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Evolució de l’orde monàstic dels benedictins:
de Sant Benet als cistercencs
El següent escrit està concebut com un complement his-
tòric del contingut de la conferència “L’arquitectura del
període medieval: del romànic al gòtic” i de l’excursió
d’avui. En efecte, avui trepitgem terres de la vall del riu
Gaià, on s’alça el magnífic monestir de Santes Creus,
monestir que juntament amb els de Poblet i Vallbona
de les Monges formen la Ruta del Cister per terres tar-
ragonines. Aquests monestirs, tal com preconitzava la
concepció arquitectònica de l’orde cistercenc, compar-
teixen un estil gòtic peculiar, molt auster, estil que de
vegades s’anomena precisament gòtic cistercenc.

Per arribar al Cister, que és una branca de l’orde be-
nedictí i aquest n’és una de l’arbre més ampli del mo-
nacat cristià, començarem per aquest últim i anirem
avançant a través dels segles per veure’n l’evolució.
Primer, però, uns apunts sobre la distinció entre clergat
secular i regular.

El monacat o clergat regular dins l’Església
L’Església cristiana que fou reconeguda com oficial
per l’Imperi romà a finals del segle IV tenia la majo-
ria dels seus fidels entre la població urbana i disposava
ja llavors d’una estructura basada en la comunitat de
creients de cada ciutat important dirigida i governada
per un bisbe. Aquesta estructura jeràrquica: bisbe, els
seus assistents i els fidels, constitueix el que s’anomena
l’Església secular.

Però amb pràcticament la mateixa antigor que aquesta
jerarquia secular l’Església es trobà amb creients que
volien consagrar la seva vida a l’ideal cristià sense es-
tar enquadrats en el clergat secular. En primer lloc foren
els eremites solitaris dels deserts orientals i aviat foren
també les comunitats cenobítiques de monjos dedicats
a l’oració i a la contemplació. La jerarquia eclesial sem-
pre tingué molt d’interès en controlar aquestes comu-
nitats i en enquadrar-les en ordes religiosos aprovats,
amb una regla clara de comportament i sota l’autoritat
d’un superior. Aquests ordes constitueixen l’Església
regular i els seus membres el clergat regular.

Clergat secular i clergat regular

Aquesta divisió i aquests conceptes són importants
perquè les comunitats regulars van tenir molta influ-
ència als temps medievals en la formació de l’espiritu-
alitat de l’occident europeu. No és que durant aquests
segles no existís la jerarquia secular; sí que existia, i
de fet el seu cap a Occident —el papa o patriarca de
Roma— va aconseguir d’imposar la seva preeminèn-
cia sobre els altres bisbes de forma inqüestionable.
Però potser la història de l’Església secular durant tota
l’edat mitjana és tant o més una successió de rivalitats
pel poder —possiblement el paradigma en sigui les
lluites de les Investidures— que no pas una història
exemplar de vida cristiana on els fidels s’hi pogues-
sin emmirallar. Aquesta darrera missió possiblement
l’assumí millor l’Església regular. Un exemple del
que diem és que la cristianització del món rural euro-
peu —el pagus— la dugueren a terme en gran mesura
els monjos i no tant bisbats i parròquies.

Origen i evolució del monacat
El monacat cenobític nasqué a Orient cap al segle IV.
Ràpidament s’expandí cap a Occident on personatges
com Joan Cassià (segles IV-V) i Benet de Núrsia1 (se-
gles V-VI) en pensaren i en regularen la seva organit-
zació i la seva actuació. El darrer —Benet de Núrsia
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— és el fundador de l’orde dels monjos benedictins, i
la seva Regla —amb retocs successius— fou el famós
ora et labora que inspirà la vida dels monjos durant
molts segles. Un altre Benet, Benet d’Aniana2 (segles
VIII-IX), en sintonia amb els corrents rigoristes i re-
novadors de l’anomenat renaixement carolingi, portà
a terme una de les diferents reformes que afectaran els
benedictins al llarg de la seva història per reconduir-
los sempre cap al compliment més fidel de la Regla.

Aquests són els benedictins que fundaren monestirs a
la Catalunya carolíngia entre els segles IX i XI. Són
monestirs com Sant Miquel de Cuixà, Santa Maria
de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Santa Maria
de Montserrat, Sant Cugat del Vallès, Sant Pau del
Camp, per esmentar-ne uns de coneguts, però se’n van
arribar a crear més d’una cinquantena en els comtats
catalans d’aquella època. Val a dir que de tots aquests
la immensa majoria van ser masculins i que els feme-
nins arriben escassament a la mitja dotzena.

Però així com hi ha diverses reformes en l’orde be-
nedictí, hi ha igualment diferents períodes d’abandó
de l’esperit original. Unes i altres es van intercalant i
succeint en el temps. Així poc després de la reforma

Monestirs benedictins a Catalunya als segles IX-XI.

de Benet d’Aniana els monestirs benedictins es van
trobar immersos dins del món feudal i les conseqüèn-
cies negatives d’aquesta nova forma de repartiment
del poder esborraren els beneficis de la reforma. En
efecte, els senyors feudals, amb la seva força, acon-
seguiren de controlar les abadies, que van convertir-
se en els seus béns particulars, de la mateixa manera
que qualsevol altre feu que posseïen. Aquests senyors
per controlar la comunitat monàstica podien imposar
o comprar el càrrec d’abat i col·locar-hi una perso-
na de la família o del cercle de vassalls fidels. Però
aquestes persones imposades no tenien perquè tenir
vocació religiosa, situació que conduïa a una pràctica
secularització del càrrec i a una decadència espiritual
del monestir i dels seus monjos.

La reforma cluniacenca
D’aquesta manera arribem a l’important reforma de
Cluny. El 909 l’abat Bernon fundà aquesta abadia en
terres borgonyones donades per Guillem, duc d’Aqui-
tània. La donació es féu als sants apòstols Pere i Pau,
és a dir, a la seu romana, sota la protecció de la qual es
col·locava el nou monestir. Amb això s’anava a l’ar-
rel del problema sorgit amb el feudalisme. Respecte
a Cluny cap senyor laic —els hereus de Guillem— o
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Interior de la part conservada de Cluny.

la comunitat. És el moment de desenvolupament del
cant gregorià i de cerimònies inacabables.

Tanmateix aquesta obsessió per la brillantor de les
funcions religioses, en estendre’s a d’altres àmbits
eclesials, contribuí a enfortir el paper i actuació de
l’Església en general davant del poble i sobretot da-
vant dels altres poders. Així ens trobem que un papa
reformador de la talla de Gregori VII, impulsor de
l’anomenada reforma gregoriana, era monjo clunia-
cenc.

L’orde del Cister
Una evidència que demostra l’èxit en el pla econò-
mic dels benedictins cluniacencs és l’enorme quan-
titat de béns que rebien els diferents monestirs; béns
deixats en testament pels seus antics posseïdors per a
la salvació de les seves ànimes. A la llarga els cluni-
acencs s’enriquiren tant que l’esperit rigorós inicial
es va anar perdent i van esdevenir uns exemples de
mundanitat que escandalitzaven els seus contempo-
ranis. D’aquesta manera la història es repetia i com
a resposta a l’excessiva riquesa dels monestirs i a la
seva desviació del camí inicial va caldre una nova re-
forma. Aquesta la van emprendre uns monjos que van

Maqueta de l’església del monestir de Cluny (només resta
en peu la part de color blanc).

eclesiàstic —el bisbe de la diòcesi— no podia recla-
mar drets sobre l’abadia ja que depenia directament
de Roma. Aquesta llibertat de govern juntament amb
el desig de rigor i de tornar a l’esperit original de la
regla de Sant Benet van fer de Cluny un centre espiri-
tual, i més tard també material, de primer nivell.

Amb el pas del temps moltes altres abadies van ser
fundades segons aquests principis. Per a totes elles
Cluny actuava com abadia mare i n’exigia la depen-
dència, cosa que es manifestava en el fet que l’abadia
borgonyona es reservava el dret d’elecció dels abats
de les seves filials. Arribà a controlar un nombre
molt gran de monestirs i cases religioses de menor
entitat. Segons els historiadors van ser més de mil
repartits en deu províncies. Curiosament en territori
català van ser molt pocs els monestirs dependents de
Cluny, només quatre: Sant Pere de Camprodon, Sant
Pere de Casserres a Osona, Sant Pere de Clarà, prop
d’Òrrius, al Maresme i Sant Ponç de Corbera al Baix
Llobregat.

En realitat Cluny construí una estructura típicament
feudal de dependència d’uns envers els altres, com
possiblement no podia ser d’altra manera en uns se-
gles on tota relació es concebia com una relació je-
ràrquica. A més hem de pensar que els monjos eren
tots de l’estament dels cavallers i encara que per un
ideal cristià haguessin canviat de vida no podien obli-
dar la seva mentalitat d’estament privilegiat en aquell
món feudal. Així els cluniacencs donaren molt valor
a l’oració, sobretot comunitària, i com que trencaren
l’equilibri de l’ora et labora en benefici del primer
la litúrgia va ocupar un lloc fonamental en els seus
monestirs, mentre que el treball manual, d’acord amb
l’esperit feudal, el van relegar a ser fet pels serfs de

abandonar la seva abadia (Molesme) per fundar-ne
una de nova a Cîteaux (1098), on seguirien fidelment
la regla de Sant Benet i on evitarien tots els excessos
del sistema senyorial feudal. Aquesta és la reforma
cistercenca o dels monjos blancs —ja que es canvia-
ren fins i tot l’hàbit—, per contraposició als monjos
negres cluniacencs.

Durant la primera meitat del segle XII Bernat, abat
de Clairvaux i possiblement el cistercenc més influ-
ent tant dins de l’Església com de la societat del seu
temps, acabà de perfilar l’esperit dels monjos blancs
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i de consolidar-ne l’orde. Assenyalem, per ubicar-ho
geogràficament, que totes aquestes reformes benedic-
tines medievals tingueren lloc en terres borgonyones;
tant Cluny com Molesme, Cîteaux i Clairvaux es tro-
ben relativament a prop de Dijon, que era la capital
del ducat de Borgonya.

Aquest afany per retrobar l’esperit senzill de l’origen
de l’orde benedictí també es va concretar en l’estil dels
edificis, sobretot les esglésies. S’inscriuen en la tran-
sició del romànic de plenitud al gòtic i —com hem dit
a l’inici— sempre dins d’una austeritat desproveïda
d’elements considerats superflus que puguin distreure
els monjos de les seves pregàries i obligacions.

Els monestirs cistercencs a Catalunya tampoc no són
massa nombrosos —això ens indica que els benedic-
tins a casa nostra van mantenir-se fidels a l’esperit
fundacional dels temps carolingis i relativament van
ser pocs els que abraçaren alguna d’aquestes grans
reformes vingudes de la Borgonya—. Les cases cis-
tercenques masculines van ser Santes Creus, Santa
Maria de Poblet, Santa Maria d’Escarp, a l’aiguabar-

Sala del monestir cistercenc de Fontenay, també a la Borgonya, on s’aprecia l’austeritat arquitectònica.

reig del Segre i del Cinca prop de la població de la
Granja d’Escarp, i Santa Maria de Lavaix, al sud de
Pont de Suert i avui sota les aigües del pantà d’Esca-
les. Les femenines van ser més nombroses, unes deu,
encara que avui només resta Vallbona de les Mon-
ges i, en certa manera Santa Maria de Valldonzella,
ja que aquest monestir, avui al carrer del Cister de
Barcelona, ocupa un emplaçament que no és l’origi-
nal. Com podem veure per la situació geogràfica la
majoria d’aquests monestirs van ser noves fundacions
que els comtes catalans van encoratjar per repoblar la
recent conquerida Catalunya Nova.

Ramon Segret
SEAS, març 2020

1. Núrsia és una població del centre d’Itàlia, al nord de Roma.
2. Aniana és una petita població del Llenguadoc, prop de Mont-
peller.

Imatges: l’esquema dels clergats és tret d’internet; el mapa
és de l’Atles d’història de Catalunya, d’Edicions 62; les
fotos són de l’autor.
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L’excursió

L’excursió llarga s’inicia prop de Querol iniciant de
seguida la pujada al cim de Montagut amb un desnivell
de 478 m, passant abans pel castell de Pinyana. Des
del cim es baixa a l’església de Sant Jaume i després
davalla fins al poble de Querol en un descens de 422
m. Són uns 13 km en total.

La curta fa un trajecte en baixada d’uns 100 m des de
Pontils fins a Querol passant per Santa Perpètua de
Gaià en un recorregut pel costat del curs del riu Gaià
d’uns 9 km.

A tota la zona hi dominen les calcàries i dolomies amb
intercalacions de margues (Triàsic) i a la zona alta de
Montagut  les calcàries són de l’Eocè amb algunes
argiles vermelles amb gresos.

Pel que fa a la vegetació el principal domini correspon
a boscos mixtos d’alzina i pi blanc, si bé també hi ha
pinastre pujant al Montagut i pinassa a la baixada a
Querol. Les brolles de romaní les trobem arreu.

Cal destacar algunes freixenedes, alberedes i
pollancredes arran del curs del Gaià de Pontils a
Querol.

Castell de Santa Perpètua de Gaià.

Panorama des del cim de Montagut.

Riu Gaià des del castell de Santa Perpètua.
Totes les fotos són de Jordi Gironès.

Sant Jaume de Montagut i el cim de Montagut.


