, que hom deixa sortints a l'extrem d'una paret que hom té la 
intenció  d'allargar  més  tard,  per  tal  que  la  unió  de  la  part  vella  amb  la  nova  no  sigui  rectilínia.  (Gran 
Enciclopèdia Catalana)
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2.3 Objectius:

L'objectiu  principal  de  treball  és  establir,  en  primer  terme,  la  cronologia 
arquitectònica de l'edifici per a posteriorment creuar-la amb els fets transcendents 
de  cada  etapa històrica  a  partir  de  la  bibliografia  existent.  Amb això  intentaré, 
sense  pretendre  fer  de  cap  manera  un  estudi  arqueològic,  un  lligam entre  els 
esdeveniments i les obres del Castell, juntament amb l'aproximació de la datació 
de cada mur que conforma el conjunt.
La lectura de la cronologia es realitza sobre el  terreny,  analitzant  les lligades i  
carregaments  de  les  parets  per  tal  de  poder  establir,  paret  a  paret,  quina  es 
anterior i  quina posterior en el  temps. Cal remarcar que aquest procediment és 
bàsicament tècnic, donada la meva base formativa, i és en la que em basaré per a 
la realització de les hipòtesis.
Tot i això, caldrà dotar-nos d'una base documental i històrica, on lligar la realitat  
física dels murs amb les diferents etapes i fets històrics que han afectat l'edificació 
al llarg dels temps.
Amb un optimisme, segurament és genètic (ja el meu pare només veu el got mig 
ple), he iniciat el treball amb un nivell de detall i cura que no es correspon amb el  
temps de que disposo. Com que l'objectiu final ultrapassa el mateix Màster, he 
decidit limitar  el treball al sector nord, sense treure-li l'aprofundiment previst, per 
així deixar el camí traçat per a l'anàlisi de la totalitat de l'edifici, i que espero poder 
completar durant els mesos següents.

2.4 Base documental:

La  base  de  la  recerca  ha  estat  fotogràfica,  filmogràfica,  de  treball  de  camp 
(observació personal) i  bibliogràfica, bàsicament a partir  del que fins avui hi  ha 
escrit sobre la vila vella i el castell de Santa Pau.
El que he pogut constatar, una vegada consultada la bibliografia, és que gran part  
de la documentació trobada es basa, encara, en el llibre “Santa Pau y lugares de  
componían su antigua baronía” que Francisco Montsalvatje y Fossas féu a l'any 
1891. És a partir d'aquest que, altres autors com Lluís Constants (1953), Ramon 
Grabolosa (1971) i més recentment Salvador Reixach (1998) i  Joan Soler (2008) 
han ampliat, contrastat i analitzat tot el que fa referència al castell. Aquests autors 
son la base per a poder determinar la història de la població de Santa Pau.
La documentació més recent la trobem en un treball inèdit que Jordi Sagrera, ha  
realitzat  des  de l'Institut  de  Recerca Històrica  de la  Universitat  de  Girona,  per 
encàrrec de l'ajuntament de Santa Pau a rel de la intenció d'iniciar les obres de 
consolidació  del  castell,  posteriors  a  la  signatura  del  conveni  de  cessió. 
Malauradament, degut a l'època de l'any en que he estat realitzant el treball, no he 
pogut  contactar  amb  ell.  Per  a  la  segona  fase  prevista,  serà  un  dels  primers 
contactes que caldrà fer.
Aquest treball estudia l'evolució de la pobla de Santa Pau, entenent aquesta com el  
nucli  de població a redós del  castell.  En Jordi  Sagrera no entra en l'estudi  del 
recinte del Castell.
Amb tot això no he trobat cap estudi del que és pròpiament el Castell, al menys del 
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que entenem actualment pel Castell. El que si he pogut obtenir dades de l'origen 
de la seva edificació, estat primitiu i evolució, i que no es correspon amb el que és 
actualment l'edificació propietat dels hereus de la propietat.
Amb  aquesta  documentació,  puc  determinar  el  perímetre  inicial  del  castell,  i  
deslligar  les  propietats  dels  barons  amb  les  dels  estadants  de  les  cases  que 
incloïa.
Com que no he trobat més bibliografia al respecte, arribo a la conclusió que no s'ha 
fet cap estudi monogràfic del Castell.
Així doncs, aquest serà el punt de partida del meu treball, la primera muralla i el  
recinte que posteriorment serà baronal.
La història que he pogut documentar amb la bibliografia, va mostrant les diferents 
èpoques de la nissaga propietària del castell, diferenciant els períodes de riquesa, i  
de més problemes econòmics, que ens poden orientar en les hipotètiques dates de 
les diferents obres realitzades.
La nostra recerca es basarà primordialment en la lectura de les pedres, la seva 
composició, recolzament, estil, tractament, lligades, ... en resum tot el que la pròpia 
construcció ens pot explicar de la seva construcció i origen, i  a l'hora, intentant  
lligar-ho,  en  la  mesura  que la  meva formació  acadèmica ho permeti4,  amb els 
diferents titulars de la propietat de l'edifici.
Cal esmentar que el que anomenarem “castell” i serà objecte d'estudi, és el recinte  
tancat de titularitat de la Família Sarriera, tot i que el clos de la muralla del castell  
inicial  incloïa  un  àmbit  més  extens  tal  i  com  indica  Jordi  Sagrera  a  la  seva 
reconstrucció cartogràfica (Girona 2011 i encara inèdita).

4. Vaig cursar estudis d'arquitectura tècnica a l'any 1975-8 a la UPC de Barcelona.
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3 CONTEXTUALITZACIÓ:

3.1 Cronologia històrica:

Com a base històrica ens fonamentem en els conceptes que determina en Ferran 
del Campo5 on analitza els mètodes de producció del territori, del pas a l'esclavatge 
al vassallatge.
L'autor considera que els inicis dels canvis es situen en torn de la segona meitat  
del segle III, i no és fins a partir del segle V que ja es pot parlar de pre-feudal.
Del  Campo considera que els  visigots  continuen amb el  sistema d'organització 
imposada  anys  enrere  pels  romans,  però  a  mesura  que  l'etapa  visigòtica  va 
perdent força, si mai  n'havia tingut, i es desmembra la centralitat de l”estat” per ells  
establert, es tendeix  a les relacions feudo-vasallàtiques que s'imposaran arreu de 
l'Europa Occidental al voltants del segle V, i que, també és clar, regirant la vida 
dels comtats catalans prop de mil anys.
Tal i com he mencionat a l'anterior paràgraf, els visigots seguiran amb el sistema 
que dominava en el baix imperi romà, així doncs, s'instal·len al pla, prop del mar,  
per poder controlar la costa en cas d'incursions marines, i amb el pas del temps 
evolucionen cap a una ruralització creixent que comporta una decadència del món 
urbà.
Al  segle  VIII  es  produeix  un  canvi  important,  amb  l'arribada  dels  àrabs,  fet  
transcendental a les ciutats, a les vies principals de comunicacions i a la costa, 
però  a  les  muntanyes  no els  interessa la  conquesta  de llocs  de difícil  accés i 
perillosos, tot i que això no treu que s'hi fessin incursions per saquejar, intercanviar  
o pactar, però mai per conquerir ni per edificar-hi.
Les coses canvien amb la conquesta dels francs de Carlemany als segles VIII, IX i  
X (moviment de conquesta i poblament), teòricament sobre territoris sarraïns, però 
la realitat fou que els conquerits varen ser els indígenes muntanyencs, juntament, 
es clar, amb les vies de comunicació, ciutats i planes.
Per tal de consolidar el domini sobre el territori les tropes carolíngies calia pactar  
amb la població, tal i  com havien fet els visigots i els àrabs, però els francs es 
decidiren  per  per  la  dominació  permanent  i  el  manteniment  d'una  xarxa  de 
guarnicions. Aquesta és la llavor del sistema feudal, i la construcció dels castells de 
l'edat mitjana que té el territori.
L'origen del topònim “Santa Pau” (Sancta Pace) cal buscar-lo en l'atribució a una 
hipotètica signatura d'un tractat de pau, entre els habitants de la vall del Ser i les  
tropes  morisques  abans  del  segle  IX.  Aquesta  circumstància  no  ha  pogut  ser 
contrastada, però és bastant comú als autors consultats. Tot i això, el castell i en 
general  la  vall  del  Ser  no  ha  estat  mai  considerada  com  a  un  enclavament 
estratègic militar, ni un eix important de comunicacions, circumstància que influirà 
de manera constant en el naixement i creixement tant del castell com de la seva  
població.

5. “CASTELLS MEDIEVALS: 37 castells de la Garrotxa”, pàg.7-9
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Les  primeres  notícies  documentals  de  la  contrada,  on  previsiblement  hi  havia 
alguna construcció,  fou la  donació del  Rei  franc Radulf  (Rodolf  I)  al  senyor  de 
Porqueres Oliva al voltant de l'any 930. Cal recordar que en aquestes dates, Santa  
Pau formava part del territori Carolingi (Marca Hispànica), estava regida pel Comte 
de Barcelona Sunyer I, fill de Guifré I el Pilós que inicià el comtat per herència.
Per a la realització del nostre treball, l'estudi de l'edifici del castell, diferenciarem 
entre les diferents nissagues que l'han ocupat. Als annexes s'adjunten els detalls 
de les cronologies de cada una.

Castlans de Porqueres, Finestres i Santa Pau (957-1277):

D'aquesta  branca  se'n  remunten  les  notícies  a  l'any  957  que  el  Senyor  de 
Porqueres era Ademar I que també consta com a castlà de Finestres i Santa Pau. 
En ser castlà de Santa Pau cal deduir que hi havia al menys una petita edificació.
A l'any 1247 Ramon Ademar II esdevé hereu de Porqueres, quan s'acabava de 
d'esposar amb Gueraula. Amb l'enllaç també assumeix els problemes econòmics 
que el llinatge portava des de feia anys. És per això que al 25 de desembre de 
1251 ven el castell de Porqueres a l'abat de Sant Esteve de Banyoles Guillem de 
Castellà, i passa a residir a Santa Pau.
Aquest fet marca la independència de Santa Pau respecte a Porqueres, i l'expansió 
de Santa Pau per tenir com a residents els seus senyors. Als efectes de l'edificació 
del castell, com a tal, penso que s'ha de considerar l'any 1251 com a important, ja  
que el castell passa a ser la residència dels senyors de Santa Pau. És a partir de 
l'establiment de la família al castell que s'inicia la formació de la pobla, es comença 
a consolidar el castell i el seu redós.
Ramon Ademar II  mor a l'any 1267 sense descendència. Gueraula es casa en 
segones  núpcies  amb  Arnau  de  Foixà  i  sembla  que  tampoc  tingueren 
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~929 Oliva (el rei franc Radulf li fa donació d'una edificació a Santa Pau)
957 Ademar
985 Hug

1006-1031 Ademar
1017-1020 Berenguer de Finestres
1036-1070 Ramon Ademar I
1070-1090 Ademar
1090-1128 Ramon Ademar II casat amb Agnès

Agnès (signa amb el nom de Santa Pau) viu a temporades a Santa Pau
Arnau (signa amb el nom de Santa Pau) segon marit de l'anterior

1136-1167 Guillem Ademar II
1183-1195 Ramon Ademar (encara signa com a senyor de Porqueres)
1193-1196 Pere
1204-1218 Ponç II

1247-1267 Ramon Ademar II de Porqueres
1267-1269 Gueraula, esposa de l'anterior es casa en 2ones núpcies amb Arnau de Foixà



descendència, ja que a l'any 1270 consta6 com a senyor de Santa Pau Huguet I de 
Santa Pau (fill de Beatriu de Porqueres i nét d'Agnès i del seu segon marit Arnau7).
Huguet I mor al 1277, al setge de Montesa (València) al servei de Pere II el Gran, 
sense deixar descendència directa. Aquest fet propicia el naixement de la baronia.
En aquestes circumstàncies, la llei  permetia al  rei  intervenir els béns del difunt,  
però segons diu Grabolosa8, aquell ordenà al veguer de Girona que no ho fes.

Barons de Santa Pau (1277-1446):

Pere II alineà en qualitat de feu el castell de Finestres i la domus de Santa Pau a 
Ponç  III,  germà d'Huguet  I,  segons  apunta  Joan  Soler  per  a  dues  raons,  una 
premiant  la  nissaga  d'Huguet  pels  serveis  prestats  en  combat,  i  per  l'altra 
s'assegurava un nou fidel a la corona.
Entre els anys 1277 i 78 el mateix Pere II creà la baronia de Santa Pau a favor de 
Ponç III, ja casat amb Orpai.
Es conegut que el rei Pere, a finals d'agost de 1285, s'aturà a dinar a Santa Pau 
després d'haver combatut als francesos a la Vall del Llémena a principis d'aquell 
mes9.
La baronia de Ponç III és una època cabdal pel desenvolupament de la població, i  
tanmateix pel propi castell. A l'any 1298 el rei Jaume II concedeix el mercat.
La Carta de franqueses o Carta de poblament de l'any 1300 dóna una empenta al  
creixement  del  conjunt,  ja  que dóna uns privilegis  al  pobladors  que es  vulguin 
instal·lar al redós del castell. L'esclat de la pobla es realitza en no més de 50 anys, 
a la primera meitat del segle XIV.
La nissaga dels Santa Pau, és període que podem considerar de més expansió de 
la població, i per tant hem de deduir que també de l'edificació del Castell, tot i que,  
tal  i  com  explicarem  més  endavant  els  Oms  també  realitzen  transformacions 
d'importància, però sobre les mateixes edificacions dels Santa Pau.
Amb la mort d'Huguet Ademar III a l'any 1446 amb descendència només de tres 
noies, i cap noi, nomena tutora a la seva muller, i en el cas que aquesta renunciés 
aquesta passaria a Berenguer d'Oms, casat amb una seva tia. Amb la renúncia de 

6. SOLER I JIMÉNEZ, JOAN, “La Formació de la pobla de Santa Pau”, pàg. 19

7. Vegeu a l'índex la cronologia.

8. GRABOLOSA I PUIGREDON, RAMON. “Santa Pau i la seva baronia”, pàg. 79

9. DESCLOT, BERNAT. Crònica. Edicions 62.Barcelona. Capítol CLIX
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1278-1311 Ponç III (germà d'Huguet I)
1311-1322 Huguet II
1323-1330 Marquesa de Saguardia i de Santa Pau com a regent
1323-1352 Ponç IV
1352-1393 Huguet Ademar I
1393-1398 Ponç V fill de l'anterior (morí sense descendència)
1398-1430 Galceran Ademar germà de l'anterior
1430-1446 Huguet Ademar III (fill de l'anterior)



la  tutoria  per  part  fre  Damianta,  la  seva  esposa,  tal  i  com deixà  escrit  al  seu 
testament, la tutoria va passar a la família Oms.
Se suposa que degut als deutes que va contraure Huguet Ademar III, fets no gaire 
aclarits  als  autors  consultats,  a  l'any  1445  les  seves  quatre  filles  van  ser 
desposseïdes  oficialment  de  la  baronia  i  del  castell  passant  a  ser  de  Joana, 
germana de Galceran Ademar i de Ponç V, casada amb Berenguer d'Oms. Des 
d'aquest moment, la titularitat del castell de Santa Pau serà de la família Oms per  
un període de quasi tres segles.
D'aquesta  dinasta,  cal  remarcar  durant  la  segona meitat  del  s.XV,  degut  a  les 
diferents empreses bèl·liques en que estaven embolicats a Itàlia, havien viscut més 
temps fóra que no pas al castell, pel que suposem que les modificacions de l'edifici  
fóren  poques.  Aquesta  circumstància  la  deixar  per  contrastar  en  la  fase  de 
completar el treball.

Oms:

Així, doncs, la nova baronessa de Santa Pau serà Joana, títol que ostentarà fins a 
la seva mort, l'any 1456. La baronia i propietat del castell l'heretà el seu fill menor 
Berenguer. Aquest, va “sojornar”10 poc a Santa Pau, ja que hi tenia un procurador 
lleial i servidor, resident més al seu castell de Cotlliure, d'on n'eren governadors ja  
en temps del seu pare, i abans de tenir la baronia de Santa Pau.
En aquest període hi hagué la revolta del remences, i Santa Pau en fou un dels 
centres neuràlgics de màxima agitació. L'any 1462 el cabdill remença Francesc de 
Verntallat ocupà els castells de Finestres i de Colltort. La defensa de Santa Pau 
anà a càrrec del lloc tinent de Berenguer. En aquest temps els assalts al castell  
sovintejaren, i per tant cal contemplar una possible destrucció o enderroc d'algunes 
parts del casell.
A l'any 1486 hi ha un document que dóna testimoni de la presa del castell per part  
dels remences conduïts per Narcís Goixat.  Aquesta circumstància la tindrem en 
compte a l'hora d'analitzar les obres del castell.

10. GRABOLOSA, RAMON “Santa Pau i la seva baronia”, p.126
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1446-1456 Joana d'Oms (esposa de Berenguer d'Oms i germana de Galceran Ademar)
1456-1468 Berenguer I (fill de l'anterior)
1468-1503 Guillem (fill de l'anterior)
1517-1530 Berenguer II (fill de l'anterior)
1530-1543 Berenguer III (fill de l'anterior)
1543-1558 Antoni I (germà de l'anterior)
1558-1582 Antoni II (fill de l'anterior)
1582-1640 Berenguer IV (germanastre de l'anterior)
1641-1647 Antoni II (germà de l'anterior)
1647-1688 Raimon (fill de l'anterior) morí solter
1688-1691 Maria Teresa (germana de l'anterior)
1691-1705 Antoni (fill de l'anterior)
1705-1714 Gaietana (filla de l'anterior i que es casà amb el següent)



Degut a les guerres amb el rei francès, la família Oms va haver d'abandonar el  
Rosselló,  i  varen tornar  a  passar  llargues temporades a la  seva  residència  de 
Santa Pau.
El successors Antoni I i Antoni II varen viure lligats a empreses bèl·liques marítimes 
com els seus antecessors (Antoni II va arribar a ser governador de Mallorca).
El germanastre d'Antoni II, Berenguer IV que el succeí, fou dels pocs nobles que 
no se'n va allunyar. No només això, sinó que hi morí i l'hi enterraren a l'any 1596, a  
l'església  parroquial  de  Santa  Maria.  Durant  aquest  període podíem pensar  en 
l'adaptació del castell  a les necessitats dels seus habitants, i  s'hi  podrien haver 
realitzat obres de consolidació.
Els seus descendents, ocuparen la baronia de manera molt efímera, fins que a 
l'any 1705, Antoni d'Oms, capità de cavalleria, va morir de manera violenta en un 
duel  a  Perpinyà  i  la  titularitat  i  les  possessions  passaren  a  la  seva  germana,  
Gaietana,  que  posteriorment  es  va  casar  amb  Agustí  de  Copons  i  Copons, 
circumstància que fa que la baronia torni a canviar de llinatge.

Copons:

En aquest període no consta en cap llibre dels consultats que hi haguessin obres o  
necessitat d'elles al castell. Tot i que si que hi va haver-hi vàries trifulques pels  
molins de la població, circumstància que pensem que seria irrellevant per a les 
hipotètiques obres del castell.

Sentmenat:

En aquest període de temps els barons no varen residir al castell, i només seria 
digne d'esmentar  el  període en que ha estat  ocupat  el  castell  per  les  monges 
dominiques. Des de l'any 1860 al 1968,  el castell fou habilitat per activitat docent 
de  les  Germanes  Dominiques  i,  per  tal  d'adaptar-lo  a  convent  i  aules 
d'ensenyament, foren destruïts molts elements del noble edifici
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s 1714-1739 Agustí de Copóns i de Copóns

1739-1741 Gaietana enviuda de l'anterior.
1741-1765 Gaietà (fill de l'anterior)
1765-17?? Josep Copons i d'Oms

S
en

tm
en

at

1730-1796 Manuel III de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Cartellà
1767-1842 Francesc Xavier de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Vera
1792-1856 Pere-Carles de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Riquer
1794-1856 Carles I de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Riquer
1842-1873
1862-1935 Carles II de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Sentmenat
1908-19??
1970-19??
19??-19??

Ramon I de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Saenz-Ramírez

Feliu de Sentmenat-Oms de Santa Pau i de Güell Marquès d'Argensola
Ferran de Sarriera i Losada, Marquès d'Argensola
María del Milagro de Sarriera y de Vargas-Zúñiga.



3.2 Cronologia local:

He optat per detallar,  a part de la pròpia cronologia dels titulars del castell,  les  
dates que han pogut tenir importància en la construcció, reconstrucció, reformes i 
modificacions que han afectat a l'edifici al  llarg dels temps. Aquests criteris ens 
servirà per aproximar una data de cada fase del conjunt que tenim actualment.
929-935: Primeres notícies de l'existència d'una edificació, quan el rei franc Radulf  
el  dóna  al  seu  vassall  Oliva,  senyor  de  Porqueres.  No  es  disposa  de  cap 
documentació  de  les  seves  característiques,  però  per  les  dates  que  estem, 
segurament era una construcció efímera, que possiblement desaparegué en les 
construccions posteriors.
1277 El rei Pere II el Gran, per la mort d'Huget I de Santa Pau al setge de Montesa 
compensa la seva fidelitat al seu hereu Ponç III,  fent-li donació dels dominis de 
Finestres, i del domus de Santa Pau. Ara ja hi consta “domus”, pel que ens és fàcil 
pensar  en  una construcció  més sòlida,  i  que per  les dates que estem,  podem 
atribuir-hi ja un cos d'edificació molt determinat.
1298-1300:  el  rei  Jaume  II  concedeix  a  Santa  Pau  la  celebració  del  mercat 
setmanal  el  dilluns.  Primers  establiments  de  caire  urbà.  (1300)  Carta  de  
poblament11.  És en aquest període de temps que s'inicia la construcció de la vila  
vella, per construir de forma seguida la vila nova. Durant la primera meitat del segle 
XIV, tal i com reflecteix Joan Soler12, és quan es forma la pobla, i per tant, és de 
preveure que el castell s'adeqüi a aquesta.
1427-1428: Els terratrèmols fan estralls a la Garrotxa. És de suposar que el Castell  
no va estar  exempt de problemes.  Per  aquest  període caldrà buscar,  més que 
construccions, reparacions.
1462-1472: Primera guerra dels remences. Es desconeix quina afectació va poder 
tenir.
1484-1485: Segona guerra dels remences:  A l'any 1486 hi ha un document que 
dóna testimoni de la presa del castell per part dels remences conduïts per Narcís  
Goixat.
1646-1650: Pesta a la Garrotxa. Tot i afectar d'importància a la comarca, i per tant 
a la població, no es te constància que pugés afectar en la composició de l'edifici.  
Tot  i  això,  seria  un  punt  de  partida  per  un  estudi  més  detallat,  en  el  que  no 
entrarem aquí.
1598: En una de les llindes, en concret a la de l'entrada, tot i que ara ja no es 
llegeix, el mateix Motsalvatje identifica 1598, que correspondria al període de la 
baronia de Berenguer IV.

11. Document que tot i referenciat per varis autors com Montsalvatje i Grabulosa, no s'en va trobar l'original fins 
fa poc temps, quan per casualitat  l'arxiver de l'Arxiu Comarcal  d'Olot,  Xavier Puigvert,  va trobar-lo mentre 
realitzava l'inventari del fons notarial de Santa Pau.

12.  SOLER, JOAN. “La formació de la pobla de Santa Pau a redós del Castell dels Barons”. Ed. Fundació 
Noguera, Barcelona, 2008
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1653: Segons afirma Montsalvatje, durant la baronia de Raimon Oms l'edifici va ser 
objecte de important reformes, que podrem identificar amb l'escut dels Oms, en 
moltes parts.
1808-1812: La guerra del francès. En no ser una situació estratègica militarment,  
crec que no va afectar a l'edifici aquesta guerra, tot i això, no podem afirmar-ho 
categòricament, i per tant, ho deixem com a una possible nova via d'investigació.
1860-1968: Germanes dominiques. Durant aquest període, es realitzem una part 
important d'obres, adequant totes les estances a les necessitats de la comunitat 
religiosa i a l'ús docent. Aquest darrer període com que el podem consultar amb 
fons  fotogràfics  i  filmogràfics,  en  podem  determinar  una  bona  part  de  les 
intervencions realitzades. 

3.3 Cronologia edifici:

Per les dades obtingudes a la documentació de que he disposat per a la realització  
del treball, i pel propi treball de camp, podem determinar que les principals obres 
que s'hi han realitzat es poden agrupar en tres períodes de temps:

3.3.1 Segles IX a XII: És el període més antic que coneixem del topònim, i per les 
narracions es pot deduir que hi havia alguna construcció a l'indret del castell.  
Tot i això, segurament aquesta era de materials efímers, ja que no ens ha 
arribat cap constància edificatòria d'aquesta època. Possiblement amb l'inici 
de  les  obres  de  rehabilitació  de  la  primera  fase,  segons  projecte  de 
l'arquitecte J.J. Espinós, on hi ha incloses partides d'arqueologia, es pugui 
constatar aquest fet, o rebatre'l, si és el cas.

3.3.2 Segles XIII  i  XIV: Aquest període, és el  més documentat i  estudiat de la 
població, no així del castell. Amb aquesta documentació, i  amb el mateix 
treball de camp, podem determinar que és el període que va nàixer l'edifici  
actual, i una bona part del recinte.

3.3.3 Segles XVI i XVII: Sota la baronia dels Oms, es documenta una bona part de 
les obres de reforma. Bàsicament constitueixen les adaptacions del que era 
un castell de defensa en una casa noble. En aquest període apareixen totes 
les gran obertures i balconeres a la muralla.

3.3.4 Segles XIX i XX: Amb l'ús de l'edifici per part de la comunitat religiosa de les 
Germanes dominiques, s'adapta l'edifici per a les necessitats docent i de la 
pròpia comunitat.  Apareixen també obertures, escales, etc.  No hi  ha una 
modificació  de  la  volumetria,  però  sí  un  canvi  de  configuració  interior 
d'importància, amb la que s'enderroquen les restes dels períodes anteriors 
continguts dins la volumetria del conjunt.

3.4 Anàlisi de la zona:

Una altra anàlisi que ens ajudaria per a ratificar la situació i creixement de l'edifici, 
és la determinació del sòl inicial, centrat en un estudi geotècnic, on ens quedarien 
determinades les formacions rocoses que servien de base a l'edifici. Aquest estudi  
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caldria  que anés lligat  amb l'arqueològic.  Segur  que entre  la  cap de roca que 
serveix d'assentament a la construcció, i el nivell actual del sòl podríem trobar-hi  
elements que ens ajudarien en el nostre treball. Com que això és una feina que 
sobrepassa les nostres possibilitats, i com que el projecte abans esmentat, també 
ho contempla, estarem atents al moment que s'iniciïn les obres.
Tot  seguit  s'aporten  fotografies  on  es  poden  visualitzar  les  pedres  de  base, 
juntament amb edificacions.

Amb la simple observació en el treball de camp, podem apreciar els nivell de la 
pedra de base, que al mateix temps identificarem com el material que s'ha utilitzat 
per a la construcció de la major part dels cossos d'edificació. Caldrà que distingim 
dos tipus de pedra pel seu color, la més vermella que correspon a la part del nord, i  
la més grisosa que correspondria a la part de migdia o sud. 

3.5 Localització:

De les  dades obtingudes i  detallades en els  punts  anteriors,  i  donada la  seva 
situació, tant topogràfica, com orogràfica i tipològica podem concloure que la seva 
situació inicial  podria correspondre a una localització estratègica militar,  però al 
llarg  dels  anys  ha  evolucionat  cap  a  comercial  (amb l'atorgament  del  mercat),  
residencial amb les obres realitzades per la família Oms al segle XVII i docent al 
segle XIX.
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4 METODOLOGIA:
La metodologia bàsica a utilitzar és mitjançant l'anàlisi  visual  del  comportament 
estructural  del  conjunt,  fixant-nos  en  les  càrregues  de  les  parets,  els  seus 
espessors, la tipologia, les cantoneres, així com tots els elements constructius que 
en puguin ajudar a determinar-ne la seva cronologia.

A  tall  d'introducció  transcrivim  una 
pàgina  del  diccionari  visual  de  la 
construcció -editat per la Generalitat de 
Catalunya  juntament  amb  GISA-  un 
croquis que ens ajudarà per  a la  dels 
termes que utilitzarem per a l'anàlisi.
La  metodologia  de  treball  serà  la 
següent:

• Anàlisi en planta de cada nivell: 
d'on  a  partir  dels  espessors  de 
cada  paret  i  de  les  cantoneres 
establirem zones.

• Anàlisi de les façanes, tenint en 
compte les zones establertes per 
les plantes.

• Verificació que els resultats de l'anàlisi de plantes i alçats sigui coherent.

• Aproximació a la cronologia de construcció de cada zona.

• Anàlisi de les modificacions posteriors de cada zona, intentant identificar la 
seva causa.

4.1 Anàlisi en planta:

Amb aquesta anàlisi, ja es pot veure que hi ha diferents criteris de construcció, 
diferents  gruixos  de  parets,  diferents  estructures,  i  tot  un  seguit  de  trets 
identificatius que ja ens permeten destriar una mica l'edifici per sectors.
Desglossarem l'edifici  per  plantes,  prenent  com a referència  els  plànols  d'estat 
actual del projecte redactat per l'arquitecte Joan José Espinós, d'on extraurem una 
primera informació que és l'espessor de parets. Aquesta informació la creuarem 
amb les lligades de les mateixes parets,  per tal  d'obtenir el conjunt de recintes  
tancats.

4.2 Anàlisi en alçat:

Els alçats també ens aporten una informació cabdal de cara a entendre l'edifici, a 
part de veure-hi la formació de les lligades, hi podem apreciar els canvis de textura, 
el pas de la paret de carreus, a la de paredat, les modificacions d'obertures, les 
reconstruccions, els carregaments, possibles contraforts integrats a les parets, i tot 
un seguit d'informació que cal analitzar.
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4.3 Anàlisi en secció:

Les seccions de cada cos dels edificis, ens ajuden a determinar les fases en que 
s'ha edificat. Per exemple, el cos nord, a part de la façana la secció ens mostra dos 
gruixos de parets diferents, que ens ratificaran les conclusions que podrem prendre 
als apartats següents.

4.4 Anàlisi  dels  elements 
constructius i estructurals:

De  la  mateixa  manera,  cada  element 
constructiu  característic,  ens  ajuda  a 
determinar  l'ordre  de  construcció  de 
cada  element,  per  donar  un  exemple 
entenedor,  l'arc  que  es  veu  a  la 
fotografia,  només  pot  estar  construït 
amb  posterioritat  a  l'edificació  que  el 
suporta. Es veu clarament que es varen 
retirar  pedres  de  la  cantonada  per 
recolzar  l'arc,  tot  i  mantenint  la 
cantonada superior, i reomplint els sins 
fins  aquesta.  Queda  evident  l'ordre  de 
construcció d'aquests dos elements.
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4.5 Anàlisi de la coberta:

La coberta és un dels elements que també 
ens  aporten  informació  sobre  el 
creixement.  Per  sort,  d'aquest  edifici  es 
disposa d'un aixecament molt detallat, i és 
un  element  d'anàlisi  del  creixement  del 
conjunt.  Els  vessants  ens  poden  donar 
pistes sobre l'ordre de construcció, que tot i 
que no son definitives,  si  que ens poden 
corroborar  criteris  establerts  amb  les 
anàlisis que ja hem explicat. Per exemple, 
la  coberta  que  assenyalem  de  color 
vermell, és necessàriament anterior que la 
blava, per estar situada en un pla superior.

4.6 Conclusions:

En conclusió, determinem una metodologia basada en el treball de camp i l'anàlisi  
de la documentació gràfica del projecte de rehabilitació, comparada amb la realitat. 
Tot això, contrastant-ho amb la documentació obtinguda de les fons diverses, tant 
bibliogràfics, com fotogràfics, incloses als annexes.
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5 COS D'EDIFICACIÓ 1:

5.1 Localització:

5.2 Descripció:

Es  tracta  del  cos  situat  just  a  la  cantonada  nord-oest  del  conjunt.  Per  les 
característiques  intrínseques  d'aquest  cos  (parets  molt  gruixudes,  finestrals 
romànics...), iniciarem l'anàlisi per la sala coneguda per “la presó”. Aquest cos està 
format per parets de carreus molt ben ajustats d'uns 120 cm d'espessor, fins a 
nivell  de sostre de la planta primera.  El  sostre de la planta baixa és una volta 
lleugerament apuntada, formada amb pedra de Banyoles, que recolza sobre els 
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Il·lustració 1: PLANTA BAIXA



carreus. La planta pis té uns gruixos de parets molt  similars a la planta baixa,  
exceptuant  la  façana  migdia,  que  dóna  al  pati,  que  és  sensiblement  menor.  
D'aquesta façana en farem un tractament a part, per les diferències que presenta  
amb el conjunt.

5.3 Fotografies:
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5.4 Alçats:

L'alçat  nord,  l'exterior  més  llarg  del  cos 
analitzat,  està  format  per  paret  de  carreus 
molt  regulars,  molt  ben  alineats  i  molt  ben 
col·locats. També cal remarcar-hi una finestra 
de  tipologia  romànica  (foto  pàgina anterior), 
així  com  una  altra  obertura  amb  llinda  de 
pedra, de característiques clarament diferents 
a  la  façana  analitzada,  i  de  línies  d'estil 
posterior.  També cal  que ens fixem amb la 

línia superior  on s'acaben els carreus, s'hi  pot  entreveure la resta d'una antiga 
coberta formada per lloses de pedra. Caldrà també fixar-nos en el que a primera  
vista podria ser una mena d'espadanya, per sobre de la coberta original de pedra, i  
al que podria ser l'antiga façana de llevant.
L'alçat  de  ponent  presenta  alguns trets  que cal  destacar.  El  primer  és  que es 
repeteix la diferència de carreus als mateixos nivells que l'anterior.  Que té una 
obertura a la planta baixa clarament de característiques del romànic, i la superior  
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clarament contemporània amb la similar de la façana nord. Per últim, caldrà que 
prenen atenció amb la part inferior de la mateixa cantonada que es converteix en 
les restes del que podria haver estat un contrafort.
L'alçat interior o de migdia, és el que ens ha obligat a fer-hi un esforç major que els  
anteriors. Per un costat tenim un espessor de paret a la planta pis, lleugerament  
inferior  a  la  resta,  per  l'altra  tres  tipus  d'obertura  diferents,  el  primer,  i  
hipotèticament més antic, una finestra gòtica, molt similar a les altres que anirem 
trobant a la resta de l'edifici, i per últim una finestra sense catalogar, que aparenta 
més estar incrustada, que no pas contemporània al mur.

5.5 Cantoneres:

D'aquest cos, ens mirarem les quatre cantonades per esbrinar si, tal i com sembla 
demostrar pels gruixos de parets, és un sòl cos, i que està lliga entre ell per les 
quatre cantoneres. Per això, numerem les cantoneres i les analitzem una a una.

A la planta pis, tenim repetides les mateixes 
quatre  cantonades,  i  de  les  mateixes 
característiques,  però  caldrà  fixar-nos  en 
l'aresta  esquerra  de  la  mateixa  entrada,  la 
que té l'escut dels Oms a la llinda.
Tot  apunta  que  ens  trobem  en  un  cos 
d'edificació  sobre  els  que  s'han  anat 
carregant  i  adossant  els  altres  cossos 
d'edificació. 

Val  a  dir  que també s'ha pogut  detectar  visualment  que la  paret  que va de la 
cantonada  3  a  la  4  és  una  paret  seguida,  i  per  tant,  que  l'escala  que  hi  ha  
actualment no hi era. Amb això ens queda un dubte: Per on s'accedia a la planta 
pis? Malauradament no hem trobat la resposta.
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Il·lustració 2: Cantonada 1 Il·lustració 3: Cantonada 2

Il·lustració 4: Cantonada 3 Il·lustració 5: Cantonada 4



5.5.1 Cantonera 1:

Analitzant aquest punt de les parets, queda clarament reflectit que les dues parets 
estan realitzades en èpoques diferents, i a la vista de les façanes, podem extreure 
clarament que hi ha una unitat fins al sostre de la planta primera

5.5.2 Cantonera 2:

Està  a  la  vista,  i  no  requereix  de  cap anàlisi  especial  per  a  poder  deduir  que 
delimita un cos d'edificació.

5.5.3 Cantonera 3:

Cap dubte que aquesta cantonada retorna cap dins de la paret, i que forma part del  
conjunt.

5.5.4 Cantonera 4:

Aquesta,  amb  moltes  “mossegades”  degudes  als  carregaments  dels  dos  arcs, 
també ens confirma el conjunt tancat

5.6 Modificacions:

Aquest  cos  d'edificació  podem  considerar-lo  com  a  una  unitat,  amb  algunes 
modificacions que tot seguit detallem:
Aixecament d'una planta per sobre del seu nivell de coberta original.
Ampliació lateral a l'entrada del recinte, amb la incorporació de paret a la façana 
nord, i de dos arcs a cada una de les alçades a la façana del pati.
Obertura  d'una  finestra,  a  la  façana  nord,  amb  la  possibilitat  que  s'hagés 
enderrocat una de romànica.
A la façana del pati hi trobem tres obertures, una finestra d'estil gòtic, l'entrada amb 
l'escut dels Oms, i una altra finestra amb aparença de més recent. Amb l'anàlisi 
d'una  filmació  de  191113,  s'ha  pogut  constatar  que  aquesta  darrera  ha  estat 
realitzada fa menys de 100 anys,  per tant per les monges dominiques per adaptar-
lo com a centre docent.

13. Santa Pau (Gerona) Cabot Films, ca.1911. Filmoteca de Catalunya 2004 
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5.7 Conclusions Cos 1:

Com a impressió inicial, podríem pensar en que es tracta de la primera edificació 
del conjunt. Les característiques arquitectòniques que presenta son d'un romànic 
tardà, del voltants de finals dels segle XIII, i per tant podríem relacionar-ho amb poc 
abans de l'inici  de la baronia de Santa Pau, amb Ponç III.  Per les ampliacions 
posteriors que detallaré més tard, semblaria que aquesta construcció inicial estava 
formada per  un  cos rectangular  de  planta  i  pis,  sense emmurallar,  del  que es 
desconeix la tipologia del sostre de la coberta, però estaria coberta amb lloses de 
pedra. Per la tipologia seria més un magatzem o graner, amb una sola estança a la  
part superior, que no pas una casa noble o un castell.
Ens fa pensar el que hem dit, tot un seguit de fets constatats:

• És un cos tancat en si mateix, sense cap recolzament sobre cap d'altre, ans 
al contrari, d'altres es recolzen sobre d'ell.

• Té una estructura formada per parets de gran espessor, i una volta tardo-
romànica de pedra.

• Presenta  unes  insinuacions  d'un  element  que  podem  assimilar-lo  a  una 
espadanya o un frontó.

• Presenta  restes  de  coberta  formada  amb  lloses  de  pedra,  característica 
també del romànic.

• La gran diferència d'espessor de les parets dels baixos i la planta primera, 
en comparació amb la segona planta.

5.8 Volumetria:

Com a resum i conclusió del cos inicial del castell, reproduïm tot seguit el que hem 
deduït que seria el primer cos d'edificació del castell de Santa Pau, vist des de dos  
angles diferents:
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6 COS D'EDIFICACIÓ 2:

6.1 Localització:

6.2 Descripció:

Es tracta  del  cos  adossat  a  l'anterior,  al  que  desglossarem en dues parts.  La 
primera és la que conté la porta,  amb una espitllera o sagetera a cada costat,  
apuntant al que seria el lloc d'espera per a l'entrada. Es pot apreciar el detall a les  
fotos següents, la de l'esquerra contempla la porta i al costat esquerra d'aquesta 
l'espitllera.  La  foto  de  la  dreta,  correspondria  a  l'altre  costat  de  la  paret,  amb 
l'espitllera al centre de la imatge, que quedaria a la dreta de la porta.
Per les característiques de la paret i les seves lligades, queda perfectament palès 
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que es tracta d'una mateixa paret,  tota seguida. Aquesta peça, presenta varies 
parets i elements independents i no contemporanis que descriurem més endavant.
La paret descrita inicialment d'una alçada de només una planta, i va des del cos 1 
fins  a  final  de  la  capella.  Tot  i  que al  plànol  es  grafia  amb una discontinuïtat, 
realment s'ha pogut comprovar que estan alineades les diferents parts d'aquesta 
paret i que presenten el mateix espessor. Per les espitlleres es pot determinar que 
era un mur de defensa. A més d'aquesta paret i podem trobar un creixement de 
dues plantes per sobre recolzat sobre uns pilars i arcades que deixen coberta la  
part interior de l'entrada.
Adossat a la part exterior, hi trobem la capella, que forma un cos adossat a la paret  
que vertebra aquest creixement, i a la façana de llevant hi trobem la sagristia.
D'aquesta paret inicial, també hi trobem el naixement d'un altre element, la que 
podria ser part de la separació entre la vila vella del primers temps de la pobla de 
Santa Pau, que ens marca l'estudi d'en Jordi Sagrera14, i el castell.
En  quant  a  l'estructura,  tenim  una  varietat  important,  degut  a  les  diferents 
intervencions al llarg dels temps. Destaquem les bigues de fusta que carreguen 
sobre  els  arcs  de  planta  baixa  i  la  volta  recta  de  paredat  (veure  fotografies 
següents). Aquesta volta, està carregada sobre parets ja realitzades i per tant no 
seria contemporània als seus suports, sinó molt posterior. Hi ha la possibilitat que 
el sostre inicial hagués estat de fusta i quedés destruït en posterioritat, i per evitar  
aquest risc, es construís novament amb volta. Deixarem aquestes hipòtesis per a 
especialistes.

6.3 Fotografies:

14. Annexes gràfics de “La pobla de Santa Pau al segle XIV. Reconstrucció cartogràfica” de Jordi Sagrera 
(Universitat de Girona) document no publicat.
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6.4 Alçats:

A l'alçat nord, s'hi aprecien clarament clarament dues parts de la paret, una inicial,  
que inclou la porta amb paret de carreus, molt ben carejada, fins a una alçada del  
voltant de 3 metres i escaig. A partir d'aquesta alçada hi ha la paret de paredat,  
fruit d'una següent fase de construcció, que inclou una finestra gòtica.
L'alçat de migdia, que és el que dóna al pati ens marca el carregament dels arcs.  
S'aprecia amb tota claredat que els recolzaments està encastats a la cantonera del 
que suposem edificació inicial. A l'altre costat de les voltes, es poden veure els  
pilars que els sustentaven fins a terra, per tant podem determinar que aquest cos i  
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els seus suports han estat construïts amb anterioritat que la paret que ha embegut 
aquests pilars.

El  cos que conté la  capella,  és dels  pocs que hi  podem posar  una data.  A la  
sagristia hi ha una inscripció a la paret que ja apuntava el mateix Montsalvatje15. 
Aquesta làpida està datada de l'any 1766, i del moment de la construcció de la  
sagristia. Ens parla de la construcció de la capella per part de “Uget de Santa Pau” 
el dia 31 d'agost de 1332. Amb les dades que hem obtingut, en aquest any Huguet  
ja  era  mort.  De  totes  maneres,  es  podria  haver  acabat  en  aquest  any,  però 
construït  durant  la  baronia  d'aquell.  Penso  que  és  d'interès  la  incorporació  del 
document al present treball i ho faig tot seguit.

15. MONSALVATJE, F. “Santa Pau y lugares de componían su antigua baronía”, Tomo III.  Imprenta y librería 
de Juan Bonet. Olot.1891. p. 137-138
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Aquest document ens permet datar dos de les edificacions d'aquest sector.
Ens queda un dubte, que sense prospeccions no podem resoldre, però que amb la 
el que s'ha pogut determinar i sempre fent-ho amb suposició, el mur de l'entrada 
arriba fins a on s'acaba la capella, i possiblement, i amb les dades aportades per  
Jordi Sagrera, lligués amb la primera muralla de la pobla.
També caldria que fos objecte d'algunes prospeccions a les parets la muralla que 
forma tot la façana de llevant del conjunt. Seria important de fer-hi una prospecció 
al costat dret de de la porta de la sagristia. Aquesta ens donaria l'existència o no de 
lligades entre el mur d'entrada i aquest tram de muralla, i podríem determinar-ne o 
no el seu lligam.

6.5 Cantoneres i lligades:

A part  de tenir  unes lligades molt  evidents en els lloc assenyalats  a l'esquema 
anterior, tal i com ja hem explicat caldria realitzar-ne algunes prospeccions a les 
parets.  També seria  d'interès realitzar  cerques per  damunt de  la  volta  descrita 
anteriorment, que en veure's de data posterior a les parets, i per tant deduir-ne una 
aproximació a la seva construcció, pensem que podríem trobar les restes del forjat 
de fusta.

6.6 Modificacions i composició:

D'aquest sector caldrà destacar quatre elements diferenciats, i que tractarem de 
manera separada.
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6.6.1 Muralla (color taronja a la perspectiva): És el cos, o millor dit, la paret que 
conté l'entrada, i que forma una línia tot seguida des del la façana nord del  
cos inicial detallat anteriorment, i segueix uns deu metres cap a llevant, i que 
es mostra en color taronja a la perspectiva mostrada al final del capítol. Per 
la  documentació  consultada  i  els  estudis  realitzats  per  en  Jordi  Sagrera 
basat en el llibre de Joan Soler16, podria enllaçar amb la muralla de la vila 
vella primera (1319).

6.6.2 Cos  sobre  l'entrada  (color  gris  clar  a  la  perspectiva):  Aquest  cos,  que 
incorpora una finestra gòtica, ha de ser obligatòriament posterior a l'anterior, 
però corresponent amb el període d'entrada del gòtic a Catalunya per part  
de Jaume el Just (va regnar entre 1291 i 1327). Per això deduïm que no pot 
ser molt mes tardà que la muralla, tot i la diferència de paret de carreus a la 
part de la muralla i paredat a aquesta ampliació. Pel tipus de paredat, podria 
ser simultani que l'ampliació d'una planta del cos inicial (color granatós a la 
perspectiva).

6.6.3 Capella  i  Sagristia:  Tal  i  com ja  s'ha  explicat,  mitjançant  la  làpida  de la 
sagristia podem datar la capella al 1332 i la mateixa sagristia al 1766.

6.7 Conclusions Cos 2:

Cal  considerar-la  com  la  part  o  creixement  que  transforma  l'antiga  edificació 
original en una fortificació, ja que hi apareix la muralla, amb una entrada defensada 
per espitlleres. A aquest cos s'hi afegeix la torre de la capella, i molt temps després 
s'hi edifica la sagristia.
Les característiques arquitectòniques que presenta, incorporant finestres gòtiques, 
i elements de defensa és fàcil de datar-ho, exceptuant la sagristia, dins la primera 
meitat del segle XIV, amb l'embranzida que té la pobla a l'autorització del mercat i  
l'edificació de les primeres cases de la pobla, juntament amb la signatura de la 
“Carta de poblament” a partir de l'any 1300, i durant el mig segle següent.
Tot i que no forma part del volum estudiat amb com a cos 2, ens atrevim a datar la  
resta de muralla,  només com a punt de partida d'hipòtesi,  dins d'aquest mateix  
període, deixant com a punt objecte d'estudi  la part  central  de la muralla de la 
façana de ponent.
Cal remarcar també la façana de migdia d'aquest cos, la que dóna al pati. El mur 
considerem que correspon amb el cos inicial i l'hem datat a final del s. XIII, on hi 
podem apreciar, una finestra gòtica, probablement incorporada a principis del segle 
següent, una porta i una escalinata incorporada pel baró Raimon d'Oms al voltant 
de 1653, segons detalla Montsalvaje.

16. SOLER I JIMÉNEZ, JOAN, “La Formació de la pobla de Santa Pau”
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6.8 Volumetria:

Com a resum i conclusió d'aquest segon cos analitzat, reproduïm tot seguit, igual 
que hem fet amb el primer cos, aquesta zona, incloent les primeres edificacions, 
vistes des de dos mateixos angles anteriors.
Vistes de l'edificació del castell estimada per l'any 1350, sense la muralla.

Imatge de l'edificació amb la  incorporació de la  muralla,  que pel  que sembla,  i 
també haurà de ser objecte d'un estudi específic, va estar realitzara en dues fases,  
que les diferenciarem en dos colors, el marró, i el groc.
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7 ANÀLISI GLOBAL:
Cal  reconèixer  que  no  es  pot  fer  una  anàlisi  global  sense  tenir  en  compte  la 
rapidesa del creixement del castell, paral·lelament amb el creixement de la pobla. 
Segons podem extreure de la documentació utilitzada per a la redacció del present  
treball, entre el naixement de la pobla, fins al tancament de les muralles, tal i com 
ho coneixem actualment només hi ha mig segle. És el temps que va des del 1300 
que es redacta la “carta de poblament” i que s'inicia la part més antiga de la vila 
vella, fins a tenir enllestida la porta de la vila nova a l'any 1346, durant el període  
de temps de la baronia de Ponç III, Huguet, i Ponç IV. El creixement del castell va  
seguint aquestes mateixes dates.
El que es realitzaran després a l'edifici seran principalment obres de consolidació,  
modificacions,  obertura  de  finestres,  ...  però  bàsicament  serà  seguin  l'edifici 
existent. Excepció d'això serà la sagristia.
Per tant, i repetint que el treball actual es limita a les zones ja detallades, traurem 
les conclusions només de la zona estudiada, deixant obert el camí per a posteriors 
investigacions,  que  per  a  millor  estudi,  podrien  ser  simultànies  amb  l'estudi  
geotècnic i les prospeccions arqueològiques.
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8 EXPOSICIÓ DE RESULTATS:
A la vista dels resultats del treball i per a la seva millor comprensió he decidit que  
l'exposició d'aquests ha de ser gràfica. No utilitzaré fotografies, ja que m'interessa 
que  quedi  millor  expressat.  La  fotografia  pot  distreure  el  resultat,  en  canvi  la 
polidesa de les línies del dibuix ens permetrà ressaltar més aquests resultats.

Façana Nord:

Façana Sud – pati:
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Façana Oest-Ponent:

Façana Oest-Llevant:
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9 INTERPRETACIÓ:
Essent conscient que la representació en façanes presenta poca claredat,  i  per 
evitar confusions, he cregut més aclaridor de realitzar una petita reconstrucció en 
tres  dimensions  de  les  parets,  identificades  amb  els  mateixos  colors  que  les 
façanes, i que representa amb una millor claredat les fases de construcció amb les 
seves parets.
La  identificació  dels  colors  que  correspon  a  les  façanes  i  a  la  representació  
tridimensional son:

Segle XIII: Vermell 

Segle XIV: Marró i Gris clar 

Segle XVII:

Cal dir que s'ha agrupat per segles, ja que si ho féssim per anys, representaria una 
dificultat de representació. Les dates que s'han pogut fixar, consten al cos del propi  
treball.
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10 RESUM I CONCLUSIONS:
La primera conclusió final que he tret és que he infravalorat l'abast total del que em 
vaig proposar pel treball de fi de màster. Val a dir, que durant la recerca, m'ha anat  
entrant un gust que no queda tancat amb el lliurament del present document.
Agafo com a compromís seguir treballant fins a completar l'anàlisi de tots i cada un 
dels murs del castell  de Santa Pau, i fins a poder detallar les dates de tots els 
elements constructius.
He pogut viure el lligam entre les dues meves passions, l'arquitectura-construcció i  
la història. He aconseguit lligar les dues disciplines, en un edifici que per a mi és 
molt especial, i poder-ne determinar les seves dates de construcció, i obrir un camí, 
que penso continuar, per tal de poder-ne datar tots els elements.
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GRABOLOSA, R. “Santa Pau i la seva Baronia”, Granollers: Ed. Montblanc, 1971.
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III.  Imprenta y librería de Juan Bonet. Olot.1891.
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14.1 Visualització creixement castell des del nord-oest.
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14.2 Visualització creixement castell des de llevant
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