11è cicle de sortides

CONÈIXER EL PLA DE L’ESTANY
Data

Diumenge 6 d’octubre de 2013

Hora

9,15 h

Lloc de trobada

Carrer Servites, de Banyoles (al costat de Correus)

Organitza

Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i Centre Excursionista
de Banyoles

Col·labora

Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

PALOL DE REVARDIT
Palol de Revardit és un dels onze municipis del Pla de l’Estany, situat a l’extrem sud de la
comarca. Està integrat per tres nuclis: Palol de Revardit, Riudellots de la Creu i la Mota. En
aquesta sortida visitarem el nucli de Palol de Revardit, on es concentren la majoria dels habitants
del municipi.
El castell
El nucli de Palol es troba presidit per les restes del castell, situat en un petit promontori des d’on
controlava el camí que va de la vall del Terri a Camós i a la vall de Pujarnol. La primera
referència documental coneguda data de 1074. Posteriorment trobem documentats els senyors
del castell, el llinatge de Palol de Revardit. Al segle XVIII passà a la propietat dels senyors de
Cruïlles i fou convertit en una masia. L’any 2005 va ser adquirit per l’Ajuntament de Palol de
Revardit, que l’ha restaurat amb molta cura.
Actualment, d'aquest castell, en resten llenços de muralla i fragments de l'edifici principal. A la
banda de migdia destaca una majestuosa torre gòtica (segles XIV-XVI), quadrada, de

considerable amplada i alçada, amb coberta a dos vessants i que malgrat la seva austeritat és una
construcció molt notable. A l’angle sud-est del recinte, es pot veure una antiga torre circular,
d’origen medieval.
Església de Sant Miquel de Palol
Església situada a l’interior del recinte del castell, d’una sola nau, coberta amb volta de canó i
absis semicircular, al fons del qual hi ha una finestra de doble esqueixada. Va ser construïda al
segle XII. Té una portalada de forma rectangular, coronada per una imatge de sant Miquel del
segle XVI. Els murs estan arrebossats i només queden al descobert els carreus cantoners. La
cornisa de l’absis presenta una decoració escultòrica força deteriorada. Com tantes altres
esglésies de la nostra comarca, va ser reformada al segle XVIII i s’hi afegiren dues capelles
laterals i una torre campanar, de base quadrada i grans dimensions.
L’edifici de l’Ajuntament
Edifici d’una delicada elegància, de planta rectangular amb planta baixa i primer pis. Construït
els anys 1931-1933, com a escola i habitatge dels mestres, va fer aquestes funcions fins que
l’escola fou clausurada, l’any 1972. Actualment és la seu de l’Ajuntament, que va restaurar i
reformar l’edifici el 1995, per adequar-lo a les necessitats de les funcions municipals.
Can Borrell
Masia del segle XVII, amb la façana encarada a migdia, en la qual destaca la disposició simètrica
de les obertures i la presència d’un potent contrafort. La tècnica constructiva dels murs és a base
de còdols i pedra irregular unida amb abundant morter de calç. A l’interior, els elements més
destacats són els antics estables, el rebedor i la cuina, que conserva la llar i els antics fogons. En
aquesta masia s’hi va refugiar Rafael Sánchez Mazas, fugitiu del Collell, tal com ha estat
novel·lat per Javier Cercas (Soldados de Salamina, 2001) i portat posteriorment al cinema.
L’Ajuntament de Palol hi ha recreat l’estil d’una masia catalana de la primera meitat del segle
XX, amb els objectes de l’època, especialment eines de pagès, i un recull de fotografies del
temps de guerra i del rodatge de la pel·lícula esmentada.
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