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EL MONESTIR 

Pot semblar una obvietat el fet que u n monestir és u n lloc o n v i u e n els 
monjos i les monges, pero la realitat és més complexa. Des que el monacat 
va comencar a estructurar-se com una comunitat de persones, homes o dones, 
que v i u e n en comú segons la tradició de sant Pacomi, els edificis hagueren 
de configurar u n espai que assegurés al mateix temps aquesta vida comuna i 
diversos aspectes c o m el treball, la pregaría, u n isolament físic de la societat, 
uns llocs d'acollida deis hostes i d'atenció ais malalts i pelegrins. 

La imatge que nosaltres tenim ara d ' u n monestir ens ve donada pels 
edificis medievals que coneixem. La regla benedictina establelx uns espais pero 
no ens en dona u n disseny concret, c o m és el cas del famós plánol de Saint 
Gall i que mostra u n espai ideal i mai realitzat en la seva totalitat d ' u n m o 
nestir benedictí. Aquest plánol del pr imer tere del segle ix dibuixat en temps 
de í'abat Gozbert, és sens dubte el document més destacat que tenim del que 
es considera una gran abadia benedictina. L'església ocupa el lloc més impor-
tant i ais seus costats els reserváis a 1'escriptori i la biblioteca. A l voltant hi 
ha diversos espais oberts i sales dedicades ais novicis, malalts, tallers, acollida 
d'hostes i pelegrins, espais per ais treballadors i també magatzem i quadres així 
com els talléis deis múltiples oficis que es desenvolupen en u n gran monestir, 
sense oblidar la infermeria amb la farmacia i el jardí de les plantes medicináis 
i el cementiri . Tot s'estructurava al voltant d 'un gran claustre, com en la casa 
romana ciássica. 

El monestir está vertebrat en dos espais que el caracteritzen. L'església, 
lloc de pregada de la comunitat i , sens dubte, el més important del conjunt 
de dependéncies , i el claustre, que c o m una mena de placa major d ' u n petit 
poblé serveix per relacionar tots els llocs de la vida comuna i que per la seva 
característica d'espai tancat a l 'exterior és u n b o n exemple de la separado del 
món tan important en Pespiritualitat monástica de tots els temps. A l seu v o l 
tant veiem les dependéncies o n v iuen els germans i realitzen algunes activitats 
compatibles amb el silenci i la disponibi l i tat física de l'espai. 
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Sant Benet no ens parla del l loc que han d'ocupar aquests espais, pero 
la regla n'estableix uns quants de comuns: 1'oratori, o n els monjos van a pregar 
en comunitat o en privat (c. 52), el refetor, o n mengen en silenci tot escoltant 
una lectura adient (c. 38), la cuina o, m i l l o r di t , les cuines (c. 25), el d o r m i t o r i , 
on cadascú ha de d o r m i r en el seu p r o p i Hit (c. 22), una infermeria per ais 
malalts (c. 36), u n lloc per guardar la roba (c. 55), diversos talléis per fer els 
treballs manuals (c. 57) —entre els quals després prendía u n paper rellevant 
l 'escriptorium per copiar els manuscrits—, u n l loc particular perqué hi resideixi 
l'abat (c. 56), una portería a l'entrada del monestir per rebre les persones que 
vénen de fora (c. 66), u n lloc per reunir-se tots els germans i parlar de les coses 
de casa, el que d i e m una Sala Capitular (c. 3) i u n lloc per ais hostes que fan 
estada al monestir pero que n o s'ajunten amb els monjos (c. 53)- A més, el 
legislador ens recorda que els monjos n o han de sortir fora sinó que han de 
teñir totes les coses dins del clos del monestir: forn , molí, magatzems, etc. Tot 
aixó ben ordenat ens dona u n espai harmonios i práctic, generalment gran i 
ben organitzat, que anomenem u n monestir benedictí. És cert que h i ha altres 
tradicions monástiques c o m la cartoixana que han donat lloc a una distribució 
de les construccions adient a les seves necessitars propies. També tenim els 
canonges, regulars i seculars, que feien vida en comú i que en la distribució 
de les seves cases donen una imatge mol t semblant a la deis monestirs, fins al 
punt que sovint la gent c o n f o n una canónica amb u n monestir. Q u e l c o m de 
semblant, pero no tan exactament, succeirá amb els ordes mendicants i els seus 
convents. Cal saber distingir entre u n monestir, una canónica i u n convent, i 
també entre els seus estadants respectius, u n monjo , u n canonge o u n frare. 

N o h i ha dubte que la gran empresa que representa Cluny a principis 
del segle x ajudá en gran manera que la imatge del monestir benedictí es fixés 
def init ivament i també agafés una importancia que encara avui veiem en les 
grans abadies que han arribat fins ais nostres dies. El fet que gairebé des de la 
seva f u n d a d o i durant u n llarg període de 229 anys aquesta abadia, cap d 'un 
veritable orde monástic, estigués presidida tan sois per cinc abats consecutius, 
homes de gran santedat i amb unes característiques de govern excepcionals, féu 
que la presencia benedictina i el sen paper espiritual, cultural i també econó-
mic fos mol t important , per no dir imprescindible . Vegem, només de passada, 
aquests abadiats: 

— O d ó (927-942), 15 anys. 

—iMaiol (942-994), 52 anys. 

—Odi ló (994-1049), 55 anys. 

— H u g (1049-1109), 60 anys. 

—Pere (1122-1156), 34 anys. 

La presencia de centenars de petits i grans monestirs a tota PEuropa 
cristiana del moment i fins ben entrada l'edat moderna ajudá a formar una 
xarxa que afavorí notablement el desenvolupament económic , c o m p o d e n ser 
els conreus de terres i boscos, el manteniment de ramats amb tots els produc-
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tes derivats, la construcció de grans edificis que avui encara ens sorprenen i 
meravellen per la seva alta qualitat. Després tota aquesta experiencia passá al 
Cister, que l'adaptá a les seves propies necessitats. 

Un monestir és un món petit, o no tan petit. Tot está estructurat i or-
ganitzat fruit de l 'experiéncia deis segles i d'una vida ordenada sense lloc per 
a la improvisado . Aixó es reflecteix en els edificis. Els monjos passen tota la 
seva vida dintre deis seus murs i sant Benet recomana que n o s'hagi de sortir 
a fora, que totes les coses necessáries les t rob in dintre del clos del monestir. 
Aquesta deu ésser una de les causes que els monestirs no siguin petits, ne-
cessiten u n espai diguem-ne existencial on la vida transcorri sense estretors ni 
cap mena ele privacions físiques. L'ascética és una altra cosa, pero el marc on 
es desenvolupa generalment és gran, de vegades fins i tot magnífic i diríem 
que sempre bonic; no és imaginable u n monestir lleig, sempre está net i ben 
ordenat i malament que no ho estigués, llavors voldria dir que lcom de negatiu 
de la comunitat que l'habita. 

El monestir benedictí rebé després del 1098 uns canvis substanciáis, pero 
no estructuráis, quan a la Borgonya aparegué el Cister. H e m de descriure aquesta 
nova forma de viure la vida benedictina per entendre el monestir cistercenc, 
un espai per a l 'espiritualitat i el treball , i també, és ciar, per a la vida d'uns 
monjos que vol ien seguir al més f idelment possible la regla de sant Benet. 

EL CISTER 

La data oficial de la creació d'aquest órele és el 21 de marc del 1098. 
En un lloc apartat i molt solitari de la Borgonya anomenat Cister, Cistercium o 
Cíteaux, segons es v u l g u i anomenar, l'abat Robert amb alguns monjos de Mo-
lesmes volen fer una experiencia de vida monástica benedictina més rigorosa, 
més conforme, segons creuen ells, a l'esperit de la regla. Aixó en realitat no 
és una cosa nova. No deu ésser una simple casualitat que en el segle xi apa-
reguin moviments monástics, dintre i fora del món benedictí, que vo len una 
major austeritat i simplicitat. La riquesa de la vida benedictina de Cluny potser 
portava una mica a aquest esperit. La Camáldula de sant Romuald juntament 
amb la reforma de sant Pere Damiá, introdueLxen u n aspecte eremític a la 
vida monástica segons sant Benet, cosa que el l no té molt present. Poc temps 
després, l'any 1084, sant B a i introduirá una nova forma de vida monástica a 
mig camí entre 1'eremitisme i el cenobi amb la cartoixa, fundació seva original 
a la Chartreuse p r o p de Grenoble en u n lloc d'una gran sol i tud. A l segle se-
güent, el XII, veurem c o m sant Norbert reforma els canonges reguláis i funda 
a Premontré un n o u orde canonical de forta influencia monástica. Si pensem 
en els seus ovígens, en els aspectes comuns que tots ells teñen, austeritat, 
simplicitat, pobresa, inspi rado en les fonts origináis, i , cosa curiosa, tots amb 
u n hábit blanc, llavors sense tenyir, no ens hem d'estranyar del moviment de 
Cister, que és u n fill de la seva época. És veritat que va teñir u n gran éxit en 
el qual h i va teñir molt a veure l'entrada el 1112 d ' u n novic i excepcional com 
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era Bernat de Fontaines, que després va marcar d'una manera decisiva tot l 'orde 
i del qual l'aspecte que més ens interessa, les construccions, va ésser u n deis 
més importants i , sens dubte, el més conegut. 

Els tres priméis abats, Roben, Alberic i Esteve Harding , van comencar, 
gairebé sense saber-ho n i desitjar-ho, una gran aventura de l'esperit i també 
de la cultura europea. A v u i , la presencia de centenars d'abadies cistercenques, 
més o menys en b o n estat de conservado, f o r m e n part del patr imoni cultural 
i espiritual de la nostra Europa. N o va ésser una s i tuado rápida i immediata, 
va necessitar el seu temps i les seves persones providenciáis. Quan es funda 
el n o u monestir encara resta ben Uuny del pensament deis abats fundadors la 
idea de crear u n nou orde monástic. Si m i r e m , per exemple, les miniatures deis 
primers llibres cistercencs que es troben a Di jon , veurem que no es diferencien 
gens de les d'altres monestirs contemporanis. De la seva arquitectura no en 
tenim rastres pero no sembla que se'n qüestioni la decorado, si bé aquesta 
devia d'ésser mol t reduida per motius económics i també de rebuig del mo
nestir benedictí d'origen. Será sant Bernat qui donará al Cister el color que tots 
coneixem. H i arriba el 1112, i la seva gran personalitat el féu J'any 1115 abat 
de la nova f u n d a d o de Claravaü, seguida en poc temps per Trois-Fontaines en 
1118 i Fontenay el 1119 i moltes altres que faran que després de 1124 la seva 
polémica amb Cluny es consideri c o m a cosa propia de tot l 'orde. En aquest 
context b e m d'entendre la seva famosa apología a Gui l lem, abat de Saint-Thierry, 
de 1125, que será c o m una mena de carta fundacional de Parquitectura cister-
cenca. Després de 1128 Bernat és u n deis personatges més importants d'aquest 
segle XII , la influencia del qual s'estendrá fins al 1153, data de la seva mort. La 
seva herencia perdura en Parquitectura fins ben entrat el segle xin, i ens deLxá 
una de les manifestacions artístiques més boniques de Pedat mitjana. Després, 
com passa amb tots els grans moviments espirituals, el temps anirá anivellant 
el terreny i el segle xiv n o es diferenciará en Pessencial deis altres moviments 
monástics i , en especial, del benedictí, significat per Cluny, que per la seva part 
havia t ingut la máxima esplendor en el període deis segles x al XII , en qué els 
grans i sants abats el governaren i feren d'aquest veritable imper i monástic un 
referent cultural , social i espiritual de PEuropa que s'anava constituint després 
del renaixement carolingi. 

L'ARQUITECTURA C1STERCENCA 

És evident que els primers monjos cistercencs no van teñir cap intenció 
de crear u n corrent arquitectónic o artístic. Ells van ésser filis del seu temps 
i prengueren alio que tenien a Pabast per bastir els seus monestirs. Tampoc 
no p o d e m dir que els mendicants creessin Part gótic o els jesu'ites el barroc. 
Simplement, els anava mol t bé pels seus interessos. 

L'arquitectura cistercenca és la transició del románic al gotic tal c o m es 
trobava a la Borgonya a principis del segle xii , despullada de la seva decorado 
segons les idees de sant Bernat. Aixó n o obstant, c o m a conseqüéncia, es crea 
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uns espais d'una bellesa intemporal i d'una forta cárrega estética i espiritual. 
La possibilitat de practicar més obertures ais muís féu que la l l u m prengués 
u n protagonisme fins llavors desconegut i que en el gótic arribará a la seva 
plen i tud . L'any 1130, l'abat Suger amb les obres que realitzá a l'abadia de Saint 
Denis a París comencá una nova etapa que posará ['arquitectura medieval ais 
més alts nivells técnics i estétics que tots conerxem. S'inspirá en la filosofía 
platónica, que dona u n gran protagonisme a la l l u m , cosa que es pot relacionar 
també amb les expressions de l'evangelista Joan quan identifica la divinitat amb 
la l l u m , certament increada, no la física, i el gran simbolisme que representa 
el b i n o m i litúrgia-ritme del dia amb el que durant tota la jornada el monjo 
acompanya les seves hores canóniques. Tot aixó arribará durant el segle xii a 
la seva total realització, a Chartres ( 1 1 9 4 ) , Sens (1144), Laon Paris, Canterbury 
(1175) i en els segles següents peí Camí de Sant Jaume entraran a la península 
Ibérica; Burgos, Lleó, etc. 

Els cistercencs es mantindran sempre amb una total fidelitat ais models 
origináis i fins al segle xiv encara construirán amb aqüestes formes tan carac-
terístiques, despullades i senzilles, malgrat que u n n o u estil f loria, sobretot en 
catedrals i canóniques, i és u n cert arcaisme fruit del seu p r o p i esperit tradi
cional. 

Les esglésies i les altres dependéncies monástiques, refetors, capítols, ca-
lefactors, etc., no tenien cap altra decoració que les simples arestes deis murs, 
els angles i les columnes d'una mínima ornamentació, sempre geométrica i 
f loral , o sense res. S'arribá a originar uns espais que entren dintre deis corrents 
artístics que al Uarg deis segles han travessat la nostra cultura creant u n món 
auténtic, ríe en l'esperit i simple en les seves formes. Pensem, com déiem al 
comencament, que aixó tampoc no és exclusiu deis cistercencs. Monestirs o 
canóniques com Vilabertran, Be l lpuig de les Avellanes o sant Vicenc de Cardona, 
per citar uns exemples prou coneguts, podr ien ésser de la total complaenca 
de sant Bernat. Igual que ais nostres dies les esglésies de le Corbusier o els 
vitralls de Manessier. 

A casa nostra, quan parlem deis monestirs cistercencs ten im al davant 
tres exemples excepcionals per la seva qualitat i bellesa: Poblet, Santes Creus i 
Vallbona de les Monges, grácies ais quals les idees abstractes de Parquitectura 
preñen una realitat material. Encara és més important que aquests monestirs 
t inguin en les seves esglésies dues línies diferents, pero no menys cistercen-
ques totes dues. Poblet ens mostra la riquesa d ' u n absis desenvolupat amb una 
giróla i les capelles absidials corresponents, mentre que els altres monestirs 
teñen Pespai quadrat tan característic, encara que no exclusiu, de les esglésies 
cistercenques. De tots dos models en tenim exemples nombrosos i , fins i tot, 
del pr imer en tenim a Pointigny, una de les quatre primeres abadies fundades 
peí Cister en els seus inicis. 

Els cistercencs adaptaren el pía benedictí a les seves necessitats, i , així, 
van donar importáncia al treball deis conversos o germans Uecs, i els instal-laren 
al claustre a Pala de ponent ben a p r o p de la porta de sortida de la clausura 
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per tal que quan anaven a les granges i altres llocs propers de treball no tren-
quessin el silenci i recoll iment del claustre. D e vegades, les seves dependéncies, 
d o r m i t o r i , magatzems i refetor, s'aillaven físicament del claustre per mitjá d 'un 
llarg corredor que els portava directament a l'església, amb una porta d'entrada 
propia , sense que haguessin de trepitjar el claustre. 

També volgueren comunicar el d o r m i t o r i deis monjos amb l'església, 
llavors el situaren damunt de la sagristia, el capítol, el locutor i i la sala de 
monjos. Aixó comportava construir una ¡larga escala al creuer que permetia 
ais monjos arribar ais oficis de vigílies, a la nit , directament des del d o r m i t o r i . 
Durant el dia uti l i tzaven una altra porta que comunicava amb el claustre prop 
de l'entrada del capítol. 

El treball manual comporta també que davant del refetor, i per rentar
se les mans abans deis ápats, h i hagués una font aixoplugada per u n templet 
de pedra. En tenim també bonics exemples i potser u n deis mil lors és el de 
Santes Creus. 

El fet que els cistercencs adoptessin en la seva estructura jurídica la filiado, 
és a dir, la relació mare-filla entre la casa fundadora d 'un monestir i la seva 
filial, ajudá en gran manera que Parquitectura cistercenca tingués u n aspecte 
p r o p i i sense possibilitat de confusió. Les formes arquitectóniques s'escamparen 
per tot Europa creant una xarxa de monestirs amb una personalitat artística i 
espiritual propia . Malauradament, la destrucció soferta per gran nombre d'abadies 
a causa de les guerres de religió o les idees sorgides de la Revolució Francesa 
fa que s'hagi trencat mol t sovint aquesta cadena de monestirs filiáis que tenien 
entre ells grans afinitats constructives. Per dir u n exemple proper, l 'arbre ge-
nealógic de Poblet és: Cister-Claravall-Grandselve-Fontfreda-Poblet i aquest fundá 
Piedra-la Real-Benifacá. Només resta sencera Fontfreda per poder comparar-la 
amb Poblet, cosa que ens permet veure la gran semblanca en molts aspectes 
entre la mare i la filia. 

No h e m de pensar quan diem austeritat constructiva que els monestirs 
siguin sinónim de pobresa. Quan pensem en esglésies com la d'Alcobaca, refetors 
com el de Huerta, claustres com el de Fontenay o capítols i dormitor is com 
els de Poblet ve iem que els edificis són austers pero de cap manera pobres, 
en el món feudal on estaven inserits els edificis religiosos tenien tota una altra 
categoría, ben l luny deis conceptes actuáis. 

Ara que es parla i es treballa per a la unitat europea, el món cistercenc 
amb aquesta xarxa de monestirs representa el m o d e l d 'un esperit d'unita<", que 
no és uni formisme, que valdría la pena considerar i no deixar de banda. 
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