DOSSIER PER LA VISITA GUIADA

RUTES DE PAU

“Cortals, estanys i closes”

Duració de la visita: 3h.
Punt de trobada: Masos de Vilaüt

L’objectiu de la visita és donar a conèixer el patrimoni natural de Pau a
través dels estanys, cortals i closes del trajecte així com les diferents
explotacions econòmiques que se’n deriven. Parlarem doncs dels
aspectes ecològics, històrics i socials al voltant dels esmentats elements
que configuren el patrimoni natural de Pau.
És bàsica la interactuació entre el guia i el visitant en tot moment perquè
la visita sigui amena tot fent preguntes als espectadors i comprovar així
el nivell que tenen sobre el tema. La ruta no té nivell de dificultat doncs
ens movem en un terreny sense desnivell cal fer atenció però al trànsit de
vehicles agrícoles que poden circular en tot moment. En acabar la visita
recomanarem altres punts d’interès del patrimoni natural de l’Empordà
com el Cap de Creus, l’Albera o els Aiguamolls de l’Empordà.

PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ
Hola! bon dia, el meu nom és… benvinguts als “masos de Vilaüt”, punt d’inici de la
nostra ruta cap als estanys de Vilaüt i que en ens portarà a descobrir el patrimoni
natural de Pau a través de les seves closes, estanys, pastures, cortals… un paisatge
típic de la plana empordanesa doncs el nivell freàtic de l’aigua és alt, sota els nostres
peus. La quantitat d’aigua emmagatzemada al subsòl és abundant degut a que estem
molt a prop d’on hi havia l’antic “estany de Castelló”, avui pràcticament dessecat per la
mà de l’home. Una dessecació que es feu en diferents fases, com ja us explicaré més
endavant, i que acabà l’any 1827. Aquesta quantitat d’aigua que tenim sota els nostres
peus ens dona una terra fèrtil per al conreu i rica en pastures pel bestiar, sobretot bous,
vaques, porcs, ovelles i xais i la recent introducció de búfales que, gràcies a la seva
llet, tenim ja una mozzarel.la amb denominació d’origen empordanès.

Avui en dia d’aquest estany en queda viu les parts més profundes on l’aigua hi ha
quedat estancada formant basses de més o menys extensió i amb quantitat d’aigua
variable segons les èpoques de pluja. Els “estanys de Vilaüt” i “la bassa rodona” en
són els exemples essent unes 30ha de Reserva Natural Integral i 219,20 ha de Parc
Natural. Aquestes zones formen part del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i és
zona de pas d’aus migratòries que hi descansen en els períodes de tardor i primavera.
Relacionat amb els estanys hi ha tot un ecosistema de plantes i animals que cal protegir
però també difondre la seva importància després de rigorosos estudis científics.

Bé, ens trobem doncs als masos de Vilaüt, a uns dos quilòmetres del nucli urbà de Pau.
Les primeres referències escrites del llogarret de Vilaüt apareixen el 953 amb el nom
de Villa Aguta, denominació probablement d’origen romà que demostraria que aquest
estany fou explotat ja en temps molt reculats. A l’altre costat de l’estany, al costat
sud prop de Castelló d’Empúries, s’hi han trobat eines neolítiques que certificarien
la presència humana al voltant de l’estany en temps encara molt més reculats. Com
veurem després, el llogarret comptava amb un castell propi, una notaria i una església
dedicada a Sant Salvador, tot avui en ruïnes. Els masos de Vilaüt estaven vora el camí

que unia Castelló d’Empúries, antiga capital del comtat, amb Pau. Era, doncs, un lloc
molt transitat.

Anirem doncs fins l’observatori de l’estany pel camí antic que unia els masos fins
a Roses tot seguint la riba de l’estany i de tornada visitarem les runes del Castell i
analitzarem l’arquitectura d’aquests antics masos.

PARADA 1: LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES
(Els camps que ens envolten)

Com podeu suposar les explotacions agrícoles i ramaderes que podem veure des del
camí hi han existit des de sempre. Veiem com els camins es construeixen “a la romana”,
amb recs laterals i paral·lels al camí i murs de pedra que limiten els camins. Les granges
amb conreus de secà (vinya i olivera) han conviscut amb els de regadiu (horta) i sovint
es combinen amb la ramaderia (vaques, porcs, bous i ovelles i la recent introducció
de la búfala) degut al clima particular de l’Empordà. El mediterrani occidental té un
clima específic degut a l’efecte del mar i les muntanyes que ens rodegen que ajuden a
canalitzar els forts vents de l’hivern, sobretot la tramuntana. Les pluges són abundants
durant la primavera i la tardor donant un panorama d’estius secs i calents, i d’hiverns
suaus i de màxims plujosos força irregulars. La mitjana de pluja és d’uns 600 mm/anys
distribuïts en uns 80 dies, 24 dels quals són tempestuosos.

A part del clima, hi ha el medi geològic on ens trobem. L’Empordà és una depressió
geològica d’origen tectònic, és a dir, formada per falles geològiques. Una mostra
evident n’és l’aigua carbonatada de Vilajuïga que puja amb una temperatura elevada
provinent de la falla que ressegueix tota la falda de les muntanyes que es veuen des
d’aquí –la serralada de Rodes i Pení-. La plana és una evolució d’un sistema deltaic
(un delta primitiu que arrenca dels mateixos Pirineus i les serralades que ens envolten
fa milions d’anys) que ha originat l’existència de zones humides que en l’actualitat
conformen aquest Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. Tota la plana està formada per
roques sedimentàries aportades pels rius Muga i Fluvià, sobretot llims i argiles. Tot i

que veurem algun aflorament de granit emergir de la terra, conclouríem amb la idea de
que la plana està formada per terres fèrtils i amb aigua abundant en el subsòl.

Les granges més properes a la riba de l’estany gaudirien d’horta i explotacions d’arròs.
L’antic molí de La Farinera així ho certifica i les sitges d’arròs del mas Matà a la zona
del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà. Però l’estany donava per molt més que això, no
oblidem que estem en un lloc de pas d’aus migratòries i de zones pantanoses oferien
un ric ecosistema. L’estany era apte per la caça i la pesca i també tenia una sortida
al mar navegant tot seguint el riu Muga. A Castelló d’Empúries mateix hi havia mercat
de peix pescat amb embarcacions de baix calat que podien sortir a mar obert. Amb
la dessecació de l’estany i la progressiva creació de zones de conreus, s’afavoriria
l’aparició de camps de cereals i menjar pel bestiar com l’ordi i la userda. A mesura que
ens allunyem de la plana, ens trobem amb els conreus de secà de la vinya i l’olivera,
els més estesos de tots. Actualment la distribució dels conreus dels masos de Pau se
centra únicament en les pastures i ramaderia mentre que a la part sud de l’estany, dins
el terme municipal de Castelló, els cereals hi són més abundants. Pel que fa a l’horta
no hi ha una explotació com a tal sinó que pertany a petits propietaris que conreen la
terra per consum propi. L’abundància d’aigua al subsòl fa que sigui molt fàcil fer un pou
o sigui, que tots els horts en tenen.

PARADA 2: ELS PARCS NATURALS
(trencant de l’aguait de Vilaüt)
Sovint parlem de parcs naturals de manera generalitzada a qualsevol zona protegida i
amb accessos i activitats restringides degut al valor i particularitat del seu ecosistema però
dins la nomenclatura i concepte sobre els parcs naturals hi ha moltes especificacions.
Els parcs naturals mereixen ser protegits de l’acció de l’home doncs realment en soms
nosaltres el perill real per l’ecosistema. El sistema d’àrees protegides de Catalunya se
sustenta en una xarxa de 164 espais d’especial valor ecològic, que estan protegits pel
Pla d’espais d’interès natural (PEIN), amb una superfície equivalent al 31% del territori
català, aproximadament. Dins aquests espais, els anomenats espais naturals de
protecció especial disposen d’un nivell de protecció superior, sota les figures de parcs
nacionals, parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional i reserves naturals. Els
espais naturals de protecció especial necessiten una regulació jurídica pròpia i una
gestió individualitzada i especialment acurada.

Els parcs nacionals són d’una extensió gran, no modificats per l’acció humana i amb
interès paisatgístic, científic i educatiu i la declaració de parc nacional s’ha de fer per
llei estatal. Un exemple és el Parc Nacional de Doñana (Andalusia).
Els paratges naturals d’interès nacional, també declarats per llei nacional, són més
reduïts o d’àmbit mitjà. L’objectiu és garantir la protecció de l’entorn.
Les reserves naturals són espais naturals d’extensió reduïda i de considerable interès
científic que són objecte d’aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el
conjunt d’ecosistemes naturals o alguna de les seves parts. Aquesta reserva pot ser
integral o parcial.

Els parcs naturals són els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la
protecció dels quals es fa amb l’objectiu d’aconseguir-ne la conservació d’una manera
compatible amb l’aprofitament ordenat dels seus recursos i l’activitat dels seus habitants.
Els parcs naturals no són zones urbanitzables però sí que se’n permet l’explotació
agrícola o ramadera de manera tradicional. No es poden construir elements artificials
que limitin el camp visual o trenquin l’harmonia del paisatge.

No es poden plantar vegetals ni alliberar animals que no siguin propis de la zona i cal
informar-ne al parc que gestioni la zona per obtenir el seu consentiment. No es permet
l’acampada ni abocar-hi escombraries i tampoc fer-hi foc amb algunes excepcions com
la crema de matolls controlada. La caça serà regulada segons les lleis del parc.
Dins els parcs naturals, hi ha zones més restringides que són les reserves naturals
integrals. En aquestes reserves només s’hi pot efectuar treballs científics com el control
dels mosquits o estudis específics de l’ecosistema (control d’aus migratòries, fauna
permanent, estat de la vegetació, estudis hidrogràfics, erosió del sòl...). La circulació
de vehicles i persones quedarà restringida per itineraris marcats que anirem trobant a
la ruta i a l’inici dels itineraris se n’especificaran les restriccions.

Així doncs els estanys de Vilaüt tenen zones de protecció integral i d’altres de parcial
segons la importància i característiques del medi. Bàsicament la idea és preservar un
espai únic de nosaltres mateixos però també la divulgació de l’espai i l’estudi científic
del lloc.

PARADA 3: L’ENTORN
(zona aflorament de granits, a uns 100m. de
l’aguait)
Bé, ens acostem a l’aguait de Vilaüt i abans d’arribar-hi podem observar l’entorn que
ens envolta. Les zones on es concentren les basses de Vilaüt i els estanys de Pau es
correspondrien a les parts més profundes d’aquest antic estany de Castelló. Com podeu
veure la terra és molt sorrenca i argilosa, és d’origen sedimentari i, per tant, molt fèrtil.
Són molt típiques també aquestes formacions granítiques que emergeixen de la terra i
que antigament quedarien submergides dins l’estany. Quan les formacions granítiques
es concentren en un sòl punt de forma abundant, formarien illes que sobresortirien de
l’estany. En algunes d’aquestes illes s’hi ha trobat material i eines prehistòriques cosa
que demostraria un entorn apte per a la vida amb l’explotació dels recursos que oferiria
l’estany.

En el període de dessecació de l’estany es controlaria el nivell freàtic de l’aigua
mitjançant canals d’aigua en forma de recs que s’aprofitarien per al conreu dels camps
i alhora limitar les propietats dels pagesos i ramaders. Per aprofitar millor l’aigua veiem
avui en dia com aquests recs venen controlats per petits aqüeductes elevats fets de

ciment que va a parar a cisternes que regulen la pressió i el cabal de l’aigua. És
per això que les urbanitzacions de Santa Margarita (Roses) i Empuriabrava (Castelló
d’Empúries) estan plenes de canals. La zona dels aiguamolls ocupaven des de Roses
fins Pals i coincidia amb l’antic comtat d’Empúries.

Pel que fa a la vegetació cal esmentar que les zones més centrals de l’antic estany
contenen un alt índex de sal (l’antic estany comunicava amb el mar a través d’un
delta sorrenc) i no totes les espècies vegetals s’hi adapten fàcilment. L’espècie més
típica és el Tamariu (a Vilaüt n’hi ha dos: Tamarix gallica i tamarix africana), arbres
que resisteixen bé la sal i es troben seguint els camins: però també hi trobem balques
(Thypa latifolia) i canyissos (Phragmites australis), llenties d’aigua (Lemma minor, en
aigües netes; i Lemma gibba en aigües menys netes i més calentes), joncs (Scirpus
lacustris) i lliris d’aigua (Iris pseudacorpus).

Els boscos de ribera són artificials però
molt antics i destaquen les zones boscoses
de les closes d’en Mornau, a l’altre banda
de l’estany. Des d’on som s’aprecien oms
(Ulmus minor), el freixe de fulla petita
(Fraxinus angustifolia), el salze (Salix
alba), el vern (Alnus glutinosa), el roure
martinenc (Quercus pubescens), l’alzina
(Quercus ilex). La zona d’arbusts només
és densa de manera localitzada. Són
característics l’englantina (Rosa sempervirens), l’arç blanc (Crataegus monogyna),
l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’olivereta (Ligustrum vulgare), el galzeran (Ruscus
aculeatus) o l’esparraguera boscana (Aspargus acutifolius).
L’estat herbaci és dominat sempre per l’heura (Hedera helix), que sovint ho recobreix
tot i sovint va acompanyada del frare (Orobanche hederae), que és una planta
parasitària de l’heura. Altres espècies freqüents són: la sarriassa (Arum italicum), el
llúpul (Humulus lupulus), la carbassina (Bryonia dioica) o la roja (Rubia peregrina).

PARADA 4: LA FAUNA DE VILAÜT (I), LES AUS.
(just a l’entrada de l’aguait de Vilaüt)
Bé, estem a punt d’entrar a l’aguait de Vilaüt on es recomana entrar en grups reduïts i
mantenir silenci a l’interior per no estressar o espantar als animals.
Actualment hi ha una llista de 109 espècies d’ocells amb probabilitat elevada de que
niïn al Parc de les quals, 76, crien anualment. Si s’inclouen a la llista les espècies
accidentals o irregulars, la llista pujaria fins a 230 espècies. També hem de diferenciar
entre les espècies que s’han habituat als estanys per a viure-hi tot l’any i les que són
migratòries. Hem de tenir en compte que el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
és molt extens i ofereix ecosistemes molt variats a mesura que ens acostem o allunyem
del mar: varia la vegetació, el percentatge de sal de les llacunes, la presència humana
en sòl urbanitzable, caçadors… En els estanys més dolços, a on estem, és a on hi ha
més espècies nidificants, 121 en concret.

Tots els ocells que nidifiquen als Aiguamolls tenen un cicle reproductor anual. En un
mateix període de reproducció, que va des de febrer fins al juliol, es poden produir
entre dues i tres postes d’ous. Cada espècie iniciarà el procés reproductor tenint
en compte el moment en què naixeran les cries. Per exemple, els ànecs collverds

s’aparellen generalment al gener, però no fan els nius fins a primers de març de manera
que esperaran els pollets per finals d’abril o primers de març quan les temperatures
comencin a pujar i es produeixin irrupcions massives d’insectes aquàtics, dels quals es
nodriran els anedons. Altres espècies com els agrons roigs, per exemple, comencen
més tard però el naixement dels pollets es produeix al juny quan la majoria d’estanys
s’estan assecant. En aquesta situació, els adults troben peixos i amfibis concentrats
en uns pocs llocs on a més, un cop volin els pollets, també els podran pescar més
fàcilment.

Els ocells ocupen un territori en concret lligat a la sexualitat i a la reproducció i es poden
distingir diferents tipus de territoris: el primer tipus seria aquell que marca el mascle
quan s’instal•la per nidificar, on fa la parada nupcial, canta i s’aparella, construeix el niu
i cria els pollets obtenint tot l’aliment de dins el territori. Un segon tipus seria aquell que
és defensat purament per protegir el niu, la parella o les cries i on també es desenvolupa
tota l’activitat relacionada amb la reproducció. Aquest territori no té res a veure però,
amb l’alimentació dels adults o pollets. Exemples d’aquest tipus serien els territoris
defensats per les arpelles, cignes i fins i tot els cames-llargues que fan una defensa
conjunta de tota la colònia. Els ocells sedentaris defensen un territori només durant la
temporada de cria amb algunes excepcions com els lamícoles (mengen llavors) que el
defensen tot l’any. És habitual veure corredisses i baralles entre lamícoles que busquen
l’aliment en el fang i no es tracta de res més que accions de defensa del territori

Els nius també varien molt segons les espècies. Per una banda, és necessària una
protecció contra els elements atmosfèrics i per l’altra necessiten una protecció contra

els depredadors. Les espècies on els pollets neixen amb un bon plomissol i marxen
del niu pel seu propi peu, aquest serà poc important, mentre que els que neixen en un
estat força embrionari i sense plomes, el niu en serà una part important.
No tots utilitzen o construeixen nius convencionals, els blauets (Alcedo atthis) o els
ànecs tenen el niu en forma de cau, altres utilitzen cavitats existents en els arbres
com els puputs (Upupa epops) o els mussols (Athene noctua) o d’altres els fan flotant
sobre l’aigua com les polles d’aigua (Gallinula chloropus), les fotges (Fullica atra) i els
cabussets (Tachybaptus ruficollis). Altres espècies ocupen o parasiten nius abandonats
o en desús com el cucut reial (Clamator glandius) que ocupen els nius de les garses.
En el cas de la femella cucut, per seguir amb l’exemple, poden arribar a pondre entre
12 i 26 ous en 48 hores i cada ou en un niu de garsa diferent.
Per últim, parlar de les comunitats d’ocells que a Vilaüt s’hi poden veure tot l’any. Les
més destacables són les cigonyes blanques (Ciconia ciconia), una comunitat que ha
anat creixent aquests últims anys. Quan arriba la primavera hi conflueixen les que són
migratòries i les que són permanents creant colònies espectaculars. Són ocells molt
territorials. D’altres són l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el martinet blanc (Egretta
garzetta) o l’esplugabous (Bulbucus ibis).
La causa d’aquestes comunitats més o menys permanents és la falta de recursos
alimentaris per continuar el seu viatge migratori, condicions atmosfèriques adverses,
excés de població d’aus per a pocs recursos nutricionals –així, per selecció natural,
només migren els més resistents-, manca d’orientació per algun defecte genètic,
desgast en el període reproductor…
Els ocells, passin pels colls del Pirineus o pel Cap de Creus en les seves migracions,
utilitzen un seguit de ventalls de recursos per a la seva orientació: ritme cardià (sensació
que tenen les aus de quina hora és i quin moment de l’any estan. És una mena de
rellotge intern situat a la glàndula pinial), senyals visuals des d’on tenen el niu, el sol,
les estrelles i el camp magnètic de la terra.

En aquest cas, dins l’aguait no es faran explicacions però sí es recomanarà observar
el panells d’aus que hi existeix dins per identificar les diferents aus que s’hi puguin
trobar. És important pel guia d’anar-hi un o dos dies abans de la visita per comprovar
les espècies que hi resideixen abans de fer la visita amb el grup.

PARADA 5: LA FAUNA (II), MAMÍFERS,
AMFIBIS I RÈPTILS
(altra vegada al grup granític)
El grup més destacable de mamífers que trobem a Vilaüt és l’espectacular cavall de
la Camarga francesa. La Camarga és també una zona d’aiguamolls a l’est de França
on hi ha un tipus d’explotació agrícola semblant al de l’estany de Castelló. Tot i que
la última gran dessecació de l’estany fou al 1826, ja feia més de tres-cents anys que
l’estany s’anava dessecant per les condicions insalubres de les aigües estancades i
per guanyar terres de conreu. Per treballar dins aquestes zones pantanoses feien falta
animals forts per poden llaurar la terra. La primera opció foren els bous però amb les
desamortitzacions que patí l’església al s.XIX les terres, abans de l’església, quedaren
alliberades i subhastades. Aquest alliberament de les terres suposà un augment
econòmic de les famílies que es dedicaren a la ramaderia i a l’agricultura i que es
decidiren per animals amb unes potes molt més fortes que els bous per treballar en
les zones pantanoses: el cavall de la Camarga. Els cavalls només es poden veure
pasturar a Vilaüt en moments de baixa presència d’aus migratòries per no interferir en
el seu ecosistema.

Existeixen però altres animals autòctons a la zona, petits mamífers esquerps a l’home
difícils d’estudiar i controlar-ne la població. Un dels mètodes d’estudi més emprats és
l’anàlisi de les regurgitacions dels grans rapinyaires. El rapinyaire s’empassa el petit
mamífer sencer i un cop a l’estómac, gràcies als processos dels seus sucs gàstrics,
la carn n’és digerida i els ossos i el pèl són escopits en forma d’una massa ovoide.
Aquesta mena de bola s’anomena egagròpila. El percentatge més gran d’aquests
petits mamífers és el talpó comú (Pitymys doudecimcostatus), seguit de la musaranya
(Crocidura russula) i el ratolí mediterrani (Mus spretus). També podem trobar eriçons
(Erinaceus europaeus) i fures (Putorius putorius) introduïda per ajudar a la caça del
conill des de temps antics. Els conills (Oryctolagus cunniculus) i les llebres (Lepsus
capensis) també són comunes. Anem augmentant de mida: el teixó (Meles meles)
que es refugia en zones boscoses o arbredes fluvials i surt de nit per menjar a les
plantacions de blat de moro i a on hi ha arbres fruiters; la guilla (Vulpes vulpes), molt
abundant i una espècie nocturna i bona caçadora –un veritable perill als corrals- i la
geneta (Genetta genetta), una espècie africana en expansió molt comuna a les closes i
zones boscoses. És també un animal nocturn. Convivint amb les petites espècies hi ha
en senglar (Sus scrofa), que per falta de depredadors naturals -fins a inics del s.XX era
encara possible trobar-se amb algun llop a les muntanyes de l’Empordà, depredador
natural del senglar-, en tenim una important superpoblació.

El poblament d’amfibis i rèptils als estanys és dinàmic i canviant, no ja al llarg del temps
històric sinó també a l’actualitat. Els períodes de pluja i els nombrosos recs fa que sigui
molt difícil el seu control. També hem de tenir en compte que la tramuntana i els forts
vents poden desplaçar molts quilòmetres els seus ous. A Vilaüt podem trobar la tortuga
de rierol (Mauremys caspica), una espècie més comuna a l’Albera que a Vilaüt, i que
pot arribar fins aquí pels recs que provenen de Garriguella. Moltes d’aquestes espècies
han anat acompanyant a l’home fins a ser comunes als estanys com el galàpet comú
(Bufo bufo), la sargantana (Podarcis sp.); o hi arriben de manera fortuïta com l’escurçó
ibèric o nassut (Vipera latastei), el lluert (Lacerta viridis) o la colobra llisa meridional
(Coronella girondica); d’altres han estat introduïdes recentment com el tòtil granoter
(Discoglossus pictus).

PARADA 6: ELS MASOS DE VILAÜT
Bé, com ja havíem comentat a la nostra introducció, les primeres referències escrites
de Vilaüt les trobarem l’any 953 en un precepte del rei franc Lluís d’Ultramar a favor
del monestir de Sant Pere de Rodes amb el nom de Villa Acuta. Tradicionalment en els
topònims on hi apareix la paraula villa prové de villae, paraula romana que fa referència
a les grans explotacions agrícoles que existiren en època romana, o sigui que Vilaüt
podria ser molt antic tot i que no hi ha documents o restes arqueològiques que així ho
demostrin. El lloc comptà amb una capella dedicada a Sant Salvador i amb notaria
pròpia. Els hem trobat esmentats junts per primer cop l’any 1291 en un document pel
qual el comte d’Empúries Ponç Hug concedí a Guillem de Vilaüt, senyor del lloc, on
es llegia que el prevere encarregat de la capella en fos també de la notaria. No en
tenim ni idea on està aquesta capella avui però si que sabem que fou fundada per
Bernat de Vilanova, l’avi de Guillem de Vilaüt, i que depenia de l’església de Pau. En
un document del 1641 se’ns parla del Castell de Vilaüt i de la seva capella interior però
no s’esmenta a quin sant patró estava dedicada.

Entre els masos de Vilaüt cal destacar el mas de cal Frai Llàtzer, que és l’únic que
ha conservat elements arquitectònics antics. Destaca el portal adovellat d’arc de mig
punt i una finestra goticorenaixentista d’arc conupial trilobulat, sota de la qual hi ha una
sagetera. Són tots elements del s.XVI.

Després de la invasió musulmana i la posterior ocupació carolíngia es varen restaurar
antics nuclis romans. Les explotacions agràries d’aquesta època es poden considerar
com una evolució de les antigues “vil•les” de l’època romana, transformades ara en
propietats senyorials. Una part d’aquestes terres eren treballades directament pel
senyor, possiblement la que ha evolucionat cap a la vila, mentre l’altra, repartida en
petits lots als colons, deu ser l’origen dels masos actuals.

Així, l’assentament humà de l’Alta Edat Mitjana a l’Empordà estava constituït per:

- Petits nuclis a la plana, en la zona retirada de la costa, i en petites elevacions de
terreny. Nuclis molt petits dins el Parc Natural rodejant l’antic estany de Castelló: Sant
Joan Sescloses, Montmajor, l’Estanyol, Vilaüt, Marzà i les Torroelles. També hi podríem
incloure Cinclaus, a la zona pantanosa de la desembocadura del Fluvià.

- Els masos que es troben més a les zones marginals a les muntanyes que rodegen
l’estany.
- Nuclis urbans emmurallats que resseguien antigues vies de comunicació romanes
(Roses, Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga,…) i que gestionarien els petits nuclis de la
plana al voltant del llac.

Abans de continuar cap a les restes del castell de Vilaüt cal fer un esment important
entre la diferència entre “cortal” i “mas”. Tot i que avui en dia el més comú és anomenar
“mas” a una construcció normalment de pedra vista i que ja a simple vista es veu
antiga, no totes les construccions de pedra són masos. En les primeres dessecacions
del l’estany de Castelló, al s.XV, sobretot a la banda sud de l’estany, les primeres
edificacions varen ser “corrals”, molt visibles a les àrees que comprenen Castelló
d’Empúries (i Empuriabrava) i Sant Pere Pescador. Aquests corrals estaven dedicats a
l’explotació ramadera i hi tenia un petit habitatge adjunt al primer pis pels “cortalers”, el
pagès que es dedica únicament a la ramaderia. L’habitatge del “cortaler” era el “cortal”
i el cortaler solia treballar per burgesos o comunitats religioses. Les característiques
arquitectòniques del cortal són diferents a les dels masos tradicionals (com els de
Vilaüt). El cortals es construïen al voltant d’un pati en forma de U a on s’hi guardava
el bestiar i amb un habitatge al primer pis de petites dimensions amb una o dues
habitacions. Solia haver molts tipus de bestiar tancats en els diferents corrals que
formaven el cortal, sobretot vaques, cavalls i porcs. L’exemple més típic de cortal és
“el Cortalet”, seu dels Aiguamolls de l’Empordà.

PARADA 7: EL CASTELL DE VILAÜT

A 200m. del mas Frai Llàtzer hi ha les restes del castell de Vilaüt. Malgrat que el castell
està enrunat es pot seguir el seu perímetre perfectament, que és d’unes dimensions
considerables. S’aprecia la planta d’una torre rectangular. Segons Joan Badia la
destrucció del castell sembla que es produí com a conseqüència d’una explosió de la
qual no en tenim cap notícia històrica.

La notícia més reculada d’aquesta fortificació és de l’any 1272. En aquesta data Guillem
Jutge, cavaller de Palau, i la seva esposa Dolça donaren en matrimoni a Bernat de
Vilaüt la seva filla Ermessenda, la qual aportava un dot de 4.000 sous assegurats
sobre la força de Vilaüt i el delme del mateix lloc. Apareixen, doncs, per primer cop
citats el castell i la família de nobles que n’era titular i que portava per cognom, com
solia passar en aquests casos, el nom de la població sobre la qual tenien jurisdicció.
El 1307 trobem a Guillem de Vilaüt que apareix com a patró en benefici de la capella
de Sant Salvador que es trobava també a Vilaüt. El 1308 trobem Guillem de Pau que
tenia per ell dues parts de la dècima de Vilaüt. Entre 1333 i 1348 apareix Bernat de

Vilaüt com a senyor del castell i veguer del comtat d’Empúries. A partir del 1363 hi
ha un canvi de senyor a Vilaüt que passarà a ser propietat de la casa dinàstica dels
Sagarriga, després que Bernat de Sagarriga es casés amb Caterina de Vilaüt.
El 1451 canvia la dinastia amb Berenguer de Palol.

Al s.XV el castell és llogat a particulars que el destinaren a tasques agrícoles i al s.XVI
el castell forma part del sistema defensiu de Roses. A partir d’aquí és perd ja tota
documentació. La última notícia que tenim del castell és del 1641 quan un mestre de
cases perd la vida en reparar una de les torres i el castell és anomenat fortí.

Per acabar, extraurem algunes conclusions que val la
pena recordar de la visita:
-Els estanys de Vilaüt es troben en la zona més profunda de l’estany
de Castelló dessecat definitivament l’any 1826 per aprofitar terres de
conreu.

-És una zona d’alt nivell freàtic.

-L’estany i els seus recursos són explotats des del neolític.

-Estem en una zona de clima mediterrani.

-Les terres del voltant de l’estany són fèrtils i riques pel conreu de regadiu
–que es combinen amb el de secà a mesura que ens allunyem de les
zones d’aiguamolls- i per a la ramaderia.

-Tot i que els estanys de Vilaüt són una zona d’aturada d’aus migratòries,
hi ha espècies que hi viuen tot l’any.
-Dins els parcs naturals hi ha reserves parcials i integrals.

-Els aiguamolls de l’Empordà ocupaven des de Roses fins Pals.

-Els boscos que rodegen els aiguamolls i l’estany de Vilaüt són artificials.
-Concepte de closa o closes.

-Alta salinitat de les aigües dels estanys.

-Els ocells tenen en compte el moment de reproduir-se segons quan han
de néixer les cries.

-Els ocells ocupen el territori i nien segons la reproducció i l’alimentació
que tinguin.

-Els ocells es desplacen segons un variat ventall de recursos per
orientar-se (ritme cardià, senyals visuals, les estrelles, el sol i els camps
magnètics).

-Cavall de la Camarga, una espècie adient pel treball en zones pantanoses
i d’aiguamolls.

-Els amfibis i rèptils són una població difícil de controlar i, sovint, no és
autòctona.

-Vilaüt possiblement sigui d’origen romà.

-Diferència entre “cortal” i “mas”.

-Existència d’un castell amb molta història. Ca’l Frai Llàtzer té elements
arquitectònics reaprofitats del castell.

ANNEX I: LA TORRE D’EN MORNAU
I LES SEVES CLOSES.
Tècniques de dessecació
Tot acabant la visita a la zona dels masos de Vilaüt, recomanarem als visitants altres
punts d’interès per a completar la visita dedicada als estanys de Vilaüt i Pau. Si tornem
per la carretera que porta dels masos fins a Pau i girem a l’esquerra en el trencant de
la carretera que va de Pau fins Castelló, a uns 2 km. de trajecte en direcció a Castelló
d’Empúries, hi ha la torre Mornau a tocar la carretera. La torre Mornau no és visitable
avui en dia –encara està pendent de rehabilitació per a poder-la visitar-, però si ho són
les seves closes.

La torre Mornau és troba al límit del terme de Pau amb Castelló d’Empúries i és un
gran centre d’explotació agrícola en plena zona dels estanys. Les seves terres són
travessades per canals de desguàs d’aquests estanys. El centre d’aquesta gran finca
és format pel cos principal del mas, que és aïllat de la resta d’edificis destinats a
magatzems i explotació ramadera.

Malgrat que les construccions actuals no són gaire antigues, la casa té un origen molt
reculat. Ponç “Marnau”, veí de Vilaüt, figura com a venedor d’una vinya situada a
Palau-saverdera en una escriptura datada l’any 1379. Durant la primera meitat del
s.XX el seu propietari era un ciutadà francès que aprofità intensament la qualitat del
terreny per fer-hi horta i donà feina a molts treballadors i agrícoles. Posteriorment els
edificis del mas foren utilitzats per l’exèrcit espanyol com a granja de reproducció de
cavalls de l’exèrcit espanyol. Avui és propietat de la Generalitat de Catalunya.

Al voltant de la torre hi ha les closes d’en Mornau. Una closa és una zona de pastura
voltada per un rec i tancada –o closa- per arbres de ribera (saules, pollancres, arbres
blancs, oms, freixes, tamarius) o de plana (roure martinenc o suro) i de gran interès
paisatgístic i biològic. Les closes s’inunden naturalment en èpoques de pluges i per
ser terrenys de poca alçada respecte al nivell del mar; o artificialment per rentar les
sals que conté el sòl. En aquesta zona hi ha dos conjunts d’estanys, els de Pau i els
de Sant Joan dels Erms (o Sant Joan ses Closes). Actualment les closes d’en Mornau
són zones de pastura, bàsicament de vaques.

La dessecació dels estanys.
Encara que al s. XII ja es tenen notícies de dessecaments d’estanys i aiguamolls,
és sobretot a partir del XVIII que s’emprenen les obres intenses de dessecació amb
la finalitat de fer-los desaparèixer. La causa principal va anar lligada a l’explosió
demogràfica del s.XVIII que va estimular la intensificació i extensió de l’agricultura.
Els aiguamolls o dipòsits fluvials pertanyien com a terres noves al patrimoni reial i
aquestes terres foren venudes o llogades a particulars. A la zona de Castelló la majoria
de terres d’estanys i aiguamolls pertanyien al comte d’Empúries. Aquest, al igual que
els anteriors, per la necessitat de diners, aprofitant l’empenta demogràfica, cedí les
restes marjalenques a particulars o a la Universitat de la vil•la, generalment a canvi
d’un cens. Un altre motiu de la dessecació fou la insalubritat de les aigües i el perill del
paludisme.
Les tècniques de dessecació inicials consistien simplement en la construcció de recs
per facilitar l’escolament de les aigües, i el seu manteniment i neteja posterior. A partir
del s. XVIII és quan s’intensifiquen els treballs de dessecació, realitzant-se obres més

costoses com la desviació dels cursos d’aigua i el perfeccionament dels sistemes de
recs. En el s.XIX s’incorporen les noves tècniques al buidatge dels estanys, introduintse l’ús de bombes d’aigua mogudes per vapor.

Zamora en el seu viatge a l’Empordà a finals del segle XVIII ens descriu la tècnica de
construcció de crestalls o piles de terra de forma allargada, anomenats també cavallons,
que es construïen per controlar que les aigües ocupessin determinada superfície. Els
crestalls o cavallons són parets de terra a mode de presa i quan se li dona sortida a
l’aigua, inunden els camps per fertilitzar-los.
Una altra tècnica emprada pel dessecament consistia en omplir el llit de l’estany deixanthi precipitar els materials aportats pels rius. Aquesta tècnica s’anomena “curullar”
en català i “colmoteo” en castellà. Per afavorir això, es va desviar la Muga cap a la
Mugueta, per tal d’aprofitar que els materials aportats pel riu s’anessin dipositant al
fons; així l’estany de castelló quedava tancat i s’aprofitaven les pedres i deposicions
dels rius per anar omplint l’estany de Castelló. Llavors es tornava a desviar la Muga
cap a l’estany que s’anava omplint de sediments. El procediment s’anava repetint any
rere any durant l’època de pluges fins a desviar la Muga cap al mar sense passar per
l’estany de manera definitiva.

ANNEX II: EL PENARDELL
Després de Torre Mornau, a 1km. en direcció Castelló d’Empúries sobre la mateixa
carretera, hi trobem l’antic monestir del Penardell, avui una explotació ramadera de
propietat privada. Està situat sobre una petita elevació del terreny, entre una extensió
de camps de conreu i aiguamolls. L’explotació ramadera data dels s. XVIII i XIX i
coincideix amb l’emplaçament de l’antic castell a on hi residien els Penardell (en
trobem referències l’any 982). L’any 1249 Guillem de Pau es casà amb Ermessenda
de Penardell i el 1280 el castell del Penardell queda ja sota jurisdicció dels barons de
Pau com una de les seves propietats més valuoses. Sabem també que dins el castell
hi havia una església dedicada a Santa Maria que data del 1217 però avui no en
coneixem la ubicació exacta.
L’any 1229 l’abat Ponç del monestir de Santa Maria de Roses establí una comunitat
mixta de monjos i monges sota la regla de Sant Benet. A partir de l’any 1361 es
transforma en una comunitat només de monges tot i que no sabem el perquè.
Sabem també que, tot i que el monestir del Penardell tingué uns anys de bonança, el
1420 estava en un estat molt deplorable i la comunitat de monges marxà al monestir
del Bell-lloc de Peralada, que estava sota la regla de Sant Agustí.
En marxar les monges, el monestir fou transformat en una gran explotació ramadera.

