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L’església de Sant Pau de Montmany 
s’ensorra. L’escenari principal de la 
primera novel·la modernista catala-
na –Els sots feréstecs– presenta perill 

d’enfonsament imminent, a menys 
que s’hi faci una intervenció d’urgèn-
cia per consolidar el que ara mateix 
ja és una ruïna que s’aguanta miracu-

losament. Si Sant Pau de Montmany 
arriba a caure, s’haurà perdut un im-
portant patrimoni històric, arquitec-
tònic i literari.

Sant Pau de Montmany té patologies greus que la fan perillar

El centre d’‘Els sots 
feréstecs’, en perill 
de ruïna imminent 
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L’esquerda de la façana i les fissures de la volta vistes des de l’interior de l’església

Una esquerda de més de 100 anys
J.M.

El deteriorament de Sant Pau de Montmany ve de lluny. Es 
té constància que la gran esquerda va obrir-se a finals del 
segle XIX fins a arribar a la situació actual, que amenaça de 
manera imminent el que encara s’aguanta. Sant Pau es va 
construir a finals del XVI en un estil gòtic tardà i es va obrir 
al culte el 1607. S’hi venerava la imatge de la marededéu 
de Puiggraciós. L’any 1910 va quedar definitivament aban-
donada i el culte es va traslladar a Puiggraciós. En aquell 
moment ja presentava un estat deplorable que els anys han 
anat agreujant fins a la situació límit d’ara. Raimon Casellas, 
autor d’Els sots feréstecs (1901) va inspirar-se en aquests 
paratges desolats que coneixia perquè va viure uns anys a la 
casa de l’Ullar, ara també en estat deplorable.
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Paret lateral de l’església, amb esquerdes i vegetació que la malmeten

Figaró-Montmany

Josep Mas

L’església de Sant Pau de 
Montmany, escenari prin-
cipal d’Els Sots Feréstecs, la 
primera novel·la modernista 
catalana, s’ensorra. L’ermita, 
sota Puiggraciós, que en la 
novel·la de Raimon Casellas 
ocupava mossèn Llàtzer, 
presenta un estat de “ruïna 
imminent”, segons conclou 
Frederic de Buen, arquitecte 
tècnic especialitzat en reha-
bilitacions i amb una llarga 
experiència. Si l’església de 
Montmany s’acaba ensorrant 
del tot, s’haurà perdut un 
patrimoni històric i arqui-
tectònic del terme de Figa-
ró-Montmany, però també 
una peça clau del patrimoni 
literari català. 

L’espectacular esquerda 
que travessa de dalt a baix la 
façana de l’església de Sant 
Pau –oberta fa més de cent 
anys– es va eixamplant cada 
dia una mica més. I és la cau-
sa que ha provocat “un des-
plom de la façana principal 
que, destravant la volta, ha 
produït diferents esquerdes 
longitudinals perpendiculars 
a la façana fins a arribar a 
l’absis” diu De Buen. Per això, 
segons aquest especialista, 

hi ha perill imminent d’en-
sorrament total de la volta i, 
després, de tota l’església.

Per a Frederic de Buen, si 
es volgués salvar l’església de 
l’enfonsament que li espera, 
“s’hauria de fer un projecte 
de consolidació agosarat 
i perillós de treballar per 
conservar el que ara encara 
queda. Seria molt interessant 
que es pogués fer”.

Però a l’estat lamentable 
de l’església s’hi afegeix que 
ara mateix té esbotzada la 
tàpia de la porta, de manera 

que tothom hi pot entrar 
sense que enlloc s’avisi del 
perill de passar a l’interior 
del recinte, que ja no té la 
teulada i conserva una volta 
amenaçant partida per les 
esquerdes. Ara mateix, la 
ruta pels Sots Feréstecs es 
publicita des dels ajunta-
ments de Figaró i l’Ametlla i 
també des de la Generalitat 
i la Diputació. Sovint hi fan 
la ruta literària alumnes dels 
instituts catalans, sobretot 
de les poblacions més prope-
res a l’indret.
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