DESCOBRIM EL MONESTIR
Seguint qualsevol dels camins que hi menen –l’apte per a vehicles o bé el que passa pel cim de la
carena- arribem davant mateix de la façana de migdia del monestir. Ens trobem en una petita
esplanada, ara enjardinada, que deixa entreveure una gran margera de pedra, lloc d’on es va treure i
trencar la pedra fa un millenni per a edificar el monestir. Som a Sant Pere de Casserres.
EL PER QUÈ DEL SEU NOM
Un document, datat l’any 898, esmenta que en aquest lloc hi havia un castell termenat o Castrum
Serrae. Aquest primitiu castell constava d’una torre rectangular de pedra, tipus talaia, que
desenvolupava una funció estratègica i defensiva del territori i de les vies de comunicació. Al seu
interior hi havia una petita església dedicada a Sant Pere que, més tard, els vescomtes d’Osona i
Cardona decidiren convertir en monestir benedictí.
Tradueix del llatí l’expressió :
Castrum Serrae
Relaciona l’expressió llatina i la documentació històrica que se t’ha donat abans, amb el nom
actual del monestir.

ELS MOTIUS DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ
Els vescomtes d’Osona-Cardona van ser els fundadors del monestir. Aprofitaren com a base una
església ja existent, que es trobava dins l’àmbit d’un dels castells que tenien confiats pel comte de
Barcelona-Osona. Era un lloc aïllat del món però, per aquest mateix motiu, ideal per a viure-hi una
comunitat de monjos.
L’edificació d’un monestir per part d’una gran família senyorial o vescomtal no era un fet insòlit en
aquells temps. Se’n van fundar molts; són els anomenats monestirs senyorials.
Tot això indica que els anys al voltant del primer millenni van ser anys d’expansió de les famílies
senyorials i comtals i també moment d’una forta religiositat al país.
Se sap que l’any 1005 la vescomtessa Ermetruit va demanar al comte Ramon Borrell el ple domini
de l’església de Sant Pere i del territori adjunt per a iniciar les obres. Tant el comte com la comtessa
Ermesenda, que també signà la dotació, ho van fer per salvar la seva ànima i la dels seus
progenitors.
Tot i que, com s’ha dit, a inicis del segle XI era habitual per part dels nobles fundar monestirs en els
seus dominis, en el cas de Casserres hi podria haver un motiu especial: demanar a Déu fills o
descendència per algun dels vescomtes de l’època, fet que podria tenir relació amb la llegenda del
Cos Sant –cos momificat d’un infant- que s’ha guardat i venerat a Casserres durant molts anys.

Representa la següent documentació d’una part de la família vescomtal d’Osona-Cardona en
forma d’arbre genealògic. Pots consultar aquest web http://www.myheritage.es/family-tree-builder
Encercla amb un color la comtessa Ermetruit que fou la vertadera impulsora del monestir de
Sant Pere de Casserres.
Ermemir I, (911-929), vescomte. Casat amb Emma i pare del vescomte Guadall I i del bisbe Guisad
I d'Urgell.
Guadall I, (938-978), vescomte de Cardona. Casat amb Ermetruit de Pallars, pare dels vescomtes
Ermemir II, Ramon I i del bisbe Arnulf de Vic.
Ramon I, (977-1010), vescomte de Cardona. Casat amb Engonça i pare del vescomtes Bermond I,
Folc I, i del vescomte i bisbe Eribau d'Urgell.
Folc I, (1005-1040), vescomte de Cardona. Casat amb Guisla de Barcelona i pare del vescomte Ramon
Folc I i del vescomte i bisbe de Barcelona Folc II.
Ramon Folc I de Cardona, (? 1040-1086), vescomte de Cardona. Casat amb Ermessenda de
Girona, i pare de Ermessenda de Cardona.
Bernat Amat de Cardona olim de Claramunt (1082 - 27 d'abril de 1151), fill d'Ermessenda de
Cardona i Deodat Bernat de Claramunt i net de Ramon Folc I de Cardona. Va ocupar el càrrec el 18
de maig de 1098. Casat amb Almodis de Barcelona (darrera vescomtessa enterrada a Casserres) i
pare de Ramon Folc II de Cardona.

L’ÈPOCA HISTÒRICA
Consulta bibliografia diversa sobre el monestir i situa en aquest eix cronològic les dates següents
a) Any que la vescomtessa Ermetruit féu iniciar les obres de construcció del monestir.
b) Primera vegada que s’esmenta un abat i monjos a Casserres.
c) Es consagra l’església.
d) Casserres passa a ser un priorat.
e) El monestir de Casserres s’uneix al de Cluny i perd la seva independència.
f) El monestir inicia la seva decadència.
g) El país pateix un terratrèmol que fa caure la volta de la nau de tramuntana de l’església.
h) Passa a mans dels jesuïtes de Betlem de Barcelona i s’acaba la vida monàstica a Casserres.

s.XI

s.XII

s.XIII

s.XIV

s.XV

s.XVI

s.XVII

s.XVIII

s.XIX

s.XX

s.XXI

Digues quants lustres i decennis han passat des de l’any de construcció del monestir.

Expressa en segons el temps transcorregut

Durant uns anys hi va haver vida monàstica; després el monestir va ser utilitzat per altres usos.
Indica a l’eix cronològic els anys que va ser habitat per monjos. Pots fer-ho amb un color.

A partir de l’observació de l’eix cronològic, digues a quina edat històrica es va construir aquest
monestir?

Esmenta els tres estaments socials propis d’aquesta edat i acompanya’ls d’una breu descripció.
Pots afegir-hi imatges representatives.

Feu, per grups, una petita recerca i busqueu informació i imatges de les altres Edats de la
Història. Ha d’incloure la durada de cadascuna i les característiques més elementals.
Després, podeu crear una línia de temps per a representar-les. En aquest web trobaràs diferents
models : DIPITY http://www.dipity.com

L’EDIFICI
LA MATEMÀTICA EN L’ARQUITECTURA
El Monestir de Sant Pere de Casserres és un dels monuments més excepcionals de l’arquitectura
catalana del segle XI. El seu mèrit principal rau en el fet de guardar la distribució neta i simple dels
antics monestirs benedictins i, és per això, que pot considerar-se un model de com eren aquests
edificis en aquella època.

En aquesta imatge de l’exterior del monestir pots veure que l’edifici té elements que formen
figures planes però n’hi ha d’altres que tenen volum.

Enganxa gomets de dos colors diferents segons si les figures són planes o tenen volum. Fes la
llegenda corresponent.

LES FIGURES PLANES
Observa les figures planes més habituals, escriu el nom de cadascuna i posa una creu a les que
vegis representades al monestir, en el quadre que tens a continuació.

FIGURES PLANES

Quines són les que dominen més?

NOMS

LES FIGURES AMB VOLUM
Observa ara el campanar i encercla en aquest quadre que mostra els diferents poliedres :
a) La figura geomètrica que forma la torre.
b) La figura geomètrica que forma la teulada del campanar.

En aquesta fotografia del campanar de Sant Pere, marca les dues figures anteriors i anomena-les

Relaciona per mitjà de fletxes les figures esfèriques del monestir amb aquestes :

ELS ANGLES
Si observes aquestes imatges, veuràs que a l’edifici apareixen diferents angles. Assenyala’ls
amb colors diferents segons la seva obertura.
-

Angle Recte

-

Angle Agut

-

Angle Obtús

-

Angle Pla

CALCULEM EL PERÍMETRE DEL MONESTIR
Veient la situació concreta del monestir i davant la perillositat que pot representar, proposem ferhi una tanca per protegir aquells que el visitin.
Amb l’ajuda d’una cinta mètrica, mesureu tot el contorn construït i digueu els metres de tanca que
s’han de comprar.
............ metres

Enganxeu fotografies fent aquesta activitat.

Si cada metre de tanca val 87’62 €, quin serà el seu import?

El monestir pertany al Consell Comarcal d’Osona i és per això que es fa un descompte d’un 5% al
preu que s’hauria de pagar en concepte de tanca. Quin serà doncs l’import final?

I LONGITUDS DIVERSES

Mesura la longitud de cada costat del claustre. Pots anotar-ho a la fotografia.

Digues els metres totals que mesura el contorn del claustre :
....................... metres

Calcula els metres que camina un monjo del monestir després de fer 36 voltes al claustre.

Digues ara les voltes que ha de fer per arribar a 3 km.

Mesura el diàmetre d’una de les bótes de vi que hi ha al celler del monestir.

Calcula ara la longitud de la circumferència. Recorda la manera com es realitza aquest càlcul.

DADES :

OPERACIONS :

RESULTAT FINAL :

Explica detalladament el procés de treball que has seguit.

Fes el mateix amb l’altra bóta i compara les dues mesures. Són iguals les dues bótes?

MESUREM SUPERFÍCIES
Abans de començar, repassarem alguns conceptes ja treballats.
Retalleu una tira estreta de paper que mesuri un metre de longitud. Aquesta tira representa un
metre lineal = 1m.
Entre tots construïu un quadrat de paper que cada costat mesuri el mateix que la tira de paper; és
a dir : 1 metre lineal. Tindreu un metre quadrat. Recordeu que es representa així : 1m2

Imagineu-vos que cal enrajolar el terra d’una de les estances del monestir.
D’entrada sabríem les rajoles que necessitarem?

Què hauríem de saber primerament?

Recordeu que mesurar la superfície d’un espai concret vol dir calcular la seva àrea i que, per fer-ho,
utilitzem un quadrat com a unitat.
Repartiu-vos per grups i penseu quina estratègia podríeu fer servir per calcular l’àrea del
LOCUTORI. Imagineu-vos que no teniu cap eina per mesurar; només el quadrat de cartró que fa
un metre de costat.
Poseu en comú les aportacions de cada grup i porteu-les a la pràctica.
Indiqueu quant mesura aquest espai.
Àrea del Locutori ..................

Quina unitat de mesura es fa servir per indicar la superfície d’un espai?

Expliqueu amb detall el procediment que heu fet servir per aconseguir el que se us demanava.

LES FÓRMULES
L'àrea o superfície d'una figura plana es pot saber utilitzant quadrats d'una mida fixa. Cal comptar el
número de quadrats que hi cap a dins.
A nivell pràctic, però, és habitual fer servir fórmules o càlculs determinats que ajuden a mesurar les
figures.
Busca les fórmules adequades per a calcular l’àrea de cadascuna d’aquestes figures :

FIGURES PLANES

NOMS

FÓRMULES

LA DESCOMPOSICIÓ DE FIGURES PLANES
A vegades, mesurar superfícies planes porta dificultats perquè hi ha més d’una figura junta; llavors
cal descomposar-les o separar les diferents figures que hi ha.
Observa la nau central de l’església del monestir i fixa’t que està formada per més d’una figura.
Pinta les figures que hi vegis amb diferents colors i digues quines són.

Amb l’ajuda d’una cinta mètrica mesura els costats de la primera figura i calcula’n la seva àrea.

Aprofitant la mesura d’un dels costats de la primera figura i sabent que la fórmula per calcular
l’àrea del semicercle és A= π . R2 , indica la superfície de la segona figura.
2

Ara suma els dos resultats i sabràs quant mesura la nau central de l’església de Sant Pere de
Casserres.
FIGURA-1 +
.......... m2

FIGURA-2 = .............. m2 / nau central de l’església
.......... m2

QUINA ÉS LA CAPACITAT DE LA CISTERNA?
Com saps, al mig del claustre hi ha una cisterna excavada directament a la roca que recull totes les
aigües pluvials. Busca informació de :
a) La llargada

=

b) L’amplada

=

c) La fondària

=

Digues ara quina quantitat de litres d’aigua pot arribar a emmagatzemar.

Explica amb detall el procés que has seguit per arribar al resultat final.

Encercla la unitat adequada :
Km2

m

cm

m2

mm

m3

LES ESTANCES INTERIORS
Per grups, entreu al monestir i visiteu-lo. Interpreteu aquest plànol i completeu la llegenda indicant
al costat de cada número l’estança a què es refereix.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

11.

Els monjos de Casserres havien de seguir les normes tal com els dictava la Regla de Sant Benet,
que era el seu fundador.
Relaciona aquests fragment de l’ordre de Sant Benet amb les estances més importants del
monestir : església, claustre, escriptòrium, cuina, refectòrium, dormitori i hospici.
Que per dormir tingui cadascú el seu llit. 2 Rebin el parament dels llits d'acord amb l'estil de vida, segons la disposició del seu
abat. 3 Si és possible, que dormin tots en un mateix local; però, si el nombre no ho permetia, que reposin de deu en deu o de vint
en vint, amb ancians que estiguin per ells. 4 Que al dormitori cremi contínuament un llum fins a la matinada.

Han de dormir vestits i cenyits amb cinyells o cordes, de manera que mentre dormen no duguin els coltells a la
cintura, per no fer-se mal durant el son, 6 i a fi que els monjos estiguin sempre a punt i, un cop fet el senyal, es llevin sense trigar i
s'afanyin a anticipar-se els uns als altres per a l'ofici diví, bé que amb tota gravetat i modèstia. 7
5

1 L'oratori ha de ser allò que diu el seu nom, i no s'hi ha de fer ni de guardar cap altra cosa. 2 En acabat de l'ofici diví,
que surtin tots amb el màxim silenci i guardin la reverència deguda a Déu, 3 perquè el germà que potser vulgui pregar ell tot sol
no es vegi destorbat per la importunitat d'un altre. 4 I si, algú, una altra estona, volia pregar amb més recolliment, que entri
senzillament i que pregui, no amb esclats de veu, sinó amb llàgrimes i amb efusió del cor. 5 Per això, al qui no hi faci res de
semblant, que no se li permeti de quedar-se a l'oratori acabat l'ofici diví, tal com hem dit, a fi que un altre no es vegi destorbat.

Tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist, ja que ell un dia dirà: "Era foraster i em vau
acollir". 2 I que a tothom es tributi l'honor convenient, "sobretot als germans en la fe" i als pelegrins.
1

Tan bon punt, doncs, s'avisi que hi ha un foraster, el superior i els germans el sortiran a rebre amb tota l'atenció de la
caritat. Primerament que preguin tots junts, i llavors que s'agermanin amb la pau. 5 Que aquest bes de pau no es doni sinó
després d'haver pregat, per evitar els enganys diabòlics.
3

4

A taula no ha de faltar mai als germans la lectura; però que no hi llegeixi el qui per atzar agafi el volum, sinó que el qui ha de llegir
tota la setmana entrarà a l'ofici el diumenge. 2 En entrar-hi, després de la missa i la comunió, que demani a tots que preguin per
ell, perquè Déu li allunyi l'esperit de vanitat. 3 Tots plegats diran tres vegades a l'oratori aquest verset, que ell, però, ha de
començar: "Obriu-me els llavis, Senyor, i la meva boca proclamarà la vostra lloança". 4 I així, un cop hagi rebut la benedicció, que
entri de lector.
5

cuina

Que es faci un silenci absolut, de manera que no s'hi senti cap murmuri ni cap més veu que la del qui llegeix.

Creiem que cada dia per a dinar, tant si és a l'hora sisena com a la novena, són suficients a totes les taules
dos menjars cuits, atenent a les necessitats de cadascú, 2 perquè, si algú no pot prendre de l'un, mengi de l'altre. 3 Que siguin
suficients, doncs, per a tots els germans, dos menjars cuits, i si és possible de tenir fruita o bé hortalisses tendres, que n'hi
afegeixin un tercer. 4 Que sigui prou per a tot el dia una bona lliura de pa, tant si es fa un sol àpat, com si hi ha dinar i sopar. 5 Si
han de sopar, que el majordom reservi la tercera part de l'esmentada lliura per donar-la a sopar.
1

L'ociositat és enemiga de l'ànima, i per això els germans s'han d'ocupar a unes hores determinades en el treball

manual.

Que sobretot es designin un o dos ancians que facin la ronda del monestir a les hores en què els germans es dediquen a la
lectura 18 i vegin si hi ha cap germà peresós que passa l'estona sense fer res o enraonant, i no es dóna a la lectura, i no sols no
és de profit per a si mateix, sinó que a més destorba els altres.

L’ART ROMÀNIC AL MONESTIR
El monestir de Casserres és romànic. L’art romànic és propi de la primera part de l’Edat Mitjana.
Aquí tens una síntesi de les característiques més importants d’aquest estil artístic. Llegeix-les i on
vegis aquest senyal * hauràs de buscar una imatge del monestir i enganxar-l’hi.

L’ART ROMÀNIC
PERÍODE
LOCALITZACIÓ

s. XI a s. XIII
Europa occidental : França, Italia, Espanya
 Croades cap a Terra Santa
 Pelegrinatges a Santiago de Compostela
 Fundació de monestirs arreu d’Europa

DIFUSIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ART ROMÀNIC
TEMÀTICA

Religiosa. La cultura del moment està a mans de l’Església.

FUNCIÓ DE L’ART

Educativa i didàctica. La gent de l’època no sabia llegir ni escriure; l’art a les
esglésies era com “la bíblia en imatges”

ENTORN

Art bàsicament desenvolupat en el món rural. Abunden les esglesioles i capelles.

AUTORS

Els artistes són artesans; la majoria anònims.

TIPUS D’ART






Inicialment molt funcional i auster.
Art amb influències romanes a més de trets orientals.
Pretén representar l’essència de les coses; no busca la bellesa.
Molt simbòlic : Utilitza els colors materials per transmetre diferents missatges.

L’ARQUITECTURA
 L’arquitectura és la branca fonamental de l’art romànic, ja que integra l’escultura i la pintura que són les



que la decoren.
L’església és l’edifici més representatiu d’aquest estil artístic.
També s’aplica aquest tipus d’arquitectura a monestirs i castells

MATERIALS

Pedra trencada: és un material perdurable.
Fusta : es va anar abandonant a causa dels incendis.

ELEMENTS DE
SUPORT

1. COLUMNES AMPLES : Són a dins dels edificis, aguanten el pes i delimiten les
naus. També es troben en els claustres, amb el capitell decorat i
unides les unes amb les altres per mitjà d’arcs de mig punt.

*

2. ARC DE MIG PUNT : En portes i finestres.

*

3. MURS MOLT GRUIXUTS : Donen sensació d’edificis molt pesants i amb poca llum a
causa de les finestres petites.

*

4. GRANS CONTRAFORTS
A L’EXTERIOR : Per suportar l’estructura tan pesada de l’edifici.

5. VOLTA DE CANÓ : Els sostres eren fets amb volta de canó per simbolitzar la volta
celeste.

*

6. VOLTA D’ARESTA : És la intersecció de dues voltes de canó.

L’ESGLÉSIA
ROMÀNICA

1. L’ORIENTACIÓ : Està orientada cap a la sortida del sol. El sol era el símbol de

Déu, que illuminava l’altar, al matí, per la finestra de l’absis. A la
posta, quan el sol entrava per la porta d’entrada, simbolitzava el
final de la vida, l’hora de la justícia divina.
- Comprova si l’església de Sant Pere de Casserres té aquesta
orientació.

2. LA PLANTA :

a) Planta Basilical : Edifici rectangular dividit en diferents naus, terminat en un o
més absis semicirculars a la capçalera.
b) Planta de Creu Llatina : Té forma de creu llatina; evoca la creu en què va
morir Crist.

- Aquesta és la planta de l’església de Sant Pere; digues de
quin tipus és.

3. LES NAUS :

a) Nau central : la més alta i ample de totes i situada al centre de l’església.
b) Naus laterals : poden haver-n’hi dues o quatre.

*

4. CIMBORI : Part de l’edifici que aguanta una cúpula.

5. TRANSSEPTE : Braç que travessa les naus central i laterals de forma
perpendicular.

6. ALTAR MAJOR : Lloc des d’on el sacerdot oficia la missa.
*

7. PORTALADA : Hi ha una portalada principal i, en ocasions, una o més de laterals.
*

8. FINESTRES : Les obertures als murs són poques i petites. Solen ser

espitllerades i tenir un arc de mig punt. Mai falta una finestra al
mig de l’absis. Donada la poca llum que deixen passar, creen un
clima de recolliment que ajuda a la pregària.
*

9. ABSIS : És la part de l’església que sobresurt pel darrere. Es veu des de fora i
acostuma a tenir forma de mitja rodona. Solien presentar els elements
decoratius de l'època: finestres cegues i frisos amb dents de serra.

*

10. ABSIDIOLES : Són absis més petits o secundaris.

11. TORRE CAMPANAR : És una estructura en forma de torre ajuntada a la nau de
l’església que pot tenir diversos nivells d’alçades. Sol
haver-hi finestres a cada cara. Aquestes obertures estan
emmarcades per un seguit de rebaixos a les parets que
presenten arcuacions llombardes.
*

L’ESCULTURA
FUNCIÓ

 Decorativa : Sobretot en esglésies
 Didàctica : Les imatges mostren als fidels escenes religioses.

CARACTERÍSTIQUES 




ESPAIS
ESCULTÒRICS DE
L’ESGLÉSIA

Temàtica religiosa
No realisme : Les figures són hieràtiques, rígides i estàtiques.
Mostren manca de naturalitat.
No apareixen paisatges de fons.
Tenen una important càrrega simbòlica.

 Talles de fusta als altars
Temes : Crucifixió
Mare de Déu al tron amb el nen
Sants i màrtirs


Capitells : Presenten decoracions esculpides en pedra i basades sobre temes
diversos : Vegetals
Geomètrics
Vida quotidiana
Religiosos

*



*

Portalades : En ocasions les diferents parts d’una portalada presenta
decoracions escultòriques en baix relleu que mostren :
Escenes del Judici Final
Crist i la Mare de Déu
Sants
Apòstols
Etc.

PINTURA
FUNCIÓ




CARACTERÍSTIQUES 




Decorativa : Decora les parets de l’església.
Didàctica : Explica als fidels les històries de la Bíblia.




Figures esquemàtiques, rígides; no imiten la naturalesa.
Imatges amb molta força expressiva.
No hi ha perspectiva ni paisatges de fons que acostuma a ser d’un color pla.
Colors intensos, contorns resseguits amb una línia negra. Cada color tenia les
seves connotacions simbòliques.
La jerarquia de les persones era representada a través de la mida.
Moltes influències de l’art bizantí

ESPAIS PICTÒRICS
DE L’ESGLÉSIA




Absis
Parets laterals de l’església.

TIPUS DE PINTURA



Pintura mural : Era la que es trobava a les parets de l’església. S’utilitzava :
Tècnica del fresc. Pintura sobre una base de sorra o calç; es pinta abans que
s’assequi; un cop sec, els pigments s’integren en l’estructura

*
Petita resta de pintura
que s’ha trobat en una
paret de l’església.



Pintura sobre taula : S’utilitzava per pintar els frontals de l’altar que
esdevenien d’aquesta manera, un llibre en imatges. S’utilitzava :
Tècnica del tremp. Els pigments es barregen amb rovell d’ou. Té la propietat
que s’asseca i s’adhereix ràpidament.



Miniatures: Illustracions als llibres

En el monestir, i a dins d’una vitrina, s’hi troba una resta de pintura mural que ha esdevingut la icona
de Sant Pere de Casserres. Observa-la bé. Fes-ne una fotografia i explica què creus que vol
representar.

Un cop a l’escola, intenta reproduir-la amb la màxima fidelitat possible. Fixa’t si s’hi observen els trets
més importants de la pintura romànica.

A les pàgines següents trobaràs una activitat que et permetrà fer un estudi comparatiu de
l'arquitectura dels dos estils artístics que es van tenir lloc a l'Edat Mitjana : el romànic i el gòtic.

DOS MONESTIRS :
DOS ESTILS ARTÍSTICS
Monestir de Sant Pere de Casserres

Monestir de Santa Maria de Poblet

DOS ESTILS PER A UNA MATEIXA ÈPOCA
Sant Pere de Casserres és, com saps, un monestir d’estil romànic. El monestir de Poblet, per altra banda, es va construir seguint les línies de
l’arquitectura gòtica. A partir d’aquestes idees bàsiques dels dos estils, elabora un treball comparatiu sobre l’arquitectura romànica i gòtica.

Són edificis dels segles XI i XII.

És característic del segles XIII, XIV i XV.

Funciona l’arc de mig punt.

Funciona l’arc apuntat.

El sostre és de volta de canó.

El sostre és de volta de creueria.

Les parets són molt robustes i gruixudes.

Les parets no són excessivament gruixudes.

Finestres d’arc de mig punt i estretes

Finestres d’arc apuntat, amples i amb vitralls.

Interiors poc illuminats.

Interiors illuminats.

Sensació d’edifici robust, estàtic, fort, compacte...

Sensació d’edifici delicat, amb projecció vertical, dinàmic, obert...

ESTIL ROMÀNIC

ESTIL GÒTIC

LA VIDA AL MONESTIR
La vida al monestir era austera i dura. Els monjos havien de regir-se segons la regla de sant Benet i el
seu horari era molt estricte. El seu dia a dia es basava en el treball i l’oració, tal com deia el seu lema :
Ora et labora
Llegeix aquest capítol de la regla que explica com havien de distribuir el seu temps.
2

Així, creiem que ambdues ocupacions poden ser regulades d'aquesta manera: 3 De Pasqua fins al
primer d'octubre, al matí, en sortir de prima, han de treballar en allò que calgui, fins a prop de l'hora quarta. 4
Des de l'hora quarta fins a l'hora de celebrar la sexta, que es dediquin a la lectura. 5 Després de sexta, en
aixecar-se de taula, que reposin als seus llits amb un silenci absolut, o bé, si algú per ventura vol llegir, que
llegeixi per a ell sol de manera que no molesti ningú. 6 S'ha de celebrar la nona més aviat, cap a la mitja hora
vuitena, i que tornin a treballar en el que calgui fins a vespres. 7 Si les condicions del lloc o la pobresa exigien
que ells mateixos es fessin les collites, que no s'entristeixin, 8 perquè és aleshores que són monjos de debò,
quan viuen del treball de les seves mans, com els nostres Pares i els apòstols. 9 Que totes les coses, però, es
facin amb moderació pensant en els més febles.
10

Des del primer d'octubre fins al començament de la quaresma, que es dediquin a la lectura fins a l'hora
segona completa. 11 A l'hora segona, que se celebri tèrcia, i que fins a l'hora de nona tots treballin en la feina
que se'ls encomani. 12 Fet el primer senyal de l'hora de nona, que plegui cadascú de la seva feina, i estiguin a
punt per a quan soni el segon senyal. 13 Després de l'àpat es dedicaran a les seves lectures o als salms.
14

Els dies de quaresma, des del matí fins a l'hora tercera completa s'han de dedicar a les seves lectures,
i fins a l'hora desena completa que treballin en allò que se'ls encomana. 15 En aquests dies de quaresma, que
tots rebin un volum de la Bíblia, que han de llegir per ordre i tot sencer; 16 aquests volums s'han de donar al
començament de la quaresma.
17

Que sobretot es designin un o dos ancians que facin la ronda del monestir a les hores en què els
germans es dediquen a la lectura 18 i vegin si hi ha cap germà peresós que passa l'estona sense fer res o
enraonant, i no es dóna a la lectura, i no sols no és de profit per a si mateix, sinó que a més destorba els
altres. 19 Si fos trobat algú així -Déu no ho vulgui-, se l'ha de renyar una i dues vegades; 20 si no s'esmenava,
que sigui sotmès a la correcció que és de regla, de manera que els altres escarmentin. 21 I que cap germà no
s'ajunti a un altre a hores indegudes.

Com diu el profeta: "Us he lloat set vegades al dia". 2 Acomplirem aquest sagrat nombre de set, si
complim les obligacions de la nostra servitud a hora de laudes, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i
completes.

Sant Benet va determinar que les hores d’oració diürna dels monjos havien de ser set : laudes,
prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes. I les d’oració nocturna només una : vigílies.
Busca aquestes paraules en el text anterior i marca-les amb un color.

Representa-les ara en aquest gràfic que vol simular el rellotge de pregària dels monjos. Segueix
l’ordre que se t’ha donat abans. Aquestes hores s’anomenaven HORES CANÒNIQUES. Si vols, pots
pintar-les amb colors diferents.

LAUDES

A l’Edat Mitjana, entre els segles X i XIII, a molts convents i esglésies es feren uns rellotges
especials, anomenats de missa, que marcaven aquestes hores. Busca una imatge d’un rellotge
d’aquella època i enganxa-la a continuació.

La tradició religiosa és una part important de la nostra cultura i ens ha deixat la seva empremta en totes
les manifestacions culturals i, per tant, en la llengua. Per això, si ens hi fixem, veurem que trobem
vestigis en la nostra parla actual que provenen de l’antiga manera d’anomenar les hores.

Digues d’on creus que pot provenir l’expressió infantil coneguda per “fer nones” :

Què vol dir l’expressió “Felices vigílies”? En quin moment l’utilitzem?

Relaciona-la amb una de les hores canòniques.

Després de la sexta els monjos, un cop dinats, dormien una estona. Digues en quina paraula
castellana ha derivat aquesta hora de pregària.

Forma la família de paraules originada a partir de l’hora de rés coneguda per vespres.

Així, la vida al monestir es dividia en períodes regulars de son, de pregària, de lectura de la Santa
Escriptura, de descans i de treball físic que consistia en treballs agrícoles, artesans i manuals, entre ells
la còpia de llibres i manuscrits.

Si sabem que les hores diàries dedicades a la pregària eren 8, calcula quin % del dia suposaven.

Quan es reunien a l’església, els monjos pregaven i també cantaven. Amb els segles van arribar a crear
un cant de gran bellesa, aparentment senzill però d’una certa dificultat interpretativa : el cant gregorià.

Relaciona el nom del cant amb el Papa Gregori Magne.

Escolta atentament aquest fragment de cant gregorià i intenta contestar aquestes preguntes :
http://musicaperviure.blogspot.com.es/2012/02/cant-gregoria-agnus-dei-amb-partitura.html

•

Reconeixes a quantes veus és cantada?

•

Hi sents algun instrument musical que no sigui la veu?

•

Reconeixes la llengua?

•

Hi descobreixes un compàs, un tempo determinat?

•

T'imagines la línea de la melodia i com evoluciona?

A partir de les preguntes anteriors, fes ara un petit resum que defineixi aquest tipus de cant.

Intenta aprendre de memòria un petit fragment d’un cant d’estil gregorià.

Busca models de partitures que mostrin l’evolució, des de les que s’utilitzaven a l’Edat Mitjana
fins a les actuals de música clàssica. Observa la transformació de les claus, el ritme de les notes,
els compassos, etc.).

Busca també una tipologia de música representativa de cadascuna de les edats històriques. Per
exemple, actualment predomina el rock i el pop com a estils musicals A l’Edat Mitjana, en canvi, la
música habitual era el cant gregorià.

Feu un mural representatiu de la HISTÒRIA DE LA MÚSICA amb tot el material recollit.

La regla de sant Benet també deia :
1

L'ociositat és enemiga de l'ànima, i per això els germans s'han d'ocupar a unes hores determinades en
el treball manual i a unes altres també ben determinades en la lectura divina.

Llegeix quest text que explica com es distribuïa la jornada dels monjos.
La jornada del monjo es basava en vuit hores litúrgiques, vuit vegades al dia. L’oració
litúrgica havia de ser completa. Els horaris eren definits en funció de la longitud
estacional del dia.
El dia començava a mitjanit, amb el servei de les matines, seguit de l’ofici de prima,
seguit a l’aurora pel cant dels laudes. Abans de l’arribada de les espelmes de cera al
segle XIV, era fet en la foscor o amb un mínim d’enllumenat. Aquests oficis podien ser
molt llargs, de vegades fins a trenc d’alba i consistien generalment en cantar tres salms,
tres respons, una lliçó (lectura de la Bíblia), i un himne, afegint cada dia la celebració
d’un sant local.
Els monjos es retiraven llavors per dormir i es despertaven a les sis del matí, es rentaven
i sentien la missa. Llavors es reunien per tal de rebre les consignes i ordres de la jornada
i discutir els assumptes propis. També hi havia temps per a les activitats personals com
la lectura o el treball fins a les nou del matí. Es feia «l’ofici de tercera» per continuar
després amb altres treballs. Al migdia deien l’ofici de sexta i després menjaven. Després
d’un breu període de temps per a la migdiada, el monjo es podia retirar fins a l’ofici de
nona, cap a les tres de la tarda. Després venien els treballs al jardí i d’altres serveis fins a
dues hores abans del crepuscle. Cap a les sis, les vespres, després les completes cap a les
set i en acabar-se anaven a dormir per aixecar-se aviat per a les matines.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Regla_de_sant_Benet

Agrupa les tasques per matèries i intenta representar-les de manera aproximada per mitjà d’un gràfic
circular.

L’OBRA CULTURAL DELS MONESTIRS
A l’Edat Mitjana els monestirs van esdevenir grans centres culturals. Els monjos, a l’escriptori,
copiaven a mà tota mena de documents així com les obres de l’antiguitat grecoromana que s’havien
conservat i les decoraven amb petites illustracions anomenades miniatures.
Aquesta pacient recopilació, que es va iniciar als monestirs, va permetre mantenir les eines
intellectuals que havien bastit les civilitzacions clàssiques i evitar la seva desaparició.

Llibre de les rendes del monestir de Sant Pere de Casserres, 1787
Col·lecció de documents de l’Arxiu Comarcal d’Osona

La invenció de la impremta, anys més tard, va contribuir de manera espectacular a la difusió de
la cultura. Informeu-vos d’aquest fet i prepareu una exposició oral que mostri, amb ajuda
d’imatges, de quina manera ha arribat la cultura des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies.

EL SANT NIN
Es coneix l’existència d’un document escrit el segle XVIII per un jesuïta –el Pare Bernat Bolósque si bé l’original s’ha perdut, se’n conserva una còpia. Aquest ens parla, entre altres coses, de
la relíquia del Cos Sant que fins no fa massa anys es va conservar al mateix monestir.
Tal com pots veure, està escrit en el català de l’època. Actualitza’l i interpreta’l.
Comenteu entre tots la importància que tenia la religió en aquells moments.

BOLÓS, BERNAT
Història del monestir de San Pere Casserras vuy unit a la
Companyia de Jesús de Barcelona
Transcrita i comentada per ANTONI PLADEVALL I FONT
Ed. Fundació Caixa Manlleu, Barcelona, 2007

LES COMUNITATS MONÀSTIQUES ACTUALS
Les comunitats monàstiques no només pertanyen al passat. Avui dia encara hi ha grups de monjos
que viuen en comunitat i dediquen la seva vida a seguir el precepte que mana la seva regla. Els
monjos benedictins de Montserrat en són un bon exemple.
Busca informació d’altres comunitats actuals. Esmenta-les i digues en cada cas a quin orde
pertanyen.

GEOCACHING
I ja per acabar la descoberta del monestir, es proposa fer una activitat de Geocaching.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Geocerca

A partir d’una frase de la Regla de sant Benet escrita en llatí, que s’haurà tallat en fragments d’una
paraula cadascun –seran com petits tresors- i que s’amagaran per l’entorn del monestir, els alumnes
repartits per grups els hauran de localitzar amb l’ajuda de GPS’S.
Guanyarà el grup que hagi trobat més fragments de la frase.
Després, com a cloenda, es traduirà la frase al català.

