
El Passeig de la Muralla:
Anàlisi crítica de la NO recuperació de la primera muralla d'Olot

Per a la realització d'aquesta anàlisi, cal que tinguem en compte que la nostra ciutat mai  
ha estat un enclavament militar, ni una ciutat de pas d'una via principal de comunicació.  
Dic això per deixar clar que quan parlem de les muralles, no estem parlant del mateix de 
quan parlem de les d'Hostalrich, o altre poblacions més estratègiques. Les muralles d'Olot 
cal considerar-les quasi com a una paret de tanca de grans dimensions. Us emplaço a 
veure el tram que encara queda de la darrera muralla al carrer del Pintor Domenge, per  
ratificar el que he detallat.

Caldrà que ens remuntem al segle IX, quan es forma el nucli primitiu Olot, després de la 
reconquesta  i  contemporani  amb  el  renaixement  dels  nuclis  urbans.  Els  elements 
generadors del nucli són fonamentalment l'església de Sant Esteve, que és la parroquial,  
citada ja a l'any 977 depenent del Comptat de Besalú, i  la de Santa Maria (del Tura),  
citada a l'any 872 en un document de Carles el Calb depenent inicialment de l'abat de 
Sant Aniol. Val a dir que mentre l'església de Santa Maria estava situada en el nucli, la de 
Sant Esteve estava fóra d'aquest, sobre un petit turó.

El nucli urbà estava situat entre el riu Fluvià, el carrer actualment anomenat Valls Nous 
fins a l'església del Tura (Santa Maria), i retornava al riu per entre mig dels carrers de  
l'Aigua i el Valls Vells, fins a trobar el carrer de Sant Miquel i el riu.

A l'any 1221, en temps de l'abat Raimond Dezbach, es té el primer coneixement de la 
muralla  que  esquematitza  el  seu  hipotètic  traçat  en  Joaquim  Danès  i  Torras,  i  que 
traslladem al gràfic de la il·lustració 1.

Tal i com s'ha demostrat posteriorment al menys una bona part del traçat era d'una gran 
exactitud. A l'any 1376, a Olot, ja s'hi comptabilitzen 255 focs (llars) que podem equipara-
los a habitatges.
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Il·lustració1: Àmbit estimat de la població d'Olot abans dels terratrèmols de 1427 i 1428



Antoni  Noguera i  Massa també realitzà una gran aproximació,  molt  coincident  amb la 
detallada per Joaquim Danès, on hi incorpora els antics camins i algunes construccions 
documentades com ara el Molí d'en Roca.1

Aquest  perímetre es conservà emmurallat  al  menys fins als  anys 1427 i  el  1428 que 
esdevingueren els  terratrèmols que varen destruir  la  pràctica  totalitat  dels  edificis.  En 
aquest any, el rei Alfons V el Magnànim concedí el dret d'edificar més enllà dels límits del 
nucli emmurallat primitiu.

En les reflexions d'aquest escrit  ens centrarem en aquesta muralla,  de la que no ens 
queda constància del seu estat una vegada passats els terratrèmols, i en concret el tram 
que actualment s'ha convertit el passeig de la Muralla.

Com a document base, utilitzarem un plànol parcel·lari de data anterior a les actuacions 
realitzades, una fotografia de l'ICC de l'any 1958 i els informes arqueològics realitzats a rel  
de l'enderroc.

Primerament l'anàlisi del parcel·lari: Partint de la base que, tal i com ens trobem en moltes 
ciutats emmurallades les cases utilitzaven com a murs de tancament les pròpies muralles, 
i amb una petita anàlisi (Montblanc, Hostalric, la mateixa Girona, ...) podríem pensar en un 
hipotètic traçat entre les cases, més que no pas pel mig del carrer. Si ens fixem, el mateix  
parcel·lari, trobem un traçat quasi rectilini entre les parcel·les dels carrers de la llosa i el  
seguit entre el Valls Vells i el carrer de l'aigua, que marquem amb un traç blau, amb un 
punt especial, sense edificació, format per un pati, perfectament alineat amb la hipotètica  
traça de la muralla. Podríem, i cal  pensar en la hipòtesi,  pensar de que es tracti  d'un 
element singular, amb la característica especial que per aquest punt, fins al seu enderroc, 
hi havia un pas (sembla que particular, però utilitzat per a ús públic) des del carrer de la  
Proa fins al de l'Aigua. Aquest podria ser un punt especial per a la seva excavació. Tot 
això és la lectura que podem fer al parcel·lari (il·lustració 2), en el benentès que és una 
mica més senzill l'anàlisi amb les dades de que disposem actualment.

1 Noguera Massa, Antoni: La Comarca d'Olot, 2 volums. Ed. Barcino. Barcelona 1972. p.79
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Il·lustració 2: Parcel·lari amb la situació de la muralla



Com a segon pas, aportaríem una fotografia de l'any 1958 treta de l'ICC i que tot seguit 
s'adjunta,  retallant-la  en  el  sector  que ens ocupa,  per  tal  de  poder-ne treure algunes 
conclusions.  Tot  i  això,  amb aquesta documentació ens és molt  difícil  de treure'n  cap 
d'altres de les esmentades amb el parcel·lari.

Per  últim,  i  amb  la  documentació  obtinguda  de  la  Memòria  d'Intervenció  preventiva 
realitzat  per  l'Institut  de  Recerca  Històrica  de  la  Universitat  de  Girona  de  l'any  2009 
(setembre-novembre)  a  càrrec  de  l'arqueòleg  Josefina  Simon  i  Reig,  juntament  amb 
l'informe  d'intervenció  arqueològica  realitzat  al  juliol  de  l'any  2010  per  l'empresa 
“ARQUEOLÍTIC TERRA-SUB SL”, intentarem analitzar el que s'ha trobat i la necessitat de 
la seva conservació a la memòria visual de la població, no tant la seva imatge sinó el seu 
record.  Juntament  amb  aquests  documents,  hem  utilitzat  el  document  “La  Muralla 
Medieval d'Olot” (publicacions eventuals d'arqueologia de la Garrotxa, 3. Museu Comarcal  
de la Garrotxa, 1998) de Xavier Puigvert i Gurt.

Amb aquesta darrera documentació ja hi trobem documentades les primeres restes de la  
muralla anterior als terratrèmols. Al maig de 1995, dins les obres emmarcades al PINA 
(Pla  Integrat  del  Nucli  Antic)  va  quedar  a  la  vista  les  primeres restes.  Va  ser  durant 
l'enderroc de la casa situada entre els carrers de l'Aigua i de la Llosa, concretament la que 
abans hem esmentat  que comunicava els dos carrers,  que per  pura casualitat,  es va 
deixar una paret de més d'un metre de gruix dos de llargada i 5 d'alçada, com a contrafort 
per a permetre seguir les obres amb més seguretat i que servia per estabilitzar la casa 
veïna. Amb una visita dels tècnics del Museu Comarcal de la Garrotxa, i a la vista dels 
estudis previs realitzats per Danès, Noguera i d'altres, es va poder determinar la seva 
hipotètica pertinença a la muralla. A partir d'aquesta hipòtesi, Els Serveis d'Arqueologia de 
la  Generalitat  i  l'Ajuntament  d'Olot  varen  encarregar  les  prospeccions  i  cales  sota  la  
supervisió  d'un  arqueòleg.  Tota  aquesta  intervenció  es  va  finalitzar  amb  l'aixecament 
planimètric de la zona, amb el  dibuix de les restes per part dels mateixos tècnics del  
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Il·lustració 3: Fotografia any 1958



Servei de la Generalitat. Aquestes prospeccions varen evidenciar que es tractava de la 
muralla,  i  que  aquesta  continuava  al  llarg  del  mateix  solar.  Per  tant  la  deducció  és 
instantània, es va enderrocar la muralla o part d'ella, juntament amb la casa.

Aquesta troballa va ser la primera mostra arqueològica de la muralla de l'edat mitjana 
d'Olot.

Posteriorment, i a rel de les intervencions preventives realitzades per l'enderroc de les 
cases número 16 del carrer de la Llosa a l'any 2009 i les realitzades entre el carrer Santa 
Cristina  i  la  Plaça Palau,  se  n'han anat  descobrint  altres  trams,  tot  i  que només per  
dessota el nivell de paviment actual) que corroboren el traçat seguint els límits i fons de 
les cases entre els carrers de la Llosa i de l'Aigua/Valls Vells, i de la seva anàlisi en Xavier 
Puigvert i Gurt en dedueix, penso que amb molt d'encert, que no es tracta d'una muralla 
militar o defensiva, sinó més administrativa per les pròpies dimensions i per la manera de 
construir-la2.

Amb tota aquesta documentació, finalment s'han acabat enderrocant totes les cases de 
l'àmbit,  des  de  Can  Danès  fins  a  la  Plaça  Palau,  creant  el  Passeig  de  la  Muralla.  
L'actuació ha permès crear un esponjament que facilita la salubritat i habitabilitat de la  
zona,  però  a  costa  de  “soterrar”  una  part  de  la  nostra  història,  “conservant”  sota  el 
paviment del passeig la traça de la muralla.

L'anàlisi crítica estaria en el fet de no fer extensiu a la població en general de les troballes,  
i no tant aquestes, sinó el compartir el traçat dels nostres orígens amb tota la població. No  
hauria costat tant, reflectir a nivell de paviment aquest traçat per compartir un petit retall  
d'història.  Tenim alguns exemples d'altres indrets que s'ha realitzat petites referències, 
entre les quals n'hi ha una que em va fer certa gràcia, per la seva simplicitat, com la que 
podem veure a la il·lustració 4 (Waterford, al sur d'Irlanda). Amb aquesta petita senyal,  
posem a la vista de propis i forans una part de la història de la població.

Amb totes les reflexions que ens han dut a la redacció d'aquestes ratlles, s'ha plantejat un  
algunes preguntes, relatives a la memòria històrica del nucli urbà d'Olot:

• Que ha passat amb el parcel·lari que ens ha arribat fins a mitjans dels segle XX i 
que ens dona moltes pistes sobre la formació i evolució de la nostra ciutat?

2. PUIGVERT, X.  La Muralla Medieval d'Olot, Ajuntament d'Olot, Olot 1998, p 22-23
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Il·lustració 4: Línia del límit de la muralla medieval



• Les actuacions fetes fins ara, han estat prou acurades en aquest sentit?

Son preguntes que només em plantejo i no responc, mentre s'estan realitzant tot un seguit  
de buidats, ara ja no dins el primer límit de la població, sinó al creixement de la població  
posterior als terratrèmols, al sector que es va anomenar eixampla de la “pia almoina” , on 
també estem perdent un parcel·lari que diu molt de la nostra història.

Per  últim,  i  també a  tall  de  reflexió,  deixo  marcat  dins  l'àmbit  de  la  primera  muralla 
(il·lustració 5), les illes de cases que han quedat lliures d'actuacions dels darrers 50 anys i  
que no han modificat el parcel·lari original.

Jo soc de l'opinió que caldria preservar la seva traça, que correspon a la nostra història. 
Això no vol dir que pensi que no s'hi pot actuar, ans al contrari, però crec que és important  
deixar senyals dels nostre passat, que és la nostra història.

Qui perd l'origen perd la identitat (Joan Salvat-Papasseit)

ramon soler i plana (77.900.400-K)
enginyer d'edificació i arquitecte tècnic

www.aatt-as.com
ramon.soler@aatt-as.com
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Il·lustració 5: illes amb la parcel·lació inalterada els darrers 50 anys.

http://www.aatt-as.com/
mailto:ramon.soler@aatt-as.com
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