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La població total del municipi no ha arribat 
mai al miler de persones, assolint el seu 
màxim durant la segona meitat del segle XIX 
–uns 700 habitants– i tornant a disminuir 
des d’aquell moment. Aquests nuclis s’han 
dedicat tradicionalment a l’agricultura i la 
ramaderia, activitats que conformen la seva 
essència encara avui dia. El conjunt gaudeix 
d’un gran valor històric a on l’empremta 
medieval és encara ben present i ens convida 
a resseguir el seu passat.

1 Palau-sator

Encant medieval al 
cor de l’Empordà

L’Empordà 
L’Empordà és el territori 

més septentrional del litoral 
català, situat entre les serres 

de l’Albera i les Gavarres. En 
l’actualitat està dividit en dues 

comarques administratives, 
l’Alt i el Baix Empordà, 

però també trobem part dels 
seus límits històrics encabits 

dintre del Gironès i el Pla de 
l’Estany.

Rep el seu nom de l’antiga 
colònia grega d’Empòrion 

(del grec “mercat”), fundada 
al segle VI aC. Trobem, però, 

evidències de poblament ja 
des d’època prehistòrica, al 

paleolític inferior, com el 
jaciment del Cau del Duc al 

massís del Montgrí (amb una 
antiguitat d’entre 150.000 

i 350.000 anys). També 
són rellevants les restes de 

megàlits que es conserven al 
llarg del territori, en forma de 
cistes, menhirs i dòlmens (IV 
- I mil·lenni aC) o els poblats 
ibers, amb la ciutat d’Ullastret 

com a principal exponent 
d’aquesta cultura a la zona 

(segles VI - II aC).

Emplaçat al cor del Baix Empordà, 
al bell mig d’una rica plana al·luvial, 
el municipi de Palau-sator està 
conformat pels nuclis de Sant Feliu 
de Boada, Sant Julià de Boada, 
Fontclara, el veïnat de Pantaleu i la 
mateixa vila de Palau-sator.
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Tot i que les evidències arqueològiques ens permeten situar els seus 
orígens en època romana, la història de la vila de Palau-sator està 
estretament lligada a la del seu castell medieval. La primera referència 
documental situa la seva construcció en algun moment del segle 
X. Prova d’això és un document de l’any 994 en el qual consta la 
donació, per part dels comptes Ramon Borrell i Ermessenda, de 
“la torre de Palau” i l’església de Sant Pere al bisbat de Girona. El 

1 Palau-sator

A dalt, vista panoràmica de Palau-sator 
l’any 1860. A sota, la plaça de la Vila 

després de la gran nevada de l’any 1962.



Font: Arxiu municipal de Palau-sator.
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topònim de Palau-sator, el qual deriva molt possiblement de la 
contracció de “Palau sa torre”, el trobem en la seva forma actual 
l’any 1338. L’any 1632, la batllia de Palau-sator consta que estava 
formada pels mateixos nuclis que avui dia. La muralla que envolta el 
poble, edificada entre els segles XII i XIII, està clarament definida i 
conserva alguna de les seves torres defensives, així com un dels dos 
portals d’entrada primitius –l’anomenada Torre de les Hores–.  El 
conjunt històric de Palau-sator fou declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional l’any 2017.

1 Palau-sator

Fita de 1693 amb 
l’escut de la vila, la qual 
marcava els límits entre 
els comtats de Girona i 
Empúries.
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1 Palau-sator

A dalt, pergamí del 19 de gener de 1569 que fa referència a la 
universitat de Palau-sator. Entre altres dades, el document permet 

comprovar com els diferents nuclis que conformen el municipi 
actual ja eren els mateixos en aquell moment: Palatio de Turri, Fonte 

Clara de Buada, Sancti Felicis de Buada et Pantalleo.  A la pàgina 
següent, traducció parcial del pergamí. 
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Podeu trobar la traducció 
sencera al web de l’ajuntament 

de Palau-sator.

“Concedim a vosaltres, els dits 
cònsols, clavari i universitat dels 
dits llocs de Palau-sator, Fontclara, 
Boada, Sant Feliu de Boada i 
Pantaleu, presents i futurs, la 
llicència i la facultat plena per tal 
que, lliurement i impune, pugueu 
declarar, imposar i establir delme, 
redelme, tretzè, quinzens o vintens, 
o altre dret de talles per vosaltres 
considerat, sobre els fruits que 
el Senyor Déu donés a tots els 
habitants dels dits llocs de qualsevol 
condició siguin”
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1 Palau-sator

Font i safareig
Testimonis del passat
Molt a prop de la Torre de les Hores, el portal d’entrada al nucli 
antic de Palau-sator, es troba una petita plaça a on hom pot trobar 
diferents elements d’interès. En primer lloc destaca una de les torres 
defensives del recinte murallat d’època medieval. Aquest recinte va 
ser aixecat entre els segles XII i XIII i encara avui es pot resseguir 
fàcilment a través del carrer Extramurs del poble. 
Als peus d’aquesta torre, adossat a la part meridional de la muralla, 
trobem el safareig del poble. Un element característic dels pobles, 
abans de l’arribada de l’aigua corrent a les llars, utilitzat per les 
dones per a fer la bugada. 
A davant d’ambdues construccions trobem un tercer element 
arquitectònic, una font de pou artesià –un tipus de pou en el qual 
l’aigua emergeix sense l’ajuda de cap mena d’ajuda ni d’enginy 
mecànic– de forma gairebé semiesfèrica. La font, feta de maçoneria, 
està restaurada i envoltada per una estructura que serveix de banc. 
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1 Palau-sator

A dalt, la font amb l’abeurador pels animals 
als anys cinquanta; a sota, grup de dones 

rentant la roba al safareig l’any 1945.
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“De Pals enllà tot és mar i soroll; 
més ençà hi ha el silenci, 
un silenci que es diu amb noms sonors: 
Peratallada, Gualta, Fontanilles 
i sobretot Fontclara. 
Pels rostolls 
hem encalçat la tarda amb l’automòbil 
d’un groc molt més lluent 
que els blats lligats en garberes rodones. 
Tornats al Mas, en la calma del vespre, 
t’explicaré els secrets que he descobert 
astutament als ulls de les turistes.”

Miquel Martí i Pol

“
“
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1 Palau-sator

Muralla i torres
Les defenses medievals
Palau-sator conserva part de la muralla d’època medieval, així 
com algunes de les seves torres defensives. La primera estructura 
fortificada que es va aixecar va ser el castell, situat actualment al 
centre de la població, a finals del segle X. Aquest edifici encara 
conserva vint metres de la seva alçada original i posteriorment, 
entre els segles XII i XIII, va ser envoltat per una muralla. 
Aquest primer recinte murallat tenia dos portals d’accés, al nord i 
al sud de la vila, coincidint aquest últim amb la coneguda com a 
Torre de les Hores. Aquest perímetre defensiu de la població va 
ser ampliat al segle XIV i reformat al segle XV, obrint espitlleres 
a les muralles per tal d’adaptar-lo a les noves armes de foc. 
L’ampliació duta a terme durant el segle XIV coincideix amb les 
diverses fortificacions que es van realitzar durant el regnat de Pere 
el Cerimoniós (1319-1387).
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1 Palau-sator

A dalt, una de les torres de la muralla 
medieval del segle XIII i part de la 

muralla. A la pàgina anterior, detall 
d’una de les espitlleres adaptades pels 

arcabussos.

Actualment hom pot resseguir fàcilment la muralla medieval 
original, la qual coincideix amb el carrer Extramurs de la vila. Dels 
dos portals d’accés originals, només es conserva el que estava situat 
al sud, la Torre de les Hores, únic accés a l’interior del nucli antic.
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1 Palau-sator

Torre de les Hores
L’accés a la vila
Declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, aquesta torre representa 
l’entrada principal al nucli antic de Palau-sator i l’únic dels dos 
portals primitius que es conserva. La seva construcció, així com 
l’ampliació del recinte murat que envolta el poble, es va dur a 
terme molt possiblement durant la segona meitat del segle XIV, 
coincidint amb el procés de fortificació general que es va donar 
al territori durant el regnat de Pere el Cerimoniós (1319-1387) a 
causa del conflicte que es produí amb el comtat d’Empúries. La 
torre, de base quadrangular, està formada pel portal i dos pisos als 
quals s’accedeix a través d’una petita escala lateral. De construcció 
simple, amb blocs de pedra sense escairar i carreus de dimensions 
més grans a les cantonades, cal destacar l’existència de diversos 
elements defensius com el rastell –avui dia desaparegut– i les 
espitlleres laterals.
La torre va patir diverses reformes al llarg dels anys. Al segle XV 
es van adaptar les espitlleres per a les noves armes de foc i es van 
realitzar dues obertures circulars al pis superior. Més endavant, 
en perdre la seva funció militar, es paredà la part intramurs de la 
torre, oberta fins aquell moment. La part superior es va fer servir 
com a campanar –la torre continua coronada per un campanar de 
cadireta en l’actualitat–, fet que va propiciar la millor conservació 
d’aquesta estructura. La torre rep el seu nom allotjar els rellotges 
de la vila a la seva façana, primer el de sol, i des de l’any 1936, 
el rellotge mecànic que encara avui dia es pot veure al cim de la 
torre. Durant aquesta dècada també es va adequar el portal al pas 
dels vehicles.
El setembre de l’any 2008 s’hi va realitzar una intervenció 
arqueològica preventiva amb motiu del projecte de restauració 
i adequació aprovat definitivament a finals de l’any anterior. El 
procés de restauració va contemplar la recuperació de la fesomia 
original de la torre, desfigurada amb les múltiples intervencions al 
llarg dels anys, i la seva adequació per a fer-la visitable. Les obres 
de restauració van finalitzar l’any 2010.
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1 Palau-sator

La Torre de les Hores és el portal d’entrada 
al nucli antic de Palau-sator. Sobre el portal 
es troben els dos rellotges: l’antic, de sol, i el 

modern, instal·lat l’any 1936.
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1 Palau-sator

Castell de Palau-sator
La Torre de Palau
Vista des de la llunyania, a la vila de Palau-sator destaca una gran 
torre situada al centre de la seva població, la qual s’eleva per sobre 
de la resta d’edificis. Aquesta estructura preromànica, una de les 
més antigues del poble, va esdevenir la torre mestra d’un castell més 
ampli edificat entre els segles XII i XIII. Les primeres referències 
documentals de la Torre de Palau daten del segle X, concretament 
del 5 d’abril de 994, copiades al cartoral de Carlemany. El document 
en qüestió era una donació que els comtes Ramon Borrell i 
Ermessenda feien al bisbe de Girona, el qual rebia la Torre de 
Palau i l’església de Sant Pere, així com les terres que en depenien 
i uns alous:

“[...] ipsa turre que est in locum qui dicitur Palaz, que fuit  de  
Olibano  et  de  Seniofredo  fratre  suo,  simul  cum  ipsa  ecclesia  
Sancti  Petri  que  est  fundata  iuxta  ipsa  turre  cum  omnes  
res  que  ad  ipsam  ecclesiam  pertinent  et  cum  ipsos  alodes 
[...] et donamus ad supradicta sede ipsos alodes qui  fuerunt  de  
Ermetrude  femina  siue  de  Rauello  qui  fuit,  in  terminio  de  
Buada  uel  in  parrochia  Sancti  Felicis  uel  quod  Guifredus  
de  Rioner  hodie  ibi  tenet,  id  sunt  casas  casalibus, curtis, 
curtilibus, ortis, ortalibus, arboribus, terras et uineas, cultum uel 
heremum ad  proprium”.

Cartoral de Carlemany del Bisbe de Girona (principi del s. XIII 
- principi del s. XIV). Arxiu Diocesà de Girona (Gironès).
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1 Palau-sator

Durant el regnat de Pere el Cerimoniós la vila s’envoltà d’una 
muralla i el castell s’amplià, realitzant-se diferents obres i 
transformacions. La seva alçada total és de vint-i-un metres, amb 
una planta rectangular de 7,80 m per 4,75 m, i l’interior original 
tenia tres nivells. La torre i les terres que en depenien van canviar 
diverses vegades de senyors al llarg dels segles. L’any 1338 Pere el 
Cerimoniós va donar la jurisdicció de “Palau-çator” a la família 
Senesterra, els quals van tenir drets fins a l’any 1380, moment en 
què van vendre el castell a Bernat I de Miquel, secretari del rei. 
La família Miquel va posseir el domini fins al segle XVII. Com a 
fet rellevant destaca, l’any 1485, l’ocupació del castell per part dels 
pagesos revoltats durant la Segona Guerra Remença. 

Església de Sant Pere
Més enllà de les muralles
Situada a l’exterior de les muralles de Palau-sator es troba l’església 
de Sant Pere. Es té notícia documental que l’any 994 l’església 
va ser donada, junt amb la Torre de Palau –el futur castell de la 
vila–, al bisbat de Girona. Presenta una única nau orientada a l’est, 
amb un absis semicircular. A la façana principal hi trobem la porta 
d’entrada al temple, envoltada per dos arcs de mig punt. Corona 
l’edifici un campanar d’espadanya, amb tres pilars units també per 
arcs de mig punt. 
Les característiques arquitectòniques permeten situar la seva 
construcció al segle XIII, al final del període romànic i de transició 
al gòtic. Les capelles laterals, així com el cor i les sagristies situades a 
cada banda de la capçalera serien afegits posteriors, entre els segles 
XVI i XVII. A l’interior de l’església hi ha una làpida sepulcral 
esculpida amb baix relleus heràldics, segurament dels senyors del 
castell de Palau-sator. El retaule barroc de l’any 1707 va ser destruït 
l’any 1939 durant la Guerra Civil.
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1 Palau-sator

L’església de Sant Pere de Palau-sator en primer terme, 
situada als afores del recinte murallat d’època medieval. 
A darrere s’alça la Torre de les Hores. Al fons, a la línia 

de l’horitzó, es poden apreciar les illes Medes.



Fo
nt

: A
rx

iu
 m

un
ic

ip
al 

de
 P

ala
u-

sa
to

r.

20

1 Palau-sator

Pintures de Sant Pere
Tradició i revolució
L’any 1968 l’artista i pintor Lluís Bosch Martí, amb el vistiplau i 
recomanacions del rector de la parròquia Nicolau Moncunill, va 
pintar un revolucionari i trencador mural a l’absis de l’església. 
Les pintures mostraven un món  a on la humanitat, representada 
per la pagesia treballadora, avança unida en forma de sardana 
gràcies a la saviesa d’homes com Galileu Galilei, Pasteur, 
Aristòtil, Jacint Verdaguer, Pompeu Fabra  o Salvador Espriu, 
entre d’altres. Alhora, han de fer front a la injustícia, la repressió, 
l’odi i la violència, representada per Hitler, les àligues i els corbs. 
També s’hi representen altres personatges pacifistes o que han 
mort pels seus ideals de llibertat com John F. Kennedy, Martin 
Luther King, Gandhi o el Che Guevara. Finalment, un grup 
de dones amb fills famèlics en braços representen la pobresa del 
Tercer Món. Crist, amb pantalons de vellut, presideix l’escena 
sense clavar a la creu sinó recolzat sobre ella.
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1 Palau-sator

A dalt, l’estat en el qual van quedar les pintures un 
cop destruïdes per un grup de fanàtics d’extrema 

dreta. A la pàgina anterior, imatge del mural original 
pintat per Lluís Bosch l’any 1968.

El 4 de febrer de 1969, el pintor i el rector van ser contactats 
per a fer una visita a un grup d’estudiants de Belles Arts de 
Barcelona. Tot va ser un engany d’un grup d’extrema dreta, 
els quals van agredir greument a tots dos, després de lligar-los i 
emmordassar-los i van destruir el mural amb pintura negra. Tot 
això mentre cridaven “Viva Cristo Rey”, “Kaput” i “Abajo los 
herejes”. L’any 2019 les pintures van ser restituïdes digitalment 
per l’Ajuntament de Palau-sator.
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Fontclara2
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2 Fontclara

A poc més d’un kilòmetre de distància 
de Palau-sator es troba el petit nucli de 
Fontclara. Seguint la línia dels altres nuclis 
que conformen el municipi, Fontclara 
conserva la seva essència rural i medieval. 
El turisme rural i la restauració són les 
principals ocupacions que hom hi pot trobar. 
També es pot gaudir de l’entorn natural 
resseguint la ruta cicloturística del Pirinexus, 
convenientment assenyalada al llarg de tota 
la seva travessia. Fontclara celebra la seva 
Festa Major el 3 de setembre.

Vestigis de l’art 
romànic

El romànic
L’art romànic es va 

desenvolupar a l’Europa 
Occidental entre els segles 

XI i XIII. Amb clares 
influències romanes i de les 

noves corrents artístiques 
aparegudes a la Llombardia, 
assimilant també modalitats 

orientals. El nou estil 
s’estengué ràpidament per 
l’Europa mediterrània i va 

endinsar-se a l’interior de la 
península Ibèrica.

En els seus inicis l’austeritat 
va caracteritzar aquest 
corrent artístic, però a 

finals del segle XI es van 
produir canvis importants. 

Apareixen les primeres 
obres realitzades en pedra 

polida i l’ornamentació 
escultòrica de finestres, 

portals i capitells. Al segle 
XII es troben les grans 

obres del romànic, amb 
pintures murals i grans 

campanars i claustres.

L’església de Sant Pau posseeix un 
important conjunt pictòric d’estil 
romànic del segle XIII i restaurat 
l’any 2005.
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Fontclara2

La zona de l’Empordà és coneguda pels 
seus cultius d’arròs, els quals es van iniciar 
entre els segles XIV i XV. A dalt, grup de 

pagesos plantant arròs. A sota, treballadors a 
l’arrossar. Ambdues imatges de l’any 1945.
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Fontclara2

És molt recomanable la visita a l’església de Sant Pau, edifici 
d’estil romànic del segle XI, en el qual es conserva una important 
decoració mural al seu absis i a l’arc triomfal. Les pintures són 
datades del segle XIII, en un període de transició entre l’art 
romànic i el gòtic. Presideix l’escena el Crist en Majestat, o Maiestas 
Domini, acompanyat pels quatre evangelistes i els dotze apòstols. 
Les pintures van ser restaurades l’any 2005. 

Monestir i església 
de Sant Pau
Orígens benedictins
Hi ha constància, a través d’un precepte del rei francès Odó, de 
l’existència del monestir benedictí de Sant Pau de Fontclara l’any 
889. Sembla que va ser fundat amb l’ajuda dels veïns i el seu primer 
abat, Saborell, va aconseguir el reconeixement de tota una sèrie de 
possessions a la zona del Baix Empordà. Anys després el monestir 
va perdre la seva independència i es va convertir en l’església 
parroquial, sense que hi hagi constància del moment exacte en 
el qual va desaparèixer la comunitat monàstica. L’any 908, en un 
document de confirmació de béns realitzat pel monarca Carles 
el Simple, el cenobi depenia de l’abadia occitana de Santa Maria 
de la Grassa. L’any 1196 va passar a mans del bisbat de Girona, 
després d’haver estat possessió de l’abat de Sant Benet de Castres 
de l’Occitània. 
L’església, edifici del segle XI d’estil romànic, posseeix una única 
nau coberta amb una volta apuntada i un absis semicircular al sud. 
L’absis és la part millor conservada de l’edifici romànic i està decorat 
amb les característiques faixes llombardes, reforços verticals que 
acostumen a estar connectats per arcs cecs, de funció ornamental, 
i que no trobem en aquest cas. A la part superior de la portalada 
barroca es conserva un baix relleu amb la imatge de Sant Pau i 
una llinda amb la data de 1639. Les capelles laterals de l’edifici van 
ser construïdes durant unes reformes posteriors realitzades entre 
els segles XVI i XVII. L’edifici queda coronat per un campanar 
d’espadanya de dues arcades de mig punt.
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Fontclara2

A dalt, exterior de l’església de Sant Pau 
de Fontclara. A sota, baix relleu de Sant 

Pau i llinda amb data de 1639.

Destaquen les pintures murals que es conserven al seu interior, a 
l’arc triomfal i a l’absis, datades d’inicis del segle XIII. Presidides 
per un Crist Majestat situat dintre d’una màndorla –el característic 
marc en forma d’ametlla– envoltada pels animals que simbolitzen 
els quatre evangelistes canònics: Mateu, Marc, Lluc i Joan. A la 
part inferior es situen els dotze apòstols, amb Pere i Pau al centre. 
Les pintures van ser restaurades l’any 2005, corregint la restauració 
que es va fer el 1940 i recuperant el seu aspecte original.
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“Els primers benedictins que 
arribaren en aquest país no 
foren pas els que construïren 
Sant Pere de Roda on 
s’instal·laren. Aquests monjos, 
que per primera vegada 
trascamaven les collades del 
Pirineu, provingueren del 
monestir d’Arles de Tec. 
D’aquesta vinguda inicial, 
els erudits n’han constatat 
dependències a Albanyà, 
les Escaules, Sant Pau de 
Fontclara i Peralada.”

Josep Pla

“
“
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Fontclara2

Pintures romàniques
El gran mural de Sant Pau
Al centre de la imatge podem observar la Maiestas Domini o Crist 
en Majestat, una imatge característica de l’art romànic, el qual se 
situa a l’interior d’una màndorla –l’aurèola en forma d’ametlla–. El 
pantocràtor està en posició de beneir, tot sostenint un llibre amb 
la mà esquerra. Al seu voltant es troben els quatre símbols dels 
evangelistes canònics, el que es coneix com a tetramorf: l’home 
o àngel associat a Mateu, el bou per a Lluc, el lleó per a Marc i 
l’àliga per a Joan. La seva disposició al voltant del centre és típica 
del segle XI. A sota d’aquests es troben els dotze apòstols asseguts 
en un banc continu, tots ells coronats amb el seu nimbe, amb Pere 
i Pau al centre. El conjunt de l’escena podria estar representant el 
judici final.
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Fontclara2

Vista general de l’interior de l’església amb 
les pintures a l’absis. A la pàgina anterior, 
la Maiestas Domini envoltada dels animals 
simbòlics i amb els dotze apòstols a sota.

A la part inferior, situades entre les tres finestres de l’absis, es 
poden observar altres figures representant els cicles de la vida de 
Sant Pau, tema poc freqüent en la iconografia catalana d’aquesta 
època. Finalment, a l’intradós de l’arc triomfal, es poden observar 
els vint-i-quatre ancians del llibre de l’Apocalipsi, vestits de blanc 
i amb corones nimbades, i l’anyell diví coronant l’escena. Els 
ancians, distribuïts en parelles, apareixen agenollats oferint copes 
i instruments musicals.
El conjunt pictòric s’emmarca tradicionalment dintre del corrent 
neobizantí –més pels temes tractats que no per l’estil de les pintures– 
que es va estendre pel territori a finals del segle XII i principis 
del XIII. Un període de transició entre l’art romànic i el gòtic, 
cosa que dificulta la seva datació i interpretació, ja que no està 
plenament definit encara. Els temes tractats semblen indicar que el 
mateix taller s’hauria encarregat de realitzar també les pintures de 
Sant Feliu de Boada. Les pintures van ser restaurades l’any 2005, 
corregint la restauració que es va fer el 1940 i recuperant el seu 
aspecte original.
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1. Església de Sant Pau de Fontclara (s. X-XI)
2. Pintures murals (s. XII)
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Carrer 
Major

A Fontanilles

A Sant Feliu de 
Boada, Sant Julià, 
Pals i Peratallada

Carrer de 
Ponent

Carrer de 
l’Església

Plaça de la 
Vila

Camí de la 
Conillera

A Palau-sator

Fontclara2

Plaça de 
l’Església

Plaça de la 
Font
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Sant Julià 
de Boada3
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Sant Julià de Boada3

Molt a prop de Palau-sator, a poc més d’un 
kilòmetre en direcció a l’est, arribem al 
petit nucli de Sant Julià de Boada. Sant Julià 
celebra la seva Festa Major el 4 de juliol, a la 
vegada que la població veïna de Sant Feliu 
de Boada. La documentació històrica més 
antiga fa difícil resseguir la seva història, 
ja que se sol confondre amb el nucli de 
Sant Feliu a causa del topònim de Boada. 
Afortunadament, alguns textos d’època 
medieval es refereixen a Sant Julià com a 
Boadella permetent la seva distinció. Com 

Un temple 
preromànic

El comtat 
d’Empúries
Al segle IX la divisió 

administrativa de l’imperi 
Carolingi va repartir el 

territori català en diferents 
comtats. Les terres 

corresponents a l’actual 
Alt Empordà i el nord del 

Baix Empordà, van quedar 
organitzades entorn del 

comtat d’Empúries; la resta 
de terres d’aquesta zona eren 

feus i subfeus del Bisbat de 
Girona. 

Les primeres referències 
que es troben del comtat 
daten de l’any 812, amb 

Ermenguer com a primer 
comte l’any 813. L’any 

1402 va quedar integrat a la 
Corona d’Aragó per ordre del 
rei Martí l’Humà. El Comtat 
d’Empúries, va esdevenir un 
dels territoris més insurgents 

amb el poder reial i un dels 
últims en incorporar-se a la 
Corona d’Aragó. Aquestes 

disputes van donar lloc a 
curiosos episodis, com la 
construcció de l’inacabat 

castell del Montgrí o la 
desviació del cabal del riu 
Ter per part dels comtes 

d’Empúries.

Tot i les seves reduïdes dimensions, 
Sant Julià atresora una important 
església preromànica, una de les 
estructures d’aquest estil millor 
conservades de la comarca i voltants. 
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Sant Julià de Boada3

Els diferents nuclis que conformen el 
municipi sempre han estat lligats al sector 

primari, activitat fonamental del lloc encara 
avui dia. A les imatges, pagesos durant les 

feines de segar el blat l’any 1953.
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Sant Julià de Boada3

per exemple un document de venda de l’any 1196 en el qual l’abat 
de Sant Benet de Castres va vendre a l’abat de Santa Maria d’Amer 
un mas situat a Sant Julià de Buadela, entre altres possessions.

Un dels principals punts d’interès d’aquest llogaret és la seva 
església, que tot i les seves reduïdes dimensions representa una de 
les estructures preromàniques més importants i millor conservades 
de la comarca i voltants, amb una sèrie d’elements que recorden a 
l’arquitectura mossàrab. La ruta cicloturística del Pirinexus travessa 
el poble pels afores i permet gaudir del seu entorn natural de gran 
bellesa. 

Església de Sant Julià
Una joia preromànica
És difícil distingir, en la documentació més antiga, entre les 
parròquies de Sant Feliu i Sant Julià, ja que únicament es fa 
referència al topònim de Boada. De Sant Julià es pot deduir que 
va funcionar com a parròquia en època medieval fins a l’any 1734, 
moment en què a causa del mal estat de conservació va perdre 
aquesta categoria. Amb la desamortització de Mendizábal l’any 
1835 va passar a mans privades fins a l’any 1931, moment en què 
va ser declarada monument nacional. L’any 1958 va ser adquirida 
per la Diputació de Girona i restaurada l’any 1982, moment en 
què es va restaurar el culte.
L’edifici, possiblement anterior al segle X i d’origen carolingi, 
és una de les estructures preromàniques més importants i millor 
conservades de la comarca, tot i les seves reduïdes dimensions. 
Amb una única nau i absis trapezoidal, destaquen els seus dos arcs 
de ferradura interiors que recorden a l’estil mossàrab. L’absència 
d’una façana principal, la porta d’accés situada en un lateral i 
les finestres molt estretes i altes també semblen indicar aquesta 
influència mossàrab. 
Per les característiques del temple, sembla que podria haver estat 
construït en dues fases, potser no gaire llunyanes en el temps, 
essent l’absis i el primer tram de la nau la part més antiga. A la part 
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Sant Julià de Boada3

A dalt, exterior de l’església de Sant Julià de Boada. 
L’edifici no té una façana principal i s’accedeix a través 
d’una porta lateral. A sota, interior de l’església amb un 

dels seus característics arcs de ferradura.

més alta es troba el presbiteri, accessible a través de dos graons. El 
sòl és irregular i està format per lloses de pedra sorrenca de forma 
rectangular, segurament es tracta del sòl primitiu. Coronant el 
temple trobem un campanar de cadireta de tres pilars sense arcades.
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“Quan era jove, vaig 
sentir dir que a Sant 
Julià de Boada, que és a 
l’Empordà Petit i molt 
a prop del meu poble, 
hi havia una església 
visigòtica, en una casa del 
poble, que utilitzaven per 
quadra d’animals.”

Josep Pla

“
“



1

1

1. Església de Sant Julià de Boada (s. IX)
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Sant Julià de Boada3

A Palau-sator 
i Peratallada

A Sant Feliu 
de Boada

A Fontclara i 
Pals

Carrer 
Tramuntana

Carrer 
Major

Carrer 
Major

Camí de la 
Conillera
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Sant Feliu 
de Boada4
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Sant Feliu de Boada4

Situat a uns tres kilòmetres de la vila de 
Palau-sator es troba el nucli de Sant Feliu de 
Boada, a la part més baixa dels contraforts 
orientals de les Gavarres, envoltat de camps 
i amb el massís del Montgrí dominant al 
nord. A Sant Feliu destaca la seva església 
tardogòtica construïda al segle XVI, la seva 
oferta de restaurants i el meravellós entorn 
natural empordanès. Accessible també a 
través de la ruta cicloturísitca del Pirinexus, 
convenientment assenyalada al llarg de tota 
la seva travessia. Sant Feliu celebra la seva 
Festa Major el 4 de juliol. 

Història, 
gastronomia i natura

L’arribada del 
turisme

En el segle XVIII es produeix 
un increment general de la 

població gràcies a les millors 
en la higiene i la sanitat, 

així com un augment de la 
producció d’aliments. Aquesta 

nova població no hauria pogut 
dedicar-se a la seva totalitat a 
treballar les seves terres, però 

l’aparició de la indústria suro-
tapera permetrà donar feina 

a aquests excedents de mà 
d’obra. Si bé el suro ja va ser 
explotat en època romana i 

medieval, serà a finals de l’Edat 
Moderna quan es consolidarà 

aquesta indústria de forma 
organitzada. A l’Empordà van 
destacar les poblacions de Sant 

Feliu de Guíxols, Palamós i 
Palafrugell, tant en nombre 

d’obradors i fàbriques com de 
treballadors. Aquesta indústria 
es mantingué fins a l’arribada 
del turisme de masses els anys 

seixanta.

L’obertura del règim franquista 
va possibilitar que la població 

europea es dirigís cap a la 
Península a la recerca de sol 
i platja, atreta pel clima i els 
baixos preus. En l’actualitat 

el turisme és una de les 
principals activitats i la zona 
empordanesa segueix essent 

un important destí a on gaudir 
del patrimoni cultural, la 

gastronomia local –coneguda 
com la cuina de mar i 

muntanya– i les paradisíaques 
platges de la Costa Brava.

L’església tardogòtica de Sant Feliu, 
del segle XVI, va servir de fortalesa en 
el passat i posseeix un conjurador des 
d’on els sacerdots intentaven influir 
en els fenòmens meteorològics.
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Sant Feliu de Boada4

A dalt, les antigues escoles de Sant 
Feliu amb la professora i la mainada 

estudiant, l’any 1937. A sota, veïns de 
Sant Feliu amb un carro el 1961.
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De la mateixa manera que a la vila de Palau-sator, els primers 
documents que fan referència al nucli de Sant Feliu daten d’època 
medieval. La primera notícia documental d’aquest indret la trobem 
l’any 994, quan els comtes Ramon Borrell i Ermessenda van fer la 
donació a la seu de Girona d’uns alous situats in terminio de Buada 
uel in parrochia Sancti Felicis, és a dir, a la parròquia de Sant Feliu 
de Boada.

Sant Feliu de Boada4

Església de Sant Feliu
Una església fortificada
La documentació a on apareix el topònim de Boada a vegades no 
permet distingir si es fa referència a Sant Feliu o a Sant Julià, motiu 
pel qual resseguir la història d’aquest indret en la documentació 
més antiga és quelcom difícil. La primera referència documental 
que trobem amb seguretat data de l’any 994, quan s’esmenta la 
cessió d’uns alous –terres lliures de drets– de la parròquia de Sant 
Feliu de Boada, en aquell temps Sancti Felicis de Buada.
Com més ens acostem en el temps, la diferenciació entre ambdós 
llocs es fa més palesa. L’any 1289, trobem referències a l’església 
de Buada –Sant Feliu– i al temple de Buadella –Sant Julià–. L’any 
1362, en un llistat de parròquies, també hi ha constància de la 
inclusió de Pantaleu dintre de la parròquia de Sant Feliu de Boada. 
L’any 1638, ambdues parròquies varen quedar unides fins a l’any 
1734, quan la de Sant Julià, a causa del seu mal estat de conservació, 
va deixar de funcionar com a tal.
Podem afirmar amb seguretat que l’actual església de Sant Feliu 
de Boada data del segle XVI, amb les capelles laterals edificades 
al XVII. Es tracta d’un edifici d’estil gòtic tardà, amb una única 
nau i absis poligonal. A finals del segle XX encara es conservaven 
alguns vestigis de l’anterior temple romànic, concretament les 
restes d’un mur de l’antic absis el qual podria haver estat construït 
pels voltants del segle XI. Coronant l’actual edifici trobem un 
campanar d’espadanya amb quatre arcs de mig punt i un comunidor 
o conjurador adossat –a on s’aixoplugava el sacerdot que conjurava 
el mal temps amb les seves oracions–. Un matacà situat a la façana 
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Sant Feliu de Boada4

A dalt, detall del campanar, el matacà i el 
comunidor; a sota, restes de les impostes 

decoratives esculpides amb forma de lleó alat.

principal –estructura bàsica defensiva des de la qual podien observar 
l’enemic o llançar pedres o oli bullent– i les restes d’altres dos situats 
a l’absis, indiquen que l’edifici va servir també com a fortalesa. A la 
portalada d’accés al temple hi ha el relleu d’un lleó alat, un element 
molt habitual en la iconografia cristiana d’època medieval.
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“Les Gavarres, totes un 
alzinar, a l’hora de la 
posta quan el sol les besa 
de biaix, semblen de 
vellut. Em vaig trobar, 
doncs, davant d’un dels 
paisatges més dolços de 
Catalunya.”

Mercè Rodoreda

“
“
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Sant Feliu de Boada4

Al llarg dels segles, els actuals nuclis que conformen el 
municipi de Palau-sator han estat els mateixos, excepte durant 

un breu període de temps en el qual Sant Feliu de Boada va 
esdevenir, l’any 1934, Entitat Local Menor. Va mantenir 

aquesta categoria fins a la seva dissolució l’any 1976.
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Sant Feliu de Boada4

A Torrent

A Palau-sator, Sant 
Julià de Boada, 
Fontclara i Pals

Carrer 
Extramurs

Carrer 
del Pou

Carrer de 
la Font

Carrer 
Vilademunt

Plaça de 
la Font

Carrer 
MagranersCarrer 

Viladevall

Passeig 
Tramuntana
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