
 

 

 

 

 

El monestir tal com avui el coneixem és el resultat d’un llarg procés constructiu. Des de 

la seva fundació al segle IX fins a la disolució de la comunitat benedictina el 1835, ha 

sofert succesives transformacions arquitectòniques per tal adaptar-lo a les necessitats 

canviants de la comunitat monàstica i als llenguatges artístics de les diferents èpoques. 

A aquest procés de transformació cal sumar-hi les diverses restauracions del conjunt a 

partir de 1835, quan deixa de servir a les funcions per a les que havia estat concebut i 

alberga altres usos. El resultat d’aquests més de mil anys d’història és, doncs, la 

sobreposició i convivència d’estils arquitectònics diversos. 

L'antiga abadia benedictina de Sant Cugat del Vallès fou el monestir més important del 

comtat de Barcelona. Es tenen notícies des de l'any 878, en què s'esmenta l'abat 

Ostofred, un precepte del rei franc Lluís el Tartamut. 

 

 
 
El claustre, del qual sabem que s'estava construint l'any 1190, conserva la signatura del 
mestre Arnau Cadell, que consta que va viure al monestir. 
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La construcció de l'església actual es va començar a mitjans del segle XII i es va fer molt 

lentament ja que la façana de l'església es va acabar l'any 1337. La capella de Sant 

Benet, fou decorada cap a 1688 en estil barroc per Pasqual B. Savall. 
 
El conjunt d'edificacions del Reial Monestir està format per l'església que té adossat el 
campanar, el claustre i les seves construccions annexes. Al davant de l'església es troba 
l'edifici del Palau Abacial. Altres elements del conjunt són el Portal Major i la Creu de 
Terme. Envolta el recinte, cap al sud i l'est, el mur de l'antiga muralla exterior. 
 

 

 

 

 

 



El claustre… 

Els 144 capitells del claustre, d'estil romànic, foren esculpits utilitzant pedra de Montjuïc i les seves 

columnes amb pedra de Girona. S’hi poden distingir dues fases en la seva confecció: la primera 

realitzada cap a finals del segle XII i comprenent les galeries de llevant, ponent i nord i la segona, 

probablement de principis del XIII, correspondria als capitells de l'ala meridional...  

Segons la temàtica, hi ha dos tipus de capitells: els decoratius amb temàtica vegetal,  o bé amb temàtica 

animal, amb representacions que no semblen tenir cap significació evident i els narratius, amb escenes 

interpretables i figuratives, la majoria vinculats al cristianisme o escenes monacals ... 

 

 

 

 

 

http://daunis-vendrell.net/visitas20092/santcugat2.html


El segon pis, renaixentista… 

Entre el segle IX i mitjan segle XI el monaquisme viurà un esclat arreu de l’Occident Cristià. Es tracta d’un 

fenomen religiós on la vida en comunitat assumeix un paper preeminent dins l’Església i dins la societat. 

El monacat és una forma de vida religiosa que postula per aquells qui el practiquen una vida contemplativa, 

allunyada dels afers mundans, dedicada a l'oració i regida per preceptes de pobresa i de castedat. 

L’expansió del benedictisme es materialitzà en un ràpid augment del nombre d’establiments monàstics. 

Entre els segles IX i X, es funden bona part dels monestirs benedictins d’Europa Occidental. A Catalunya, la 

febre monàstica, sustentada per la iniciativa dels comtes, dels estaments eclesiàstics i la noblesa local, 

també suposarà la creació d’un nombre molt elevat de comunitats. 

A partir de mitjans del segle X els dominis patrimonials de la comunitat monàstica instal·lada a Octavià, que 

fins llavors havien estat d’una migradesa considerable, iniciaran un creixement espectacular. Deixes 

testamentàries, donacions comtals i nobiliàries, però sobretot de mitjans i petits propietaris aloers, empesos 

per un esperit pietós, i una curosa administració per part de la comunitat dels bens rebuts i adquirits faran 

del monestir de Sant Cugat un dels majors dominis eclesiàstics dels comtats catalans. 

 

El museu explica aquests fets amb tota una sèrie de dispositius interactius molt accesibles per a tothom. 

 


