DOSSIER PER LA VISITA GUIADA

RUTES DE PAU

“Camí de Pelegrins”

Duració de la visita: 2h.
Punt de trobada: plaça de l’església de Pau

L’objectiu de la visita guiada és donar a conèixer la vida al voltant del
pelegrí i les rutes o camins de pelegrinatge a través de l’exemple del
camí de la Creu Blanca de Pau. És tracta d’exposar d’una manera amena
i interessant un discurs al voltant del món medieval i la importància de la
religió cristiana en aquesta època històrica.
És bàsic que el guia interactuï amb el visitant amb preguntes més o
menys fàcils de respondre per comprovar el nivell de coneixements del
nostre públic.

Degut al desnivell del camí fins a la Creu Blanca, es recomana parar
i fer explicacions segons l’estat de forma del nostre públic dividint les
explicacions en l’ascens i el descens de la visita. Ens podem trobar que
molta gent arribi fins a la Creu Blanca i després continuí fins el mas
Ventós, Poble de Santa Creu, el monestir de Sant Pere de Rodes… pel
seu propi peu o sigui que triarem la informació més essencial a cada
parada per fer una explicació final més extensa tot donant referències als
llocs d’interès històric que poden trobar més enllà de la Creu Blanca. En
les rutes considerades de senderisme serà el propi guia qui s’adaptarà
al públic segons unes condicions prèviament pactades abans de la visita
(si és d’anada o d’anada i tornada).

PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ
Hola, bon dia! El meu nom és… benvinguts a Pau, inici del camí de pelegrins de la Creu
Blanca fins al monestir de Sant Pere de Rodes. De ben segur que a tothom li “sona”
el camí de Santiago, una de les rutes de peregrinació del món medieval i modern més
conegudes, sigui perquè ho heu vist a la televisió, ho heu llegit en algun article o, fins
i tot, n’heu fet un tram… En el món cristià existien i existeixen tres importants rutes de
peregrinació: Santiago de Compostela -o de Sant Jaume en el seu pas per Catalunya-,
la ruta fins a Roma –on segons diuen hi arriben tots els camins- i la de Jerusalem.
Totes les religions tenen les seves rutes de peregrinació cap a temples sagrats, sigui
per venerar a alguna figura santa o per venerar algun fet excepcional que hi va ocórrer.
Les rutes de peregrinació servien per a fer penitència dels qui la realitzaven pels pecats
que havien comès i obtenir així, un cop arribats al seu destí, algun tipus de perdó o
indulgència. D’altres ho feien només per devoció. En definitiva tots ho feien en busca
d’una recompensa espiritual.

Ja que em començat la nostra visita al nucli antic de Pau, val la pena, abans de
començar, fer una mica d’història del poble.

El topònim de Pau prové de “Villa Pavo” o “Villa Paulus”, paraula que alhora prové
del llatí “pallus”, aiguamolls. El text més antic que ens parla de l’existència de Pau es
remunta a l’any 982 i ens explica que era una petita vila fundada pel propi monestir
de Sant Pere de Rodes, segurament amb no més de set o vuit famílies. L’any 1128
el Senyor de Pavo, comprà part de la jurisdicció de la vila, l’emmurallaren i hi feren
construir un castell al costat oest de l’església (avui “Cal Marquès”). De fet a l’escut de
vila hi apareix un paó, símbol de la família Pavo. Segurament aquesta família degué
comprar també algun títol nobiliari per tenir certs drets legislatius. L’església que podeu
veure està dedicada a Sant Martí, és romànica i data del s.XI. El monestir de Sant
Pere de Rodes fou molt poderós i fundà nombroses viles i després venia una part
d’aquestes viles a petits nobles com barons perquè la protegissin i la gestionessin en
part. És el que antigament s’anomenava jurisdicció compartida. Tot i que l’església

ha quedat en peus i fins i tot ha patit remodelacions posteriors, del castell i de les
antigues muralles, no en queda res. A part del nucli urbà, Pau també comptava amb
un monestir, datat a partir del 982 com a castell i el 1229 convertit en monestir fundat
per l’abat Ponç de Santa Maria de Roses i dedicat també a Santa Maria, a Penardell
avui una gran explotació agrícola privada (a 3 km. al sud-oest del nucli urbà de Pau);
i els masos i el castell de Vilaüt a la vora de l’estany de Castelló i a 2 km. de la vila
passant per la carretera de Pau fins Castelló. El castell apareix documentat l’any 953,
era força gran i hi tenia una església dedicada a Sant Salvador i una notaria pròpia.
Apareix documentació de la utilització del castell com a tal fins el 1641. Avui trobem el
castell destruït per una explosió però no en sabem les causes ni el moment.

En època, sobretot medieval, els camins de peregrinació eren molt concorreguts per
gent que venia de tot el món conegut i és per això que es varen anar ramificant en tot
el seu trajecte. Però els camins de peregrinació eren molt més que això: suposaven
una important reactivació econòmica de tots els pobles per on s’hi passava gràcies a
les despeses que generava el propi viatge. Per comparar-ho una mica amb els nostres
dies, seria l’equivalent a la temporada de vacances d’estiu, Nadal, setmana santa…
els pelegrins bé havien de menjar, dormir, comprar sabates, roba o fins i tot tornar amb
algun souvenir d’on haguessin estat.

Un altre punt interessant de la nostra visita seran els Templers. El Templers foren
bàsicament monjos dedicats a les armes que s’encarregaven de vetllar els camins de
peregrinació quan començava la temporada dels peregrins. Un peregrí no solia viatjar
mai sol, doncs el camí era ple de perills –llops, bandits, estafadors,…-.
Passarem per camins medievals, masos antics enrunats,… fins a arribar a la Creu
Blanca, la fita que macava, i marca, la fi del terme de Pau.

Així doncs, benvinguts a Pau, punt de pas de pelegrins que venien o es dirigien cap
a Sant Pere de Rodes i comencem el nostre particular camí de pelegrinatge cap a la
Creu Blanca, un lloc emblemàtic ple de llegendes i sorpreses.

PARADA INICI CAMÍ DE LA CREU BLANCA
El Camí de la Creu Blanca surt del nucli de Pau per enfilar-se muntanya amunt, cap al
nord, travessant paratges de gran bellesa i oferint al passejant una vista panoràmica
de gran part de la plana de l’Empordà amb el mar al fons.
A l’esquerra hi deixarem el Puig Castellar on l’ historiador Joan Badia-Homs hi va trobar
restes de ceràmica ibèrica, generalment tornejada. Badia digué que és la demostració
de l’existència d’un hàbitat preromà.
Aquest és un camí antic, força transitat des de temps immemorials, sobretot per aquells
que des de Pau van fins a Sant Pere de Rodes. La Creu Blanca és una fita del camí
i un lloc molt visitat per pauencs i forasters que s’hi acosten fent una passejada d’uns
tres quarts d’hora.
El Camí de la Creu Blanca és una carrerada, un camí d’abast que facilitava el pas de
persones, bestiar i mercaderies fins al monestir. En alguns dels seus trams encara
es pot veure l’enllosat senzill i les parets de pedra seca que el resseguien per tal de
protegir-lo, evitant que s’esllavissessin els marges. És una ruta de força amplada al
voltant de la qual es troben diversos elements patrimonials d’interès com la Sureda de
les Comes, alguns sepulcres megalítics i les construccions de pedra seca tan pròpies
de la zona.
Els pelegrins, per sortir o entrar de Pau necessitaven un salconduit, un permís que
havia de ser segellat per l’església o monestir que hi hagués a la vila en el punt de
sortida. Aquests salconduits encara existeixen avui en dia i serveixen per certificar que
realment has fet aquest el camí de peregrinació. Perdre el salconduit suposava un
munt de problemes perquè, tot i que el paper el podies recuperar pagant una mínima
quantitat de diners, no podies recuperar els segells que havien estat estampats en
cadascuna de les parades que havies fet anteriorment –a no ser que tornessis enrere,
és clar-. Sempre que s’entrava a una vila medieval per fer-hi nit, havia de respondre a
un motiu en concret –motius comercials, motius de visita familiar, peregrinatge, etc…als soldats que vigilaven les portes de la vila.

Els pelegrins sempre portaven algun símbol que els identificava de la resta de caminants,
podia ser un barret de peregrí o un bastó amb una petxina lligada al capdamunt. La
petxina és símbol de l’apòstol Santiago.

Els camins de peregrinació han existit al llarg de tota la història del cristianisme però
no sempre fou tant fàcil fer-los. Primer de tot, em de tenir en compte que fins que no
va arribar la independència de la Marca Hispànica respecte el regne franc a mans del
comte Borrell II l’any 988, no hi havien camins segurs, la població estava molt dispersa
i el nombre de monestirs i pobles amb castell i muralles eren escassos. Si arribaven
temps de guerra, com passava sovint, les fronteres es tancaven i amb elles els camins
de peregrinació. Només en èpoques de pau era viable fer camins o viatges més o
menys llargs.

PARADA 2 EL PAPER DELS TEMPLERS
(sureda de les Comes)
Aprofitem la parada de la sureda, un lloc ample i amb ombra. A l’esquerra el camí
porta al monestir pel mas Margall i a la dreta, al monestir per la Creu Blanca. Hi podem
fer referència a la pedra seca tot i que també ho és per fer una parada i parlar dels
Templers…

“Els monjos-cavallers de l’ordre del Temple de Salomó”, és a dir, els Templers, fou una
ordre fundada a Jerusalem l’any 1119 pel cavaller francès Hug de Playens originari de
la Xampanya francesa. Al principi es deien “Pobres Cavallers de Crist”, monjos guerrers
que seguien la regla de Sant Agustí i que participaren a la primera creuada (1095)
promoguda pel Papa Urbà II per frenar l’expansió de l’ Islam a Turquia i recuperar
Terra Santa de l’infidel. La segona creuada, promoguda pel Papa Eugeni III l’any
1099, suposà la recuperació de Jerusalem gràcies, en part, a la destresa de les armes
d’aquests “cavallers de Crist”. Seria la única creuada que guanyaria el cristianisme.

L’any 1128 el rei Balduí II de Jerusalem, després
del gran valor mostrat per aquests cavallers,
acollí aquests “Pobres Cavallers de Crist” en un
petit palau al costat de l’antic Temple de Salomó
(o el que en quedava d’ell, ja que fou destruït
per l’Imperi Romà l’any 70 de la nostra era per
apaivagar la revolta jueva de l’any 66. Els romans
només varen deixar un mur en peu: “el mur de les
lamentacions”) i canviaren el nom de l’ordre de
“Pobres Cavallers de Crist” a “Monjos-cavallers
de l’ordre del Temple de Salomó”. El mateix any
1128 el Concili de Troyes aprovava l’ordre del
Templers que passarien a dependre directament del Papa i vint anys més tard, el 1148
se’ls donaria un hàbit propi: una túnica blanca amb una creu vermella de fons.

Els Templers seguirien la regla de Sant Agustí però inclourien la premissa de protegir
tot pelegrí cristià. L’ordre aviat s’estengué per tota Europa i així poder protegir els
pelegrins en els seus viatges de peregrinació.

Tot i que la majoria de cavallers tenien sang noble, no podien acumular grans riqueses
i solien tenir terres i propietats repartides per tots els països cristians obtingudes,
sobretot, de donacions.

Els Templers fundaren els inicis del que seria la banca moderna, tenien sucursals a
tots els territoris cristians i, pel fet de dependre directament del Papa, estaven exempts
de pagar impostos. Els Templers es van convertir en prestamistes de pelegrins però
també reis. Els Templers participaren activament en la conquesta de l’Al-Andalus
ajudant a tots els regnes de la península ibèrica. Eren homes respectats per tothom i
participaven en actes de govern de tots els regnes d’Europa. El mateix rei Jaume I fou
educat al castell templer de Montsó quan encara era un nen.

L’ordre dels Templers entrà en crisi l’any 1307 quan el rei de França Felip IV, en plena
crisi econòmica del seu regne i amb una gran acumulació de deutes amb els bancs
templers, decidí pressionar al Papa per desfer l’ordre definitivament. Per poder capgirar
la truita i quedar-se amb el patrimoni que els Templers tenien a França, els va acusar
de pràctiques blasfemes com escopir la Creu de Crist en els seus rituals d’iniciació
i per acumulació de riqueses. El rei de França va fer torturar a un gran nombre de
cavallers de l’ordre que acabaren confessant el que fos enmig de l’agonia. L’any 1314
el Papa Climent V acabà dissolent l’ordre oficialment tot i la sorpresa de la gent que
intuí la maniobra política del rei francès. A poc a poc, totes les delegacions de Templers
de tota Europa varen anar caient i els monjos-cavallers no varen tenir més remei que
integrar-se en ordres diferents, com els Hospitalaris, per seguir el seu compromís amb
Déu i els pelegrins.

Els Templers s’instal·laren a Catalunya l’any 1131 amb el permís i la protecció de Ramon
Berenguer III i no gaires anys després ja tenien nombrosos quarters, comandàncies i
castells per tot el territori dels Comtats Catalans. L’any 1168 tenint notícies d’un quarter

de Templers a Castelló d’Empúries que estava ja ben organitzat i rebia donacions i
favors dels fidels. Aquest quarter, juntament amb el de població d’Aiguaviva, al costat
de Girona, és un dels més ben conservats de tota Catalunya. Avui en dia és una
casa privada en una zona urbanitzada de Castelló coneguda com la “urbanització dels
Templers”. L’ordre tenia terres i propietats disperses per tot el Comtat d’Empúries,
inclòs Pau. Eren els encarregats de vetllar els camins de peregrinatge o sigui que
devia ser habitual trobar-se amb aquests cavallers Templers al camí de la Creu Blanca
que estem fent ara.

PARADA 3 ELS PELEGRINS EN ÈPOCA MEDIEVAL
(El camí segueix el seu ascens)
Un pelegrí és aquell que per devoció o redempció dels seus mals actes o pensaments
segueix un camí o realitza un viatge cap a un lloc sagrat en busca d’una recompensa
espiritual. Com em dit en la introducció, totes les religions existents o que han existit
han tingut els seus pelegrins i els seus llocs de devoció. Recordem que en la tradició
cristiana existeixen tres camins de peregrinació: Roma, Jerusalem i Santiago de
Compostela. Segons el Centre Europeu d’Estudis Compostel•lans, amb seu a París,
es va calcular que entre els segles XII i XIV una mitja de 300.000 pelegrins per any
vinguts de tota Europa, feien tota o part de la ruta de pelegrinatge fins a Santiago de
Compostela.

En els seus inicis fins al segle XIV, el més habitual era veure els pelegrins fent el camí
descalços i vestits com el propi apòstol Santiago: una túnica amb un cordó a mode de
cinturó, un bastó i el barret d’ales amples amb alguna petxina clavada a mode d’icona
del pelegrí, o bé en el mateix barret, o bé en la túnica.
Tenint en compte les dificultats del camí, molts no esperaven tornar vius a casa seva.
Es concebia així el viatge com, a imitació de Crist, una “passió” que podia acabar amb
la mort.

El camí i la devoció cap a Santiago de Compostela és, amb diferència, el més tardà de
tots tres. Tot i que no hi ha cap base científica ni històrica que demostri que l’apòstol
Santiago –o Jaume- està realment enterrat allà i que les mateixes cròniques històriques
diguin que l’apòstol fou el primer en ser martiritzat, l’any 44, per Herodes Agripa tallantli el cap a Jerusalem mateix. Tot i així el camí de Santiago va ser, en molts moments,
el més concorregut de tots tres.
Tampoc existeix cap text antic que expliqui la presència de l’apòstol a Espanya per
evangelitzar la població. El primer que parla de la presència de l’apòstol a Espanya fou
Sant Isidor l’any 650 però tampoc coneixem les fonts antigues que utilitzà per refutar
aquesta idea. De tota manera, tots els grans teòlegs espanyols recolzaren aquesta
idea i a l’any 800 era ja acceptada per a tothom. L’any 834 es descobreix a les costes
de Galícia una tomba antiga. Sembla ser que durant el regnat d’Alfons II un ermità

anomenat Pelagi va veure unes estranyes llums per la nit en el bosc on habitava
i, en acostar-s’hi, va veure al voltant de les llums unes aparicions que li semblaren
angèliques. Sembla ser que hi hagueren altres testimonis d’aquest estrany fenomen
a prop de la parròquia de Sant Félix de Luvi i s’informà a Teodomir, bisbe de la zona.
Teodomir, abans d’anar a veure-ho per ell mateix, va fer tres dies de dejuni per obtenir
la gràcia divina i hi va anar. Va entrar al bosc frondós fins localitzar un petit temple
amb un sarcòfag dins que no va dubtar en identificar com l’apòstol Santiago. De fet,
Compostela prové del llatí compostum, cementiri.

Les cròniques postevangèliques donaven sepultura a l’apòstol a Palestina, o a Judea o
Achaia Marmàrica –prop del delta del Nil-, així doncs, com va arribar el cos de l’apòstol
Santiago, cavaller de la fe, a Galícia? Doncs la resposta de l’època dels teòlegs fou
que, davant del perill de la violació de la sepultura de l’apòstol per part dels infidels, o
bé el mateix Nostre Senyor el va portar pels aires fins Galícia, un lloc molt més segur, o
bé va arribar per mar i el vaixell va tenir un accident contra les roques de Finisterre quan
set dels seus deixebles salvaren el seu cos dels infidels i el mateix Senyor va salvar el
sarcòfag elevant-lo pel cel fins dipositar-lo en la seva sepultura, prop de l’actual ciutat
de Santiago de Compostela. Sigui com sigui, tota la península portava acceptant de
bon grat i per tradició que l’apòstol va estar evangelitzant a Espanya. Perquè no Déu
Nostre Senyor havia de decidir que tornés el seu cos a la terra que el va acollir temps
enrere?
Poc després la imatge de Santiago com a combatent contra l’infidel va originar un
munt de llegendes que lligaren l’apòstol amb els reis castellans, càntabres, francs
–com el mateix Carlemany- com el seu protector i ajudant; així doncs en el període
de la reconquesta de la península ibèrica dels cristians, l’apòstol es va fer famós a
tota Europa gràcies a la promoció dels propis reis, bisbes o el mateix Papa. L’apòstol
Santiago és el patró d’Espanya.

Quines circumstàncies podien motivar a una persona per fer una peregrinació? Les
motivacions podien ser moltes i sovint en basaven en recomanacions del mateix
Papa: donar les gràcies per a la superació d’una etapa adversa de la vida degut a la
pobresa; la superació d’una malaltia; superació d’una actitud moralment reprovable

cap a una altre més “santa”; una motivació per devoció a la fe cristiana; demanar
ajuda al sant o màrtir a través de la oració,… el viatge com més ascètic és feia, major
seria la recompensa espiritual. Gent de tota condició econòmica o estatus social feia
pelegrinatges i es recomanava fer els tres camins de pelegrinatge almenys un cop
a la vida i, si era possible, repetir-los algun altre cop. Els mesos de peregrinatge
eren bàsicament a la primavera fins el juliol, quan el clima era més propici. Amb el
temps, fins i tot, sorgiren els pelegrins professionals. Si algú per alguna circumstància
o incapacitat no podia fer el peregrinatge, llavors contractava a algú perquè el fes per
ell sufragant les despeses del viatge tot i que tot pelegrí estava lliure de pagar impostos
en el seu camí de pelegrinatge, se li pagava un sou i diners per a la seva manutenció.
No cal dir, que hi havien falsos pelegrins que aprofitaven els salconduits per no pagar
impostos per on passaven.

Un cop arribats a Santiago de Compostela i s’havien realitzat les oracions i els actes de
devoció es rebia la indulgència dels pecats. Si era any de jubileu es rebia la indulgència
plenària, és a dir, el perdó per tots els pecats que haguessis comès en tota la seva vida
i la garantia de l’entrada al cel; si no ho era, rebies el perdó pels pecats comesos un
any enrere.

Teodomir a la tomba de l’Apòstol Jaume

PARADA 4 VISTA DEL COMTAT D’EMPÚRIES
(Des de la serra de Rodes)

A mesura que anem pujant per la serra de Rodes en direcció a la Creu Blanca, és
inevitable fer una aturada pel camí per contemplar el paisatge que ens envolta. En
una d’aquestes aturades es pot aprofitar per explicar una mica la història del Comtat
d’Empúries i les poblacions que es veuen des de l’alçada.

Després de la desfeta de l’Imperi Romà
d’Occident l’any 475 d. de C. la península
fou envaïda pels visigots, una tribu procedent
del centre est d’Europa. Després del període
visigot arribà la conquesta musulmana de la
Península Ibèrica a partir de l’any 711 per
l’estret de Gibraltar. La manca d’enteniment
entre els nobles visigots i una mala organització
militar va fer que l’exèrcit islàmic avancés
ràpidament fins Poitiers, al centre de França,
on foren aturats per Carles Martell l’any 732. El
seu nét, Carlemany, definí la frontera del seu regne al riu Llobregat amb la organització
d’una territoris defensius anomenats Comtats que junts formarien la Marca Hispànica.
Quan Carlemany morí, dividí el seu regne entre els seus tres fill essent Hug Capet rei
de la Septimània i dels territoris que formaven la Marca Hispànica. Mentre Hug tenia
problemes per mantenir l’estabilitat del seu propi regne, la Marca era constantment
atacada per tropes musulmanes. El Comte de Barcelona, Borrell II, demanà ajuda
logística al rei Capet i, davant la seva negativa, els comtes catalans decidiren trencar
el pacte de vassallatge que tenien amb el rei per independitzar-se: l’any 988 neix
Catalunya com una nació independent integrada pels comtats que formaven part de la
Marca Hispànica.

El Comtat d’Empúries, amb la seva primera capital, Sant Martí d’Empúries, ocupava
el territori comprès entre la costa de l’Alt i Baix Empordà, els Pirineus al nord i l’actual
carretera N-II i antiga via augusta per l’oest. Notem doncs com Figueres, actual capital
de l’Alt Empordà, no pertanyia al Comtat d’Empúries sinó al de Besalú.

Tota la costa del comtat estava formada per aiguamolls, des de Roses fins a Pals, a
excepció del massís del Montgrí. Podem veure que al centre de la plana de l’Empordà
no hi ha cap poble ja que estava ocupat per un gran estany, amb sortida al mar per una
albufera, que fou dessecat definitivament l’any 1826 per problemes amb els insectes,
font de la transmissió de moltes malalties. Les basses que es veuen al centre de la
plana es correspondrien amb la part més fonda de l’estany i actualment són conegudes
com els estanys de Vilaüt, reserva d’ocells migratoris que forma part del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà. Al s. X la capital es traslladà progressivament cap a
Castelló d’Empúries on es veu la gran torre de la Basílica de Santa Maria -la catedral
de l’Empordà-. Seguint la costa podeu veure Roses i a l’altra banda de badia, amb
uns 20 km. de diàmetre, es pot veure l’Escala on hi ha les ruïnes gregues i romanes
d’Empúries –topònim que donà nom al comtat medieval i a l’actual comarca-.

De Roses fins Pau hi ha Palau-saverdera enmig i passat Pau hi ha Vilajuïga, Garriguella,
Vilamaniscle, Rabós, Espolla, Cantallops i finalment la Jonquera. A l’altra banda de
l’antic estany hi hauria Castelló, Vilanova de Muga, Peralada (co-capital del Comtat
d’Empúries) i Vilabertran (on s’hi casà Jaume II).

El castell que veiem damunt de la serra de Rodes és d’origen antic, possiblement
manat construir pel mateix Carlemany i és el Castell de Sant Salvador (segles VIIIXVIII). A l’altra banda ja hi trobaríem el monestir de Sant Pere de Rodes; Cadaqués en
direcció al Cap de Creus, Port de la Selva i Selva de Mar, Llançà, Colera i finalment
Portbou.

PARADA 5 LA PEDRA SECA

La pedra seca és visible en tot el nostre recorregut a més de trobar-nos amb nombrosos
masos enrunats pel pas del temps. Durant el període Visigot i Baix Medieval els
impostos eren molt elevats, els grans nuclis urbans eren insegurs i no gaudien dels
serveis mínims d’higiene ni clavegueram. Degut a una situació d’inestabilitat política
generalitzada a tots els regnes europeus, el comerç va disminuir significativament o
sigui que es van revitalitzar les grans explotacions agrícoles per tot el territori. Només
a l’Alt Empordà hi ha comptabilitzats 360 masos, molts dels quals estan abandonats i
en un greu estat de deteriorament.

Els masos donaven alberg i ajuda als pelegrins en el seu pas pel camí de Sant Jaume
com el mas Margall que trobem al nostre trajecte o el mas Ventós passada la Creu
Blanca. S’inclou així l’annex sobre pedra seca que apareix en d’altres guions de les
rutes de Pau com a recurs de la visita i com a lligam contextual de l’època medieval la
qual ens centrem.

L’origen de la pedra seca està lligada a l’origen del neolític, per tant les estructures més
antigues de pedra es troben precisament a les regions que comprenen precisament “la
mitja lluna fèrtil” esmentada anteriorment. La domesticació dels animals, però també
de les plantes, obliga a l’home a una reordenació i adaptació del territori per als seus
conreus.

La tècnica de la pedra seca també fou utilitzada per a la construcció d’edificis públics,
muralles… és la tècnica més simple i fàcil i només necessitem un recurs indispensable:
la pedra. Tot i això no ens oblidem del mèrit que suposa la realització d’aquestes
construccions a l’hora de fer cúpules, terraplens, murs circulars o edificis de més d’un
pis.

Totes les cultures que han habitat a la península ibèrica han utilitzat les tècniques
de la pedra seca però la generalització de la pedra seca a Catalunya esdevingué a
l’alta edat mitjana després de la ocupació dels francs cap als Pirineus iniciant així un
període de repoblació de les zones agràries dels comtats catalans. De fet, la majoria
de terrasses que veiem a l’Empordà arrencaren entre el 950 i l’any 1000, des de la part
superior de les muntanyes (per aprofitar el màxim número d’hores de sol i evitar també
riuades) i anaren baixant fins a la falda.

Època d’or de la pedra seca segles XVIII i XIX.
En el període la història contemporània hi hagué un ressorgiment i evolució important
de la pedra seca. Aquest fou el resultat d’un procés històric que protagonitzaren els
propietaris i treballadors durant els segles XVIII i XIX, és a dir, el final de l’Antic Règim
i l’ inici contemporània a través de dos fenòmens: l’ocupació de les terres ermes o
boscoses després de les desamortitzacions de terres eclesiàstiques i la continuïtat dels

drets de propietat d’origen emfitèutic-feudal en el naixement estat liberal i capitalista.
Un altre factor clau fou l’augment demogràfic a mesura que s’estenia la revolució
industrial en els inicis del s. XIX, que augmentà la demanda de productes del camp.
Així és com s’estengueren i milloraren les tècniques i els mètodes de construir en pedra
seca. Gràcies a l’ajut de la pólvora, els perfeccionament de les eines i la demanda de
productes (sobretot vi i oli), les tècniques de la pedra seca milloraren ràpidament: murs
capaços de suportar voltes de diverses desenes de tones, marges en condicions de
resistir la pressió de les terres d’una feixa, arcs de descàrrega…

Al principi els constructors foren els mateixos pagesos però amb les desamortitzacions
de les terres, al segle XIX, aparegueren els constructors professionals que edificaven
cabanes per comanda. Aquests constructors professionals solien ser francesos, els
primers revolucionadors de la pedra seca després de les desamortitzacions de terres
eclesiàstiques després de la revolució francesa. Artesans i paletes s’especialitzaren en
pedra seca davant la demanda creixent de grans barraques per a grans explotacions
agràries o carboneres. Els paletes i artesans sabien que tot i la demanda existí una
gran competència entre ells i per això calia millorar la seva tècnica per fer les barraques
més grans i, fins i tot, elegants sense deixar de ser funcionals. Les feines d’artesania
s’anirien especialitzant, així els pedrers eren especialistes en cabanes punxegudes;
els pouaters en l’edificació de cúpules sobre pous d’aigua. Al camp ja tot es feia en
pedra seca: cisternes, safarejos, corrals, abeuradors, fonts, ponts, carrerades,…
I també les pròpies barraques evolucionaren segons les seves funcions: còniques,
troncocòniques, amb falses voltes, amb contraforts, amb soterranis, amb diversos
pisos,… Per fer les voltes la tècnica era senzilla: es feien els murs laterals fins a on
havia de començar la cúpula, després s’omplia tot de sorra. Un cop tot ple se sorra en
el seu interior, és cobreix la part superior de la sorra amb pedra disposant-la en forma
de cúpula. La pedra que tancarà la cúpula s’anomena “clau”. Un cop la cúpula està
acabada, es procedeix a buidar la sorra de l’interior de la barraca.

A l’Empordà existeix una clara diferència entre els murs de pedra seca de la banda nord
de la serra de Rodes i el costat sud. Les construccions de pedra seca es realitzen amb
pedra autòctona local. La banda nord és rica en esquist, una pedra molt mal•leable i

que tendeix a trencar-se en làmines i la banda sud, és rica en granit i gneis, molt més
erosionable (només cal comparar els murs de pedra seca en el terme de Cadaqués i
les de Pau, Palau, Vilajuïga…). Actualment hi ha un camp de treball de pedra seca al
poble de Vilajuïga (carretera Vilajuïga a Sant Pere de Rodes) per a la seva restauració
i recuperació, el granit i el genis són molt erosionables i la pedra seca de les nostres
contrades s’està perdent. En zones boscoses o arbustives de les falda sud de la
serra de Rodes podem observar ja terrasses, murs i cabanes caigudes per tot arreu.
Actualment el camp de treball de pedra seca de Vilajuïga i les obres de restauració de
la pedra seca depenen del Parc Natural del Cap de Creus (amb la seu al monestir de
Sant Pere de Rodes).

La crisis de la pedra secà arrencarà amb la fil•loxera, un insecte que ataca les
vinyes portat des d’Amèrica del Nord fins a França l’any 1863, a través de vaixells de
mercaderies. Aquest fong arribà també a Catalunya uns 10 anys després provocant una
greu crisi a tot el sector del vi. Les construccions de pedra seca aniran desapareixen
fins la 1º Guerra Mundial per ja desaparèixer del tot.

PARADA 6 EL CAMÍ DE SANT JAUME I
EL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES
El camí de Sant Jaume és el nom de que se li dona al camí de Compostela en el seu
pas per Catalunya. Popularment el camí de Sant Jaume també fa referència a la Via
Làctia.

Durant l’Edat Mitjana, els pelegrins disposaven de nombrosos itineraris per anar a
Compostela. El més habitual accedia a la Península Ibèrica per Roncesvalles o Somport
i arribava a Galícia a través de Castella Lleó. No obstant, hi havia la opció d’entrar a la
península a través dels passos pirenaics catalans. L’objectiu dels pelegrins era arribar
a Montserrat i des d’allà arribar a Lleida, Saragossa i Logroño. Per aquestes rutes
solien transitar pelegrins procedents del Llenguadoc i Itàlia (o, a la inversa, pelegrins
que des de la península volien arribar fins a Roma), així com hongaresos, alemanys o
flamencs. També hi havia molts pelegrins de la Mediterrània oriental que arribaven a
Catalunya per mar fins el port de Roses, Barcelona, Tarragona… Existeixen nombrosos
arxius procedents de la cancelleria dels reis de la Corona Catalanoaragonesa que
expliquen com s’acollien i es protegien aquests pelegrins. No sempre s’havia de triar la
ruta més curta per arribar fins a Compostela, molts pelegrins aprofitaven el viatge per
visitar els monestirs més coneguts on es venerava alguna relíquia o imatge religiosa
important. A Catalunya no hi havia una ruta Xacobea com a tal. Els itineraris utilitzats
pels pelegrins eren els mateixos que recorrien mercaders, firaires i ambaixadors:
camins que conduïen als ports i ciutats més importants i a les fires, mercats i santuaris
de més renom.

Símbol del camí de Sant Jaume

Un dels punts de trobada més importants de la ruta dels pelegrins europeus era
Perpinyà. Des de Perpinyà hi havia dos grans rutes per arribar fins a Compostela: una
cap al sud per enllaçar els monestir d’Elna (amb una església dedicada a Santiago),
Sant Quirze de Colera i Sant Pere de Rodes a través del coll de Banyuls o Panissars;
i l’altre per Prades fins Puigcerdà per la collada de Perxa i així arribar a Lleida. No cal
dir que les ramificacions d’aquestes dues rutes eren moltes per així visitar diferents
santuaris importants.

Sant Pere de Rodes va arribar a ser el segon lloc més important de pelegrinatge de
la Península Ibèrica després de Santiago de Compostela. Segons un diploma de
Carlemany al monestir occità de Sant Policarp, al comtat de Rasès, en una data que
cal situar cap a la fi del s. VIII, tenim notícia de la cel•la monàstica de Sant Pere de
Rodes. Segurament seria una petita cel•la o cenobi fundat per no més de tres o quatre
monjos dependents del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Gràcies als Comtes
d’Empúries, el monestir s’independitzà de Banyoles i va a passar a dependre dels
comtes essent Hildesind el primer abat del monestir que estaria sota la regla de Sant
Benet. Gràcies al patrocini dels comtes la cel•la passaria a ser un important monestir
fundat al voltants de l’any 976 i ampliat amb una nova església, claustre i dependències
l’any 1022. Els comtes farien donacions de terres i propietats al mateix monestir per
engrandir-lo enormement i ajudar així a les tasques de repoblació i gestió del Comtat
d’Empúries.

Bíblia de Sant Pere de Rodes

Els jubileus apostòlics (perdó dels pecats) dedicats a la Santa Creu, a Sant Pere de
Rodes, és atribuït per la majoria d’autors a una concessió del papa Urbà II l’any 1088.
Eren concedides indulgències als qui visitaven el monestir per les diades de Sant Pere,
Sant Feliu, Pasqua de Resurrecció i totes les dedicades a la Santa Creu. Els anys que
la festa de Santa Creu de maig s’esqueia en divendres era concedit el jubileu pleníssim
(perdó dels pecats de tota la vida). Aquesta celebració de l’Any Sant durava vuit dies
i atreia pelegrins de tot l’Occident europeu. Hom hi obtenia els mateixos privilegis
espirituals que en visitar les tombes dels apòstols Pere i Pau a Roma, una prerrogativa
que tenia el fonament en una butlla papal de l’any 979 emesa pel Papa Benet VII. En
aquesta butlla no només es confirmava privilegis i propietats dels monestir, s’esmentava
també el privilegi especial que concedia als qui no poguessin acudir a Sant Pere de
Roma les mateixes indulgències si pelegrinaven a Sant Pere de Rodes. Sant Pere de
Rodes es convertiria en un focus d’espiritualitat i centre de pelegrinatge medieval.

El jubileu s’iniciava amb una solemne celebració litúrgica en la qual l’abat obria la
Porta Santa de la basílica, que normalment romania tancada. Sant Pere de Rodes
esdevingué una centre espiritual i de pelegrinatge comparable a Roma o Sant Jaume
de Galícia. Una mostra palpable ho ha estat la descoberta del tresoret amb monedes
d’or i plata de mitjan segle XIV a la primera meitat del XVI, de diferents estats europeus,
que va aparèixer al subsòl de la casa de l’abat.

PARADA 7 LA CREU BLANCA

La Creu Blanca és una creu de terme del segle XV situada al nord del municipi, en el
camí que va cap a Sant Pere de Rodes. Es troba en un dels paratges més apreciats
pels habitants de Pau i marcava els límits de les terres de l’abadia de Rodes. És
una creu senzilla, probablement de caràcter commemoratiu i un punt assenyalat per a
l’oració en la peregrinació cap al monestir.

Les creus de terme eren creus monumentals que se situaven a les entrades de les
poblacions o, com és el cas, a punts clau dels camins per indicar als visitants el punt
de la ruta on es trobaven. La Creu Blanca de Pau avisava als transeünts que s’estava
entrant o sortint dels dominis de l’abadia de Sant Pere de Rodes, lloc sagrat i santuari
de peregrinació cristiana de gran importància sobretot durant l’Edat Mitjana.
La creu en si és de pedra calcària, pintada de blanc i es troba sobre un pilar cilíndric de
factura rudimentària, fet de pedres de la zona sense desbastar lligades amb morter de
calç. En el pilar s’hi va fer una fornícula per allotjar alguna imatge sagrada o ofrenes.
A la creu s’hi troba gravada la inscripció en llatí IHS NAZAREN REX IUDEOR (INRI),
al•ludint a Jesús de Nazaret. D’aquesta creu se n’expliquen vàries llegendes, la més
comú de les quals diu que es bastí per a commemorar la mort d’un monjo missatger de
Sant Pere de Rodes que suposadament va morir devorat pels llops en aquest indret.

Molt a prop del monument de la Creu Blanca, gravades en una roca, hi trobem tres
creus. En els camins que pugen fins a Sant Pere de Rodes és comú trobar-hi aquests

símbols inscrits a afloraments rocosos. Algunes d’aquestes creus podrien haver servit
com a fites o marques per a guiar als peregrins cap al monestir.
Les creus gravades de la penya propera a la Creu Blanca són tres i estan acompanyades
de reguerons i una cassoleta. Una de les creus, la de més grandària, té dibuixada una
mena de peanya semicircular a la base. Les altres dues són més petites i senzilles.
L’antiguitat dels gravats cruciformes sempre ha estat motiu de discussió entre els
estudiosos. Encara que la forma de creu es troba entre els motius que es gravaven en
època prehistòrica, es coneix que alguns foren fets durant l’Edat Mitjana i en períodes
més recents per la tècnica emprada.

ANNEX
Llegendari i relíquies de Sant Pere de Rodes
La llegenda fundacional més divulgada del monestir ens ha estat transmesa per Jeroni
Pujades, que a l’inici del s.XVII la trobà recollida en un cantoral del monestir: Pujades,
a la seva Crònica, donà notícies sobre Sant Pere de Rodes, on tenia un fill monjo.

La narració se situa vers el 610, en temps
de Focas, emperador d’Orient, i del papa
Bonifaci IV. A causa de l’atac dels perses, que
amenaçaven d’arribar a Roma, el papa convocà
un concili en el qual es decidí treure de la
ciutat alguna de les relíquies més preuades.
S’escolliren, entre d’altres, el cap i el braç
dret de Sant Pere Apòstol, els cossos del seu
deixeble Pere Exorcista i dels màrtirs Concordi,
Lucidi i Moderand, i una ampolla amb la sang
de la santa imatge de Crist. La missió es confià
als clergues Feliu, Ponç i Epidici, que, juntament amb servents, partiren de Roma amb
un vaixell i arribaren al confí dels Pirineus, al port d’Armen Rodas. D’ allí pujaren a la
muntanya que s’anomena Verdera i trobaren la cova amb l’altar que hi havia edificat
en benaurat Pau Sergi, bisbe de Narbona, quan hi va fer vida eremítica vora d’una
font d’aigua fresca. Hi amagaren les relíquies i se’n tornaren al mar. Al cap d’unes
quantes setmanes hi retornaren, però, desorientats, no van trobar la cova, que havia
estat envaïda per la vegetació. Per no perdre el tresor sagrat, la majoria s’hi quedaren,
i d’aquesta manera fou fundat el monestir sobre la cova que contenia les relíquies
vingudes de Roma. La tradició popular creu que la cova tenia un passadís tan profund
que una vegada hi entrà una noia jove i quan sortí ja era vella.

Una altra llegenda ja la trobem inclosa en l’anterior: la fundació del lloc de culte per
sant Pau Sergi, deixeble llegendari de l’apòstol Pau, que s’hauria recollit en la cova on
després s’aixecà el monestir

La llegenda fundacional té altres versions com que els clergues vinguts de Roma
portaren una relíquia de la Vera Creu. Un temporal no deixà passar la nau fins que
no fou canviat el nom pagà de cap de Venus pel de cap de Creus. D’aquí vindria la
veneració a la Santa Creu, tan important al monestir.

Era normal que els llocs de culte de l’Edat Mitjana intentessin col•leccionar el major
nombre de relíquies possibles per augmentar la importància del culte i així el nombre
de visitants. És evident que el nombre de falsificacions i exageracions era enorme i
el monestir de Sant Pere tampoc fou una excepció. A part dels esmentats, també s’hi
inclou a la llista:

-La pedra blanca des de la qual Nostre Senyor pujà damunt de l’ase en entrar
a Jerusalem.
-Una cadena de ferro amb la qual fou lligat l’apòstol Pere.
-Una capa pluvial de sant Tomàs Beckett amb el poder d’afavorir la fecunditat.

Les relíquies de Sant Pere de Rodes superaven més de 20 objectes entre ossos,
objectes personals de sants i altres objectes de devoció.

Per acabar, extraurem algunes conclusions que val la
pena recordar de la visita:
-Totes les religions tenen rutes de peregrinació. El món cristià en té 3:
Roma, Jerusalem i Compostela.

-Els camins de peregrinació suposen una important font d’ingressos per
allà a on passen.

-Els camins eren vigilats per Templers, orde fundada el 1119 per Hug de
Playens a Jerusalem.

-La petxina és el símbol de l’apòstol Santiago. És doncs el símbol del
camí de Santiago.

-L’any 834 es descobreix la tomba de l’apòstol, per tant, el camí de
Santiago és el més modern dels tres.

-Els mesos de peregrinació ocupaven la primavera fins el juliol.

-La Creu Blanca és una fita de camí.

-El pas del camí de Santiago per Catalunya s’anomena camí de Sant
Jaume.

-Sant Pere de Rodes fou el segons monestir en nombre de pelegrins,
després de Santiago de Compostela, de tota Espanya.

