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Presentació: 

He decidit centrar el meu Treball de Recerca en l’ordre del Cister, concretament en la 

seva aportació arquitectònica a Catalunya. En aquest treball pretenc investigar l’ordre 

de Cîteaux i donar a conèixer les diferències i semblances de construcció entre els tres 

monestirs principals de Catalunya que són regits per aquesta ordre. També analitzar el 

model ideal de monestir segons els dirigents cistercencs i comparar-la amb els 

monestirs de Vallbona de les Monges, Santes Creus i Poblet, el tres construïts per acollir 

monjos i monges seguidors del Cister. 

Vaig decidir centrar el meu treball en aquest tema després de fer una visita al monestir 

de Poblet. La bellesa arquitectònica del lloc em va fascinar i, recordant la visita al 

monestir de Santes Creus que havia fet uns anys abans amb l’institut, vaig adonar-me 

que els dos monestirs guarden molta semblança entre ells. Va ser llavors que vaig 

preguntar-me si realment era casualitat o hi havia alguna cosa més al fons, algun tipus 

de model de referència amb el que es construïen tots els monestirs cistercencs. Vaig 

decidir orientar el meu treball a aquest tema i treure’n l’entrellat.  

Objectius: 

El meu objectiu en aquest treball és comprovar si hi ha un model base de construcció fet 

pels dirigents del Cister d’aquella època. Si és així, demostrar que els tres monestirs 

construïts posteriorment a Catalunya compleixen les bases arquitectòniques donades 

pel codi cistercenc. 

Hipòtesi: 

A partir dels objectius formulo la meva hipòtesi: 

“ Els tres monestirs cistercencs principals de Catalunya segueixen el model donat pels 

fundadors de l’ordre ”. 

Mètode de treball: 

El mètode de treball utilitzat en aquest projecte és, en essència, la recerca de 

documentació per Internet i el treball de camp mitjançant la realització de diverses 

visites als diferents monestirs de Catalunya. Durant les visites s’agafa informació 

històrica i arquitectònica dels edificis i s’apunta en un bloc de notes. També es demanen 
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planells de les plantes dels monestirs (consultar annexos). A través del punt 

d’informació dels monestirs,  s’aconsegueixen els contactes dels monjos encarregats de 

la gestió entre el poble i la germandat dels monestirs de Poblet i Santes Creus, i també 

dos contactes de l’arxiu de Santes Creus que podran proporcionar més infirmació i 

documentació si fos necessari. Sobre Vallbona, com que és més petit, no s’ha pogut 

aconseguir tanta informació com en els dos monestirs anteriors. Tot i així, la informació 

aconseguida durant la visita al monestir complementada amb la documentació 

informàtica han proporcionat suficients dades per poder realitzar el treball sense 

contratemps ni dificultats. 

 Un cop finalitzada la recopilació d’informació a partir aquests dos mètodes, es comença 

a fer la part pràctica mitjançant la qual s’assolirà el segon objectiu: comparar el model 

ideal amb els monestirs del territori català. Es reconstruiran digitalment els monestirs 

en tres dimensions per tal de comparar satisfactòriament l’estructura general de les 

construccions. 
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El Cister i els seus orígens: 

El segle XII es coneix com un dels més destacats en l'àmbit religiós i bèl·lic, estretament 

relacionat amb les creuades, guerres dirigides i impulsades pel Papa de Roma amb 

l’objectiu de recuperar el control sobre Terra Santa i tornar a cristianitzar-la. 

Recent acabada la primera creuada1, Europa es troba en una situació incerta. Els 

cristians havien vençut els musulmans i s'havia recuperat Terra Santa. França torna a 

ser un important centre de poder cristià i, amb la intenció de posar ordre dins d’aquest 

gran poder, i fins i tot ampliar-lo, s’havien de crear estructures amb les quals el mandat 

del Papa Urbà II fos administrat. Amb aquest objectiu va començar la construcció de 

noves ordres, abadies, i monestirs. 

L’ordre de Cîteaux2 és un corrent religiós que neix a França, concretament a Cîteaux, 

prop de Dijon. El Cister pren el seu nom del lloc de fundació, l’abadia de Cîteaux, que 

alhora es diu així per 

l’apel·latiu romà de la zona on 

es troba, Cistercium. Va ser 

aprovada pel papa Pascual II 

l’any 1100 i va començar el seu 

desenvolupament a l’abadia de 

Cîteaux, construïda el 1098 per 

sant Robert de Molesme, un 

monjo benedictí que marxava 

de la seva primera abadia cap a 

Molesme en un intent de preservar els dictàmens de la Regla de Sant Benet3. Ell, 

juntament amb dos monjos que serien el segon i el tercer abat posteriorment, va crear 

el que seria el començament d’una nova ordre que seguia estrictament les pautes 

donades pel tercer abat de Cîteaux, sant Esteban Hardding. Aquestes normes estaven 

recollides a la Carta caritatis o Carta de la caritat escrita el 1114 i aprovada pel papa 

Calix II el 1118. Aquesta carta es va escriure amb motiu de la independència que 

                                                        
1 La primera creuada va durar des de l’any 1095 fins el 1099, quan es reconquereix Jerusalem. 
2 També anomenada Ordre del Cister o de Cistell. 
3 La Regla de Sant Benet és un codi de vida monàstica que té com a premissa un estil de vida auster basat 
en la regla ora et labora (resa i treballa). 

Imatge 1: Situació de l'abadia de Cîteaux 
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guardaven els monestirs entre ells. Era necessari un codi que els dirigís a tots com una 

sola unitat.  

 Tot i ser el que va redactar aquestes importants normes que regien els monestirs, 

Esteban Hardding i el fundador de l’ordre, Robert de Molesme, no són els personatges 

més destacats de Cister.  

Bernat de Claravall va ser un monjo de l’abadia de Cîteaux que és considerat l’impulsor 

de l’ordre del Cister. Va ser el creador de la segona casa cistercenca que va portar el seu 

nom, l’abadia de Clairvaux, de la qual en va ser el primer abat.  

L’ordre del Cister era, en la pràctica, una oposició a la regla de Cluny4. Es va inspirar 

com una crítica als seguidors d’aquesta ordre que, al contrari dels cistercencs que 

practicaven un estil de vida auster, nedaven en l’abundància. Així, Claravall, B. (1124) 

ens apunta en la seva Apologia a Guillem5: 

“L’església brilla per tot arreu, però els pobres tenen gana. Els murs de l’església estan 

coberts d’or, però els fills de l’església segueixen nus. Per Déu, ja que no us avergonyiu de 

tantes estupideses, lamenteu com a mínim tantes despeses.”6 

L’austeritat era l’eix sobre el que es movia tota l’arquitectura i disseny dels monestirs. 

Bernat de Claravall critica durament l’ordre de Cluny, que abusava del luxe i la bona 

vida. En criticava la pintura i l’escultura exagerades així com les dimensions excessives 

de les seves esglésies. En la seva Apologia a Guillem argumenta també sobre les riqueses 

que tenien i no necessitaven, deia que havien de ser donades al poble.  

Així doncs, la ideologia del Cister predicava viure en la completa austeritat. Aquestes 

idees provenen de la Regla de Sant Benet, que regia les ordres benedictines. Aquesta 

regla s’aplicava a molts aspectes de la comunitat, des de com havien de vestir els monjos 

fins a com havien de ser les rajoles del claustre d’un monestir.  

                                                        
4 L’Ordre del Cluny va ser un corrent religiós que, tot i ser creat per a fugir de l’avarícia que havia corromput 
els seus antecessors, va recaure en la vida còmoda. 
5 L’Apologia a Guillem va ser un tractat que va escriure Bernat de Claravall on criticava l’Ordre de Cluny. 
6 Ob. Cit.5 
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El treball es centra sobretot en el marc arquitectònic i d’història de l’art, així que en els 

pròxims punts es parlarà del model ideal de monestir cistercenc i es compararà amb els 

tres monestirs més destacats de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2: Gravat de la vista panoràmica de l’abadia de Clairvaux 
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El model base: Existeix? 

Els monestirs cistercencs es construeixen entre dos moviments artístics, per tant, hi 

veiem elements dels dos corrents. Els primers es construeixen a finals del segle XI i es 

traslladaran des del Romànic, que solem veure a la base i parts més antigues, fins al 

Gòtic, present en parts reconstruïdes i voltes superiors. Com en tots els moviments, hi 

ha un període de transició que també podem destacar en les construccions. 

L'arquitectura cistercenca és majoritàriament gòtica, desproveïda totalment d’elements 

superflus. A continuació, la planta del model ideal d’un monestir (imatge 3)7: 

La Regla de Sant Benet també dicta on s’ha de situar el monestir. El lloc ideal era una 

terra prop d’algun riu i amb una pedrera8 pels voltants. Amb un riu a prop es podien 

abastir indefinidament d’aigua i, a més, la terra era fèrtil per poder cultivar i posar en 

funcionament la segona part de la seva màxima, ora et labora, resa i treballa. Pels 

cistercencs era indispensable fer les dues per igual. Amb la pedrera tenien pedra per a 

construir el monestir i altres elements. 

                                                        
7 A la imatge podem destacar l’església (1-6), el claustre (11), la sala capitular (14), el dormitori al primer 
pis (s’hi accedeix des de les escales 8 i 15), la cuina (24), el refetor (22, amb la tribuna del lector, 23), la 
sala de monjos (17) i el lavatori (21). Altres sales són la sagristia (9), la biblioteca o Armarium (10), el 
calefactori (20) i el celler (27). 
8 Al principi el material que s’utilitzava era la fusta en un intent de conservar la màxima austeritat, però 
aviat és substituïda per la pedra. 

Imatge 3: Planta del model ideal de monestir 
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Com ja s’ha dit, la idea fonamental de l’ordre era l’austeritat. Aquesta era present en tots 

i cadascun dels afers de l’ordre. Tot i així, no s’ha de confondre austeritat amb falta de 

recursos. Se sap que els monestirs estan dotats d’impressionants treballs d’arquitectura. 

Alguns d’ells són les esglésies, que fins i tot superen en mida algunes catedrals. El treball 

en pedra fa pensar que tenien el suport de varis mestres molt ben qualificats que devien 

estar, òbviament, ben pagats. Així doncs, podem dir que disposaven d’un gran poder 

econòmic. 

Pel que fa a l’estructura general dels monestirs, al principi no tenia cap tipus de 

normativa de construcció, però Bernat de Clairvaux va proposar un plànol tipus que 

seguirien tots els monestirs posteriors. A partir d’aquell moment els monestirs es 

construïren amb un ordre i un format concrets. 

La construcció començava, òbviament, per l'església. Seguia pel claustre, adossat a una 

de les parets, i després es construïen les altres estances, així com totes les instal·lacions 

necessàries per mantenir una vida totalment autosuficient9. 

Les estances principals eren l'església, el claustre, la sala capitular, el refetor, el 

dormitori, la cuina, el calefactori i la sala de monjos, que solia ser un scriptorium. El 

conjunt es coneix com quadre monàstic. De manera independent hi havia les sales per 

als conversos10, una segona comunitat que també residia al monestir però que vivia 

totalment a part dels monjos, que normalment eren de clausura. Els conversos dormien 

a part, resaven a part i menjaven a part. 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Els monjos tenien hort, galliner, estable, colomar, pou, taller, molí, forja, infermeria… Estaven totalment 
abastits amb el que poguessin necessitar. 
10 Els conversos eren religiosos que s’havien convertit al Cristianisme, no tenien dret a fer vida amb els 
monjos de clausura. 
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El quadre monàstic: 

El quadre monàstic estava format per les principals estances que conformaven el 

monestir. Aquestes parts eren l’església, el claustre, la sala capitular, el dormitori, la 

cuina i la sala de monjos. 

 

● L’església: 

L’església era l’edifici més important del monestir.  Tenia la planta de creu llatina, és a 

dir que l’àbsis (la part d’intersecció de les dues naus) no era al centre de la creu, sinó 

una mica més amunt. La seva orientació era 

important: l’altar apuntava a l’est i l’abat dirigia 

les misses mirant cap a l’oest. Constava d’un 

transsepte (nau que creua horitzontalment la 

planta, és a dir, de nord a sud) amb dues portes 

que portaven al cementiri i a la sagristia. L’eix 

vertical estava format per tres naus, una de més 

alta al centre i dues als costats per fer de 

contrafort i aguantar l’estructura. Les voltes 

variaven segons l'època de construcció, de canó 

per al Romànic i de creueria per al Gòtic. També 

les finestres i els arcs canviaven, arcs de mig punt 

per al primer període i ogivals per al segon. Un 

element fonamental a les esglésies era una escala que accedís directament al dormitori 

dels monjos, i és que, com diu Sant Benet (s. VI) a la seva Regla de Sant Benet: 

“(...) diu el Profeta: “set vegades al dia et lloaré (...) a mitjanit em llevaré per donar-te 

les gràcies (...)”. Oferim, doncs, lloances al nostre Creador en aquests temps (...) en 

Laudes, Prima, Tèrcia, Sexta, Nona, Vespres i Completes, i llevem-nos a la nit per donar-

li les gràcies (...)”11 

 

Els monjos resaven set cops al dia, una d'elles a mitjanit, així que necessitaven un ràpid 

accés des del dormitori. A part, hi havia tres accessos més. El primer, per a la gent del 

                                                        
11 Ob. Cit.3 

Imatge 4: Planta de l’església 



 
9 

 

poble, als peus de l’església. El segon, per als monjos, en un lateral que portés al 

claustre, a la part alta de la nau central, gairebé tocant a l’altar. L’últim, per als 

conversos, també donava al claustre, però pels peus de l’església.  Això era perquè la 

part superior estava reservada als monjos amb vots de clausura, ni el poble ni els 

conversos podien passar (imatge 4). Per aquest mateix motiu hi havia dos cors que 

cantaven situats al centre de la nau principal. Per acompanyar, moltes esglésies estaven 

dotades d’un orgue.  

L’altar, normalment alçat per tres escales, comptava amb una taula de pedra des d’on 

l’abat dirigia la missa. La part més particular és el mur est, el que queda just darrere de 

l’altar. Les finestres sempre estaven disposades de la mateixa manera, tres finestres 

fines pròpies del Romànic a altura mitjana i una finestra gran d’estil Gòtic normalment 

amb una  vidriera (imatge 5). 

Les vidrieres eren molt austeres. No hi havia 

representada cap escena de la Bíblia ni cap 

sant, molt al contrari. La Regla de Sant Benet 

deia que s’havia d’evitar qualsevol distracció 

de la missa, per això les vidrieres només 

tenien motius vegetals o geomètrics. La 

vidriera més destacada era al mur oest, just a 

sobre de la porta per on entrava el poble. 

Donava llum a l’altar. 

Tot i voler conservar aquesta simplicitat en 

els motius decoratius no totes les esglésies 

van poder. Algunes, com el monestir de 

Poblet, van passar a ser panteons reials que, 

degut a la importància de la situació, van adoptar la pompositat pròpia de tombes per a 

reis i membres de la família reial. 

 

● El claustre: 

El claustre, normalment adossat al lateral sud de l'església, era l’eix sobre el que es 

construïa el monestir, les altres estances eren alçades al voltant. Tenia quatre parets 

que formaven un quadrat d’entre 25 i 35 metres de costat. Tot i que l'església es solia 

Imatge 5: Mur est de l'església de Vallbona 
de les Monges 
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trobar al costat nord no era impossible trobar-la al sud si el terreny impedia que es 

construís al seu lloc. Just a l’altre 

banda es trobaven el calefactori, 

la cuina i el refetor (en aquest 

ordre). Al passadís est, enganxada 

a l’església, hi havia la sala 

capitular, la sala de monjos i, al 

primer pis, el dormitori. L’ala oest 

estava reservada als conversos i, 

en alguns monestirs, al contacte 

amb el poble.  

D’aquesta manera podríem dividir 

el claustre en quatre parts 

fonamentals12: l’ànima al nord 

(església), l’esperit o la ment a l’est 

(sala capitular i dormitori), el cos 

al sud (refetor i cuina) i la part 

social a l’oest (poble i conversos). 

En fixar-s’hi, trobem que els monjos cultivaven ànima, cos, raó i vida social. Aquesta 

manera de pensar ens podria recordar a l’actual definició de salut13, tot i que, en aquest 

cas, en trobar-nos en un àmbit religiós, hi afegiríem l'ànima. 

El claustre era on el monjos feien vida i on passaven el temps llegint i resant. Com diu 

Sant Benet (s.VI) a la seva Regla de Sant Benet: 

(...) El monjo no ha de viure fora del claustre (...)14 

I, per evitar que els monjos es distraguessin del prec, els capitells de les columnes que 

aguantaven el claustre només estaven decorats amb motius vegetals i geomètrics, igual 

que els vitralls de l'església. A l’Apologia a Guillem (1124) de Bernat de Clairvaux són 

durament criticats els ostentosos capitells de les abadies que seguien l'ordre de Cluny, 

                                                        
12 Al monestir de Poblet trobem un audiovisual on s’explica aquesta divisió. 
13 Complet benestar  físic, psicològic i social. 
14 Ob. Cit.3 

Imatge 6: Antic claustre de Santes Creus 

Imatge 7: Actual claustre de Santes Creus 
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per això el Cister no els reconeix com apropiats. Tot i això, temps després, molts 

claustres romànics (els primers) serien substituïts per altres de més moderns (gòtics) 

amb figures humanes i animals. Un clar referent és el del monestir de Santes Creus 

(imatges 6 i 7). Un altre exemple de canvi d'època que trobem al claustre són les voltes 

dels passadissos. Als claustres romànics trobem voltes de mig punt, als gòtics, voltes de 

creueria i arcs ogivals. 

 

● La sala capitular: 

La sala capitular és la segona estança més important (precedida per l’església). Tenia la 

finalitat d’acollir reunions de la comunitat dirigides per l'abat o l’abadessa. En aquestes 

reunions es resolien dubtes de la comunitat i, si algun monjo havia incomplert alguna 

norma, podia retractar-se15. L’abat s’asseia en posició presidencial davant de la porta i 

els monjos en bancs al seu costat per ordre d'importància. Els bancs es disposaven 

resseguint el perímetre de la 

sala, normalment quadrada. 

Els conversos esperaven fora, 

no podien participar en les 

reunions del capítol16 fins que 

no fossin monjos complets. Tot 

i així, des de fora es podia 

escoltar perfectament la 

reunió gràcies a dos grans 

finestrals disposats als dos costats de l’entrada (imatge 8). Aquestes finestres també 

aportaven molta llum. Aquesta funció era, principalment, la de les finestres situades al 

fons de la sala. El sostre estava aguantat per arcs de creueria que descansaven en 

columnes al centre de la sala o en mènsules a les parets. Eren molt baixos degut a 

l’objectiu de no voler elevar molt el dormitori, situat just a sobre. Amb aquest fi, també 

se soterrava una mica la sala sencera, per això tenien escales just a la porta (imatge 8). 

Al terra de la sala s’hi podien trobar les tombes d’alguns abats que havien estat 

importants per a la comunitat. 

                                                        
15 També es podia acusar a altres monjos. 
16 El capítol és el conjunt de tots els monjos del monestir, aquesta reunió dona nom a la sala. 

Imatge 8: Sala capitular de Poblet 
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● El dormitori: 

El dormitori era una sala normalment situada a la segona planta, sobretot per evitar 

humitats. Tenia dues entrades, unes escales que portaven al claustre, les escales de dia, i 

unes que portaven a l’església, les 

escales de maitiners, per a poder 

resar a la primera hora del dia sense 

recórrer molt de camí. 

La sala estava construïda de forma 

rectangular i paral·lela al claustre, se 

situava a la seva secció est. Era una 

habitació amb sostre alt i ampli, això 

s’aconseguia amb una figura 

arquitectònica feta de fusta i pedra pròpia del Gòtic, la volta de diafragma, una 

construcció amb arcs en forma de costella, d’aquí el nom (imatge 9). 

La Regla de Sant Benet tenia certes puntualitzacions respecte a com havia d’estar 

organitzat el dormitori. Els monjos havien de dormir tots a la mateixa sala17, que 

comptava amb una llum encesa tota la nit. Com diu Sant Benet (s.VI) a la seva Regla de 

Sant Benet: 

“1. Que cadascú dormi al seu llit. 2. Rebi del seu abat la roba del llit adequada al seu 

gènere de vida. 3. Si és possible, que dormi tothom en un mateix local (...). 4. En aquest 

dormitori estigui encesa constantment una llum fins a l’alba. (...) 7. Els germans més joves 

no tinguin llits contigus, sinó intercalats amb els dels veterans”.18 

I és que la Regla de Sant Benet regia fins i tot la forma de disposar el dormitori per 

assegurar el funcionament correcte de la comunitat. 

 

                                                        
17 La Regla de Sant Benet promou una vida en comunitat, no serà fins molt més tard, quan el Cister ja hagi 
estat corromput, que el dormitori es dividirà en petites sales individuals. 
18 Ob. Cit.3 

Imatge 9: Dormitori de Santes Creus 
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● El refetor19 i la cuina: 

El menjador i la cuina, situats a l’ala sud del claustre20, estaven molt relacionats entre si, 

de fet, estaven directament comunicats per un passa plats a la paret, una finestra 

rectangular per on es passaven els plats i el menjar, 

tal i com diu el nom. 

Arquitectònicament, el refetor era una gran sala 

quadrada o rectangular amb il·luminació blanca 

insòlitament abundant proporcionada per finestres 

al fons de la sala. La majoria de refetors que han 

arribat a la nostra època són gòtics (imatge 10), amb 

volta de creueria, però sabem que els romànics 

tenien volta de canó. Els monjos seien en bancs 

adossats a les parets que tenien les taules davant. 

Una de les característiques més importants del refetor era la tarima del lector. Sant 

Benet (s.VI) ens diu a la seva Regla de Sant Benet: 

“ (...) A la taula dels germans no ha de faltar la lectura. Però no pot llegir qualsevol, sinó el 

lector. Que es guardi silenci total, de manera que  no se senti ni el murmuri ni la veu de 

ningú, només el lector (...)”21 

El lector es col·locava en una posició per sobre de la resta de monjos, en una tarima a la 

qual s’accedia a través d’unes escales laterals, 

una plataforma annexa a la paret (imatge 11).  

La dieta dels monjos era variada degut al fet de 

tenir disponible un hort i un molí, entre altres. 

Menjaven dos cops al dia, un a les tres de la 

tarda i un altre després de resar al vespre. Tot i 

que no se’ls permetia menjar carn, en aquella 

època les aus i el peix no eren considerats 

d’aquesta naturalesa, així que no només els estava permès, sinó que era una part 

                                                        
19 Menjador. 
20 A la banda de les necessitats fisiològiques, juntament amb el calefactori, les latrines... 
21 Ob. Cit.3 

Imatge 10: Refetor del monestir de Rueda 

Imatge 11: Accés a la tarima (Santa Maria de la 
Huerta) 
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fonamental de la dieta cistercenca. Per aquest motiu hi havia disponible un colomar i 

una espècie de piscifactoria. 

● La sala de monjos: 

Aquesta era la sala més polivalent22, cada monestir en feia un ús diferent. La sala estava 

situada just a sota del dormitori, al costat de la sala capitular. Era una estança quadrada 

o rectangular i estava feta amb volta de creueria que descansava en columnes centrals 

repartides per tota la sala que recordaven a la forma de les palmeres. Els capitells de les 

columnes seguien l’estil auster de les del claustre o, fins i tot, eren llisos. 

En monestirs petits era denominada calefactorium i era la única sala amb xemeneia (a 

part de la cuina). Servia per escalfar els monjos a l’hivern i, a l’estar just a sota del 

dormitori, també l’escalfava.  

La funció més comuna per aquest tipus de sala era la de sctiptorium, una sala dedicada a 

la còpia i escriptura de llibres i altres documents. Era una sala per cultivar l'esperit 

intel·lectual. 

                                                        
22 Altres funcions d’aquesta sala eren la infermeria o el celler. Era una sala de treball, ja fos més físic o 
intel·lectual. 

 
Imatge 12: Scriptorium  de Poblet 
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Altres parts fonamentals: 

Els monestirs comptaven amb altres sales que no conformaven el quadre monàstic però 

que també eren comuns o importants com la biblioteca23, el calefactori24, el lavatori, el 

celler, el rebost… Algunes parts del monestir tenien característiques concretes, 

normalment donades per la Regla de Sant Benet: 

● Lavatori: 

El lavatori era un petit pòrtic cobert de forma hexagonal situat just davant del refetor 

amb una font al mig que rebia aigua de les canalitzacions que arribaven del riu. Tenia 

dues portes, per una entraven els monjos en fila, es rentaven a la font central en grups 

de sis o vuit i en sortien per la porta contraria que portava al refetor. Havia de ser un 

lloc agradable i de tranquil·litat. 

No només era un lloc per a la higiene, l’aigua sempre ha tingut un lloc especial a la 

religió cristiana, molts cops representa la purificació i el renaixement. El lavatori es feia 

servir per rentar-se abans de menjar, abans de resar a mode de purificació i, els 

dissabtes, per fer germanor a la comunitat, per rentar-se els peus uns als altres. Tot i 

això, es coneix que la higiene del monestir no era excessiva perquè era inapropiat. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 També denominada Armarium. 
24 En monestirs petits el calefactori i la sala de monjos eren la mateixa estança. 

Imatge 13: Lavatori de Poblet 



 
16 

 

● Exteriors: 

A l’exterior es manté l’austeritat dictada per la Regla de Sant Benet. Estaven prohibides 

les torres a excepció dels cimboris o llanternes arquitectòniques que aportaven llum i 

ventilació a l’església. Hi ha presència de contraforts, típics en esglésies romàniques, que 

es disposaven als dos costats de l’edifici i servien per aguantar la construcció sencera. 

Als jardins dels claustres sempre es destaca la presència de xiprers, un arbre que es 

creia espiritual ja que la seva forma allargada t’acostava més a Déu. A més, als exteriors 

també hi trobem les granges i camps de cultiu que utilitzaven els monjos per abastir-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14: Exteriors de Santa Maria de la Huerta 
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Presentació del marc pràctic 

El treball realitzat es centra en els aspectes arquitectònics del Cister. Per aquest motiu, 

per realitzar correctament el treball s’ha vist necessari fer diverses visites als tres 

monestirs principals del territori català, Santa Maria de Poblet, Santes Creus i Santa 

Maria de Vallbona de les Monges. Durant l’estada a les instal·lacions s’ha recopilat la 

informació que s’explicarà a continuació. 

Santa Maria de Poblet 

El monestir de Santa Maria de Poblet25 està situat a la Conca de Barberà, prop de 

l’Espluga de Francolí. A Poblet hi trobem el monestir cistercenc més gran de Catalunya, 

fundat el 1150 sota el regnat del compte Ramon Berenguer IV i que, més tard, durant el 

regnat del rei Pere III el Cerimoniós26, esdevindria panteó reial27. L’objectiu de la 

construcció era doble. Per una part, mantenir els sarraïns allunyats amb la presència 

d’una font de fe cristiana. Per una altra part, el comte volia que es conreessin les terres 

abandonades de la zona i és que, tot i ser un monestir on la comunitat es dedicava a 

l’escriptura i còpia de manuscrits, també cultivaven la terra. 

El monestir s’aixeca sobre terres banyades pel riu 

Francolí (a la imatge 15 el monestir amb el canal de 

la Pena, derivat del Francolí), una terra fèrtil que els 

abats vinguts de França van trobar adequada per 

satisfer les necessitats d’autosuficiència d’un 

monestir ja que comptava amb alguns dels requisits 

donats per la Regla. Tot i així trobem algunes 

contradiccions. La primera és l’absència d’una 

pedrera per extreure’n la matèria primera pel 

monestir. Això pot ser degut a la creació del territori. 

Durant la segona era de formació de la península28, es va crear una conca (d’aquí el nom 

de la comarca) que es va omplir de sediments i materials argilosos29. Aquesta 

                                                        
25 Poblet està reconegut com a Patrimoni de la Humanitat. 
26 Pere IV d’Aragó i III de Catalunya i Aragó. 
27 Un panteó reial serveix per enterrar-hi reis i membres de la família reial. 
28 La creació de la península Ibèrica es divideix en quatre fases. Podem distingir dues fases d’orogènia 
(moviment de plaques tectòniques) i dues d’erosió (més calmades, sense tant moviment). La Conca de 
Barberà es crea durant la segona fase, una època d’erosió. 

Imatge 15: Situació de Poblet 
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composició fa que les terres de la zona no siguin adequades per formar una pedrera. Tot 

i així, prop d’allà trobem el bosc de Prades, d’on es podria treure la fusta. A més a més,  

prop del riu hi trobem arbres amb fusta flexible que també podrien servir per la 

construcció. 

Arquitectònicament el monestir compta amb molt més que un quadre monàstic. És una 

gran construcció de dos pisos emmurallada, feta en pedra i abastida amb església, 

claustre (reconstruït posteriorment amb bases gòtiques), lavatori, sala capitular, cuina, 

dos menjadors, dos dormitoris (monjos i conversos), sala de cups (celler), locutori30, 

calefactori, scriptorium, armarium (biblioteca), dos palaus (el de l’Abat i el del rei Martí), 

una sagristia renovada i dues capelles (de Sant Jordi i de Santa Caterina). Així doncs, no 

costa creure que sigui el conjunt monàstic habitat més gran d’Europa. Va arribar a 

acollir més de dos-cents monjos31 i actualment encara és el més important de Catalunya, 

amb el rei Jaume I el conqueridor (entre altres) enterrat al panteó de l’església. 

 

 Anàlisi del monestir per parts32: 

Per ordre de construcció, l’església és el primer que es va edificar. És un edifici d’uns 

cent metres de llargada (nau principal) i seixanta d’amplada (transsepte), construït en 

pedra i fusta amb vitralls colorits i 

elements decoratius ostentosos impropis 

del Cister. L’excés de decoració i 

ornaments són donats a la reconstrucció 

pagada per Pere III el Cerimoniós, que va 

fer construir al monestir un panteó reial 

on va ser enterrat juntament amb altres 

reis importants com Alfons IV el 

Magnànim o Jaume I el Conqueridor. Per aquest motiu, l’austeritat del Cister no era 

compatible a la importància d’acollir tants reis, el lloc de repòs havia de ser més bonic, 

havia de reflectir el poder dels reis que hi reposarien eternament. Els elements 

                                                                                                                                                                            
29 El material argilós transpira molta aigua, d’aquí neixen les coves prehistòriques de l’Espluga. 
30 El locutori era l’única sala on els monjos podrien parlar. 
31 Actualment el monestir també acull una comunitat d’uns cinquanta membres. 
32 Per una millor comprensió del procés seguit per a descriure el monestir, l’autora recomana veure 
l’Annex 1, on hi ha el plànol de la planta del monestir. 

Imatge 16: Tombes al monestir de Poblet 
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cistercencs de caràcter romànic van ser substituïts per altres de gòtics, més recarregats. 

A la imatge 16 veiem a l’esquerra a Ferran I d’Arquetera i la seva muller Elionor 

d’Albuquerque (que tot i tenir preparada la tomba no va ser enterrada allà), al centre 

Pere III i la seva tercera muller Elionor de Sicília i, a la última tomba, Jaume I el 

Conqueridor33.   

Les escales del fons de la fotografia porten al dormitori, situat a la primera planta, i 

faciliten l’accés a l’església per resar les primeres pregàries del dia, les maitiners. El 

dormitori sí compleix les expectatives del Cister. És una sala alta que aconsegueix 

amplitud gràcies als arcs de diafragma que cobreixen la sala de gairebé cent metres de 

llarg, vint d’ample i més de dotze metres des del terra fins al punt més alt.  

Al centre de la sala hi ha unes escales 

que baixen cap al claustre, composat 

per quatre costats de cinquanta metres 

de llarg i cinc d’ample cada un disposats 

en forma de quadrat regular. El 

claustre, igual que l’església, també va 

patir la transformació al Gòtic. El 

primer claustre Romànic va ser 

substituït per un altre més decorat i 

amb més detalls superflus. Un altre 

detall que l’allunya de la Regla és el fet d’estar adossat al costat nord de l’església, i no al 

sud. Tot i així la distribució segueix sent correcta, té la sala capitular a l’ala contigua a 

l’església i les sales referents a la cura del cos a la contraria.  

El lavatori és una petita sala hexagonal coberta i oberta dels laterals, igual que el 

claustre, amb una font al centre. Se situa just davant de la porta de la cuina, una sala de 

mida mitjana dotada d’una gran llar de foc (imatge 17) i altres elements per cuinar. Està 

comunicada amb el refetor de monjos mitjançant una petita finestra a la paret, el passa 

plats. Hi ha dos refetors, el de conversos (situat a l’esquerra de la cuina) i el de monjos 

(a la dreta). El refetor de monjos és una sala amb amplies finestres que aporten llum a 

tota l’estança (tal i com diu al Regla), una font al centre i bancs annexos a les parets. 

                                                        
33 Veure a l’annex 4 la resta de tombes amb els seus propietaris. 

Imatge 17: Cuina del monestir de Poblet 
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També compta amb una tarima per al lector alçat per unes escales al lateral de la sala. 

Més enllà del refetor hi ha el calefactori, una petita sala amb xemeneia que es dedicava a 

escalfar la comunitat a l’hivern. Era un lloc de repòs. 

 Al final del passadís hi trobem el locutori, la biblioteca (armarium) i la sala de treball 

(scriptorium). La biblioteca és una gran sala amb volta creuada que reposa sobre 

columnes al centre de la sala i mènsules a la paret. És on es guardaven tot els llibres 

copiats i els originals escrits per les autoritats religioses. 

A sota del dormitori hi ha la sala capitular, dedicada a les reunions de la comunitat. Està 

construïda tal i com indica la Regla, amb volta de creueria que reposa sobre quatre 

columnes cilíndriques amb capitells tallats amb formes geomètriques, simple però 

bonic. El perímetre de la sala esta senyalat per varis bancs de fusta on s’hi asseuen els 

membres de la germandat. Tal i com diu la Regla, la sala està soterrada i també compta 

amb dos grans finestrals que donen al claustre i onze tombes dels abats importants. 

Si ens fixem en els exteriors, Poblet segueix la normativa del Cister també en aquest 

aspecte (imatge 18). Totes les torres que trobem són específicament per aportar llum a 

l’església34, a excepció, potser, de dues torres de vigilància de forma hexagonal annexes 

a la muralla. A la imatge també podem apreciar la presència de xiprers, característics a 

les zones com el cementiri i el pati interior del claustre. Un altre detall que Sant Benet 

trobaria incorrecte és la presència de vidre colorit i amb figures a la rosassa de la paret 

oest de l’església (a la foto, la finestra rodona), distreuria de la pregària als monjos. 

En conclusió, el monestir de Poblet segueix gran part de les normes de Sant Benet. Tot i 

així podem destacar varis errors en la construcció com la errònia posició de l’església o 

                                                        
34 Dels elements en forma de torre o cúpula que serveixen per aportar llum en diem llanternes o cimboris. 

 Imatge 18: Exteriors del reial monestir de Poblet 
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l’excessiva decoració a causa d’haver esdevingut panteó reial. 

Santes Creus 

El monestir de Santes Creus va ser construït en un primer moment a Valldaura, a la 

serra de Collserola el 1150 en unes terres cedides a l’abat Guillem per Guillem Ramon 

de Moncada. Tot i que el propietari va donar moltes ajudes35 perquè el monestir 

prosperés, l’excessiva proximitat a la creixent ciutat de Barcelona i la manca de recursos 

hídrics (entre altres) van fer que, al cap de dos anys, es veiessin obligats a canviar de 

lloc. 

 El nou monestir es va alçar el 1152 a la comarca del l’Alt Camp, on encara reposa, molt 

a prop del riu Gaià. Això, igual que en el cas de Poblet, va facilitar el proveïment d’aigua i 

terra fèrtil per a cultivar les terres que els havien cedit els propietaris. A més a més, 

prop d’allà hi tenien un espès bosc i les muntanyes del Marmellar36 des d’on 

hipotèticament es podria haver extret la pedra. 

Tot i que no és tan gran com el de Poblet, el monestir de Santes Creus està molt ben 

abastit. Compta amb església, dos claustres (un de la primera construcció i un de la 

nova), sala capitular, armarium, scriptorium, calefactori, lavatori, cuina, dos refetors (per 

a monjos i conversos per separat), locutori (o parlador), presó, dormitori, dues capelles 

(de la Trinitat i de l’Assumpta), un palau abacial, infermeria, estances pels monjos 

jubilats, cementiri i els restes de les primeres construccions precàries que es van fer en 

arribar del monestir de Valldaura (les estances primitives). 

 
                                                        
35 Cent monedes d’or i gra indefinit mentre la construcció del monestir durés. 
36 Tot i que estiguessin relativament a prop (uns 7 kilòmetres) la distància per arribar a les muntanyes 
des d’on es pot extreure pedra és massa gran. No es creu que la pedra vingués d’allà. 

Imatge 19: Actual situació del monestir de Santes Creus 
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 Anàlisi del monestir per parts37: 

Per ordre de construcció s’hauria de començar amb les ja mencionades estances 

primitives, aixecades just en arribar de Collserola. El primer que es va construir va ser la 

petita capella de la Trinitat, que es va fer servir per no interrompre les pregàries tot i la 

feina del trasllat. La capella és una molt petita saleta orientada a l’est amb un altar. 

L’única entrada de llum és una finestra romànica a la paret est. La capella no compta 

amb cap tipus de decoració, és a dir, segueix la màxima de l’austeritat imposada per 

Sant Benet. 

 Seguidament es van construir les estances primitives, de les quals, desgraciadament, 

només en conservem runes. Molt a prop d’aquestes restes trobem el primer claustre, de 

caràcter romànic (imatge 638). Això ens 

fa pensar que era original de Valldaura 

però els experts no estan segurs. És un 

claustre simple, desproveït totalment de 

detalls o decoracions supèrflues però 

amb la presència, òbviament, d’un 

lavatori. Al pati hi trobem xiprers, típics 

del Cister.  

Tot i ser un claustre secundari, les sales com la cuina i el refetor es disposen a l’ala sud 

d’aquest claustre i no del principal. El menjador, que queda just davant del lavatori, està 

reconstruït de manera que quedi en estil romànic, és a dir, amb volta de canó, essent així 

un dels pocs refetors romànics que queden39. Tot i ser una reconstrucció, es conserven 

les finestres de la paret del fons i podem determinar que aporten llum blanca, tal i com 

diu la Regla. Contigua al refetor, hi trobem la cuina, àmplia i dotada amb varis elements 

per la preparació del menjar (foc a terra, una taula per preparar aliments i recipients 

per moldre el gra, entre altres) així com el característic passa plats (imatge 20). Tot i 

que ara està descoberta, com es veu a la imatge, se sap que la cuina tenia teulada. 

                                                        
37 Per una millor comprensió del procés seguit per a descriure el monestir, l’autora recomana veure 
l’Annex 19, on hi ha el plànol de la planta del monestir. 
38 Pàgina 10. 
39 La majoria de refetors que queden són d’estil gòtic. 

Imatge 20: Cuina de Santes Creus 
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A l’ala oposada, en comptes d’haver-hi l’església tal i com diu a la Regla, hi trobem les 

estances dels monjos jubilats (actualment no en queden més que les runes) i 

l’infermeria en un edifici a part per evitar el contagi a la resta de la comunitat 

(actualment és l’arxiu d’Aiguamúrcia). 

A l’ala oest del claustre romànic trobem una passadís construït amb volta de canó (el 

locutori o parlador) que porta al claustre nou de trenta-cinc metres de llarg per ala, 

d’estil gòtic, molt més decorat. Santes Creus va patir una transformació exactament per 

la mateixa causa que Poblet, el reis volien ser enterrats allà i un monestir tan simple no 

era prou ostentós com per enterrar-hi regents de tant alta classe. Per això, l’any 1331 

Jaume II va fer començar una reforma que va posar el monestir a l’altura del 

l’esdeveniment. D’aquest claustre es destaquen els capitells de les columnes que el 

sustenten. Reinard Fonoll, un escultor anglès, va ser l’encarregat d’esculpir-los i, de la 

pedra, en va crear animals fantàstics, elements mitològics de llegendes catalanes i 

escenes de l’Antic Testament entre moltes altres (imatges 21, 22 i 23). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: Capitell del claustre de Santes Creus Imatge 22: Capitell del claustre de Santes Creus 

Imatge 23: Capitell del claustre de Santes Creus 



 
24 

 

El claustre compta amb un lavatori a l’ala sud, una petita sala coberta de forma 

hexagonal amb una font amb aigua constant al centre. Les parets de tot el claustre, així 

com les del lavatori, estan obertes per grans arcs en forma de finestres. Això permet que 

es vegi el pati, on, igual que a l’altre claustre, també hi trobem xiprers, entre altres 

plantes com rosers o arbustos decoratius. 

L’església es troba a l’ala nord, tal i com diu la Regla, però per dins, s’allunya de les 

normes de Sant Benet. Amb planta de creu llatina, una nau principal de noranta metres 

feta amb estil romànic a la base, un transsepte de quaranta metres i una volta gòtica de 

gairebé vint metres d’alçada és una de les esglésies més importants de Catalunya. I, 

corresponentment a aquesta importància, acull les tombes dels reis Pere el Gran i Jaume 

II el Just a banda i banda del creuer40.  

La tomba del nord, la de Pere el Gran (a la dreta de la imatge 24), és, de fet, una banyera.  

Pere el Gran va fer portar del nord d’Àfrica dues columnes41 i una banyera fetes de 

pòrfir, un material de color vermellós extremadament car a l’època. Al final de la seva 

vida s’hi va fer enterrar a dins, tapat amb una gran llosa de jaspi. D’aquesta tomba en 

destaquem la preservació ja que, com que està tan ben recobert, el cos de Pere el Gran 

no va ser profanat, i continua a dintre la banyera. Als peus de la tomba hi ha una llosa 

que representa la tomba de Roger de Llúria, que va lluitar al costat del rei Pere durant 

molts anys. 

                                                        
40 La part d’intersecció de la nau principal amb el transsepte. 
41 Que es troben al palau abacial, al costat del refetor dels monjos. 

Imatge 24: Tombes a l'església del reial monestir de Santes Creus 
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La tomba del sud (esquerra a la imatge) pertany a Jaume II el Just, el rei que va fer 

renovar el claustre, i la seva dona, Blanca d’Anjou, que va morir donant a llum. La tomba 

consta d’una urna amb dues figures dels propietaris cobertes amb un dosser gòtic. 

La paret est de l’església guarda l’estructura característica del Cister que ens recorda 

que la construcció del monestir es situa 

entre dos moviments, el Romànic, senyalat 

per les tres finestres (actualment tapiades) 

de mig punt a la part inferior, i el Gòtic, que 

destaca poderosament gràcies a la rosassa 

de tres metres de diàmetre que aporta llum 

a tota la nau principal. A més, a la façana per 

on entrava el poble (oest) també hi trobem 

característiques d’aquesta transició. Tal i com veiem a la imatge, a la part baixa es va 

construir la porta d’entrada en estil romànic, així com dues finestres laterals en arc de 

mig punt. Més amunt, hi trobem un gran finestral gòtic amb arc ogival que no segueix les 

normes del Cister, ja que té els vitralls decorats amb vidres de colors vius42. 

Al transsepte hi trobem unes escales que pugen al dormitori, una gran sala de quaranta-

sis metres de llargada, onze d’amplada i una altura superior als deu metres aconseguida 

gràcies als arcs de diafragma que cobreixen tot el sostre. La sala aconsegueix llum 

gràcies a vint-i-quatre finestres d’arc ogival situades a les dues bandes de la sala. Al 

centre de l’estança hi ha unes segones escales que baixen a l’ala est del claustre gòtic. 

En aquesta ala hi trobem la sala capitular, de mida mitjana, quadrada i, contràriament al 

que diu la Regla, a nivell de terra, en comptes d’estar una mica soterrada. La sala està 

construïda amb volta de creueria, que descansa en quatre columnes de capitell simple al 

centre de la sala. Ara no hi ha bancs al costat de les parets però es creu que n’hi havia. 

Igual que la fusta del claustre, els experts opinen que van ser robats pel poble durant la 

decaiguda del cristianisme, un temps abans que el monestir tanqués. 

La sala de monjos en el cas d’aquest monestir podria ser el celler, juntament amb 

l’scriptorium. El celler és una sala rectangular de mida mitjana (vint-i-cinc per quinze 

                                                        
42 Recordem que Sant Benet deia que els colors i les figures que no fossin vegetals o geomètriques 
distreien de la oració. 

Imatge 25: Entrada de l'església de Santes Creus 
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metres) construïda amb nou arcs de diafragma. És una sala àmplia on els monjos podien 

dur a terme la seva labor. També es feia servir de rebost per alguns aliments. Annex a 

aquesta sala hi trobem l’scriptorium, una sala una mica més petita (disset per quinze 

metres) on els monjos copiaven a mà els volums més antics. L’estança segueix la 

normativa del Cister, arcs de creueria reposen en columnes sense decoració ens els 

capitells fent una forma de palmera. A les parets, les mènsules aguanten les arcades 

gòtiques. Les dues són sales poc il·luminades, el celler no té cap finestra i la sala 

d’escriptors en té dues fetes amb arcs de mig punt (Romànic). 

Respecte als exteriors, Santes Creus segueix millor la Regla que Poblet o Vallbona. Tot i 

així, no arriba a ser perfecte. A la imatge podem apreciar la presència d’una torre de 

vigilància43 i, a més, els ostentosos finestrals a est i oest de l’església. 

En definitiva, el monestir de Santes Creus compleix millor que Poblet la normativa del 

Cister. Tot i així, també es va veure afectat pel desig dels reis de voler ser enterrats allà i 

va haver de canviar la seva senzillesa per la pompositat idònia a la situació. 

 

 

                                                        
43 Recordem que el Cister no permet torres a no ser que serveixin per aportar llum a l’església. 

Imatge 26: Vista panoràmica del reial monestir de Santes Creus 
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Vallbona de les Monges 

Santa Maria de Vallbona de les Monges és el monestir femení més important de 

Catalunya i un dels únics que actualment encara acull monges que viuen entre les seves 

estances. El seu origen es remunta a l’any 1157, quan Ramon Berenguer IV dona permís 

a un grup mixt de religiosos dirigits per Ramon de Vallbona per aixecar un monestir 

cistercenc. Més endavant, el 1172, arribarien un grup de monges de Navarra amb la 

abadessa Òria Ramírez, que seria la primera abadessa del monestir. El 1175 els monjos 

es traslladarien a Montserrat, deixant el monestir exclusivament a les monges. 

El monestir s’aixeca al poble de Vallbona de les Monges, a la comarca de l’Urgell. Molt a 

prop d’allà hi neix la riera de Maldanell44, que va aportar aigua al monestir durant molt 

de temps. A més, al costat del poble hi ha un petit bosc des d’on es podien extreure 

matèries primeres. En el cas d’aquest monestir tampoc tenim una pedrera a prop, ens 

trobem al centre de la depressió central de Catalunya i les muntanyes òptimes per a 

aconseguir pedra no abunden. 

Santa Maria de Vallbona és molt més petit que Santes Creus i que Poblet. En realitat, 

només compta amb un quadre monàstic simple (església, claustre, sala capitular, 

dormitori, cuina, refetor i sala de monges), rebost i dues capelles (de Sant Cristòfol i de 

la Mare de Déu del Claustre). La sala de monges en aquest cas és una infermeria. Les 

monges eren les curanderes del poble i estaven dotades amb amplis coneixements 

curatius, així com de l’ús de plates medicinals, on trobar-les, com conservar-les i com 

utilitzar-les en els diferents casos mèdics. 

                                                        
44 Que quilòmetres més avall s’adjunta al Francolí. 

Imatge 27: Situació del monestir de Santa Maria de Vallbona 
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 Anàlisi del monestir per parts45: 

El primer que crida l’atenció és el claustre. No és quadrat, les galeries no només són de 

llargades diferents sinó que ni tan sols són paral·leles entre elles. El claustre forma una 

espècie de trapezi, amb el costat oest lleugerament desviat. Un altre detall d’aquesta 

construcció, la qual fa d’unió entre les altres sales del monestir, és que cada passadís té 

una data diferent. Al segle XII es va construir el primer claustre i, a mesura que els anys 

avancen, el claustre pateix fins a dues transformacions més. Les ales est i sud es van 

conservar amb l’austeritat del Cister, romàniques i sense detalls superflus. Tenen com a 

única decoració modestos ulls de bou en forma de roda a la part superior de les arcades 

que donen al pati. La primera reforma arribà al segle XIV. En aquest període de transició 

veiem un estil primitivament Gòtic. L’ala nord va ser reconstruïda amb volta ogival, 

pròpia del Gòtic, i amb detalls decorats com la porta de la sala capitular.  L’última 

reforma va arribar amb el Gòtic del segle XV. L’ala oest és la més nova, hi veiem volta de 

creueria. Tot i això, conserva més bé l’austeritat que l’ala nord. 

Un altre detall que crida l’atenció és el fet que el monestir està directament relacionat 

amb el poble, està situat al centre del municipi i no a les afores com Poblet o Santes 

Creus. Això té una explicació. Un cop consolidada la importància del monestir, el Cister 

va patir una reforma que volia obligar a les monges a fer-se de clausura. Les monges, 

que sempre havien volgut ajudar al poble amb els seus coneixements de curació, van 

haver d’acceptar el canvi a contracor. Tot i 

així, no van voler perdre mai el contacte amb 

la gent de l’exterior i van demanar que 

construïssin el poble al voltant del monestir. 

A dia d’avui les monges segueixen acollint la 

gent durant les diverses pregàries del dia, 

on, acompanyades d’un orgue, canten i 

resen. Així doncs, en aquest monestir 

trobem una ala oest46 del claustre molt més àmplia i dotada que als altres monestirs. 

                                                        
45 Per una millor comprensió del procés seguit per a descriure el monestir, l’autora recomana veure 
l’Annex 21, on hi ha el plànol de la planta del monestir. 
46 L’ala oest dels monestirs estava reservada a conversos i a la gent del poble. 

Imatge 28: Interior de l'església de Vallbona 
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A l’ala nord hi trobem l’església, una construcció de quaranta-cinc metres de llarg i uns 

vint-i-cinc metres d’ample. La nau principal està dividida en dos per una reixa de ferro 

forjat a l’altura del creuer que manté les monges apartades del poble.  La volta és gòtica 

(volta de creueria) així com les finestres superiors del mur nord que aporten llum a tota 

l’estructura. A la paret oest trobem una gran rosassa sense vitrall de color, com deia el 

Cister (imatge 28). A la imatge també hi veiem l’orgue, que encara avui acompanya les 

pregàries de les monges. La paret est és la més característica de la Regla i també la que 

millor reflecteix la transició del Romànic al Gòtic en tot el monestir, tres finestres 

romàniques inferiors i una gran finestra en arcs ogivals  uns metres més amunt (imatge 

547). A l’altar hi trobem un sarcòfag que pertany a la reina Violant d’Hongria, esposa de 

Jaume I i reina d’Aragó. Se sap que ella va voler ser enterrada aquí en comptes de a 

Poblet, on reposa el seu marit, ja que va ser una gran benefactora del monestir. Sota el 

mateix sostre també hi ha enterrats els senyors de Guimerà, distingides abadesses que 

van ser importants per al monestir i la filla de Violant, Sança. Un altre error que trobem 

és el fet de que la porta del poble es troba en un dels braços del transsepte  en comptes 

de ser als peus de la creu que crea la planta. Això pot ser degut a la presència d’una sala 

als peus de l’església que era utilitzada per acollir peregrins i persones que ho 

necessitessin. 

El que trobem a faltar són unes escales que accedeixin a la 

planta superior. En part això s’entén ja que aquest monestir 

no té el dormitori al primer pis, sinó a la planta baixa, un 

altre error de construcció. En canvi, el que sí trobem al lloc 

on haurien de ser les escales és una petita porta que condueix 

a la sala capitular, una sala quadrada i de mida mitjana que, 

un cop més, no segueix les indicacions donades per Sant 

Benet. La sala té volta de creueria però no és suficientment 

gran com per tenir columnes al centre de la sala, a més té una 

alçada de quasi sis metres, massa alta per acollir columnes. La sala rep llum gràcies a 

petites finestres de mig punt a la paret sud (per a que entri el sol) i l’ostentosa i àmplia 

entrada que dona a l’ala est del claustre (imatge 29). A terra també hi podem apreciar 

més tombes d’abadesses, entre elles Eldiarda d’Anglesola i Òria Ramírez, la fundadora. 

                                                        
47 Pàgina 9. 

Imatge 29: Sala capitular de 
Vallbona 
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Si seguim aquesta ala del claustre cap al sud trobarem el dormitori, una sala àmplia de 

gairebé trenta metres de llarg coberta amb volta de creueria en comptes d’arc de 

diafragma. El dormitori va canviar diverses vegades de posició, així com la sala de 

monges, una infermeria. El dormitori va començar situant-se a la primera planta, com 

diu la Regla. A sota tenia la sala de monges. Més tard, amb la reconstrucció del claustre, 

es va canviar el dormitori al pis inferior i la sala de monges va ser traslladada. Així 

doncs, el primer model sí que seguia les normes de Sant Benet, però un cop més, les 

reformes fan que la Regla s’incompleixi. 

A l’última ala, la sud, hi trobem tot el que es refereix a la cura del cos. Hi ha el rebost, la 

cuina, el refetor i el calefactori en aquest ordre. Les quatre estances són bastant 

modestes, conserven el Romànic original. Totes en volta de creueria i il·luminades per 

petites finestres a les parets sud. 

Pel que fa als exteriors, són els que conserven millor l’austeritat cistercenca entre els 

tres que han estat comentats en aquest treball. L’única excepció és el segon cimbori de 

l’església. Tot i que un està permès per Sant Benet, dos fan ostentació de la riquesa del 

monestir, tal i com faria l’ordre del Cluny, no del Cister. Va ser fet construir per una de 

les abadesses que van dirigir el monestir. Aquesta abadessa, Eldiarda d’Anglesola, tenia 

un germà al monestir de Poblet i, segons creuen els experts, va fer aixecar el cimbori per 

centrar l’atenció de la gent en Santa Maria de Vallbona, i no en Poblet. A part d’això, el 

monestir segueix la Regla. 

Conclusivament, el monestir de Vallbona de les Monges és, sens dubte, el monestir que 

millor conserva l’austeritat donada per Sant Benet (a excepció de l’anteriorment 

anomenat cimbori). Tot i això, incompleix totes les altres normes de distribució (pel 

dormitori i la sala de monges) i de construcció (per la forma irregular del claustre). 

Imatge 30: Visió de la diferència entre ales del claustre i dels dos cimboris de l'església. 
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Realització dels models en 3D 

Un dels objectius proposats per al treball és la comparació dels tres monestirs 

cistercencs de Catalunya. Per a un procés millor d’anàlisi, no n’ hi havia prou amb visitar 

els monestirs per separat i anotar petits detalls. Per fer una comparació més visual dels 

monestirs es va decidir reconstruir-los digitalment en tres dimensions. A continuació es 

presenta una memòria del procés seguit per a recrear les obres arquitectòniques. 

 Trobar l’aplicació: 

La recerca d’una aplicació amb la qual es pogués realitzar de forma còmoda la 

reproducció dels monestirs va ser extensa. La primera que es va intentar va ser 

l’aplicació FreeCAD, la versió gratuïta del programari amb el que es treballa a 

l’assignatura de dibuix tècnic de l’institut. Tot i la pràctica donada per les classes 

impartides durant el curs, el programa va més centrat a la part tècnica del dibuix digital, 

a la enginyeria. En definitiva, no era adequat. 

La següent aplicació, Live Home 3D, tenia moltes expectatives posades, la possibilitat de 

dissenyar al detall des de l’estructura general fins a una simple finestra. Tot i ser un 

programa de pagament, una exhaustiva recerca va revelar la versió gratuïta. Tot i així, 

aquesta només era disponible per a Windows 10. Tampoc es podria utilitzar aquesta. 

Una cosa semblant va passar amb Home Desingn 3D. El programa només era compatible 

amb tauletes digitals i no amb ordinadors. Tot i la temptadora solució de treballar en 

una tauleta, aviat va sortir a la llum que no era feina fàcil, ja que eren incòmodes alguns 

factors com la visualització en treballar48 o el reduït espai de treball. Tampoc aquesta 

aplicació seria útil. 

Sweet Home 3D és una aplicació fàcil d’utilitzar, amb un programari lliure que ja ha estat 

útil en altres ocasions a l’optativa de tecnologia de l’institut. Era una molt bona opció pel 

fet d’haver adquirit anteriorment l’experiència utilitzant aquest programa. Tot i així, la 

versió gratuïta no compta amb una gama massa àmplia de mobles o elements 

arquitectònics. Per adquirir-ne més, es descarreguen des de pàgines de dubtosa 

fiabilitat. Tampoc seria útil aquest programa. 

                                                        
48 Per realitzar un treball d’aquesta magnitud (tres monestirs de gran mida) hom s’ha de poder moure per 
l’espai còmodament i ha de poder dominar llargada, amplitud i profunditat. 
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Vista la dificultat de trobar una aplicació es va establir contacte amb el tutor i amb altres 

professors del centre. Aquests van recomanar àmpliament Sketchup. En intentar 

descarregar-la, la pagina web va emetre un avis que advertia que la versió gratuïta de 

l’aplicació només estaria disponible durant trenta dies, és a dir, durant un termini es 

gaudiria d’un període de prova. Aquest termini era escàs vista l’amplitud del treball que 

hi havia per davant així que es va decidir que aquesta aplicació tampoc era adequada. 

Finalment, una il·luminació imprevista va portar la solució. Arran de la instal·lació de 

l’aplicació The Sims a l’ordinador d’una familiar molt propera, va sorgir la idea de crear 

els monestirs a partir d’aquest programa. Tan aviat com els monestirs cobraven forma 

sorgien a la llum els punts positius de l’aplicació i els motius de la tria d’aquesta. El 

programa compta amb una molt amplia gamma de construcció (més de mil opcions de 

disseny d’interiors i elements arquitectònics, així com diferents paletes de color per a 

objectes, parets i terres). Els controls de l’aplicació són molt còmodes, et permeten 

moure el pla de visió 360º de manera fàcil ja sigui a partir del teclat o amb un ratolí 

extern. A més, la gran diferència respecte als altres programes és la possibilitat de 

dissenyar directament en 3D, i no arriscar la sort en parets que sobre el pla coincideixen 

i al 3D no. L’aplicació estava escollida. 

 Realitzar els models: 

Un cop triada l’eina de treball, toca posar-se a treballar. Durant de les visites als 

diferents monestirs, es van prendre apunts (tant històrics com arquitectònics) dels 

diferents detalls que caldria especificar a la memòria escrita. Per recopilar dades es van 

seguir diferents processos. 

El monestir de Poblet va ser el primer que es va visitar49. En arribar, el punt 

d’informació va ser de molta ajuda. Gràcies a aquest i després de preguntar a la 

recepcionista per informació, es va poder aconseguir un planell50 i el número de 

contacte directe amb el monjo encarregat de les relacions exteriors del monestir. Es va 

establir contacte amb ell i va enviar molta de la informació que consta escrita en aquest 

treball. Desgraciadament, el germà no comptava amb cap tipus d’informació 

arquitectònica concreta (planells a escala, mides del monestir...). Per poder aconseguir 

                                                        
49 De fet, la visita a Poblet ha estat la que ha inspirat tot el treball. 
50 Annexos des del 1 fins al 6. 
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aquesta informació va ser necessari visitar l’arxiu de Poblet. Allà es va adquirir 

informació de les mides d’algunes estances i, per a completar les que faltaven, es va 

recórrer al mètode antic. Prendre mides durant la visita sala per sala. Afortunadament, 

un mesurador làser va ser útil per les grans distàncies com la de l’església o el 

dormitori. 

A Santes Creus, el segon monestir, també va ser útil el mencionat mesurador i una 

càmera per fer una recollida de detalls gràfics. A més, es va comptar amb l’ajuda de dos 

historiadors i arqueòlegs del monestir que van proporcionar gairebé tota la informació 

necessària a parir de l’arxiu del municipi que, com ja ha estat mencionat anteriorment, 

es troba dintre del recinte del monestir, aprofitant l’antiga infermeria. A més, es va 

poder gaudir d’una visita personalitzada pel monestir per resoldre qualsevol mena de 

dubte que quedés respecte a la seva història. 

A Vallbona no es va poder trobar tanta informació. Al ser un monestir petit i on encara 

hi resideixen monges, la informació està molt limitada. Tot i els esforços d’intentar 

contactar amb les monges, no es va trobar la oportunitat de trobada. A més a més, al fer 

la visita amb un grup gran, la informació donada va ser més aviat escassa d’aspectes que 

es necessitaven per al treball. Per sort, el monestir compta amb una maqueta que va 

poder ser fotografiada i que va donar molta informació sobre com havia de veure’s el 

monestir des de l’aire. La informació va ser completada, un cop més, pel mesurador 

làser. 

Un cop fet el primer reconeixement als tres monestirs, entra en joc la construcció 

digital. Començant pel més petit (Vallbona) i acabant per Poblet, el més gran, el 

monestirs cobren forma. L’objectiu era que el procés reflectís el mètode de construcció 

emprat segles endarrere. Primer parets principals, després les internes i, per acabar 

petits detalls com mobles, tombes i il·luminació. Així doncs, la construcció de qualsevol 

dels monestirs comença amb una precària estructura externa, que està dissenyada en 

pedra. Tot i que les limitacions del programa són mínimes, si que impedeixen fer les 

parets del gruix original, un metre i mig. La construcció comença per l’església, després 

el claustre i, a partir d’aquest, les estances annexes s’alcen al voltant. En els casos de 

Santes Creus i Poblet, es creen plantes superiors a sobre de l’ala est i sobreclaustres. A 
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continuació es mobla tot el recinte, s’hi afegeixen detalls que ajudin a una millor 

comprensió de l’ús que es feia a cada sala i es decoren els exteriors.  

En el cas de Vallbona, s’hi crea un petit hort d’herbes medicinals i es decoren els terres 

de la sala capitular i l’església amb tombes. Desgraciadament, les limitacions del 

programa impedeixen reflectir les imperfeccions del claustre, així que es construeix 

rectangular, com hauria de ser. A més, com després del canvi de la sala de monges pel 

dormitori no se sap on va a parar la infermeria, ha estat col·locada als peus de l’església, 

on abans hi havia l’habitació que acollia viatgers i, ara, una petita sala de presentació per 

al públic. 

Com que Santes Creus i Poblet compten amb complexos turístics així com punts 

d’informació i edificis externs, el treball ha estat limitat a reproduir estrictament el 

recinte del monestir en sí, és a dir, les part mencionades al treball. Així doncs, a Poblet 

no s’hi veuen representats el museu ni el palau de l’abat51 i, a Santes Creus, tampoc la 

recepció. A més, les sales que, per diferents qüestions no han pogut estar visitades, no 

tenen detalls interiors, només parets (exteriors i interiors) que ajuden a la visualització 

de l’estructura general. 

Òbviament, les reproduccions no són còpies perfectes. Cal recordar que l’objectiu de la 

recreació dels monestirs és analitzar i comparar l’estructura general dels recintes, no 

fer-ne una còpia al detall. 

 Presentació en un vídeo: 

Un cop acabats el models quedava un dubte en joc. Com presentar un projecte que 

només es troba dins d’un ordinador sense possibilitat de traspassar-ho ni via una unitat 

extraïble ni via Internet? La resposta podria haver estat fàcil. Portar l’ordinador en 

qüestió a la presentació. Desgraciadament, el programari d’aquest és molt lent i només 

per carregar cada monestir es necessiten deu minuts dels que no es disposen en una 

defensa oral com la d’aquest cas. En definitiva, el models estaven fets, però es 

necessitava una manera de posar-los a disposició del jurat. 

Per a resoldre aquest problema l’aplicació en sí va donar la solució. El programa té una 

opció de captura de pantalla i una de gravació pensada per aquella gent que dedica el 

                                                        
51 Que queda apartat del monestir i, a més, no va ser visitat. 
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seu temps lliure a gravar vídeos amb l’aplicació. A partit de veure animacions d’aquest 

tipus on la gent exposa els seus projectes va sorgir la idea de presentar-ho de la mateixa 

manera, a partir d’un vídeo que es realitzaria amb Pinnacle Studio, un programa amb el 

qual ja havia treballat i s’havia familiaritzat l’autora. 

Els vídeos es divideixen en dos tipus de formats de gravació. El primer, fotogrames en 

moviment. Aquestes transicions serveixen de pont entre habitacions. El programa 

compta amb una funció de gravació en moviment que funciona per selecció de punts. 

Pots seleccionar fins a cinc punts que queden anomenats amb les tecles numèriques del 

teclat. Per exemple, per gravar una transició que vagi del claustre al dormitori s’hauria 

de fer la primera selecció al claustre amb el número 4 al punt de visió que es volgués i 

una segona selecció que s’anomenaria amb el número 5 a la visió preferida del 

dormitori. Per començar a gravar, es fa clic a la tecla indicada amb una icona en forma 

de càmera present al menú de gravació de l’aplicació i, en prémer el número 4, la 

càmera es situa automàticament a la posició indicada. En fer clic al 5, el camp de visió es 

desplaça fins la posició 5 i deixa registrat el desplaçament. Per acabar, es torna a fer clic 

a la icona de la càmera. D’aquesta manera també es poden fer plans de visió panoràmica 

seleccionant un punt a cel. Per a més precisió, alguns modes ocults permeten accelerar o 

alentir la càmera o, fins i tot, decidir la durada de temps que necessitarà la càmera per 

anar d’un punt a un altre. 

El segon format és l’estàtic, la part de muntatge interior del monestir. Aquesta va ser la 

part tediosa, recopilar fotograma per fotograma totes les transformacions de mobiliari, 

decoracions i construcció dels diferents projectes. L’objectiu d’aquest format era que 

semblés que l’habitació anava omplint-se. Per aconseguir aquest efecte, el vídeos 

mostren un seguit de fotogrames fets amb captures de pantalla ordenats de manera que 

sembli que, un per un, els mobles vagin apareixent. Però realment el procés seguit per 

capturar les imatges no va ser el d’anar afegint mobles, sinó, molt al contrari, anar 

traient-los. Resultava molt lent anar tallant constantment el procés de captura de 

fotogrames per anar triant el tipus de moble, il·luminació o decorat així que es va 

decidir que seria molt més còmode muntar el monestir sencer i després desmuntar-lo 

poc a poc. Un cop preses les captures, n’hi hauria prou amb ordenar els fotogrames al 

revés a la línia de temps del programa d’edició.  
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Tot i que escrit a la teoria sembla molt fàcil, és inútil negar que va ser un procés basat en 

l’assaig i l’error i que, al principi, va ser complicat desmuntar el monestir en un ordre 

concret. Moltes vegades va ser necessari repetir el procés. Al començament, un error 

molt comú era no tenir en compte el fet que, a la llarga, el vídeo es reproduiria al revés. 

Durant les gravacions es veien parts que no haurien d’estar construïdes encara, parts 

que no havien estat desmuntades i que si es veien, confondrien el receptor. Un altre 

error típic era confondre l’ordre en que els fotogrames eren posats al programa d’edició. 

Aquest error s’entén si tenim en compte que per fer el vídeo de Vallbona, el monestir 

més petit i el que menys sales té, es van necessitar cent trenta-quatre fotogrames i 

quinze transicions52. Caure en l’error és fàcil si treballes amb un nombre tan elevat 

d’imatges. 

En gran part, el coneixements dels cursos de edició de vídeo i fotografia rebuts 

anteriorment a la creació del treball de recerca van facilitar la feina en la part de donar 

forma al vídeo. Només va caldre posar els fotogrames i les transicions una darrere de 

l’altre i, per complementar, afegir-hi detalls com la música o els títols inicials. 

Un cop realitzats els vídeos es van pujar a  Youtube per a millorar-ne la divulgació al 

tribunal53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Per la realització de Santes Creus van caldre noranta-un fotogrames i vint-i-tres transicions i, per a 
Poblet, cent dos fotogrames i quinze transicions. 
53 El link del vídeo correspon a l’annex 26. 
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Conclusions: 

Un cop acabat el treball, s’extreuen diverses resolucions de la hipòtesi plantejada al 

principi de la investigació. La primera qüestió a resoldre, descobrir si existeix un model 

ideal de monestir, queda solucionada. Existeix un model ideal creat pels fundadors de 

l’ordre i, sobretot, pel seu màxim representant, Sant Benet. Aquesta normativa queda 

plasmada en un llibre, la Regla de Sant Benet. 

El segon objectiu, comparar el model ideal amb el monestirs catalans, s’ha dut a terme 

mitjançant la investigació en treball de camp (visites als monestirs) i una anàlisi més 

visual amb les reproduccions en tres dimensions de  cadascuna de les construccions 

cistercenques de Catalunya. 

A partir de l’assoliment dels objectius, la hipòtesi, que els monestirs segueixen la Regla 

de Sant Benet, queda refutada. El monestirs no segueixen les indicacions del Cister 

completament.  

En el cas de Poblet, clarament no segueix les pautes del Cister. L’església està en posició 

incorrecta i, a més, no segueix la austeritat demanada. A Santes Creus el mateix passa 

amb els decorats superflus. També és un error el fet de tenir dos claustres i que algunes 

estances estiguin annexes al primer i algunes altres, al segon. Per acabar, tot i que 

Vallbona sí segueix la màxima de l’austeritat, falla en la resta d’aspectes. No té el 

claustre quadrat, no té el dormitori al pis superior... A més, cap dels tres tenen una 

pedrera a prop. 

Tot i així si que hi ha moltes altres coses que compleixen. Vallbona respecta l’austeritat i 

compta amb una paret est de l’església que compleix perfectament els dictàmens de 

Sant Benet. Santes Creus conserva un dels últims refetors romànics (tot i que sigui 

reconstruït) i una capella de màxima austeritat, la de la Trinitat. Poblet compleix 

perfectament les pautes d’estructura i construcció (a excepció de l’església canviada de 

costat). A més, els tres tenen un riu i un bosc a l’abast i compten amb la presència de 

xiprers als patis. 

En definitiva, el monestirs no compleixen totes les normes del Cister, però realment això 

és el que els fa ser obres arquitectòniques úniques al món i que, tot i no ser fidels a la 

Relga de Sant Benet al cent per cent, si son perfectes a la seva manera. 
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Absis: Intersecció entre el transsepte i la nau principal de l’església. A sobre s’hi alcen 

cimboris o llanternes. També anomenat creuer. 

Adossar: Construir annex, enganxat. 

Altar: Lloc de l’església des d’on el capellà dirigeix la missa. 

Arc de mig punt: Arc que forma una corba, un semicercle a la seva part superior. 

Romànic. 

Arc ogival: Arc que té la part superior acabada en punta. Gòtic. 

Armarium: Biblioteca, s’hi guardaven llibres. 

Arxiu: Lloc d’acumulació d’informació d’una zona o municipi concrets. 

Benedictí, -ina: Que segueix els dictàmens de Sant Benet. 

Calefactorium: Sala de repòs, la única a part de la cuina amb llar de foc. 

Capitell: Part superior d’una columna, enganxa el tronc amb el sostre o la volta. 

Capítol: Grup de membres de la comunitat que resideixen en un monestir. 

Carta caritatis: O de la caritat, va ser escrita per posar bases a la creixent ordre del 

Cister. Per unir en una sola comunitat els independents monestirs cistercencs. 

Cimbori: També dit llanterna, és una cúpula situada a sobre del creuer. És octogonal ja 

que unia els conceptes de Terra (representat amb un quadrat, la Terra era plana, 

quadrada) i Cel (representat amb un cercle, la forma complerta, perfecta). La unió d’un 

cercle i un quadrat és un octògon. A Santes Creus el cimbori està cobert amb teules 

verdes vidriades, signe de l’art mudèjar àrab. 

Contraforts: Estructures robustes situades ambdós costats de l’església. Aguanten 

l’estructura. 

Creuades: Guerres organitzades pel Papa de Roma amb l’objectiu de recuperar Terra 

Santa i cristianitzar-la un altre cop. La primera creuada va durar des de l’any 1095 fins 

el 1099, quan es reconquereix Jerusalem. 
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Creuer: Intersecció entre el transsepte i la nau principal de l’església. A sobre s’hi alcen 

cimboris o llanternes. També anomenat absis. 

Gòtic: Moviment cultural que va des de mitjans del segle XII al segle XVI. 

Lavatori: Petita sala situada al pati del claustre i just davant de la porta del refetor que 

compta amb una font per a rentar-se. 

Locutori: Passadís, lloc de pas. Era l’únic lloc on els monjos de clausura podien parlar. 

Maitiners: Primera pregària del dia. Es resa sobre les tres del matí. 

Monestir: Construcció on el monjos pertanyents a una ordre feien vida. 

Nau: Cadascuna de les voltes que formen l’església. Normalment a les esglésies de mida 

regular en trobem tres. 

Ordre: Grup de monjos que segueixen un corrent religiós concret. 

Ordre de Cluny: Ordre anterior al Cister coneguda per nedar en l’abundància. 

Ordre del Cister: Ordre religiosa coneguda per la seva austeritat i la seva màxima Ora 

et labora. 

Panteó reial: Monestir on s’enterraven els reis i personatges importants. 

Passa plats: Petita finestra que serveix per passar plats entre el refetor i la cuina. 

Quadre monàstic: Conjunt de parts essencials d’un monestir: Església, claustre, sala 

capitular, dormitori, refetor, cuina i sala de monjos. 

Refetor: Menjador 

Romànic: Moviment cultural que va des de mitjans del segle XI al segle XIII. 

Sagristia: Lloc més sagrat de l’església, una petita sala on s’hi guarden objectes sagrats. 

Sarraí: Musulmà 

Scriptorium: Sala de treball on els monjos copiaven llibres. 

Terra Santa: Jerusalem. 
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Transsepte: Nau perpendicular a la nau principal de l’església. Va de nord a sud. 

Ull de bou: Finestra petita i circular. Aporta llum. 

Volta de canó: Part superior d’una nau feta amb arcs de mig punt. Romànica. 

Volta de creueria: Part superior d’una nau feta amb arcs ogivals. Té forma de palmera. 

Gòtica. 

Volta de diafragma: Agrupació d’arcs de diafragma, arcs en forma de costella (d’aquí el 

nom) al sostre d’una sala (normalment el dormitori). Aporten amplitud i alçada a la sala.
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Índex d’annexos: 
 

1. Fulletó del monestir de Santa Maria de Poblet: 

1.1. Annex 1: Planta del monestir 

1.2. Annex 2: Explicació de les estances I 

1.3. Annex 3: Explicació de les estances II 

1.4. Annex 4: Explicació de les estances III i tombes del panteó reial 

1.5. Annex 5: Explicació de les estances IV  

1.6. Annex 6: Explicació de les estances V 

2. Fulletó del monestir de Santes Creus: 

2.1. Annex 7: Context històric I 

2.2. Annex 8: Explicació de les estances I i context històric II 

2.3. Annex 9: Explicació de les estances II i planta del claustre gòtic 

2.4. Annex 10: Explicació de les estances III 

2.5. Annex 11: Explicació de les estances IV 

2.6. Annex 12: Explicació de les estances V 

2.7. Annex 13: Explicació de les estances VI 

2.8. Annex 14: Explicació de les estances VII 

2.9. Annex 15: Explicació de les estances VIII 

2.10. Annex 16: Foto de les tombes a l’església 

2.11. Annex 17: Explicació de les estances IX 

2.12. Annex 18: Explicació de les estances X 

2.13. Annex 19: Planta del monestir 

3. Fulletó del monestir de Santa Maria de Vallbona: 

3.1. Annex 20: Contextualització del monestir 

3.2. Annex 21: Planta del Monestir i explicació de les estances 

4. Annex 22: Contacte amb els monjos de Poblet 

5. Annex 23: Contacte amb els arqueòlegs de Santes Creus 

6. Fragment d’un fulletó dels monestirs del Cister: 

6.1. Annex 24: Davant 

6.2. Annex 25: Darrere 

7. Annex 26: Link del vídeo a Youtube 

*Tota la informació d’aquest annex que ha estat utilitzada per realitzar el treball s’ha aconseguit als taulells d’informació  dels monestirs. 
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Fulletó del reial monestir de Santa Maria de Poblet: 

 

 Annex 1:Planta del monestir: 
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 Annex 2: Explicació de les estances I: 
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 Annex 3: Explicació de les estances II: 
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 Annex 4: Explicació de les estances III i tombes del panteó 

reial: 
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 Annex 5: Explicació de les estances IV: 
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 Annex 6: Explicació de les estances V: 
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Fulletó del reial monestir de Santes Creus: 

 

 Annex 7: Context històric I: 
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 Annex 8: Explicació de les estances I i context històric II: 
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 Annex 9: Explicació de les estances II i planta del claustre 

gòtic: 
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 Annex 10: Explicació de les estances III: 
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 Annex 11: Explicació de les estances IV: 
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 Annex 12: Explicació de les estances V: 
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 Annex 13: Explicació de les estances VI: 
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 Annex 14: Explicació de les estances VII: 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

 Annex 15: Explicació de les estances VIII: 

 

 

 



 
62 

 

 Annex 16: Foto de les tombes a l’església: 

 

 Annex 17: Explicació de les estances IX: 
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 Annex 18: Explicació de les estances X: 
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 Annex 19: Planta del monestir: 
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Fulletó del reial monestir de Santa Maria de Vallbona: 

 

 Annex 20: Contextualització del monestir: 
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 Annex 21: Planta del Monestir i explicació de les estances: 

 

Annex 22: Contacte amb els monjos de Poblet: 

 

Annex 23: Contacte amb els arqueòlegs de Santes Creus 
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Fragment d’un fulletó dels monestirs del Cister: 

 Annex 24: Davant 
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 Annex 25: Darrere: 

 

 Annex 26: 

Reconstrucció dels monestirs cistercencs de Catalunya: 

https://www.youtube.com/watch?v=cPiHp14r1WM 

https://www.youtube.com/watch?v=cPiHp14r1WM

