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PANORAMA ACTUAL 

 

Les activitats que actualment giren entorn a l’església de Sant Pol estan relacionades amb la visita guiada que 
s’ofereix des de l’oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses. Aquesta visita ofereix un recorregut pel 
monestir i museu de Sant Joan o bé la visita a altres localitzacions de la població, Sant Pol entre elles. Per tant 
es realitza una visita poc aprofundida en cada un dels edificis o zones ja que es tracta més aviat d’obtenir una 
visió global de la població i les seves característiques més importants. Existeixen activitats relacionades amb la 
pedagogia organitzades pel Centre d’Educció Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter)85 amb seu a la mateixa població, 
les quals s’orienten per una part a crear una visita històrica però a la vegada aportant novetats més lúdiques, 
com jocs de pistes, etc. entorn al monestir i a la zona de les muralles de la vila. Des de l’Oficina de turisme de 
la població s’orienta als visitants en els diferents recorreguts i es potencia la visita a peu mitjançant l’Itinerari de 

descoberta ja comentat. 

Durant el període estival existeix una programació consolidada relacionada amb el Cicle de Representacions 
del Mite del Comte Arnau amb activitats diverses que inclouen teatre, dansa i concerts al recinte del claustre 
del monestir. També s’organitzen visites guiades nocturnes per la vila que finalitzen en un sopar medieval 
(Alimentem el Mite)86 amb gran èxit de públic. 

 

Tots els espectacles es difonen a través de l’Oficina de Turisme87 de la població, situada al costat del monestir 
i en un edifici important dins de la història i l’art de la vila com és el Palau de l’Abadia, residència d’un dels 
abats del monestir, actualment propietat de l’ajuntament. Es tracta d’un petit edifici gòtic, amb un claustre en 
dos nivells i diverses dependències al voltant per realitzar-hi exposicions itinerants, reunions i visualitzacions 
d’audiovisuals. Actualment a més s’estan realitzant importants obres de remodelació a una part de l’edificació 
que amenaçava en ruïna, ampliant d’aquests manera l’oferta en sales i dependències per a realitzar-hi 
esdeveniments. Des d’aquesta oficina es gestiona la majoria de les activitats relacionades amb la vila, és el 
punt de venta de les entrades i és igualment el punt de trobada i inici de les visites i altres representacions 
organitzades per aquesta oficina.  

                                                        
85 http://www.alt-ter.org/1280/presentacio.htm  
86 Alimentem el mite: http://alimentemelmite.blogspot.com/  
87 http://santjoandelesabadesses.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=285  

Les activitats que es proposen en aquest projecte pretenen potenciar les presents, millorant els seus 
continguts i ampliant-les amb altres més específiques, per tal de posar en valor l’església de Sant Pol i a la 
vegada crear una relació directa amb les activitats que s’estan duent a terme al monestir de Sant Joan, 
veritable punt històrico-turístic de la població, i a l’oficina de turisme, òrgan de gestió d’activitats.  

Es pretén dinamitzar les activitats entorn a Sant Pol però no (només) des d’un punt de vista turístic sinó també 
relacionades amb la població local. És cert que la majoria de senyalitzacions, visites i altres activitats 
relacionades amb el patrimoni són d’utilitat pels visitants puntuals de la població, però es pretén que en certa 
manera la informació que es transmeti interessi també a la població local, que coneix la història però no 
completament. És per aquest fet que es potenciaria una visita per conèixer a fons la història de l’església i la 
de la pròpia població utilitzant tecnologia virtual i potenciant sobretot l’edifici en si.  

Igualment es creu fonamental ampliar els vincles entre el monestir de Sant Joan, el seu museu i l’església de 
Sant Pol ja que en l’actualitat no hi ha cap altra relació que algunes peces exposades. Donada la importància 
que posseeix el timpà de Sant Pol i que en un futur proper s’exposarà al Museu del Monestir, seria interessant 
establir un apartat destacat al museu per la interpretació del timpà i d’aquesta manera establir una relació amb 
l’església de Sant Pol. Es relacionaria igualment amb altres peces de l’església exposades a l’actualitat a altres 
museus.  

L’utilització de l’espai pròpiament dit de l’església es potenciaria per una banda en una relació amb les 
propostes culturals programades pel Cicle del Mite del Comte Arnau, destinant una part de les actuacions o 
ampliant-les tot utilitzant la zona de la nau de Sant Pol. Igualment es relacionarien les visites nocturnes a la vila 
vella (Alimentem el Mite) amb aquesta església per tal que aquesta arribés o fins i tot finalitzés en aquest 
indret. També es programarien noves activitats vinculades directament amb el monument mitjançant tallers 
didàctics.  

 

Per tant es planteja crear uns punts d’interès interconnectats i amb la possibilitat de realitzar diferents 
activitats: Sant Pol – Museu del monestir – Oficina de turisme de Sant Joan mitjançant la: 

 Potenciació de les activitats actuals: revisió de les visites actuals, inclusió en les activitats 
programades dins del Cicle del Mite del Comte Arnau 
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 Creació de noves propostes: creació d’una visita virtual a Sant Pol, tallers d’experimentació en les arts 
medievals 

 Relació amb el Museu i el Monestir de Sant Joan: interpretació científico-artística de l’escultura 
medieval del timpà en relació amb altres exemples del museu, del monestir i d’altres localitzacions 
(Ripoll, Vic) 

 

 

NOVES PROPOSTES 

 

Com ja s’ha citat, actualment es realitzen visites guiades promogudes pel propi ajuntament i la seva regidoria 
de Turisme, destinades al coneixement global de la població de Sant Joan de les Abadesses i sobretot del 
Monestir. Són visites que, segons dades de l’oficina de turisme, funcionen relativament bé amb una afluència 
de públic d’entre 10 i 15 persones/visita en temporada d’estiu i caps de setmana. 

Es proposa en aquest sentit no realitzar canvis significatius en el desenvolupament de la visita ja que tot i que 
la visita al monestir té afluència de públic relativament contínua, la que es desenvolupa a la vila (i inclou Sant 
Pol) no atrau a tants visitants. Bàsicament es proposa fer una revisió de les explicacions actuals partint de la 
recerca realitzada i actualitzant algunes dades i intervencions recents que no s’expliquen, com per exemple el 
fet de la retirada del timpà i la pròxima restauració i exposició al museu. Seria interessant fer publicitat de les 
altres activitats que es realitzen/realitzaran a l’entorn del monument. Generalment des de l’oficina de turisme 
es contracta a personal qualificat –guies, historiadors- per a la realització d’aquesta tasca, per tant tan sols 
se’ls hauria de facilitar més informació per incorporar-la a la seva visita particular. 

Arran de la vinculació de la població i més concretament al monestir de Sant Joan amb el comte Arnau88 i les 
diferents versions que n’han fet diferents autors com Joan Maragall o Josep Maria de Segarra, s’ha creat a la 
població un cicle dedicat al comte Arnau: Cicle de Representacions del Mite del Comte Arnau89 en el qual 

                                                        
88 Existeix la llegenda que en l’època de les Abadesses el comte Arnau visitava a l’abadessa Adalaida mitjançant un passadís 
secret que el comunicava des del castell de Mataplana fins al monestir de Sant Joan 
89 http://www.firesifestes.com/Fires/F-Arnau-St-J-Abadesses.htm  

s’utilitza el claustre del monestir per a la realització d’una representació teatral de la llegenda, concerts, 
recitals, etc. oferint una programació fixa durant els mesos de juliol i agost. Aquestes representacions es 
complementen amb una visita nocturna escenificada per la vila de Sant Joan, que en els dos darrers anys 
finalitza amb un sopar medieval. Bàsicament aquesta activitat té lloc al voltant del monestir i vila vella, 
aprofitant indrets com les muralles, la plaça major, el Palau de l’Abadia per recrear diferents escenaris 
relativament propers.   

L’església de Sant Pol està situada una mica lluny del recorregut per la vila vella però posseeix un espai 
suficient per la realització de representacions i recitals, amb una zona més alçada coincidint amb l’absis i tot un 
pati de butaques a la nau. Existeixen però una sèrie de problemàtiques que dificulten una programació similar 
a la que es duu a terme al monestir. Una és la situació a prop de la carretera, tot i que no és molt destacat el 
trànsit que pot arribar a passar durant el vespre-nit, el soroll dels vehicles pot molestar i interferir en el 
desenvolupament de l’espectacle. Una altra de les problemàtiques, com es pot comprovar, és que el recinte de 
l’església de Sant Pol no es pot tancar. El fet que sigui una església descoberta afavoreix a que el públic pugui 
escoltar un concert per exemple des de l’exterior, sense haver de pagar entrada, tot i que amb una visió molt 
reduïda o nul·la. En aquest cas és important potenciar la vessant visual de qualsevol espectacle i recrear un 
espai tancat mitjançant la instal·lació de suports amb teles de protecció a la zona de les parets de la nau que 
podrien servir a la vegada per publicitar els espectacles.  

Inclús, donada aquesta situació, és un espai propici per a la realització d’un espectacle d’obertura del cicle de 
forma gratuïta, d’aquesta manera es dóna a conèixer entre la població local a la vegada que és un punt de 
publicitat per el mateix cicle i la pròpia vila. Ja que es tracta d’un cicle organitzat per l’ajuntament, en aquest 
cas es proposaria (amb acord des de la parròquia de Sant Joan) fins i tot algun espectacle alternatiu relacionat 
en el qual es poguessin utilitzar els jardins del voltant i les diferents alçades dels murs, per exemple. Existeixen 
nombroses companyies que treballen a l’entorn d’espectacles d’aquesta tipologia, relacionant la història, les 
llegendes de l’època medieval, etc.  

Amb les visites nocturnes teatralitzades (Alimentem el Mite) es proposaria el mateix que les representacions 
del Cicle del comte Arnau, que en el recorregut s’incorporés la visita a l’església de Sant Pol mitjançant alguna 
activitat específica. Donada la seva situació, apartada del recorregut habitual, seria lògic iniciar o finalitzar la 
visita a l’església, d’aquesta manera s’agruparia el grup a la mateixa església, amb un espai suficient per rebre 
públic o bé es finalitzaria allí, amb una bona situació i propera a l’aparcament municipal de la població.  
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En aquest sentit seria important en primer lloc arribar a un acord entre les parts que promocionen les diferents 
activitats per generar-les d’una manera organitzada i també per difondre-les conjuntament, a través dels 
mitjans habituals però aprofitant també els nous recursos generats a partir d’aquest projecte. En aquest cas es 
podrien rotular les diferents activitats, cicles, representacions als panells situats a l’església de Sant Pol. Una 
breu referència i un telèfon o direcció web serien suficients, les quals es col·locarien en una làmina de vinil 
impresa al mateix panell, amb la possibilitat de canviar la informació o les dades simplement amb la reposició 
d’una làmina, no de tot el panell. És evident que aquestes propostes no poden prosperar si no hi ha primer una 
adequació de l’interior de l’església de Sant Pol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paral·lelament a la millora i potencialització de les activitats actuals, la principal referència d’aquest projecte és 
la proposta que gira a l’entorn de la descoberta de la història i la construcció de l’església de Sant Pol, 
relacionant activitats interpretatives i guiades i tallers didàctics per tal de crear un petit ventall de propostes que 
dinamitzin l’entorn de l’església de Sant Pol. 

Les noves propostes s’englobarien en una imatge promocional a través d’un tríptic informatiu mitjançant el qual 
es faria difusió a través de la pròpia oficina de turisme de la població així com altres de la comarca i resta de 
Catalunya: SANT POL, ROMÀNIC DEL SEGLE XX, fent referència als orígens medievals de l’església i en 
relació amb l’actual, fruit d’una restauració per retornar-la precisament a l’estil romànic, amb ideals però del 
segle XX. 

 
 

 VISITA A L’ESGLÉSIA QUE NO EXISTEIX.  

Recorregut virtual i real amb una visita renovada a l’església de Sant Pol 

 

 EL COLOR DE LES IMATGES.  

Interpretacions de l’escultura del timpà  de Sant Pol i la seva policromia 
 

 SANT POL VIU.  

Tallers monogràfics a l’entorn de l’arquitectura i les escultures de Sant Pol 
 
 

Organitza Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadesses 
Telf. 972720599 · turisme@santjoandelesabadesses.com 
Tallers monogràfics Centre d’Educació Ambiental Alt Ter 

Telf. 972721317 · info@alt-ter.org  

 

 

 

La difusió de la programació plantejada voldria ser inicialment extensa, no només als punts centrals de visita 
(l’oficina de turisme i el museu) sinó en altres localitzacions de la mateixa població (bars, botigues) així com 
altres oficines i museus de la comarca i ciutats destacades. El tríptic que es planteja pretén ser una petita 
referència a les activitats proposades en un format igualment petit, diferent a la majoria de tríptics tradicionals, 
ja que mesuraria 10x10 cm tancat, arribant als 30cm desplegat. 
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Visita a l’església que no existeix. Recorregut virtual 

 

La part central d’aquesta proposta es basa en la realització d’una visita o d’un recorregut mitjançant el qual es 
doni a conèixer la història, la construcció, les remodelacions, l’art i els artistes, les modes que han fet de 
l’església de Sant Pol el que és avui en dia. És un monument curiós, peculiar en les seves formes i que a 
primera vista dóna una sensació que en realitat no és. És potser per això que és una església poc valorada i 
poc coneguda i precisament a través d’aquesta experiència es pretén donar-la a conèixer des d’una vessant 
diferent. Innovadora i atraient. 

Es proposa en aquest cas una visita guiada que s’inicia a la mateixa església de Sant Pol per finalitzar a 
l’oficina de turisme. La visita parteix de la idea que l’actual església no és romànica com a tal ja que és fruit 
d‘una restauració realitzada fa escassos 40 anys. La Visita a l’església que no existeix començaria amb un 
recorregut cronològic a l’inversa: començant amb les actuacions més properes i evidents a la zona de la 
façana per retrocedir en el temps mitjançant l’observació dels diferents elements reconstruïts als anys 60 del 
segle XX i les reminiscències de l’època barroca (l’ajuda de les fotografies que apareixen als panells serà de 
molta importància en el relat d’algunes de les intervencions i canvis esdevinguts a l’església). Després d’un 
recorregut pels exteriors i l’interior de l’església, la visita continuaria a l’Oficina de Turisme, en el trajecte de la 
qual es passaria per davant del monestir (on es podrien observar les semblances arquitectòniques amb Sant 
Pol), on hi hauria instal·lat un sistema interactiu d’es d’on es podria observar una imatge recreada en 3 
dimensions de la planta i l’alçat de l’església romànica, així com altres fotografies d’aquesta. 

 

La infraestructura que posseeix l’Oficina de Turisme de Sant Joan permet realitzar-hi diferents activitats així 
com portar a terme exposicions i activitats de pagament en les seves instal·lacions i amb un personal propi. Es 
proposa que aquesta visita estigui coordinada per aquest ents ja que és el que veritablement gestiona les 
visites culturals de la vila i realitza les contractacions amb personal preparat. 

 
Imatge del Palau de l’Abadia, seu de l’oficina de turisme 

 

Aquesta visita estaria disponible per a ser realitzada en caps de setmana i festius ja que es contractaria 
personal exclusiu per a la realització d’aquesta. Es programarien visites cada dues hores amb horaris de matí i 
tarda (10h, 12h, 16h, 18h) amb aforament limitat i reserva prèvia. Ja que es tracta d’una visita que finalitza 
amb un interactiu es proposa que el nombre de públic no superi les 10 persones, ja que és interessant que 
tothom pugui experimentar personalment amb la informació. Igualment per a la realització de les visites de 
forma ordenada i evitar que s’acumuli poca o molta quantitat de públic, es realitzarien les visites amb reserva 
prèvia, amb la possibilitat d’incorporacions d’última hora si hi hagués prou capacitat. La durada aproximada del 
total de la visita constaria de 90 minuts, variable en la darrera proposta segons l’interès de cada grup o visitant 
a l’interactiu. 

L’activitat seria de pagament, amb acord a les tarifes vigents de l’oficina, amb l’afegit de l’activitat de l’interactiu 
que apujaria el preu. Es proposa el preu de 8€ per persona. 
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Es proposa en primera instància la contractació d’un sol guia per a la realització de les visites ja s’hauria de 
comprovar l’interès i l’afluència de públic. És necessari igualment disposar d’un espai preparat amb un canó de 
projecció, una pantalla i el sistema elèctric corresponent per a la instal·lació d’un dispositiu interactiu. Aquest 
interactiu estaria format per una base amb una petita pantalla a la part superior i un sistema de moviment 
(joystick o sistema semblant al del ratolí de l’ordinador) perquè el visitant pugui moure lliurement el 3D i pugui 
accedir i ampliar les fotografies. L’espai estaria tancat al públic i només s’hi accediria amb acompanyament del 
guia de la visita. 

Actualment l’oficina de turisme posseeix un espai amb aquestes condicions el qual s’utilitza per a reunions, 
actes i projecció d’audiovisuals, també com a sala d’exposicions. Ja que es troba a la planta baixa de 
l’edificació, no té finestres a l’exterior i és propera al mateix taulell d’informació. Seria un espai òptim per a la 
instal·lació d’aquest sistema interactiu.  

Tot i així, actualment s’estan realitzant obres a una part del Palau de l’Abadia90 per ampliar l’Oficina de 
Turisme, habilitar-hi el Centre d’Interpretació del Mite del Comte Arnau i altres sales polivalents. En aquest cas 
es podria optar per sol·licitar una d’aquestes sales i instal·lar de forma permanent la visita virtual. L’espai 
necessari per a la visita seria una habitació de mida petita (d’uns 6m2) per a la instal·lació de l’interactiu i d’una 
pantalla a una certa distància per poder observar millor, i en grup, les imatges que es reprodueixen en la petita 
pantalla de l’interactiu. No seria necessària una correcta il·luminació natural ja que les imatges es veurien 
millor en una habitació fosca (si hi hagués finestres es taparien amb un estor fosc, negre). 

  
Imatges de l’interior de l’oficina de turisme i la sala equipada amb canó de projecció 

 
                                                        
90 http://santjoandelesabadesses.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=275  

Visita a l’església que no existeix 

 

Continguts de la visita 

Trobada davant de la façana de l’església de Sant Pol (carrer Sant Pol s/n), al costat del panell de 
senyalització, una zona amb una bona visió de la façana. Es comença amb una reflexió i un intent de 
descripció de l’església per part del públic, identificació de les parts, els elements decoratius bàsics 
(arquivoltes, timpà) relacionats directament amb l’arquitectura i escultura romàniques; però reflexionant sobre 
la distribució d’alguns d’aquests elements així com l’estructura actual de l’església. 

La visita en si s’inicia amb una descripció de la zona de la portalada i el perquè de la falta del timpà, retirat al 
març del 2008 per problemes de conservació. La referència de l’exposició en el museu del monestir (o futura 
exposició) és una dada important a donar per si el públic està interessat en visitar-lo. 

Seguidament s’explica la restauració dels anys 60 del segle XX en la qual es va transformar l’església barroca 
en l’actual. És un punt de la visita important ja que és on s’explica bàsicament el perquè de la fesomia de 
l’església i el seu entorn. Es tracta d’imaginar com era l’església (ajudant-nos d’alguna fotografia del panell) i 
com es va transformar: el projecte de l’arquitecte Ferrant, l’enderroc complet de les naus, de bona part de la 
façana, la construcció d’un nou tester. Amb aquesta explicació la visita es desplaça cap a l’interior de l’església 
per observar les restes de recobriments presents a les parets i poder observar la magnitud del campanar situat 
sobre la capçalera. 

Un cop al centre de l’església es pot iniciar l’explicació de l’ampliació barroca de finals del segle XVIII, una 
ampliació que va suposar l’enderroc de l’antiga església medieval romànica. Les dimensions de les dues 
esglésies es poden observar i intentar comparar des de l’interior o bé des de l’exterior, cap a on es desplaça la 
visita direcció a la capçalera. Aquest emplaçament, tot i ser també una reconstrucció del segle XX podria ser 
molt semblant a l’original romànica, amb un campanar diferent (molt més petit i baix) però amb una 
decoracions arquitectòniques similars.  

Des de la capçalera es pot observar com podia ser l’església medieval seguint el recorregut de la nau, o millor 
dit de l’arrencament de les naus, observant la paret posterior de la façana. Des d’aquesta situació, i situats al 
costat de l’altre panell informatiu es pot observar en una fotografia que acompanya la informació com era la 
zona a finals del segle XIX, des d’on es podia observar perfectament el monestir des de l’església de Sant Pol. 
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Una situació que es mantenia des dels seus orígens, en la fundació del monestir i la repoblació de la zona, a 
finals del segle IX (10 segles enrere). 

El recorregut de la visita continua a l’oficina de turisme, passant per davant de la capçalera del monestir, 
moment en el qual es poden fer diferents comparacions amb elements presents a les dues construccions, fruit 
també de les restauracions del segle XX. El trajecte fins l’oficina de turisme dura uns 5 minuts. 

 

 

Continguts de l’interactiu 

En cert sentit la visita guiada com a tal finalitza en aquests moments ja que a partir d’ara la visita continua en la 
imaginació dels visitants (recreant l’església que fa uns minuts han visitat) i les imatges que ofereix l’interactiu. 

En aquest moment, la presència del guia passa també en segon pla ja que el que es tracta és de manipular 
l’aparell per tal d’obtenir certa informació sobre l’església que no existeix actualment: l’església medieval i 
l’església barroca. 

El funcionament de l’interactiu és simple ja que es basa en la intuïció i l’interès del visitant en escollir de les 
opcions possibles: SANT POL AL S. XX / SANT POL BARROC / SANT POL MEDIEVAL. A partir de cada 
entrada es desenvolupa una figura en tres dimensions de l’església escollida la qual es pot manipular, acostar, 
allunyar, girar per tal d’observar les seves formes. Complementàriament a la pantalla apareixen unes icones 

que amplien fotografies i informació de determinats elements, com seria la descripció iconogràfica del timpà, 
detalls de les decoracions de l’església barroca, plànols de la restauració, etc. 

Un interactiu és un recurs personal, en el que el visitant experimenta segons la seva voluntat manipulant les 
dades que s’ofereixen. En aquest cas es proposa la idea de connectar un canó d’imatges perquè tots els 
visitants puguin observar i comentar la manipulació de les imatges i la informació.  

 

 

BENVINGUTS A LA… 

 

VISITA A L’ESGLÉSIA QUE NO EXISTEIX 

 

 

 
2009 

SANT POL AL S. XX 

 
ca. 1920 

SANT POL BARROC 

 
1971 

SANT POL MEDIEVAL 
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SANT POL MEDIEVAL 
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ICONOGRAFIA DEL TIMPÀ. El timpà de Sant Pol representa el tema de la Traditio legis molt representat durant 
l’època paleocristiana i que continuà durant l’Edat Mitjana. Ens trobem però davant una representació poc ortodoxa ja 
que Crist no apareix donant les insígnies als sants, sinó que ja les ha donat en una actitud molt pròxima a la Maiestas 

Domini. A això s’ha d’afegir que ambdós sants apareixen amb un llibre, més l’aparició dels dos àngels aclamant 
l’escena. Aquesta desviació dels cànons regulats es deu probablement a la còpia de models anteriors que 
confongueren el tema amb diferents teofanies. 
Els estudiosos han vist dues interpretacions diferents en aquest tema. Per un costat es creu que podria representar el 
primat de Sant Pere com cap de l’Església, i per un altre costat s’apunta a la missió apostòlica de l’Església mitjançant 
la teofania, testimoni de la resurrecció i el triomf de Crist.  
A més a més s’han d’afegir fets històrics que afectaren l’església en època medieval, com fou la Lluita de les 
Investidures i la Reforma Gregoriana. Així Sant Pere no és ressaltat com apòstol sinó com a primer Papa i per tant 
governant de la terra. A aquesta importància del paper papal de Pere s’uneix l’importància de Pau com a gran 
evangelitzador i per tant gran contribuïdor a la creació de l’Església. Ambdós foren considerats pilars de l’església i per 
tant destaquen la primacia papal i eclesiàstica. En definitiva amb aquest tema es volia reafirmar el poder de l’església i 
per tant combatre un problema polític que es va viure durant l’Edat Mitjana. Cal dir que el tema només apareix en dues 
esglésies de Catalunya: a Sant Joan de les Abadesses i a l’església de Sant Pau del Camp a Barcelona.  
 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ. La primera memòria de l’arquitecte Alejandro Ferrant (a data de 27 de febrer de 
1964) posa de manifest l’estat en que es troba el monument i la necessària intervenció “… para que no llegue a 

perderse lo que de interés aun se conserva, esto es, a nuestro juicio, la cabecera y los pies es decir la construcción 

románica.” En aquest document exposa les tasques necessàries per la pròxima fase, que consten bàsicament en la 
finalització de la reconstrucció de la fàbrica dels absis laterals i sobretot en la necessària intervenció a la façana, 
mitjançant “una somera restitución de lo que corresponda a la obra románica mediante un chapado de sillería que supla 

las faltas y destrozos existentes”. 
Segons els textos i els esbossos, al 1964 ja s’havien enderrocat les parets de les naus barroques així com l’ampliació 
de les absidioles i es pretenia, com apunta Ferrant, intervenir a la façana. Aquesta segona fase de la restauració 
sembla que transcorregué a la segona meitat del 1965 (el projecte de Ferrant està aprovat al juny de 1965 amb un 
pressupost de 404.764,59 pessetes), amb la intervenció a la façana com a tasca més important, ja que es van retirar 
tots els afegits barrocs superiors i es va rematar la façana amb un tester triangular. Les naus laterals es van rebaixar 
fins la meitat.  
A finals del mateix any 1965 Ferrant presentà un altre pressupost per continuar les tasques de restauració (504.971,80 
pessetes), aprovat el 20 d’octubre de 1965. La restauració va continuar amb la façana amb la retirada de les obertures 
realitzades en època barroca: amb la central es van retirar els carreus de la zona al voltant de l’òcul i es va refer el buit 
amb una altra finestra de tipologia romànica. El tester es va completar de forma triangular, seguint la tipologia de moltes 
construccions romàniques de datació similar.  

 

SANT POL MEDIEVAL 

SANT POL AL S. XX 



ANÀLISI PATRIMONIAL DE L’ESGLÉSIA DE SANT POL. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ I DINAMITZACIÓ                                                                            Propostes de dinamització 
 

  93

El color de les imatges. La descoberta del timpà 

 

El museu del monestir no compta amb cap visita guiada especial ja que es tracta d’un museu molt petit, amb 
poques però interessants peces que és visitat majoritàriament pel públic que fa la visita al monestir. D’aquesta 
manera no disposa de cap catàleg ni de sistemes de senyalització i explicació detallats. La incorporació del 
timpà de Sant Pol a l’exposició permanent del museu suposa un valor afegit a la col·lecció així com un nexe 
d’unió amb la pròpia església. La futura exposició d’aquest ofereix la oportunitat de donar a conèixer una de les 
joies de la zona que conserva (a l’espera de la restauració que retirarà l’emblanquinat barroc i posarà a la llum 
la policromia medieval) gran quantitat de policromia original i que es pot relacionar –segons opinió de la 
majoria d’estudiosos del tema - amb els tallers que també treballaren a la Portalada de Ripoll.  

 

La proposta va dirigida a formular unes bases per mostrar el timpà, seguint les directrius que ja estan 
establertes per part de la Junta del Monestir, encarregada del museu, per a la seva exhibició. En aquest cas 
només es proposa des d’aquest projecte posar en relleu l’escultura i la policromia del timpà mitjançant uns 
recursos museogràfics que orientin al visitant a l’observació de la peça, creant un espai de contemplació i 
admiració. 

En un espai reduït la il·luminació juga un paper molt important per posar en relleu les formes i les decoracions 
de les peces. En aquest cas, els colors impactants que se suposen que sorgiran del timpà (s’entreveuen 
vermells, taronges, negres) seran el pol d’atracció de la peça juntament amb les proporcions i les 
característiques d’aquesta. La il·luminació que ha d’incidir en el timpà ha de ser el més neutre possible, creant 
un joc de llums sense dramatisme i ressaltant totes les parts per igual, d’aquesta manera s’aconseguirà 
mantenir l’interès de tot el conjunt. Tot i que la peça és de pedra i per tant pot suportar major intensitat de llum, 
la presència de policromia (part d’ella d’origen orgànic) fa que s’hagin de prendre a consideració la quantitat de 
lux destinats a l’il·luminació, per això es col·locarien bombetes halògens (no emanen ni infraroig ni ultravioleta) 
de com a màxim 150 lux. 

El suport que subjecta el timpà hauria de ser de colors igualment neutres, que permetessin posar l’atenció total 
al timpà. Per tant s’escolliria un acabat uniforme i d’acord amb el color de la pedra, per exemple, o fins i tot 
d’acord amb l’acabat de les parets del propi museu. 

El panell explicatiu es regiria per les mateixes característiques de la resta de recursos. De la cartel·la amb el 
nom i la data de la peça que mostren les obres del museu, en aquest cas el timpà presentaria una cartel·la a 
mode de panell amb informació breu i concisa sobre la història del timpà. No es pretén exposar molta 
informació però sí donar les pautes perquè el visitant es pugui informar més àmpliament mitjançant altres 
activitats o bé relacionant altres conjunts.  

La cartel·la o panell es col·locaria a la mateixa estructura de sosteniment del timpà, a l’alçada del visitant. 
L’impressió es realitzaria sobre una làmina de vinil transparent la qual s’adheriria a la planxa ja col·locada a 
l’estructura. Aquesta planxa es podria realitzar de qualsevol material ja que les exigències tècniques no són 
tan importants com una peça que va a l’exterior, inclús es podria realitzar en una làmina de cartró ploma, més 
degradable però molt més econòmica i fàcilment canviable. El text es mostraria també en altres idiomes (com 

el castellà, l’anglès i el francès) amb la mateixa tipologia de 
materials. 

L’explicació que es proposa faria referència a l’església de Sant 
Pol i al seu origen així com a la seva iconografia, relacionant-ho 
amb altres grups escultòrics estilísticament (portalada de Ripoll) o 
iconògraficament (timpà de Sant Pau del Camp, Barcelona) 
semblants. També es destacaria la presència de policromia i les 
seves característiques exposant de forma breu com es realitzaren 
els assajos analítics. 

  

 

 

Una informació al peu del panell adreçaria al visitant més interessat en el tema la possibilitat d’obtenir més 
informació dirigint-se a l’oficina de turisme.  
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EL TIMPÀ DE L’ESGLÉSIA DE SANT POL 
 

 
 
 
Es realitza una visita guiada l’església de Sant Pol. Més inforamció a L’Oficina de Turisme 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la fase prèvia a la restauració es van realitzar assajos 
analítics a un total de 8 mostres extretes del timpà per tal de 
determinar la composició de les policromies.  
Les tècniques analítiques actuals permeten determinar amb 
certa precisió la tipologia de pigment que es troba en les 
mostres i a partir d’aquí determinar possiblement el seu origen, 
tècnica i cronologia. En aquest cas, sota una capa de 
sediments, s’ha detectat almenys una capa d’emblanquinat 
composta de calcita amb guix i una argila que conté feldspats i 
òxids de ferro, a voltes amb traces de blanc de plom. En alguns 
casos s’han arribat a trobar dues capes d’emblanquinat 
d’èpoques diferents. Sota d’aquestes capes d’emblanquinat 
s’han trobat diferents pigments que conformarien la policromia 
original: negre vegetal, negre carbó, blanc de plom, vermelló i 
mini de plom. En molts casos aquests pigments apareixen 
barrejats amb calcita, guix  i/o blanc de plom, però sempre 
aplicats en una sola capa. Aquest fet s’explica perquè els 
pintors no eren donats als matisos, ni als mig-colors ni tampoc 
a la barreja de pigments, és per això que buscaran la 
monocromia, evitant la taca o la ratlla per no compartimentar 
un mateix pla. 
 
 

  
 
 

Mostra n. 5 observada al microscopi òptic. 
A la part inferior presenta dos tipus de 
vermells: roig ocre amb blanc de plom o 
mini (més probable la segona opció) sobre 
la que s’aplica una capa de vermelló. 
Aquesta tècnica va ser bastant comú 
durant l’Edat Mitjana degut a l’alt cost que 
tenia el pigment vermelló  

Aquest timpà formava part fins l’any 2008 de la portalada de l’església de Sant Pol, d’aquesta 

mateixa població. Els estudis portats a terme l’han datat de finals del segle XII - principis del 

XIII.  

En ell s’hi representa a Crist flanquejat per Sant Pere a la seva esquerra i Sant Pau a la seva 

dreta, i completant l’escena dos àngels als extrems. Ens trobem davant una representació poc 

ortodoxa, ja que Crist no apareix donant les insígnies als sants, sinó que ja les ha donat en una 

actitud molt pròxima a la Maiestas Domini. A això s’ha d’afegir que ambdós sants apareixen amb 

un llibre, més l’aparició dels dos àngels aclamant l’escena. Aquesta desviació dels cànons 

regulats es deu probablement a la còpia de models anteriors que confongueren el tema amb 

diferents teofanies. Cal dir que aquest tema només apareix en dues esglésies de Catalunya: a 

Sant Joan de les Abadesses i a l’església de Sant Pau del Camp a Barcelona. 

 

En quant a la simbologia d’aquest timpà respon al Primat de Sant Pere, com a pare de l’Església, 

responent a una època on va haver-hi a tot Catalunya intromissions dels laics a les propietats i 

càrrecs de l’Església. En el cas de Sant Joan de les Abadesses el Comte de Besalú va entregar el 

monestir als cluniacencs de Sant Victor de Marsella al 1083, expulsant a la vegada als canonges 

que substituïren a les monges al 1017. Aquesta situació durà fins el segle XII amb el retorn i la 

ratificació del poder papal, fet que es mostraria en aquesta portalada. 

Estilísticament, els personatges han estat comparats amb alguns de la Portalada de Ripoll, en 

concret la figura de Crist amb la Maiestas de Ripoll, apuntant la possibilitat que tant els plecs 

com la seva disposició deriven de Ripoll. També ha estat comparat amb les grans escultures de 

l’arc triomfal de Porqueres, Sant Joan les Fonts, Sant Esteve d’en Bas o el Monestir de Sant Joan 

de les Abadesses, amb els quals mantindria moltes semblances estilístiques. Així es considera 

que podria tractar-se d’un taller local influït per l’escultura de la zona però de menys qualitat. 
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Sant Pol VIU. Visita · Investiga · Utilitza 

 

El desenvolupament d’activitats a la mateixa església de Sant Pol està molt condicionada amb l’estat de 
conservació dels seus elements, que assegura una bona execució d’aquestes però també d’altres factors com 
poden ser els climàtics.  

Tot i les propostes ja comentades d’activitats al voltant del Cicle del Comte Arnau, que suposarien l’ocupació 
puntual de l’església durant els mesos de juliol i agost, i majoritàriament de vespre-nit; es pretén també 
desenvolupar activitats autònomes relacionades amb la pròpia construcció, mitjançant la programació de 
tallers didàctics.  

Des de l’associació CEA Alt Ter es donen a conèixer d’una forma didàctica i orientada segons les edats 
diversos tallers programats per educadors especialitzats. En aquest cas es tractaria de potenciar activitats fent 
referència a l’època medieval i els oficis que podrien envoltar la construcció d’una església, plantejant-ho des 
de dues vessants (escolar i familiar) que es fonamentarien amb els mateixos recursos i idees: conèixer una 
església, saber les seves parts i poder entendre com es fabricaven alguns dels seus elements. 

Les dues vessants que es treballarien: 

 En relació a una activitat pedagògica escolar 

 En relació a tallers oberts a les famílies 

 

Les activitats escolars es desenvoluparien d’acord amb l’edat i els interessos, en aquest cas de l’escola, per 
adquirir certs coneixements ja iniciats a l’aula. Majoritàriament els tallers van destinats a educació primària. Es 
crearia un sistema d’aprenentatge fora de l’aula perquè els nens s’acostessin als monuments i entenguessin 
d’una manera divertida alguns dels components d’una església, el significat de les imatges esculpides, etc. Així 
doncs, de l’oferta de tallers que es programarien les escoles n’escollirien un (per edat, interessos) per a ser 
desenvolupat in situ (a la mateixa església) amb un material que aportaria la mateixa associació.  

Les activitats familiars es treballarien els mateixos aspectes i es podrien inclús realitzar més d’un taller en la 
mateixa sessió. 

Propostes de tallers:  

 

 

Pintar una escultura. Amb una primera visita al museu del monestir i observar el timpà i les 
seves decoracions, fer una explicació davant de l’església de com estaven decorades i 
pintades les escultures que avui veiem de pedra. Mitjançant una reproducció d’una de les 
escultures es pretén que els nens hi posin color utilitzant els colors habituals de l’època 
medieval 

 

El taller de l’escultor. A partir d’una primera visita a l’església de Sant Pol es tractaria de 
reconèixer els diferents elements esculpits i intentar explicar-los amb el suport del monitor. 
Es posaria especial èmfasi en els animals mitològics que apareixen als capitells de la façana 
i també a les mènsules dels absis 

 

 

Aixequem una església. L’observació de la zona de l’arrencament de les naus de Sant Pol 
seria el punt d’inici per explicar com es construïen les esglésies: amb uns amplis murs i un 
reblert interior. Igualment es plantejarien preguntes sobre com s’aixecaria un arc, una volta. 
La visita finalitzaria amb la construcció d’un arc a partir de pedres (de plàstic) i la col·locació 
d’aquestes sobre una estructura de fusta en semicercle. La bona col·locació de les peces es 
comprovaria quan en treure la peça de fusta l’arc s’aguantés. 
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PROGRAMACIÓ DE LES INTERVENCIONS I ACTIVITATS 

Temporització i inversions 

 

Com s’ha comentat en un altre apartat, qualsevol intervenció que es realitzi en un bé protegit necessita una 
sèrie de permisos i informes que en la majoria de casos retarden el començament de qualsevol intervenció. És 
per això que cal preveure, a efectes d’instal·lacions, infraestructures, lloguer de personal, un període de temps 
previ per a la realització d’aquestes gestions, el qual pot augmentar encara quan es tracta de la concessió de 
subvencions o ajudes estatals o internacionals. Aquest període no s’ha tingut en compte en la planificació 
següent ja que es tracta d’una temporització variable en quant a la gestió i tràmit dels permisos, dels 
pressupostos, etc. 

S’ha planificat la realització de les intervencions al monument com a part fonamental i inicial del projecte, per 
tant d’obtenir un espai per a la realització de visites i activitats amb les normes de seguretat i preservació del 
monument. Algunes de les intervencions proposades escapen de la realització d’aquest projecte ja que formen 
part d’una planificació urbanística i municipal (adequació de l’entorn, il·luminació) i per tant no s’han quantificat 
les tasques. Sí que s’han col·locat en la programació per tal de tenir-les en compte i realitzar-les durant o 
després de determinades actuacions. No cal dir que són temporitzacions aproximatives i que qualsevol 
imprevist pot fer enrederir l’execució de qualsevol d’elles.  

 

La realització de les activitats de dinamització del monument certament es poden realitzar independentment de 
les intervencions a l’església, però aquestes afectaran directament al recorregut i a la contemplació d’aquesta i 
per tant totes les activitats es desenvoluparien un cop realitzades les intervencions de conservació, restauració 
i adequació de l’entorn. No obstant això, la intervenció relacionada amb el timpà i la seva interpretació sí que 
es podria realitzar de forma independent, sempre que el timpà estigués restaurat i exposat. És per aquest fet 
que s’ha programat la realització d’una part dels tríptics informatius en una etapa inicial de les intervencions 
per tal de promocionar les activitats posades en marxa i començar a fer difusió de les futures. 
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PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS 
            

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15   

Prospeccions arqueològiques                                15.000,00€ 

Redacció projecte restauració                                18.000,00€ 

Restauració de la façana                                200.000,00€ 

Projecte estabilitat estructural del campanar                                6.000,00€ 

Restauració de la capçalera                                75.000,00€ 

Restauració del timpà                                30.000,00€ 

Sanejament de l'interior                                11.000,00€ 

Adequació de l'entorn                                 

Accessibilitat                                 

Il·luminació                                  

Senyalització                                7.500,00€ 

                                  

Realització de l'interactiu                                9.000,00€ 

Instal·lació interactiu                               3.000,00€ 

Preparació guies                                250,00€ 

Realització i instal·lació del panell del timpà                                1.250,00€ 

Realització i edició tríptics                                950,00€ 

Muntatge tallers didàctics                                1.200,00€ 
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