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Mentre a Sant Genís de Rocafort trobem
un monestir menor, l l igat fonamentalment
a la història de la família dels Castel lvel l ,
molt a prop de Martorell podem
contemplar un exemple de monestir
mostra de tot l’esplendor i de gran influ-
ència en la història del comtat de Bar-
celona i de Catalunya: el monestir de Sant
Cugat del Vallès.

També aquí trobem uns antecedents
paleocristians, en aquest cas els corres-
ponents a una basíl ica destinada al culte
de les relíquies de Sant Cugat, pel que
sembla acompanyada ja d’una comunitat
monàstica.

Desconeixem en bona mesura els esde-
veniments fins a la formació del monestir
medieval, fins que es confirma documen-
talment la seva existència l ’any 877. En tot
cas apareix ja com un centre monàstic de
referència, amb nombroses propietats,
que de manera continuada es veurien
incrementades per deixes successives, de
manera que al segle X, en època de l’abat
Odó, refet de les conseqüències dels
atacs sarraïns del 985, el monestir jugarà
un paper clau en l’ordenació i explotació
de les terres conquerides pels comptes
de Barcelona, amb nombroses propietats
al Bages, al Baix Llobregat i al Penedès, a
més de les possessions del Vallès. En
aquest context, el monestir actua alhora
com un senyor feudal més.

El monestir viurà el seu esplendor amb
anterioritat al segle XIV. A partir d’aquest
moment la seva influència serà inferior,
minvada en part per la d’altres fundacions
com Poblet o Santes Creus, però sense
per això deixar de ser un dels monestir
importants de Catalunya. De fet és molt
probable que els monjos que van formar
la primera comunitat a Santa Genís de
Rocafort, segurament ja al segle XII ,
provinguessin de Sant Cugat, atesa la
devoció i la relació que hi mantenien els
Castel lvel l .

El monestir actual, d’una grandiositat
notable, és el resultat de nombroses
transformacions al l larg de força segles.
.
Trobarem el monestir dins un recite
murallat, amb el palau abacial que mira a
la plaça Octavià; l ’església i el claustre, que
constitueix un dels elements més desta-
cats dins el conjunt i de l’art romànic.

Dins el jardí del claustre es poden obser-
var les restes de la primera basíl ica del
segle V i el l loc on la tradició diu que s'hi
va enterrar i venerar Sant Cugat.

A TOCAR DE CASA: monesti r de San t Cugat

A l’igual que el monestir, el claustre és també resultat d’un l larg procés de
construcció, esdevenint l ’element més destacat del conjunt.Va ser edificat al segle
XII sobre les restes d’un d’anterior, i al segle XVI se li va afegir el pis superior.

Destaca el conjunt de 1 44 capitel ls, segurament obra de diverses mans
d’escultors que havien treballat prèviament a l’obra de la catedral de Girona.
Aquest claustre presenta la singularitat de permetre conèixer l’autor, al menys
d’una part: l ’escultor Arnau Cadell , que va deixar la seva signatura en un dels
pilars, a més d’incorporar a les figures d’un dels capitel ls el que podem
considerar com el seu autoretrat.

A la imatge inferior podem veure el claustre i a primer terme la planta de la
basíl ica paleocristiana.

EL CLAUSTRE
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A TOCAR DE CASA: monesti r de San t Cugat (San t Cu gat d e l Va l l è s )

Vista del monestir des del sud-est
(Fotografia extreta de la Viquipèdia)

Per a més informació sobre la visita al monestir
podeu consultar el web del museu de

Sant Cugat del Vallès:
www.museu.santcugat.cat

El palau abacial es va edificar al segle XIV aprofitant les restes de
part de les torres i muralles que encerclaven l'abadia i al segle
XVII I es va refer considerablement. Funcionalment era la casa de
l'abat i malgrat el seu aspecte de casa forta, el seu caràcter és
auster sense cap detal l que demostri luxe.

A l'exterior encara s'hi poden observar les restes de la
construcció defensiva. L'interior presenta l 'aspecte d'una casa
senyorial catalana dels segles XVII-XVII I però hi subsisteixen restes
de l'edifici primitiu del XIV. Cal destacar dues arcades en una gran
sala de l 'angle sud-est de la planta baixa que conserven parcialment
una decoració pictòrica.

EL PALAU ABAC IAL

L’església presenta una planta amb tres naus, molt
semblants en altura, i tres absis, i va ser edificada entre
els segles XII i XIV, inicialment en estil romànic, i
acabada en estil gòtic, amb la construcció d'una cúpula i
d'un cimbori octagonal, en el creuer, mentre que a les
cobertes s'introdueixen les voltes apuntades.

La façana, datada de la primera meitat del segle XIV,
reflecteix les tres seccions de les tres naus, una mica
més alta la central. Al centre, sobre la porta, s’obre una
gran rosassa amb figures que recorden l'aspecte de
flors i altres vegetals. Les seves dimensions, de 8,2 m de
diàmetre, presenta semblances amb les de la seu de
Tarragona i la de l 'església de Santa Maria del Pi de
Barcelona.

A bada i banda hi ha dues roses més petites i que
indiquen les naus laterals. La portalada és formada per
arcs ogivals en degradació, sobre capitel ls suportats en
columnetes. És coronada per un timpà que en els seus
orígens contenia una pintura amb l'epifania que encara
actualment s'endevina.

L' ESGLÉS I A




