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MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (VALLÈS OCCIDENTAL)
El monestir de Sant Cugat és un conjunt complex, del qual només n’ha

quedat, l’església, el claustre i diverses dependències monacals. Les restes
més antigues se situen en el pati del claustre. Es concreten en la fona-
mentació de la capçalera d’un edifici religiós del segle VII. Tot i que la docu-
mentació ens indica una gran activitat durant els segles X-XI, d’aquest
moment només
n’ha quedat una
part dels edificis
monacals que
envolten l’espai del
claustre. La cons-
trucció de l’església
que tenim avui cor-
respon als segles
XII i XIII. El disseny
de la planta, la
capçalera triabsidal
i dos trams de la
nau, són datats de
la segona meitat
del segle XII.
També pertànyen a
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SANT CUGAT DEL VALLÈS. Església i campanar vistos des del nord-est



aquest moment l’ala de tramuntana i les galeries de la planta baixa del
claustre. Després d’una parada de mig segle es van reprendre les obres, a
la segona meitat del segle XIII, per acabar l’església. Aquestes obres són
les que van acabar la nau, en concret, les tres tramades de ponent de la
nau, el cobriment de tot l’edifici amb una volta de creueria i la construcció
del cimbori sobre el creuer. També es van ampliar, a la banda de migdia, les
tres capelles que se situen entre els contraforts. Durant aquesta represa es
va obrir la gran finestra de l’absis central i la portalada retaule amb la rosas-
sa de sobre, de la façana de ponent.

El monestir es va construir sobre el “castrum octavianum”, lloc on la tradi-
ció situa el martiri i la mort de Sant Cugat, on s’hi havia construït un petit mo-
nument funerari de planta quadrada i que més tard, al segle V, s’hi havia ados-
sat una aula o nau rectangular que es trobava rodejada per una necròpolis i,
ja en època visigoda, final segle VI o principi del VII, un absis que, per dins, és
de planta ultrapassada, de ferradura i pel costat de fora pentagonal.

Sembla que en aquests moments ja hi vivia una petita comunitat monàs-
tica, que, possiblement, fou foragitada i els edificis destruïts pels àrabs,
però un cop conquistada la ciutat de Barcelona, l’any 801, el monestir fou
reconstruït, tot i que no se’n sap res fins el 871, quan en el precepte, que
el rei Lluís el Tartamut va dictar per confirmar els drets i possessions de la
seu de Barcelona, s’hi esmenta la casa de  Sant Cugat i el seu abat.

representacions, sense context, de dos àngels i una imatge de la mare de
Déu en majestat amb el nen, aquesta última situada en el tram de mur que
hi ha entre l’absis central i el de migdia. Mn. Trens va descriure una repre-
sentació de l’apocalipsi amb un pantocràtor i els 24 ancians, ara completa-
ment perduts, a la zona del creuer de la volta, que atribuïa al mateix cercle
que les dels absis laterals.

Texts i fotos: josep m masagué i torné, arqte.
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SANT CUGAT. Façana de ponent i palau abacial.

STRAPPO
Sistema utilitzat per extreure les pintures murals al fresc del lloc on eren
situades. Consistia en extreure la pel·lícula pictòrica sense morter. Per fer-ho
es col·locaven unes teles d’espessor, textura i gruix gradual diferents, que
estaven amarades amb una cola adherent que era soluble a l’aigua. Després
de seques es tallava un fragment de la pintura que tingues les mides pre-
vistes, i amb l’ajuda d’una espàtula, s’anava estirant fins que el fragment de
pintura es desprenia. 
Un cop arrencades les teles s’enrotllaven i es col·locaven dins unes caixes
de fusta plenes de palla, que es tancaven i mitjançant mules, a bast, es
traslladaven a Barcelona.
Si la pintura no era al fresc no es podia utilitzar aquest sistema ja que les pin-
tures no es despendrien. També tenien molts problemes si les parets eren
humides, fet que forçava assecar-les primer.

STACCO
Aquest era un altre procediment, , semblant a l’anterior, però que en aquest
cas s’extreien conjuntament la capa pictòrica i la capa de morter.

TÈCNICA DEL FRESC
Els pigments utilitzats per tal d’aconseguir pinta en aquest sistema eren, en
general, terres o minerals naturals autòctons, com l’aerinita, que ens dóna els
blaus. També s’hi troba el cinabri que devia provenir del sud de la península
i l’atzurita, portat segurament d’Itàlia. (Barral, 1992)



amb un, o una, Maiestas, i
només un dels quatre evange-
listes que l’acompanyaven.
L’estat en que es trobà no per-
met determinar si qui presidia
era el Crist o Maria, tot i que
en la restauració es va decidir
per representar-hi Crist. 

Les pintures de l’absis cen-
tral són força més natura-
listes. La línia, tot i ser impor-
tant, ha perdut el protago-
nisme i s’aconsegueix donar
una certa volumetria a les
figures en combinar les línies
negres i blanques sobre el
color pla.

Les poques pintures que
ens han arribat dels braços
de la creu se situen a la cara
on s’hi obren els absis i són
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Durant el segle X la documentació indica una forta empenta en les activi-
tats immobiliàries ja que estenien les seves propietats per terres de l’Anoia
i del Penedès, a més a més, de la zona del Vallès.

A partir del segle XIII es va consolidar el poder del monestir que havia
anat adquirint durant els segles anteriors, però a final del segle XIV, s’inicià
la davallada amb petites i curtes remuntades fins que, al segle XVI, va per-
dre la seva independència a favor del rei i a partir d’aquest moment els
abats eren nomenats pel rei.

En el segon quart del segle XVIII, després de la guerra de successió, el
monestir aconseguí refer-se i va poder realitzar les últimes grans reformes,
-sala capitular, refetor- i acabà la construcció del campanar, però, el 1835,
amb la llei de desamortització, el monestir fou abandonat i les seves propie-
tats subhastades, l’església passà a ser la parroquial del poble.

La peça més interessant del conjunt és, per l’escultura, el claustre del
monestir. Aquest és un atri, és a dir, un pati envoltat de pòrtics, al qual hi
donen totes les dependències del monestir i que, a través de les galeries,
els monjos es relacionaven protegits de les inclemències del temps.

Les galeries són tancades amb arcs sostinguts amb dobles columnes
que descansen sobre un basament que forma un ampit continu trencat
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SANT CUGAT DEL VALLÈS. Claustre.

SANTA MARIA DEBARBERÀ.Detall de les pintures de la volta.

SANTA MARIA DE BARBERÀ. Absis de tramuntana. Invenció
de la Santa Creu.



només pels passos que permeten l’accés al mig del pati. Els arcs es dis-
tribueixen en tres grups, de cinc arcs cada un, separats per pilastres rectan-
gulars, les quals tenen adossades columnes amb capitells i àbacs per rebre
l’arc corresponent. Aquestes galeries van ser construïdes en dues fases, en
la primera de les quals, es van construir les galeries occidental, oriental i
septentrional, i en la segona fase , la meridional. 

L’escultura dels
capitells de les ga-
leries de la primera
fase s’ha relacionat
amb la del claustre de
la catedral de Girona i
és la que s’atribueix a
l’escultor Arnau Ca-
dell, del qual hi ha una
inscripció a pilastra an
gular de l’angle nord-
est del claustre, al
costat del capitell, nº
109, que hi ha repre-
sentat un picapedrer o

escultor que està treballant un capitel l  de t ipus corinti, es con-
sidera que és la seva representació.

La inscripció hi diu: “HEC EST ARNALLI : SCULPTORIS FORMA CATEL-
LI : QUI CLAUSTRUM TALE CONSTRUXIT PERPETUALE” (Aquest és l’es-
cultor Arnau Cadell, que aquest claustre construí perpètuament). 
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el nom al costat, Judas, que és qui coneixia el lloc on era la creu i, al re-
gistre inferior, hi ha la figuració usual de cortinatges en que acaben les parts
baixes dels absis, en imitació als cortinatges de tela que se solien posar en
els edificis més importants.

L’absis central representa el cicle de la Nativitat, perfectament distribuït
en dos registres. Començant per l’esquerre tenim al primer registre, la Visi-
tació de Maria a la seva cosina Elisabet, el naixement , el bany del nen
Jesús, i l’anunciació dels pastors. En el registre de sota s’hi representa
l’Epifania amb una escena doble, centrada pels tres reis que, mentre un, el
tercer, pregunta al rei Herodes on és el Nen, un altre, el primer, ja és ado-
rant i donant l’ofrena al nen Jesús, el qual se situa a la falda de Maria, en
majestat, l’última escena representa l’entrada de Jesús a Jerusalem. A sota
d’aquest registre s’hi representa el cortinatge usual. Algunes d’aquestes
escenes es completen
en l’arc triomfal, com és
el cas de l’anunciació,
imprescindible en la nar-
ració de la Nativitat, que
estaria situada, en el re-
gistre superior de l’arc
triomfal, a l’esquerra, al
costat de l’escene de la
Visitació. I la ciutat de
Jerusalem, que faltava a
l’escena corresponent,
ve representada, a con-
tinuació, en l’arc triomfal
de la dreta. De tota ma-
nera aquesta escena no
forma part del cicle de la
Nativitat. 

A l’arc triomfal també
hi ha l’expulsió d’Adam i
Eva, sobre la ciutat de
Jerusalem i el judici de
Salomó sota el de l’A-
nunciació. 

A la conca absidal hi
podem observar les
restes molt escadus-
seres d’una màndorla
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1. Capitell historiat amb la Nativitat. 2.Capitell figurat. Lluita entre 2 personatges. 3. Capitell ornamental, tipus corinti.

1. Capitell troncopiramidal vegetal.  2. Capitell fantàsti, figurat.

SANTA MARIA DE BARBERÀ.Absis de migdia. Vida i sacrifici de
Sant Pere i Sant Pau



dia de la Pentecosta, hi
ha dos grups de person-
es, el de l’esquerre és
format per tres personat-
ges, un porta dues
claus, (atribut de  Sant
Pere), l’altre grup se
situa en un marc arqui-
tectònic, el constitueix
un grup nombrós de per-
sones que se situen al
llindar d’un portal. A l’al-
tre costat hi tenim l’esce-
na de la crucifixió de
Sant Pere. A la zona de
sota la finestra s’hi re-
presenta la degollació
de  Sant Pau a la banda
esquerra, i a la de la
dreta hi ha sengles
grups de personatges
que no tenen una identi-
ficació ni una funció
identificable.

A l’absis de l’evangeli
s’hi representa l’exal-
tació de la Veracreu,
escena que no és gaire
usual en els murals del
romànic de català. La
Veracreu, ornada amb
pedreria, és sostinguda
per Constantí i la seva
mare Helena. Al peu hi
ha la resurrecció d’un
personatge que figura la
verificació de l’autentici-
tat de la creu, segons
ens narra la llegenda. Al
registre de sota hi ha
més personatges sense
identificar, només un té
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Els capitells, en
són 144 en total,
mostren una orna-
mentació molt variada
des de la purament
ornamental, amb rep-
resentació vegetal, -
tiges entrellaçades i
palmetes, fulles d’a-
cant, etc- i zoomorfa,
-lleons, ocells, grius,
dracs, etc- fins els
figurats, escenes de
lluita, entre guerrers o
aquests amb animals
fantàstics, vida del
camp o monàsticai
historiats, amb temes

de l’antic i del nou testament, aquests últims són tots situats al costat
de dins de la galeria. 

La galeria de migdia o meridional és la que conté el major número de
capitells historiats, amb temes de l’antic testament, 4 capitells; del nou tes-
tament, 9 capitells. Figurats, amb escenes de cacera, 1; vida monàstica, 1;
fantàstiques, 8.

A la galeria de ponent o occidental, s’hi representen pocs temes histo-
riats, només 1 de l’antic testament i 1 del nou, en els figurats n’hi ha 4 de
lluita entre guerrers o contra animal; i 6 d’escenes de la vida del camp i 9
de fantàstiques.

A la galeria de tramuntana o septentrional, no n’hi ha cap d’historiat, però
sí de figurats, escenes de cacera, 1; de lluita, 2; de vida monàstica, 2; vida
del camp, 1; fantàstiques, 16.

A la galeria de llevant o oriental, hi trobem 3 capitells historiats que tenen
només escenes del nou testament. Figurats, amb escenes de lluita, 1 i de
joglaria 1; de vida monàstica, 1; de vida al camp, 1; fantàstiques, 16. A l’ex-
trem de tramuntana d’aquesta galeria hi ha un capitell que l’hem posat dins
el tema de vida monàstica, on s’hi representa un picapedrer i un monjo que
l’hi ofereix una copa, que connecta amb una llegenda gravada a la pilastra
adjunta, on hi posa que l’escultor d’aquesta obra és n’Arnau Cadell. El
monjo s’identifica com el coper, que és el que repartia la beguda als arte-
sans. Sinterpreta com el suplement de companatge i vi que es donava als
picapedrers a l’edat mitjana.
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Capitell amb el retrat de l’escultor
SANTA MARIA DE BARBERÀ. Detall del reposapeus del rei Herodes.

SANTA MARIA DE BARBERÀ.Absis de migdia. Vida i sacrifici de Sant
Pere i Sant Pau
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Les pintures de Barberà no són totes de la mateixa cronologia, sinó
que van ser fetes en dos moments diferents. Les més antigues són les
dels dos absis laterals i les del transsepte que s’han datat de la meitat
del segle XII, les de l’absis central, posteriors, es daten entre el final del
darrer quart del segle XII a principi del XIII.

La pintura d’aquests absis és atribuïda, com la de Polinyà, al cer-
cle de Cardona, tot i això, la de Barberà té una línia definitòria més
gruixuda que a Polinyà. Els colors que predominen són el vermell i el
blau, aplicats de forma plana, tot i que també hi ha colors terrosos i el
blanc.

La distribució dels espais no s’estructura en registres ordenats, sinó
que cavalquen els uns amb els altres, utilitzant les mateixes figures
per separar les diferents escenes, només el registre superior, que
ocupa tota la semiesfera absidal, se separa de les de la zona del cilin-
dre amb una motllura lineal.

En l’absis de l’epístola, el de migdia, l’espai de la semiesfera és centra-
litzat per la figura de Crist que acull dues altres figures situades als costats
que s’identifiquen amb Sant Pere i Sant Pau.

A sota, en l’espai que hi ha des de la finestra fins a l’extrem esquerre de
l’absis, se’ns hi representa segons M. Trens la predicació de Sant Pere el
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SANTA MARIA DE BARBERÀ (VALLÈS OCCIDENTAL)
Tenim informació del

lloc de Barberanus en el
precepte que el rei
Lotari va dictar per con-
firmar les propietats del
monestir de Sant Cugat
del Vallès. El 1006 ja
s’esmenta un edifici
religiós i els anys 1067 i
1074 es fan donacions
per l’obra de l’església.
La consagració va ser
entre els anys 1116 i el
1137. Les pintures van
ser descobertes l’any
1919, per Mn. Manel
Trens, conservador del
museu Diocesà de
Barcelona, que fins lla-
vors havien estat ama-
gades darrera el retaule
barroc. De tota manera,
la restauració no es va
fer fins l’any 1949.

L’església és un
edifici de planta en
forma de tau, formada
per una nau i els dos
braços de la creu de
plantes rectangulars i
tres absis semicircu-
lars a llevant. Un
encapçala la nau i els
altres dos s’obren en
els laterals de llevant
dels braços. Sobre el
braç de tramuntana
s’hi aixeca un campa-
nar de torre. La cober-
ta de la nau és una
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volta de canó apuntada i la dels dos braços de la creu de mig punt. Els absis,
els braços de la creu i la torre del campanar presenten a la part exterior una
ornamentació de tipus llombard, a base d’un fris d’arcuacions cegues com-
binat amb faixes verticals que omplen i compartimenten cada un dels para-
ments. Al campanar hi ha, a més, un fris de dent de serra. La nau, que no té
el fris d’arcuacions, sí que té el sòcol i les faixes o lesenes als dos extrems,
fet que ens fa pensar que quan van construir la coberta, o reconstruir-la, van
acabar els murs sense repetir els frisos d’arcuacions.

L’ornamentació ens situa la construcció a la segona meitat segle XI, tot i
que, l’absis central devia sofrir un esbaldregament i va ser reconstruït més tard,
potser en el mateix moment en què es reféu la volta de la nau, possiblement,
ja entrat en el segle XIII. Es veu molt clarament una tècnica diferent en l’exe-
cució del fris d’aquest absis comparada amb la dels frisos dels dos laterals.
Aquesta diferència de cronologia ens podria relacionar amb la diferència
cronològica de les pintures interiors, si acceptem però, una pervivència de
l’estil llombard fora ja del seu moment, una arquitectura romànica d’inèrcia,
que es donava en zones rurals, tot i que penso, més aviat, en un voler imitar
l’ornamentació dels altres absis, per mantenir el mateix aspecte i uniformitat
de la capçalera, tot i que
obvien recursos tècnics
dels altres, segurament
per desconeixement i
també perquè els altres
absis eren recoberts per
un arrebossat. De tota
manera en la remunta de
les façanes laterals de la
nau no van refer les
arcuacions però sí que
van mantenir i continuar
les lesenes cantoneres.
Podem considerar que
aquesta remunta no va
coincidir en el temps o
que, en fer-la, van con-
siderar que calia refer les
arcuacions ja que no
tenia relació directa amb
la capçalera i, a més a
més, fer les arcuacions
resultava una tasca força
laboriosa.

Aquest edifici ha estat, de totes maneres, molt reformat, tenia dues
capelles obertes a les façanes laterals i construccions adossades que, en el
cas del braç de migdia del transsepte, se li havia desmuntat mitja façana
incloent-hi els frisos d’arcuacions; a dins tenia buidats en els murs, per la pica
baptismal al costat de l’entrada, la trona, tocant el braç de tramuntana de la
creu, el cor i diferents passos que comunicaven el temple amb dependències

externes. Totes aquestes
transformacions van ser
corregides, amb més o
menys encert en les restau-
racions que s’hi van porta a
terme en els anys 1925 i
1949, que han deixat un
edifici totalment “romànic”
però que la gent del seu
temps no coneixerien. 

Un element molt
important a considerar en
aquest edifici és la pintura
mural al fresc, que cobreix
la totalitat dels absis i una
petita part dels braços de
la creu. El discurs versa
sobre el cicle nadalenc, en
el central, la vida i martiri
de Sant Pere i Sant Pau,
al de l’epístola i l’exaltació
de la Veracreu, en el de
l’evangeli. 
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