
activitats educatives

Descobreix Sant Pere de Rodes �

Visita guiada al monestir de Sant Pere de Rodes per descobrir la 
seva història, com vivien els monjos i descobrir el romànic present 
en la seva arquitectura, però també en les mostres de pintura i 
escultura que s’han conservat. 

Adreçat a tots els nivells. Durada de l’activitat: 1 hora

El bagul dels monjos �

A partir d’un bagul, oblidat per un monjo que va viure segles 
abans al monestir, els nens i les nenes fan un viatge màgic per 
conèixer els elements identificatius dels monjos i les seves obliga-
cions. A través d’aquest viatge, descobreixen l’espai on vivien, les 
diferents estances del monestir i la seva funció, tot diferenciant 
els elements arquitectònics més importants de l’abadia de Sant 
Pere de Rodes.

Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària. 
Durada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.

La llegenda de Sant Pere de Rodes �

A través de la llegenda fundacional de Sant Pere de Rodes i 
els seus protagonistes, els alumnes descobreixen el context soci-
opolític en el moment de la màxima esplendor del monestir i el 
funcionament intern del monestir basat en la regla de sant Benet. 
Coneixen les diferents estances i els seus usos, així com les ca-
racterístiques de l’art romànic que trobem al cenobi. Al mateix 
temps, identifiquen els elements geogràfics que van fer possible 
la construcció de l’abadia a la serra de Verdera.

Adreçat al cicle mitjà i superior de primària. Durada de l’acti-
vitat: 1 hora i 30 minuts.

Pintura romànica a Sant Pere de Rodes �

El taller vol donar a conèixer als alumnes les diferents tècniques 
i els materials que s’empraven a l’edat mitjana per pintar frescos i 
taules. Al llarg de la visita descobreixen les restes de les pintures 
murals que es conserven al monestir i en el taller reprodueixen 
una d’aquestes imatges.

Adreçat al cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Du-
rada de l’activitat: 2 hores.

El joc de les imatges perdudes a Rodes �

L’activitat vol apropar els participants a l’art romànic amb un 
joc de descoberta del monestir de Sant Pere de Rodes, a partir 
del qual poden apreciar l’art romànic en les seves diverses mani-
festacions: arquitectura, pintura i escultura. A fi que els alumnes 
puguin treballar aquests conceptes de manera més eficient, iniciem 
l’activitat amb una visita comentada a l’abadia.

Adreçat al primer cicle d’ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Ora et labora �

L’itinerari per les diferents estances del monestir permet des-
cobrir com vivien els monjos benedictins, seguint la regla de sant 
Benet, així com l’evolució del cenobi i del territori que l’envolta. A 
més, s’observen els elements arquitectònics i escultòrics de l’art 
romànic que caracteritza Sant Pere de Rodes. La visita es fa amb 
el suport d’un quadern de treball per a l’alumnat.

Adreçat a ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Itineraris al voltant del Monestir  �
 de Sant Pere de Rodes

El conjunt monumental de la serra de Rodes, encapçalat pel 
monestir de Sant Pere, es complementa amb una sèrie de monu-
ments i d’estructures de gran interès històric que ens poden ajudar 
a comprendre el funcionament del gran centre de poder feudal que 
va ser l’abadia, i l’evolució paisatgística del seu entorn: el palau de 
l’Abat, el castell de Verdera, l’església de Santa Elena i el poble de 
Santa Creu de Rodes.

Adreçat a primària, secundària i batxillerat. Visita lliure. Se 
subministrarà una guia amb propostes. Durada de l’itinerari:  
1 hora i 30 minuts.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments  �
(EFIM)

L’Experiència té per objectiu apropar els joves al patrimoni mo-
numental, per mitjà d’una experiència personal, lúdica i creativa 
basada en la fotografia. Els nois i les noies tenen una oportunitat 
molt atractiva de descobrir per ells mateixos –des de l’ull d’una 
càmera– alguns dels monuments més representatius de l’art i la 
història de Catalunya.

L’Experiència és organitzada pels departaments de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Educació i Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya i està oberta a tots els alumnes del 
cicle superior de primària, d’ESO i batxillerat i de cicles formatius 
de grau mitjà, amb una edat màxima de 18 anys.

Per saber-ne més:

· BADIA i HOMS, Joan. Monestir de Sant Pere de Rodes. Guia històrica 
i arquitectònica. Generalitat de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Cultura, 2002.

· BADIA i HOMS, Joan. L’arquitectura medieval a l’Empordà. Alt Em-
pordà, Vol. II, Girona: Diputació Provincial, 1981. p. 35-404.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Empordà II, Vol. IX. Barcelona: 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 647-749.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Vol. XXVII. Barcelona: Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 148-166.

· Diversos autors. Temps de monestirs. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura: Pòrtic, 1999.

· LORÉS i OTZET, Immaculada. El monestir de Sant Pere de Rodes. 
UAB, UB, UdG, UdL, MNAC, 2002.

Museu d’Història de Catalunya
Plaça Pau Vila,3
08003 Barcelona
Telèfon 93 225 47 00
www.mhcat.cat

Monestir de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva. Alt Empordà
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
Telèfon 972 387 559
Fax 972 194 231
santperederodes.cultura@gencat.cat

Horaris de visita
· De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dimarts a diumenge de 10 a 17.30 h.
· De l’1 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Es permet l’accés fins mitja hora abans del tancament.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM)
Informació: 93 225 47 00 i www.mhcat.cat

Informació i reserves al telèfon: 972 387 559

Serveis complementaris
· Audiovisual (18 minuts)
· Itineraris al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes
· Visites guiades en català i castellà. Anglès i francès, prèvia reserva.
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de
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Monestir
de Sant Pere
de Rodes

L’antic monestir benedictí de Sant Pere de Rodes encapçala el 
conjunt monumental i paisatgístic de la serra de Rodes. Juntament 
amb el castell de Sant Salvador de Verdera i l’església i el poble 
de Santa Creu de Rodes, aquest conjunt esdevé un laboratori per 
comprendre l’evolució de la societat feudal i les interaccions dels 
seus estaments: noblesa, església i pagesia; bellatores, oratores 
i laboratores.

El monestir i el seu entorn

L’espectacular paisatge que es domina des de la terrassa de 
llevant del monestir permet entendre fins a quin punt l’abadia 
influí en la transformació del seu territori. Sota mateix d’aques-
ta terrassa es poden observar uns grans terraplens artificials, 
sostinguts per enormes murs i contraforts, que havien estat 
els antics horts del cenobi. Aquests eren situats a la banda de 
llevant de l’edifici, a recés de tramuntana, i hi trobem restes 
d’antigues canalitzacions i dipòsits d’aigua. L’espai tenia una 
connexió lògica amb la cuina, el refetor, els estables i el rebost. 
Als horts medievals, s’hi cultivaven arbres fruiters, hortalisses 
i plantes medicinals per al consum dels monjos i dels altres 
habitants del monestir. 

Les muntanyes que envolten el monestir mostren grans ex-
tensions de feixes de terra construïdes amb murs de pedra 
seca. Algunes d’aquestes feixes es van construir ja en època 
medieval, però la majoria de les que veiem avui al cap de 
Creus van ser fruit de la gran expansió del cultiu de la vinya 
que visqué Catalunya entre els segles XVII i XVIII. El monestir, 
a més d’aquestes terres, també posseïa drets sobre la pesca i 
l’extracció de corall i sobre els botins dels naufragis. La gent de 
la zona explica que, des d’aquesta mateixa terrassa, els monjos 
observaven el mar i, quan s’entreveia la taca lluent d’un banc 
de sardines, feien tocar les campanes del monestir per tal que 
els pescadors poguessin sortir a pescar sobre segur. 

El naixement de l’abadia 
dins el marc del feudalisme

Orígens de la cel·la monàstica �

L’origen del monestir és desconegut. Una de les principals 
llegendes fundacionals explica l’arribada, l’any 610, de tres 
monjos procedents de Roma, que cercaven un amagatall per 
a unes relíquies molt preuades, entre les quals hi havia el cap 
i el braç dret de l’apòstol sant Pere. Escolliren l’interior d’una 
cova, que, segons la llegenda, era situada just on avui hi ha 
el monestir. 

És possible que Sant Pere de Rodes es fundés a partir de l’evo-
lució de l’eremitisme vers el cenobitisme. Així, podem suposar 
que uns quants anacoretes de la muntanya s’aplegaren en una 
cel·la monàstica per tal de viure-hi en comunitat. D’altra ban-
da, una notícia històrica ens diu que, pels volts de l’any 780, 
l’abat hispà Àtala i alguns monjos, fugint de la invasió musul-
mana, arribaren a aquestes terres i hi restauraren diverses 
esglésies de fundació antiga. Una d’aquestes esglésies tenia el 
nom de Sant Pere i alguns historiadors l’han identificada amb 
Sant Pere de Rodes.

L’abadia independent �

A la darreria del segle IX apareixen els primers documents que 
parlen directament del monestir. En aquests moments es tracta-
va d’una petita cel·la monàstica que es disputaven dues abadies 
importants. A partir del segle X, la història del monestir pren-
gué una important embranzida que el conduí a la seva època 
d’esplendor. A mitjan segle, un noble anomenat Tasi va fer una 
important donació al cenobi i aconseguí diversos preceptes dels 
papes i dels reis francs, entre els quals hi hagué el que el va 
convertir en abadia independent. Un fill de Tasi, Hildesind, fou 
nomenat, l’any 947, el primer abat de Sant Pere de Rodes.
 

Vista del monestir de Sant Pere de Rodes



activitats educatives

Descobreix Sant Pere de Rodes 

Visita guiada al Monestir de Sant Pere de Rodes.
Adreçat a tots els nivells. Durada de l’activitat: 1 hora

El bagul dels monjos 

A partir d’un bagul, oblidat per un monjo que va viure segles 
abans al monestir, els nens i les nenes fan un viatge màgic per 
conèixer els elements identifi catius dels monjos i les seves obliga-
cions. A través d’aquest viatge, descobreixen l’espai on vivien, les 
diferents estances del monestir i la seva funció, tot diferenciant 
els elements arquitectònics més importants de l’abadia de Sant 
Pere de Rodes.

Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària. 
Durada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.

La llegenda de Sant Pere de Rodes 

A través de la llegenda fundacional de Sant Pere de Rodes i 
els seus protagonistes, els alumnes descobreixen el context soci-
opolític en el moment de la màxima esplendor del monestir i el 
funcionament intern del monestir basat en la regla de sant Benet. 
Coneixen les diferents estances i els seus usos, així com les ca-
racterístiques de l’art romànic que trobem al cenobi. Al mateix 
temps, identifi quen els elements geogràfi cs que van fer possible 
la construcció de l’abadia a la serra de Verdera.

Adreçat al cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Du-
rada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.

Pintura romànica a Sant Pere de Rodes 

El taller vol donar a conèixer als alumnes les diferents tècniques 
i els materials que s’empraven a l’edat mitjana per pintar frescos i 
taules. Al llarg de la visita descobreixen les restes de les pintures 
murals que es conserven al monestir i en el taller reprodueixen 
una d’aquestes imatges.

Adreçat al cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Du-
rada de l’activitat: 2 hores.

El joc de les imatges perdudes a Rodes 

L’activitat vol apropar els participants a l’art romànic amb un 
joc de descoberta del monestir de Sant Pere de Rodes, a partir 
del qual poden apreciar l’art romànic en les seves diverses mani-
festacions: arquitectura, pintura i escultura. A fi  que els alumnes 
puguin treballar aquests conceptes de manera més efi cient, iniciem 
l’activitat amb una visita comentada a l’abadia.

Adreçat al primer cicle d’ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Ora et labora 

L’itinerari per les diferents estances del monestir permet des-
cobrir com vivien els monjos benedictins, seguint la regla de sant 
Benet, així com l’evolució del cenobi i del territori que l’envolta. A 
més, s’observen els elements arquitectònics i escultòrics de l’art 
romànic que caracteritza Sant Pere de Rodes. La visita es fa amb 
el suport d’un quadern de treball per a l’alumnat.

Adreçat a ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Itineraris al voltant del Monestir 
 de Sant Pere de Rodes

El conjunt monumental de la serra de Rodes, encapçalat pel 
monestir de Sant Pere, es complementa amb una sèrie de monu-
ments i d’estructures de gran interès històric que ens poden ajudar 
a comprendre el funcionament del gran centre de poder feudal que 
va ser l’abadia, i l’evolució paisatgística del seu entorn: el palau de 
l’Abat, el castell de Verdera, l’església de Santa Elena i el poble de 
Santa Creu de Rodes.

Adreçat a primària, secundària i batxillerat. Visita lliure. Se 
subministrarà una guia amb propostes. Durada de l’itinerari: 1 
hora i 30 minuts.

Experiència Fotogràfi ca  Internacional dels Monuments  
(EFIM)

L’Experiència té per objectiu apropar els joves al patrimoni mo-
numental, per mitjà d’una experiència personal, lúdica i creativa 
basada en la fotografi a. Els nois i les noies tenen una oportunitat 
molt atractiva de descobrir per ells mateixos –des de l’ull d’una 
càmera– alguns dels monuments més representatius de l’art i la 
història de Catalunya.

L’Experiència és organitzada pels departaments de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Educació i Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya i està oberta a tots els centres educatius 
de primària (cicle superior) i secundària (ESO, batxillerat i cicles 
formatius de grau mitjà).

Per saber-ne més:

· BADIA i HOMS, Joan. Monestir de Sant Pere de Rodes. Guia històrica 
i arquitectònica. Generalitat de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Cultura, 2002

· BADIA i HOMS, Joan. L’arquitectura medieval a l’Empordà. Alt Em-
pordà, Vol. II, Girona: Diputació Provincial, 1981. p. 35-404

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Empordà II, Vol. IX. Barcelona: 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 647-749

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Vol. XXVII. Barcelona: Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 148-166

· Diversos autors. Temps de monestirs. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura: Pòrtic, 1999.

· LORÉS i OTZET, Immaculada. El monestir de Sant Pere de Rodes. 
UAB, UB, UdG, UdL, MNAC, 2002

Museu d’Història de Catalunya
Plaça Pau Vila,3
08003 Barcelona
Telèfon 93 225 47 00
www.mhcat.cat

Monestir de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva. Alt Empordà
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
Telèfon 972 387 559
Fax 972 194 231
santperederodes.cultura@gencat.cat

Horaris de visita
· De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dimarts a diumenge de 10 a 17.30 h.
· De l’1 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Es permet l’accés fi ns mitja hora abans del tancament.

Experiència Fotogràfi ca Internacional dels Monuments (EFIM)
Informació: 93 225 47 00 i www.mhcat.cat

Informació i reserves al telèfon: 972 387 559

Serveis complementaris
· Audiovisual (18 minuts)
· Itineraris al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes
· Visites guiades en català i castellà. Anglès i francès, prèvia reserva.
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Monestir
de Sant Pere
de Rodes

L’antic monestir benedictí de Sant Pere de Rodes encapçala el 
conjunt monumental i paisatgístic de la serra de Rodes. Juntament 
amb el castell de Sant Salvador de Verdera i l’església i el poble 
de Santa Creu de Rodes, aquest conjunt esdevé un laboratori per 
comprendre l’evolució de la societat feudal i les interaccions dels 
seus estaments: noblesa, església i pagesia; bellatores, oratores 
i laboratores.

El monestir i el seu entorn

L’espectacular paisatge que es domina des de la terrassa de 
llevant del monestir permet entendre fi ns a quin punt l’abadia 
infl uí en la transformació del seu territori. Sota mateix d’aques-
ta terrassa es poden observar uns grans terraplens artifi cials, 
sostinguts per enormes murs i contraforts, que havien estat 
els antics horts del cenobi. Aquests eren situats a la banda de 
llevant de l’edifi ci, a recés de tramuntana, i hi trobem restes 
d’antigues canalitzacions i dipòsits d’aigua. L’espai tenia una 
connexió lògica amb la cuina, el refetor, els estables i el rebost. 
Als horts medievals, s’hi cultivaven arbres fruiters, hortalisses 
i plantes medicinals per al consum dels monjos i dels altres 
habitants del monestir. 

Les muntanyes que envolten el monestir mostren grans ex-
tensions de feixes de terra construïdes amb murs de pedra 
seca. Algunes d’aquestes feixes es van construir ja en època 
medieval, però la majoria de les que veiem avui al cap de 
Creus van ser fruit de la gran expansió del cultiu de la vinya 
que visqué Catalunya entre els segles XVII i XVIII. El monestir, 
a més d’aquestes terres, també posseïa drets sobre la pesca i 
l’extracció de corall i sobre els botins dels naufragis. La gent de 
la zona explica que, des d’aquesta mateixa terrassa, els monjos 
observaven el mar i, quan s’entreveia la taca lluent d’un banc 
de sardines, feien tocar les campanes del monestir per tal que 
els pescadors poguessin sortir a pescar sobre segur. 

El naixement de l’abadia
dins el marc del feudalisme

Orígens de la cel·la monàstica 

L’origen del monestir és desconegut. Una de les principals 
llegendes fundacionals explica l’arribada, l’any 610, de tres 
monjos procedents de Roma, que cercaven un amagatall per 
a unes relíquies molt preuades, entre les quals hi havia el cap 
i el braç dret de l’apòstol sant Pere. Escolliren l’interior d’una 
cova, que, segons la llegenda, era situada just on avui hi ha 
el monestir. 

És possible que Sant Pere de Rodes es fundés a partir de l’evo-
lució de l’eremitisme vers el cenobitisme. Així, podem suposar 
que uns quants anacoretes de la muntanya s’aplegaren en una 
cel·la monàstica per tal de viure-hi en comunitat. D’altra ban-
da, una notícia històrica ens diu que, pels volts de l’any 780, 
l’abat hispà Àtala i alguns monjos, fugint de la invasió musul-
mana, arribaren a aquestes terres i hi restauraren diverses 
esglésies de fundació antiga. Una d’aquestes esglésies tenia el 
nom de Sant Pere i alguns historiadors l’han identifi cada amb 
Sant Pere de Rodes.

L’abadia independent 

A la darreria del segle IX apareixen els primers documents que 
parlen directament del monestir. En aquests moments es tracta-
va d’una petita cel·la monàstica que es disputaven dues abadies 
importants. A partir del segle X, la història del monestir pren-
gué una important embranzida que el conduí a la seva època 
d’esplendor. A mitjan segle, un noble anomenat Tasi va fer una 
important donació al cenobi i aconseguí diversos preceptes dels 
papes i dels reis francs, entre els quals hi hagué el que el va 
convertir en abadia independent. Un fi ll de Tasi, Hildesind, fou 
nomenat, l’any 947, el primer abat de Sant Pere de Rodes.
 

Vista del monestir de Sant Pere de Rodes



La vida quotidiana de la comunitat al monestir

El claustre, el cor del monestir

En el segle XI, el claustre del monestir era el que avui anome-
nem claustre primitiu. Es tracta d’un recinte de petites dimen-
sions, construït amb arcades de mig punt i sense decoració 
escultòrica. Cap al segle XII, va sorgir la necessitat d’ampliar 
el claustre i, en no poder prendre terreny a la muntanya a 
causa de la roca, la solució fou enterrar el claustre primitiu per 
construir-ne un de nou al damunt.

El claustre primitiu va sortir a la llum amb les excavacions 
del 1989 i es troba en bon estat de conservació. En canvi, 
el claustre del segle XII pràcticament va desaparèixer com 
a conseqüència de l’espoliació que patí el monestir durant 
el segle XIX, un cop abandonat pels monjos. A partir de la 
reconstrucció del claustre del segle XII, es pot comprendre 
l’organització interna de la comunitat benedictina, basada en 
la Regla per als monjos que sant Benet de Núrsia escrigué al 
segle VI. Al voltant del claustre es distribuïen les estances uti-
litzades per la comunitat en la seva vida quotidiana: l’església, 
la sala capitular, el dormitori, el refetor, la cuina i el rebost, 
entre d’altres. 

A més del seu paper de distribuïdor, el claustre sempre era un 
lloc agradable a la vista i un espai de pau i tranquil·litat; un 
lloc bell i lluminós que imitava el Paradís. Calia que hi hagués 
aigua, plantes ornamentals i que els capitells de les colum-
nes fossin bellament esculpits amb imatges que alliçonessin o 
simplement regalessin la vista amb la seva decoració. Era un 
espai restringit als membres de la comunitat; allí els monjos 
podien meditar, llegir, escriure, jugar o, simplement, gaudir de 
la seva bellesa i tranquil·litat. 

Monjos, nobles i pagesos.
El monestir dins la societat feudal

El monestir es convertí en el senyor directe d’una gran exten-
sió de terres i en el centre espiritual més rellevant del comtat 
d’Empúries. Dels comtes, en va rebre propietats, protecció i 
suport polític. A canvi, el monestir proporcionava als nobles el 
prestigi que comportava ser els protectors d’un centre eclesiàs-
tic important que intercedia per a la salvació de llurs ànimes. 

El castell de Sant Salvador era un enclavament defensiu i es-
tratègic que protegia l’abadia. El poble de Santa Creu garantia 
mà d’obra pagesa per dur a terme les tasques més feixugues 
del monestir: cultivar les terres més properes i, amb els seus 
impostos, contribuir al manteniment i l’esplendor del cenobi. 

Al començament del segle XI, el poder del monestir augmen-
tava ràpidament i els comtes emporitans semblaren penedir-se 
d’haver fet tantes donacions. Els nobles intentaren arrabassar-
los algunes terres i també el castell i el poble de Santa Creu. 
Però, en aquell moment, la societat plenament teocràtica havia 
arrelat amb força i el poder del papa anava prenent força per 
sobre del dels poderosos laics. Així, la por al càstig diví i a 
l’excomunicació va fer que la major part d’aquests confl ictes 
es resolguessin a favor de l’abadia. 

Organització de la comunitat:  ora et labora

El monestir benedictí medieval era concebut com un centre 
autosufi cient per tal que el monjo evités el contacte amb el 
món exterior. Per això, els monjos es distribuïen diferents tas-
ques i ofi cis, a fi  de garantir el manteniment de la casa, el bon 
funcionament de la comunitat, la correcta administració de 
les propietats i, sobretot, poder dur a terme l’ideal benedictí: 
l’ora et labora. La primera gran divisió s’establia entre llecs i 
monjos. Els llecs realitzaven tasques considerades impròpies 
dels monjos o es convertien en els seus ajudants. Els monjos 
es dedicaven a les tasques pròpies del seu estatus i exercien 
ofi cis com els de cellerer, cambrer, obrer, almoiner, sacerdot, 
infermer i paborde (administrador d’un territori), entre d’altres. 
Per damunt de tots hi havia l’abat, l’autoritat màxima del 
monestir i el pare espiritual de la comunitat. 

Església de l’antic poble de Santa Creu de Rodes

L’esplendor del romànic

Els ofi cis divins

A l’edat mitjana, els membres de l’església actuaven com 
a intercessors entre Déu i la societat. Així, doncs, la tasca 
prioritària dels benedictins consistia a pregar contínuament 
per la salvació de les ànimes de la humanitat. En una societat 
teocràtica com la medieval, aquesta intercessió era impres-
cindible davant els ulls de la població; el més enllà existia 
realment i es temia la mort perquè els pecats conduïen a 
l’infern. Els monjos acudien a cantar els diferents ofi cis divins 
set vegades al dia i una durant la nit. La mesura del temps 
es regulava per les hores canòniques, de manera que entre 
un ofi ci i el següent el monjo tingués temps per al treball, el 
descans i la lectura divina. 

L’església

És dins l’església on es pot contemplar i entendre el que va 
suposar la gran època d’esplendor del monestir. Un temple 
romànic excepcional per la seva antiguitat i originalitat, en el 
qual també s’observen les principals característiques d’aquest 
art. La data de la seva construcció és probable que se situés 
entre el fi nal del segle X i mitjan segle XI. La importància de 
l’església de Sant Pere de Rodes radica en el sistema construc-
tiu que combina pilars i dobles columnes. Aquest sistema, com 
la decoració dels capitells corintis, recorda la magnifi cència de 
construccions romanes i converteix Sant Pere de Rodes en una 
església única al món per la seva arquitectura. 

També és excepcional la capçalera del temple, que destaca 
per les seves dimensions i la seva complexitat: l’absis principal 
presenta dos nivells de deambulatori al seu voltant i és cons-
truït damunt una cripta subterrània. 

El pelegrinatge medieval

La Galilea. La portalada del Mestre de Cabestany

L’atri o Galilea és una sala que precedeix l’entrada a l’església 
i que fou construïda poc després d’aquesta. La gent del poble 
no sempre podia accedir a l’interior del temple monàstic; per a 
ells hi havia les petites parròquies rurals, i sovint només podien 
arribar fi ns aquesta sala. Per aquest motiu, a mitjan segle XII, 
s’esculpí a la Galilea una de les bíblies de pedra més espec-
taculars de la Catalunya medieval: la portalada del Mestre de 
Cabestany. L’obra fou realitzada en marbre blanc i mostrava 
diferents escenes de la vida de Crist. Malauradament la por-
talada fou un dels tresors del monestir víctima de l’espoliació, 
fou desmuntada i les seves peces, dispersades. Actualment 
molts fragments estan en mans de col·leccionistes i en museus 
d’arreu del món, i al monestir tan sols en resten dos petits 
fragments a la part inferior de la porta i reproduccions de dues 
peces que hi ha actualment al Museu Marès de Barcelona. 

La celebració del Jubileu

L’any 1088, sembla ser que el papa Urbà II va concedir al 
monestir el privilegi de poder celebrar jubileus, els anys en què 
el dia 3 de maig, Santa Creu, s’escaigués en divendres. El fet 
de pelegrinar a Sant Pere de Rodes durant l’any de jubileu pro-
porcionava als pelegrins perdons i indulgències excepcionals. 
Sens dubte, la portalada del Mestre de Cabestany, que feia la 
funció de Porta Santa, tenia un paper rellevant en la celebració 
del jubileu. Es traspassava la porta, s’accedia a l’església i, 
seguint les naus laterals, s’arribava al deambulatori, des d’on 
els pelegrins podien apropar-se a les relíquies. Els visitants 
acudien als centres religiosos de pelegrinatge amb una barreja 
de temor i esperança, cercant en les relíquies el perdó dels 
seus pecats i la curació de les seves malalties físiques. 

El culte a les relíquies:
el reconditori, la girola i la cripta

Sota l’altar de l’absis principal de Sant Pere de Rodes se situ-
ava el reconditori, l’espai destinat a guardar les relíquies més 
valuoses del monestir. Entre elles hi havia un dit petit de santa 
Magdalena, un queixal de sant Valeri, una ampolleta amb sang 
de Crist, una pedra de la lapidació de sant Esteve, i les més 
importants: el cap i el braç dret de sant Pere. Per tal que els 
pelegrins poguessin donar culte a les relíquies, es construí al 
voltant de l’absis una girola o deambulatori, un passadís que 
circumdava la zona més sagrada de l’església. 

La cripta és un altre element relacionat amb el culte a les 
relíquies. Es tracta d’un espai amb planta anular situat sota 
el presbiteri. A la cripta els pelegrins podien aproximar-se a la 
cambra del reconditori i, així, rebre els efectes benèfi cs de les 
relíquies. El mur semicircular que tanca l’espai de la cripta per 
ponent hauria estat la paret exterior de l’absis d’una església 
anterior a l’actual.

El poder espiritual i el poder feudal

La torre del campanar i la torre de defensa

Aquestes dues edifi cacions, de 27 metres d’alçada, permeten 
comprendre el doble paper que tenia el monestir en la seva 
època. D’una banda, el campanar recorda el paper espiritual que 
tingué el cenobi en la seva societat. Es tracta d’una torre impo-
sant de planta quadrada i tres pisos; els dos primers presenten 
fi nestres senzilles i sense decoració, en canvi, a partir del tercer 
pis, es pot observar la característica decoració d’estil llombard, 
comuna en bona part dels campanars catalans del segle XII.

D’altra banda, la torre de defensa, construïda entre els segles XII 
i XIII, és un edifi ci amb poques obertures, sense decoració i d’ac-
cés difícil. La torre era un lloc on els monjos i altres habitants del 
monestir podien refugiar-se en cas que el cenobi fos saquejat, i 
també era un punt de guaita imprescindible per veure venir els 
enemics i poder controlar els pagesos de la muntanya.

Després de l’esplendor medieval

A partir del segle XV, el monestir començà a ser regit per abats 
comendataris. Aquests eren abats que tenien el monestir en 
comenda: l’administraven i en percebien les rendes, però no 
tenien l’obligació de residir-hi. Aquest fet es va afegir a altres 
circumstàncies adverses que, des del segle XIV, afectaven Sant 
Pere de Rodes: la pèrdua del patrocini dels comtes d’Empúries, 
l’aparició de convents d’ordes mendicants a les viles properes, 
la decadència de l’orde benedictí i del mateix sistema feudal, 
els atacs de pirates, els confl ictes bèl·lics arreu del país... 
Entre els segles XVII i XVIII, les guerres amb França afectaren 
directament l’edifi ci, que sovint fou saquejat pels soldats. Tot 
plegat va contribuir a què comencés una etapa de lenta i llarga 
decadència per al cenobi.

Però el fi nal de la vida monacal a Sant Pere de Rodes no arribà 
fi ns a l’any 1798, moment en el qual els darrers vuit monjos 
es van traslladar primer a Vila-sacra i més tard, a Figueres. En 
aquesta darrera ciutat, la comunitat va sobreviure fi ns a l’any 
1835, en què els béns del monestir foren desamortitzats i els 
monjos, exclaustrats. 

Dependències monacals dels segles XVII i XVIII

En aquest context, a partir del segle XV, les pràctiques de vida 
comunitària que establia la regla benedictina s’anaren relaxant. 
Un símptoma d’aquesta relaxació fou que els monjos anaren 
construint habitatges particulars dins el mateix monestir. La 
zona del sobreclaustre es va construir entre els segles XVII i 
XVIII i avui s’hi observen encara vestigis de fi nestres, balcons 
i xemeneies, que possiblement pertanyien a les onze cases de 
monjos que hi havia al segle XVIII al monestir. 

L’entorn immediat al clos monacal

A més de les edifi cacions que trobem al voltant del claustre, 
fora del clos monacal hi ha moltes construccions que ajuden 
a comprendre fi ns a quin punt el monestir es convertí en un 
centre autosufi cient, una petita ciutat, tal com sant Benet havia 
previst per als seus monestirs. Hi ha dependències que van 
ser destinades a obradors, tallers, estables i habitatges de 
criats o llecs. A més, hi havia grans cellers i magatzems per 
conservar-hi els pagaments en espècie que feien els pagesos 
subjectes al monestir. 

Capitell romànic representant un grup de monjos

Claustre superior

Nau central de l’església

Detalls de la decoració dels capitells de l’esglésiaVista de la nau central des del deambulatori superior

Campanar i torre de defensa

Fragment de pintura mural representant
la Crucifi xió

Arcades de les galeries del claustre inferior

Porta d’accés a la Galilea

Vista d’una de les naus laterals des del deambulatori

Relleu de l’aparició de Crist ressuscitat als apòstols, del 
Mestre de Cabestany, procedent de la portada



La vida quotidiana de la comunitat al monestir

El claustre, el cor del monestir

En el segle XI, el claustre del monestir era el que avui anome-
nem claustre primitiu. Es tracta d’un recinte de petites dimen-
sions, construït amb arcades de mig punt i sense decoració 
escultòrica. Cap al segle XII, va sorgir la necessitat d’ampliar 
el claustre i, en no poder prendre terreny a la muntanya a 
causa de la roca, la solució fou enterrar el claustre primitiu per 
construir-ne un de nou al damunt.

El claustre primitiu va sortir a la llum amb les excavacions 
del 1989 i es troba en bon estat de conservació. En canvi, 
el claustre del segle XII pràcticament va desaparèixer com 
a conseqüència de l’espoliació que patí el monestir durant 
el segle XIX, un cop abandonat pels monjos. A partir de la 
reconstrucció del claustre del segle XII, es pot comprendre 
l’organització interna de la comunitat benedictina, basada en 
la Regla per als monjos que sant Benet de Núrsia escrigué al 
segle VI. Al voltant del claustre es distribuïen les estances uti-
litzades per la comunitat en la seva vida quotidiana: l’església, 
la sala capitular, el dormitori, el refetor, la cuina i el rebost, 
entre d’altres. 

A més del seu paper de distribuïdor, el claustre sempre era un 
lloc agradable a la vista i un espai de pau i tranquil·litat; un 
lloc bell i lluminós que imitava el Paradís. Calia que hi hagués 
aigua, plantes ornamentals i que els capitells de les colum-
nes fossin bellament esculpits amb imatges que alliçonessin o 
simplement regalessin la vista amb la seva decoració. Era un 
espai restringit als membres de la comunitat; allí els monjos 
podien meditar, llegir, escriure, jugar o, simplement, gaudir de 
la seva bellesa i tranquil·litat. 

Monjos, nobles i pagesos.
El monestir dins la societat feudal

El monestir es convertí en el senyor directe d’una gran exten-
sió de terres i en el centre espiritual més rellevant del comtat 
d’Empúries. Dels comtes, en va rebre propietats, protecció i 
suport polític. A canvi, el monestir proporcionava als nobles el 
prestigi que comportava ser els protectors d’un centre eclesiàs-
tic important que intercedia per a la salvació de llurs ànimes. 

El castell de Sant Salvador era un enclavament defensiu i es-
tratègic que protegia l’abadia. El poble de Santa Creu garantia 
mà d’obra pagesa per dur a terme les tasques més feixugues 
del monestir: cultivar les terres més properes i, amb els seus 
impostos, contribuir al manteniment i l’esplendor del cenobi. 

Al començament del segle XI, el poder del monestir augmen-
tava ràpidament i els comtes emporitans semblaren penedir-se 
d’haver fet tantes donacions. Els nobles intentaren arrabassar-
los algunes terres i també el castell i el poble de Santa Creu. 
Però, en aquell moment, la societat plenament teocràtica havia 
arrelat amb força i el poder del papa anava prenent força per 
sobre del dels poderosos laics. Així, la por al càstig diví i a 
l’excomunicació va fer que la major part d’aquests confl ictes 
es resolguessin a favor de l’abadia. 

Organització de la comunitat:  ora et labora

El monestir benedictí medieval era concebut com un centre 
autosufi cient per tal que el monjo evités el contacte amb el 
món exterior. Per això, els monjos es distribuïen diferents tas-
ques i ofi cis, a fi  de garantir el manteniment de la casa, el bon 
funcionament de la comunitat, la correcta administració de 
les propietats i, sobretot, poder dur a terme l’ideal benedictí: 
l’ora et labora. La primera gran divisió s’establia entre llecs i 
monjos. Els llecs realitzaven tasques considerades impròpies 
dels monjos o es convertien en els seus ajudants. Els monjos 
es dedicaven a les tasques pròpies del seu estatus i exercien 
ofi cis com els de cellerer, cambrer, obrer, almoiner, sacerdot, 
infermer i paborde (administrador d’un territori), entre d’altres. 
Per damunt de tots hi havia l’abat, l’autoritat màxima del 
monestir i el pare espiritual de la comunitat. 

Església de l’antic poble de Santa Creu de Rodes

L’esplendor del romànic

Els ofi cis divins

A l’edat mitjana, els membres de l’església actuaven com 
a intercessors entre Déu i la societat. Així, doncs, la tasca 
prioritària dels benedictins consistia a pregar contínuament 
per la salvació de les ànimes de la humanitat. En una societat 
teocràtica com la medieval, aquesta intercessió era impres-
cindible davant els ulls de la població; el més enllà existia 
realment i es temia la mort perquè els pecats conduïen a 
l’infern. Els monjos acudien a cantar els diferents ofi cis divins 
set vegades al dia i una durant la nit. La mesura del temps 
es regulava per les hores canòniques, de manera que entre 
un ofi ci i el següent el monjo tingués temps per al treball, el 
descans i la lectura divina. 

L’església

És dins l’església on es pot contemplar i entendre el que va 
suposar la gran època d’esplendor del monestir. Un temple 
romànic excepcional per la seva antiguitat i originalitat, en el 
qual també s’observen les principals característiques d’aquest 
art. La data de la seva construcció és probable que se situés 
entre el fi nal del segle X i mitjan segle XI. La importància de 
l’església de Sant Pere de Rodes radica en el sistema construc-
tiu que combina pilars i dobles columnes. Aquest sistema, com 
la decoració dels capitells corintis, recorda la magnifi cència de 
construccions romanes i converteix Sant Pere de Rodes en una 
església única al món per la seva arquitectura. 

També és excepcional la capçalera del temple, que destaca 
per les seves dimensions i la seva complexitat: l’absis principal 
presenta dos nivells de deambulatori al seu voltant i és cons-
truït damunt una cripta subterrània. 

El pelegrinatge medieval

La Galilea. La portalada del Mestre de Cabestany

L’atri o Galilea és una sala que precedeix l’entrada a l’església 
i que fou construïda poc després d’aquesta. La gent del poble 
no sempre podia accedir a l’interior del temple monàstic; per a 
ells hi havia les petites parròquies rurals, i sovint només podien 
arribar fi ns aquesta sala. Per aquest motiu, a mitjan segle XII, 
s’esculpí a la Galilea una de les bíblies de pedra més espec-
taculars de la Catalunya medieval: la portalada del Mestre de 
Cabestany. L’obra fou realitzada en marbre blanc i mostrava 
diferents escenes de la vida de Crist. Malauradament la por-
talada fou un dels tresors del monestir víctima de l’espoliació, 
fou desmuntada i les seves peces, dispersades. Actualment 
molts fragments estan en mans de col·leccionistes i en museus 
d’arreu del món, i al monestir tan sols en resten dos petits 
fragments a la part inferior de la porta i reproduccions de dues 
peces que hi ha actualment al Museu Marès de Barcelona. 

La celebració del Jubileu

L’any 1088, sembla ser que el papa Urbà II va concedir al 
monestir el privilegi de poder celebrar jubileus, els anys en 
què el dia 3 de maig, Santa Creu, s’escaigués en divendres. 
El fet de pelegrinar a Sant Pere de Rodes durant l’any de 
jubileu proporcionava als pelegrins perdons i indulgències 
excepcionals. Sens dubte, la portalada del Mestre de Ca-
bestany, que feia la funció de Porta Santa, tenia un paper 
rellevant en la celebració del jubileu. Es traspassava la porta, 
s’accedia a l’església i, seguint les naus laterals, s’arribava 
al deambulatori, des d’on els pelegrins podien apropar-se a 
les relíquies. Els visitants acudien als centres religiosos de 
pelegrinatge amb una barreja de temor i esperança, cercant 
en les relíquies el perdó dels seus pecats i la curació de les 
seves malalties físiques. 

El culte a les relíquies:
el reconditori, la girola i la cripta

Sota l’altar de l’absis principal de Sant Pere de Rodes se situ-
ava el reconditori, l’espai destinat a guardar les relíquies més 
valuoses del monestir. Entre elles hi havia un dit petit de santa 
Magdalena, un queixal de sant Valeri, una ampolleta amb sang 
de Crist, una pedra de la lapidació de sant Esteve, i les més 
importants: el cap i el braç dret de sant Pere. Per tal que els 
pelegrins poguessin donar culte a les relíquies, es construí al 
voltant de l’absis una girola o deambulatori, un passadís que 
circumdava la zona més sagrada de l’església. 

La cripta és un altre element relacionat amb el culte a les 
relíquies. Es tracta d’un espai amb planta anular situat sota 
el presbiteri. A la cripta els pelegrins podien aproximar-se a la 
cambra del reconditori i, així, rebre els efectes benèfi cs de les 
relíquies. El mur semicircular que tanca l’espai de la cripta per 
ponent hauria estat la paret exterior de l’absis d’una església 
anterior a l’actual.

El poder espiritual i el poder feudal

La torre del campanar i la torre de defensa

Aquestes dues edifi cacions, de 27 metres d’alçada, permeten 
comprendre el doble paper que tenia el monestir en la seva 
època. D’una banda, el campanar recorda el paper espiritual que 
tingué el cenobi en la seva societat. Es tracta d’una torre impo-
sant de planta quadrada i tres pisos; els dos primers presenten 
fi nestres senzilles i sense decoració, en canvi, a partir del tercer 
pis, es pot observar la característica decoració d’estil llombard, 
comuna en bona part dels campanars catalans del segle XII.

D’altra banda, la torre de defensa, construïda entre els segles XII 
i XIII, és un edifi ci amb poques obertures, sense decoració i d’ac-
cés difícil. La torre era un lloc on els monjos i altres habitants del 
monestir podien refugiar-se en cas que el cenobi fos saquejat, i 
també era un punt de guaita imprescindible per veure venir els 
enemics i poder controlar els pagesos de la muntanya.

Després de l’esplendor medieval

A partir del segle XV, el monestir començà a ser regit per abats 
comendataris. Aquests eren abats que tenien el monestir en 
comenda: l’administraven i en percebien les rendes, però no 
tenien l’obligació de residir-hi. Aquest fet es va afegir a altres 
circumstàncies adverses que, des del segle XIV, afectaven Sant 
Pere de Rodes: la pèrdua del patrocini dels comtes d’Empúries, 
l’aparició de convents d’ordes mendicants a les viles properes, 
la decadència de l’orde benedictí i del mateix sistema feudal, 
els atacs de pirates, els confl ictes bèl·lics arreu del país... 
Entre els segles XVII i XVIII, les guerres amb França afectaren 
directament l’edifi ci, que sovint fou saquejat pels soldats. Tot 
plegat va contribuir a què comencés una etapa de lenta i llarga 
decadència per al cenobi.

Però el fi nal de la vida monacal a Sant Pere de Rodes no arribà 
fi ns a l’any 1798, moment en el qual els darrers vuit monjos 
es van traslladar primer a Vila-sacra i més tard, a Figueres. En 
aquesta darrera ciutat, la comunitat va sobreviure fi ns a l’any 
1835, en què els béns del monestir foren desamortitzats i els 
monjos, exclaustrats. 

Dependències monacals dels segles XVII i XVIII

En aquest context, a partir del segle XV, les pràctiques de vida 
comunitària que establia la regla benedictina s’anaren relaxant. 
Un símptoma d’aquesta relaxació fou que els monjos anaren 
construint habitatges particulars dins el mateix monestir. La 
zona del sobreclaustre es va construir entre els segles XVII i 
XVIII i avui s’hi observen encara vestigis de fi nestres, balcons 
i xemeneies, que possiblement pertanyien a les onze cases de 
monjos que hi havia al segle XVIII al monestir. 

L’entorn immediat al clos monacal

A més de les edifi cacions que trobem al voltant del claustre, 
fora del clos monacal hi ha moltes construccions que ajuden 
a comprendre fi ns a quin punt el monestir es convertí en un 
centre autosufi cient, una petita ciutat, tal com sant Benet havia 
previst per als seus monestirs. Hi ha dependències que van 
ser destinades a obradors, tallers, estables i habitatges de 
criats o llecs. A més, hi havia grans cellers i magatzems per 
conservar-hi els pagaments en espècie que feien els pagesos 
subjectes al monestir. 

Capitell romànic representant un grup de monjos

Claustre superior Nau central de l’església

Detalls de la decoració dels capitells de l’església

Vista de la nau central des del deambulatori superior

Campanar i torre de defensa

Fragment de pintura mural representant
la Crucifi xió

Arcades de les galeries del claustre inferior

Porta d’accés a la Galilea

Vista d’una de les naus laterals des del deambulatori

Relleu de l’aparició de Crist ressuscitat als apòstols, del 
Mestre de Cabestany, procedent de la portada



La vida quotidiana de la comunitat al monestir

El claustre, el cor del monestir

En el segle XI, el claustre del monestir era el que avui anome-
nem claustre primitiu. Es tracta d’un recinte de petites dimen-
sions, construït amb arcades de mig punt i sense decoració 
escultòrica. Cap al segle XII, va sorgir la necessitat d’ampliar 
el claustre i, en no poder prendre terreny a la muntanya a 
causa de la roca, la solució fou enterrar el claustre primitiu per 
construir-ne un de nou al damunt.

El claustre primitiu va sortir a la llum amb les excavacions 
del 1989 i es troba en bon estat de conservació. En canvi, 
el claustre del segle XII pràcticament va desaparèixer com 
a conseqüència de l’espoliació que patí el monestir durant 
el segle XIX, un cop abandonat pels monjos. A partir de la 
reconstrucció del claustre del segle XII, es pot comprendre 
l’organització interna de la comunitat benedictina, basada en 
la Regla per als monjos que sant Benet de Núrsia escrigué al 
segle VI. Al voltant del claustre es distribuïen les estances uti-
litzades per la comunitat en la seva vida quotidiana: l’església, 
la sala capitular, el dormitori, el refetor, la cuina i el rebost, 
entre d’altres. 

A més del seu paper de distribuïdor, el claustre sempre era un 
lloc agradable a la vista i un espai de pau i tranquil·litat; un 
lloc bell i lluminós que imitava el Paradís. Calia que hi hagués 
aigua, plantes ornamentals i que els capitells de les colum-
nes fossin bellament esculpits amb imatges que alliçonessin o 
simplement regalessin la vista amb la seva decoració. Era un 
espai restringit als membres de la comunitat; allí els monjos 
podien meditar, llegir, escriure, jugar o, simplement, gaudir de 
la seva bellesa i tranquil·litat. 

Monjos, nobles i pagesos.
El monestir dins la societat feudal

El monestir es convertí en el senyor directe d’una gran exten-
sió de terres i en el centre espiritual més rellevant del comtat 
d’Empúries. Dels comtes, en va rebre propietats, protecció i 
suport polític. A canvi, el monestir proporcionava als nobles el 
prestigi que comportava ser els protectors d’un centre eclesiàs-
tic important que intercedia per a la salvació de llurs ànimes. 

El castell de Sant Salvador era un enclavament defensiu i es-
tratègic que protegia l’abadia. El poble de Santa Creu garantia 
mà d’obra pagesa per dur a terme les tasques més feixugues 
del monestir: cultivar les terres més properes i, amb els seus 
impostos, contribuir al manteniment i l’esplendor del cenobi. 

Al començament del segle XI, el poder del monestir augmen-
tava ràpidament i els comtes emporitans semblaren penedir-se 
d’haver fet tantes donacions. Els nobles intentaren arrabassar-
los algunes terres i també el castell i el poble de Santa Creu. 
Però, en aquell moment, la societat plenament teocràtica havia 
arrelat amb força i el poder del papa anava prenent força per 
sobre del dels poderosos laics. Així, la por al càstig diví i a 
l’excomunicació va fer que la major part d’aquests confl ictes 
es resolguessin a favor de l’abadia. 

Organització de la comunitat:  ora et labora

El monestir benedictí medieval era concebut com un centre 
autosufi cient per tal que el monjo evités el contacte amb el 
món exterior. Per això, els monjos es distribuïen diferents tas-
ques i ofi cis, a fi  de garantir el manteniment de la casa, el bon 
funcionament de la comunitat, la correcta administració de 
les propietats i, sobretot, poder dur a terme l’ideal benedictí: 
l’ora et labora. La primera gran divisió s’establia entre llecs i 
monjos. Els llecs realitzaven tasques considerades impròpies 
dels monjos o es convertien en els seus ajudants. Els monjos 
es dedicaven a les tasques pròpies del seu estatus i exercien 
ofi cis com els de cellerer, cambrer, obrer, almoiner, sacerdot, 
infermer i paborde (administrador d’un territori), entre d’altres. 
Per damunt de tots hi havia l’abat, l’autoritat màxima del 
monestir i el pare espiritual de la comunitat. 

Església de l’antic poble de Santa Creu de Rodes

L’esplendor del romànic

Els ofi cis divins

A l’edat mitjana, els membres de l’església actuaven com 
a intercessors entre Déu i la societat. Així, doncs, la tasca 
prioritària dels benedictins consistia a pregar contínuament 
per la salvació de les ànimes de la humanitat. En una societat 
teocràtica com la medieval, aquesta intercessió era impres-
cindible davant els ulls de la població; el més enllà existia 
realment i es temia la mort perquè els pecats conduïen a 
l’infern. Els monjos acudien a cantar els diferents ofi cis divins 
set vegades al dia i una durant la nit. La mesura del temps 
es regulava per les hores canòniques, de manera que entre 
un ofi ci i el següent el monjo tingués temps per al treball, el 
descans i la lectura divina. 

L’església

És dins l’església on es pot contemplar i entendre el que va 
suposar la gran època d’esplendor del monestir. Un temple 
romànic excepcional per la seva antiguitat i originalitat, en el 
qual també s’observen les principals característiques d’aquest 
art. La data de la seva construcció és probable que se situés 
entre el fi nal del segle X i mitjan segle XI. La importància de 
l’església de Sant Pere de Rodes radica en el sistema construc-
tiu que combina pilars i dobles columnes. Aquest sistema, com 
la decoració dels capitells corintis, recorda la magnifi cència de 
construccions romanes i converteix Sant Pere de Rodes en una 
església única al món per la seva arquitectura. 

També és excepcional la capçalera del temple, que destaca 
per les seves dimensions i la seva complexitat: l’absis principal 
presenta dos nivells de deambulatori al seu voltant i és cons-
truït damunt una cripta subterrània. 

El pelegrinatge medieval

La galilea. La portalada del Mestre de Cabestany

L’atri o galilea és una sala que precedeix l’entrada a l’església 
i que fou construïda poc després d’aquesta. La gent del poble 
no sempre podia accedir a l’interior del temple monàstic; per a 
ells hi havia les petites parròquies rurals, i sovint només podien 
arribar fi ns aquesta sala. Per aquest motiu, a mitjan segle XII, 
s’esculpí a la galilea una de les bíblies de pedra més espec-
taculars de la Catalunya medieval: la portalada del Mestre de 
Cabestany. L’obra fou realitzada en marbre blanc i mostrava 
diferents escenes de la vida de Crist. Malauradament la por-
talada fou un dels tresors del monestir víctima de l’espoliació, 
fou desmuntada i les seves peces, dispersades. Actualment 
molts fragments estan en mans de col·leccionistes i en museus 
d’arreu del món, i al monestir tan sols en resten dos petits 
fragments a la part inferior de la porta i reproduccions de dues 
peces que hi ha actualment al Museu Marès de Barcelona. 

La celebració del Jubileu

L’any 1088, sembla ser que el papa Urbà II va concedir al 
monestir el privilegi de poder celebrar jubileus, els anys en 
què el dia 3 de maig, Santa Creu, s’escaigués en divendres. 
El fet de pelegrinar a Sant Pere de Rodes durant l’any de 
jubileu proporcionava als pelegrins perdons i indulgències 
excepcionals. Sens dubte, la portalada del Mestre de Ca-
bestany, que feia la funció de Porta Santa, tenia un paper 
rellevant en la celebració del jubileu. Es traspassava la porta, 
s’accedia a l’església i, seguint les naus laterals, s’arribava 
al deambulatori, des d’on els pelegrins podien apropar-se a 
les relíquies. Els visitants acudien als centres religiosos de 
pelegrinatge amb una barreja de temor i esperança, cercant 
en les relíquies el perdó dels seus pecats i la curació de les 
seves malalties físiques. 

El culte a les relíquies:
el reconditori, la girola i la cripta

Sota l’altar de l’absis principal de Sant Pere de Rodes se situ-
ava el reconditori, l’espai destinat a guardar les relíquies més 
valuoses del monestir. Entre elles hi havia un dit petit de santa 
Magdalena, un queixal de sant Valeri, una ampolleta amb sang 
de Crist, una pedra de la lapidació de sant Esteve, i les més 
importants: el cap i el braç dret de sant Pere. Per tal que els 
pelegrins poguessin donar culte a les relíquies, es construí al 
voltant de l’absis una girola o deambulatori, un passadís que 
circumdava la zona més sagrada de l’església. 

La cripta és un altre element relacionat amb el culte a les 
relíquies. Es tracta d’un espai amb planta anular situat sota 
el presbiteri. A la cripta els pelegrins podien aproximar-se a la 
cambra del reconditori i, així, rebre els efectes benèfi cs de les 
relíquies. El mur semicircular que tanca l’espai de la cripta per 
ponent hauria estat la paret exterior de l’absis d’una església 
anterior a l’actual.

El poder espiritual i el poder feudal

La torre del campanar i la torre de defensa

Aquestes dues edifi cacions, de 27 metres d’alçada, permeten 
comprendre el doble paper que tenia el monestir en la seva 
època. D’una banda, el campanar recorda el paper espiritual que 
tingué el cenobi en la seva societat. Es tracta d’una torre impo-
sant de planta quadrada i tres pisos; els dos primers presenten 
fi nestres senzilles i sense decoració, en canvi, a partir del tercer 
pis, es pot observar la característica decoració d’estil llombard, 
comuna en bona part dels campanars catalans del segle XII.

D’altra banda, la torre de defensa, construïda entre els segles XII 
i XIII, és un edifi ci amb poques obertures, sense decoració i d’ac-
cés difícil. La torre era un lloc on els monjos i altres habitants del 
monestir podien refugiar-se en cas que el cenobi fos saquejat, i 
també era un punt de guaita imprescindible per veure venir els 
enemics i poder controlar els pagesos de la muntanya.

Després de l’esplendor medieval

A partir del segle XV, el monestir començà a ser regit per abats 
comendataris. Aquests eren abats que tenien el monestir en 
comenda: l’administraven i en percebien les rendes, però no 
tenien l’obligació de residir-hi. Aquest fet es va afegir a altres 
circumstàncies adverses que, des del segle XIV, afectaven Sant 
Pere de Rodes: la pèrdua del patrocini dels comtes d’Empúries, 
l’aparició de convents d’ordes mendicants a les viles properes, 
la decadència de l’orde benedictí i del mateix sistema feudal, 
els atacs de pirates, els confl ictes bèl·lics arreu del país... 
Entre els segles XVII i XVIII, les guerres amb França afectaren 
directament l’edifi ci, que sovint fou saquejat pels soldats. Tot 
plegat va contribuir a què comencés una etapa de lenta i llarga 
decadència per al cenobi.

Però el fi nal de la vida monacal a Sant Pere de Rodes no arribà 
fi ns a l’any 1798, moment en el qual els darrers vuit monjos 
es van traslladar primer a Vila-sacra i més tard, a Figueres. En 
aquesta darrera ciutat, la comunitat va sobreviure fi ns a l’any 
1835, en què els béns del monestir foren desamortitzats i els 
monjos, exclaustrats. 

Dependències monacals dels segles XVII i XVIII

En aquest context, a partir del segle XV, les pràctiques de vida 
comunitària que establia la regla benedictina s’anaren relaxant. 
Un símptoma d’aquesta relaxació fou que els monjos anaren 
construint habitatges particulars dins el mateix monestir. La 
zona del sobreclaustre es va construir entre els segles XVII i 
XVIII i avui s’hi observen encara vestigis de fi nestres, balcons 
i xemeneies, que possiblement pertanyien a les onze cases de 
monjos que hi havia al segle XVIII al monestir. 

L’entorn immediat al clos monacal

A més de les edifi cacions que trobem al voltant del claustre, 
fora del clos monacal hi ha moltes construccions que ajuden 
a comprendre fi ns a quin punt el monestir es convertí en un 
centre autosufi cient, una petita ciutat, tal com sant Benet havia 
previst per als seus monestirs. Hi ha dependències que van 
ser destinades a obradors, tallers, estables i habitatges de 
criats o llecs. A més, hi havia grans cellers i magatzems per 
conservar-hi els pagaments en espècie que feien els pagesos 
subjectes al monestir. 

Capitell romànic representant un grup de monjos

Claustre superior Nau central de l’església

Detalls de la decoració dels capitells de l’església

Vista de la nau central des del deambulatori superior

Campanar i torre de defensa

Fragment de pintura mural representant
la Crucifi xió

Arcades de les galeries del claustre inferior

Porta d’accés a la galilea

Vista d’una de les naus laterals des del deambulatori

Relleu de l’aparició de Crist ressuscitat als apòstols, del 
Mestre de Cabestany, procedent de la portada



La vida quotidiana de la comunitat al monestir

El claustre, el cor del monestir �

En el segle XI, el claustre del monestir era el que avui anome-
nem claustre primitiu. Es tracta d’un recinte de petites dimen-
sions, construït amb arcades de mig punt i sense decoració 
escultòrica. Cap al segle XII, va sorgir la necessitat d’ampliar 
el claustre i, en no poder prendre terreny a la muntanya a 
causa de la roca, la solució fou enterrar el claustre primitiu per 
construir-ne un de nou al damunt.

El claustre primitiu va sortir a la llum amb les excavacions 
del 1989 i es troba en bon estat de conservació. En canvi, 
el claustre del segle XII pràcticament va desaparèixer com 
a conseqüència de l’espoliació que patí el monestir durant 
el segle XIX, un cop abandonat pels monjos. A partir de la 
reconstrucció del claustre del segle XII, es pot comprendre 
l’organització interna de la comunitat benedictina, basada en 
la Regla per als monjos que sant Benet de Núrsia escrigué al 
segle VI. Al voltant del claustre es distribuïen les estances uti-
litzades per la comunitat en la seva vida quotidiana: l’església, 
la sala capitular, el dormitori, el refetor, la cuina i el rebost, 
entre d’altres. 

A més del seu paper de distribuïdor, el claustre sempre era un 
lloc agradable a la vista i un espai de pau i tranquil·litat; un 
lloc bell i lluminós que imitava el Paradís. Calia que hi hagués 
aigua, plantes ornamentals i que els capitells de les colum-
nes fossin bellament esculpits amb imatges que alliçonessin o 
simplement regalessin la vista amb la seva decoració. Era un 
espai restringit als membres de la comunitat; allí els monjos 
podien meditar, llegir, escriure, jugar o, simplement, gaudir de 
la seva bellesa i tranquil·litat. 

Monjos, nobles i pagesos.  �
El monestir dins la societat feudal

El monestir es convertí en el senyor directe d’una gran exten-
sió de terres i en el centre espiritual més rellevant del comtat 
d’Empúries. Dels comtes, en va rebre propietats, protecció i 
suport polític. A canvi, el monestir proporcionava als nobles el 
prestigi que comportava ser els protectors d’un centre eclesiàs-
tic important que intercedia per a la salvació de llurs ànimes. 

El castell de Sant Salvador era un enclavament defensiu i es-
tratègic que protegia l’abadia. El poble de Santa Creu garantia 
mà d’obra pagesa per dur a terme les tasques més feixugues 
del monestir: cultivar les terres més properes i, amb els seus 
impostos, contribuir al manteniment i l’esplendor del cenobi. 

Al començament del segle XI, el poder del monestir augmen-
tava ràpidament i els comtes emporitans semblaren penedir-se 
d’haver fet tantes donacions. Els nobles intentaren arrabassar-
los algunes terres i també el castell i el poble de Santa Creu. 
Però, en aquell moment, la societat plenament teocràtica havia 
arrelat amb força i el poder del papa anava prenent força per 
sobre del dels poderosos laics. Així, la por al càstig diví i a 
l’excomunicació va fer que la major part d’aquests conflictes 
es resolguessin a favor de l’abadia. 

Organització de la comunitat:  � ora et labora

El monestir benedictí medieval era concebut com un centre 
autosuficient per tal que el monjo evités el contacte amb el 
món exterior. Per això, els monjos es distribuïen diferents tas-
ques i oficis, a fi de garantir el manteniment de la casa, el bon 
funcionament de la comunitat, la correcta administració de 
les propietats i, sobretot, poder dur a terme l’ideal benedictí: 
l’ora et labora. La primera gran divisió s’establia entre llecs i 
monjos. Els llecs realitzaven tasques considerades impròpies 
dels monjos o es convertien en els seus ajudants. Els monjos 
es dedicaven a les tasques pròpies del seu estatus i exercien 
oficis com els de cellerer, cambrer, obrer, almoiner, sacerdot, 
infermer i paborde (administrador d’un territori), entre d’altres. 
Per damunt de tots hi havia l’abat, l’autoritat màxima del 
monestir i el pare espiritual de la comunitat. 

Església de l’antic poble de Santa Creu de Rodes

L’esplendor del romànic

Els oficis divins �

A l’edat mitjana, els membres de l’església actuaven com 
a intercessors entre Déu i la societat. Així, doncs, la tasca 
prioritària dels benedictins consistia a pregar contínuament 
per la salvació de les ànimes de la humanitat. En una societat 
teocràtica com la medieval, aquesta intercessió era impres-
cindible davant els ulls de la població; el més enllà existia 
realment i es temia la mort perquè els pecats conduïen a 
l’infern. Els monjos acudien a cantar els diferents oficis divins 
set vegades al dia i una durant la nit. La mesura del temps 
es regulava per les hores canòniques, de manera que entre 
un ofici i el següent el monjo tingués temps per al treball, el 
descans i la lectura divina. 

L’església �

És dins l’església on es pot contemplar i entendre el que va 
suposar la gran època d’esplendor del monestir. Un temple 
romànic excepcional per la seva antiguitat i originalitat, en el 
qual també s’observen les principals característiques d’aquest 
art. La data de la seva construcció és probable que se situés 
entre el final del segle X i mitjan segle XI. La importància de 
l’església de Sant Pere de Rodes radica en el sistema construc-
tiu que combina pilars i dobles columnes. Aquest sistema, com 
la decoració dels capitells corintis, recorda la magnificència de 
construccions romanes i converteix Sant Pere de Rodes en una 
església única al món per la seva arquitectura. 

També és excepcional la capçalera del temple, que destaca 
per les seves dimensions i la seva complexitat: l’absis principal 
presenta dos nivells de deambulatori al seu voltant i és cons-
truït damunt una cripta subterrània. 

El pelegrinatge medieval

La galilea. La portalada del Mestre de Cabestany �

L’atri o galilea és una sala que precedeix l’entrada a l’església 
i que fou construïda poc després d’aquesta. La gent del poble 
no sempre podia accedir a l’interior del temple monàstic; per a 
ells hi havia les petites parròquies rurals, i sovint només podien 
arribar fins aquesta sala. Per aquest motiu, a mitjan segle XII, 
s’esculpí a la galilea una de les bíblies de pedra més espec-
taculars de la Catalunya medieval: la portalada del Mestre de 
Cabestany. L’obra fou realitzada en marbre blanc i mostrava 
diferents escenes de la vida de Crist. Malauradament la por-
talada fou un dels tresors del monestir víctima de l’espoliació, 
fou desmuntada i les seves peces, dispersades. Actualment 
molts fragments estan en mans de col·leccionistes i en museus 
d’arreu del món, i al monestir tan sols en resten dos petits 
fragments a la part inferior de la porta i reproduccions de dues 
peces que hi ha actualment al Museu Marès de Barcelona. 

La celebració del Jubileu �

L’any 1088, sembla ser que el papa Urbà II va concedir al 
monestir el privilegi de poder celebrar jubileus, els anys en 
què el dia 3 de maig, Santa Creu, s’escaigués en divendres. 
El fet de pelegrinar a Sant Pere de Rodes durant l’any de 
jubileu proporcionava als pelegrins perdons i indulgències 
excepcionals. Sens dubte, la portalada del Mestre de Ca-
bestany, que feia la funció de Porta Santa, tenia un paper 
rellevant en la celebració del jubileu. Es traspassava la porta, 
s’accedia a l’església i, seguint les naus laterals, s’arribava 
al deambulatori, des d’on els pelegrins podien apropar-se a 
les relíquies. Els visitants acudien als centres religiosos de 
pelegrinatge amb una barreja de temor i esperança, cercant 
en les relíquies el perdó dels seus pecats i la curació de les 
seves malalties físiques. 

El culte a les relíquies:  �
el reconditori, la girola i la cripta

Sota l’altar de l’absis principal de Sant Pere de Rodes se situ-
ava el reconditori, l’espai destinat a guardar les relíquies més 
valuoses del monestir. Entre elles hi havia un dit petit de santa 
Magdalena, un queixal de sant Valeri, una ampolleta amb sang 
de Crist, una pedra de la lapidació de sant Esteve, i les més 
importants: el cap i el braç dret de sant Pere. Per tal que els 
pelegrins poguessin donar culte a les relíquies, es construí al 
voltant de l’absis una girola o deambulatori, un passadís que 
circumdava la zona més sagrada de l’església. 

La cripta és un altre element relacionat amb el culte a les 
relíquies. Es tracta d’un espai amb planta anular situat sota 
el presbiteri. A la cripta els pelegrins podien aproximar-se a la 
cambra del reconditori i, així, rebre els efectes benèfics de les 
relíquies. El mur semicircular que tanca l’espai de la cripta per 
ponent hauria estat la paret exterior de l’absis d’una església 
anterior a l’actual.

El poder espiritual i el poder feudal

La torre del campanar i la torre de defensa �

Aquestes dues edificacions, de 27 metres d’alçada, permeten 
comprendre el doble paper que tenia el monestir en la seva 
època. D’una banda, el campanar recorda el paper espiritual que 
tingué el cenobi en la seva societat. Es tracta d’una torre impo-
sant de planta quadrada i tres pisos; els dos primers presenten 
finestres senzilles i sense decoració, en canvi, a partir del tercer 
pis, es pot observar la característica decoració d’estil llombard, 
comuna en bona part dels campanars catalans del segle XII.

D’altra banda, la torre de defensa, construïda entre els segles XII 
i XIII, és un edifici amb poques obertures, sense decoració i d’ac-
cés difícil. La torre era un lloc on els monjos i altres habitants del 
monestir podien refugiar-se en cas que el cenobi fos saquejat, i 
també era un punt de guaita imprescindible per veure venir els 
enemics i poder controlar els pagesos de la muntanya.

Després de l’esplendor medieval

A partir del segle XV, el monestir començà a ser regit per abats 
comendataris. Aquests eren abats que tenien el monestir en 
comenda: l’administraven i en percebien les rendes, però no 
tenien l’obligació de residir-hi. Aquest fet es va afegir a altres 
circumstàncies adverses que, des del segle XIV, afectaven Sant 
Pere de Rodes: la pèrdua del patrocini dels comtes d’Empúries, 
l’aparició de convents d’ordes mendicants a les viles properes, 
la decadència de l’orde benedictí i del mateix sistema feudal, 
els atacs de pirates, els conflictes bèl·lics arreu del país... 
Entre els segles XVII i XVIII, les guerres amb França afectaren 
directament l’edifici, que sovint fou saquejat pels soldats. Tot 
plegat va contribuir a què comencés una etapa de lenta i llarga 
decadència per al cenobi.

Però el final de la vida monacal a Sant Pere de Rodes no arribà 
fins a l’any 1798, moment en el qual els darrers vuit monjos 
es van traslladar primer a Vila-sacra i més tard, a Figueres. En 
aquesta darrera ciutat, la comunitat va sobreviure fins a l’any 
1835, en què els béns del monestir foren desamortitzats i els 
monjos, exclaustrats. 

Dependències monacals dels segles XVII i XVIII �

En aquest context, a partir del segle XV, les pràctiques de vida 
comunitària que establia la regla benedictina s’anaren relaxant. 
Un símptoma d’aquesta relaxació fou que els monjos anaren 
construint habitatges particulars dins el mateix monestir. La 
zona del sobreclaustre es va construir entre els segles XVII i 
XVIII i avui s’hi observen encara vestigis de finestres, balcons 
i xemeneies, que possiblement pertanyien a les onze cases de 
monjos que hi havia al segle XVIII al monestir. 

L’entorn immediat al clos monacal �

A més de les edificacions que trobem al voltant del claustre, 
fora del clos monacal hi ha moltes construccions que ajuden 
a comprendre fins a quin punt el monestir es convertí en un 
centre autosuficient, una petita ciutat, tal com sant Benet havia 
previst per als seus monestirs. Hi ha dependències que van 
ser destinades a obradors, tallers, estables i habitatges de 
criats o llecs. A més, hi havia grans cellers i magatzems per 
conservar-hi els pagaments en espècie que feien els pagesos 
subjectes al monestir. 

Capitell romànic representant un grup de monjos

Claustre superior Nau central de l’església

Detalls de la decoració dels capitells de l’església

Vista de la nau central des del deambulatori superior

Campanar i torre de defensa

Fragment de pintura mural representant 
la Crucifixió

Arcades de les galeries del claustre inferior

Porta d’accés a la galilea

Vista d’una de les naus laterals des del deambulatori

Relleu de l’aparició de Crist ressuscitat als apòstols, del 
Mestre de Cabestany, procedent de la portada



activitats educatives

Descobreix Sant Pere de Rodes �

Visita guiada al monestir de Sant Pere de Rodes per descobrir la 
seva història, com vivien els monjos i descobrir el romànic present 
en la seva arquitectura, però també en les mostres de pintura i 
escultura que s’han conservat. 

Adreçat a tots els nivells. Durada de l’activitat: 1 hora

El bagul dels monjos �

A partir d’un bagul, oblidat per un monjo que va viure segles 
abans al monestir, els nens i les nenes fan un viatge màgic per 
conèixer els elements identificatius dels monjos i les seves obliga-
cions. A través d’aquest viatge, descobreixen l’espai on vivien, les 
diferents estances del monestir i la seva funció, tot diferenciant 
els elements arquitectònics més importants de l’abadia de Sant 
Pere de Rodes.

Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària. 
Durada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.

La llegenda de Sant Pere de Rodes �

A través de la llegenda fundacional de Sant Pere de Rodes i 
els seus protagonistes, els alumnes descobreixen el context soci-
opolític en el moment de la màxima esplendor del monestir i el 
funcionament intern del monestir basat en la regla de sant Benet. 
Coneixen les diferents estances i els seus usos, així com les ca-
racterístiques de l’art romànic que trobem al cenobi. Al mateix 
temps, identifiquen els elements geogràfics que van fer possible 
la construcció de l’abadia a la serra de Verdera.

Adreçat al cicle mitjà i superior de primària. Durada de l’acti-
vitat: 1 hora i 30 minuts.

Pintura romànica a Sant Pere de Rodes �

El taller vol donar a conèixer als alumnes les diferents tècniques 
i els materials que s’empraven a l’edat mitjana per pintar frescos i 
taules. Al llarg de la visita descobreixen les restes de les pintures 
murals que es conserven al monestir i en el taller reprodueixen 
una d’aquestes imatges.

Adreçat al cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Du-
rada de l’activitat: 2 hores.

El joc de les imatges perdudes a Rodes �

L’activitat vol apropar els participants a l’art romànic amb un 
joc de descoberta del monestir de Sant Pere de Rodes, a partir 
del qual poden apreciar l’art romànic en les seves diverses mani-
festacions: arquitectura, pintura i escultura. A fi que els alumnes 
puguin treballar aquests conceptes de manera més eficient, iniciem 
l’activitat amb una visita comentada a l’abadia.

Adreçat al primer cicle d’ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Ora et labora �

L’itinerari per les diferents estances del monestir permet des-
cobrir com vivien els monjos benedictins, seguint la regla de sant 
Benet, així com l’evolució del cenobi i del territori que l’envolta. A 
més, s’observen els elements arquitectònics i escultòrics de l’art 
romànic que caracteritza Sant Pere de Rodes. La visita es fa amb 
el suport d’un quadern de treball per a l’alumnat.

Adreçat a ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Itineraris al voltant del Monestir  �
 de Sant Pere de Rodes

El conjunt monumental de la serra de Rodes, encapçalat pel 
monestir de Sant Pere, es complementa amb una sèrie de monu-
ments i d’estructures de gran interès històric que ens poden ajudar 
a comprendre el funcionament del gran centre de poder feudal que 
va ser l’abadia, i l’evolució paisatgística del seu entorn: el palau de 
l’Abat, el castell de Verdera, l’església de Santa Elena i el poble de 
Santa Creu de Rodes.

Adreçat a primària, secundària i batxillerat. Visita lliure. Se 
subministrarà una guia amb propostes. Durada de l’itinerari:  
1 hora i 30 minuts.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments  �
(EFIM)

L’Experiència té per objectiu apropar els joves al patrimoni mo-
numental, per mitjà d’una experiència personal, lúdica i creativa 
basada en la fotografia. Els nois i les noies tenen una oportunitat 
molt atractiva de descobrir per ells mateixos –des de l’ull d’una 
càmera– alguns dels monuments més representatius de l’art i la 
història de Catalunya.

L’Experiència és organitzada pels departaments de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Educació i Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya i està oberta a tots els alumnes del 
cicle superior de primària, d’ESO i batxillerat i de cicles formatius 
de grau mitjà, amb una edat màxima de 18 anys.

Per saber-ne més:

· BADIA i HOMS, Joan. Monestir de Sant Pere de Rodes. Guia històrica 
i arquitectònica. Generalitat de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Cultura, 2002.

· BADIA i HOMS, Joan. L’arquitectura medieval a l’Empordà. Alt Em-
pordà, Vol. II, Girona: Diputació Provincial, 1981. p. 35-404.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Empordà II, Vol. IX. Barcelona: 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 647-749.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Vol. XXVII. Barcelona: Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 148-166.

· Diversos autors. Temps de monestirs. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura: Pòrtic, 1999.

· LORÉS i OTZET, Immaculada. El monestir de Sant Pere de Rodes. 
UAB, UB, UdG, UdL, MNAC, 2002.

Museu d’Història de Catalunya
Plaça Pau Vila,3
08003 Barcelona
Telèfon 93 225 47 00
www.mhcat.cat

Monestir de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva. Alt Empordà
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
Telèfon 972 387 559
Fax 972 194 231
santperederodes.cultura@gencat.cat

Horaris de visita
· De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dimarts a diumenge de 10 a 17.30 h.
· De l’1 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Es permet l’accés fins mitja hora abans del tancament.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM)
Informació: 93 225 47 00 i www.mhcat.cat

Informació i reserves al telèfon: 972 387 559

Serveis complementaris
· Audiovisual (18 minuts)
· Itineraris al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes
· Visites guiades en català i castellà. Anglès i francès, prèvia reserva.
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Dossier educatiu

Monestir
de
Sant
Pere

de Rodes

Monestir
de Sant Pere
de Rodes

L’antic monestir benedictí de Sant Pere de Rodes encapçala el 
conjunt monumental i paisatgístic de la serra de Rodes. Juntament 
amb el castell de Sant Salvador de Verdera i l’església i el poble 
de Santa Creu de Rodes, aquest conjunt esdevé un laboratori per 
comprendre l’evolució de la societat feudal i les interaccions dels 
seus estaments: noblesa, església i pagesia; bellatores, oratores 
i laboratores.

El monestir i el seu entorn

L’espectacular paisatge que es domina des de la terrassa de 
llevant del monestir permet entendre fins a quin punt l’abadia 
influí en la transformació del seu territori. Sota mateix d’aques-
ta terrassa es poden observar uns grans terraplens artificials, 
sostinguts per enormes murs i contraforts, que havien estat 
els antics horts del cenobi. Aquests eren situats a la banda de 
llevant de l’edifici, a recés de tramuntana, i hi trobem restes 
d’antigues canalitzacions i dipòsits d’aigua. L’espai tenia una 
connexió lògica amb la cuina, el refetor, els estables i el rebost. 
Als horts medievals, s’hi cultivaven arbres fruiters, hortalisses 
i plantes medicinals per al consum dels monjos i dels altres 
habitants del monestir. 

Les muntanyes que envolten el monestir mostren grans ex-
tensions de feixes de terra construïdes amb murs de pedra 
seca. Algunes d’aquestes feixes es van construir ja en època 
medieval, però la majoria de les que veiem avui al cap de 
Creus van ser fruit de la gran expansió del cultiu de la vinya 
que visqué Catalunya entre els segles XVII i XVIII. El monestir, 
a més d’aquestes terres, també posseïa drets sobre la pesca i 
l’extracció de corall i sobre els botins dels naufragis. La gent de 
la zona explica que, des d’aquesta mateixa terrassa, els monjos 
observaven el mar i, quan s’entreveia la taca lluent d’un banc 
de sardines, feien tocar les campanes del monestir per tal que 
els pescadors poguessin sortir a pescar sobre segur. 

El naixement de l’abadia 
dins el marc del feudalisme

Orígens de la cel·la monàstica �

L’origen del monestir és desconegut. Una de les principals 
llegendes fundacionals explica l’arribada, l’any 610, de tres 
monjos procedents de Roma, que cercaven un amagatall per 
a unes relíquies molt preuades, entre les quals hi havia el cap 
i el braç dret de l’apòstol sant Pere. Escolliren l’interior d’una 
cova, que, segons la llegenda, era situada just on avui hi ha 
el monestir. 

És possible que Sant Pere de Rodes es fundés a partir de l’evo-
lució de l’eremitisme vers el cenobitisme. Així, podem suposar 
que uns quants anacoretes de la muntanya s’aplegaren en una 
cel·la monàstica per tal de viure-hi en comunitat. D’altra ban-
da, una notícia històrica ens diu que, pels volts de l’any 780, 
l’abat hispà Àtala i alguns monjos, fugint de la invasió musul-
mana, arribaren a aquestes terres i hi restauraren diverses 
esglésies de fundació antiga. Una d’aquestes esglésies tenia el 
nom de Sant Pere i alguns historiadors l’han identificada amb 
Sant Pere de Rodes.

L’abadia independent �

A la darreria del segle IX apareixen els primers documents que 
parlen directament del monestir. En aquests moments es tracta-
va d’una petita cel·la monàstica que es disputaven dues abadies 
importants. A partir del segle X, la història del monestir pren-
gué una important embranzida que el conduí a la seva època 
d’esplendor. A mitjan segle, un noble anomenat Tasi va fer una 
important donació al cenobi i aconseguí diversos preceptes dels 
papes i dels reis francs, entre els quals hi hagué el que el va 
convertir en abadia independent. Un fill de Tasi, Hildesind, fou 
nomenat, l’any 947, el primer abat de Sant Pere de Rodes.
 

Vista del monestir de Sant Pere de Rodes



activitats educatives

Descobreix Sant Pere de Rodes �

Visita guiada al monestir de Sant Pere de Rodes per descobrir la 
seva història, com vivien els monjos i descobrir el romànic present 
en la seva arquitectura, però també en les mostres de pintura i 
escultura que s’han conservat. 

Adreçat a tots els nivells. Durada de l’activitat: 1 hora

El bagul dels monjos �

A partir d’un bagul, oblidat per un monjo que va viure segles 
abans al monestir, els nens i les nenes fan un viatge màgic per 
conèixer els elements identificatius dels monjos i les seves obliga-
cions. A través d’aquest viatge, descobreixen l’espai on vivien, les 
diferents estances del monestir i la seva funció, tot diferenciant 
els elements arquitectònics més importants de l’abadia de Sant 
Pere de Rodes.

Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària. 
Durada de l’activitat: 1 hora i 30 minuts.

La llegenda de Sant Pere de Rodes �

A través de la llegenda fundacional de Sant Pere de Rodes i 
els seus protagonistes, els alumnes descobreixen el context soci-
opolític en el moment de la màxima esplendor del monestir i el 
funcionament intern del monestir basat en la regla de sant Benet. 
Coneixen les diferents estances i els seus usos, així com les ca-
racterístiques de l’art romànic que trobem al cenobi. Al mateix 
temps, identifiquen els elements geogràfics que van fer possible 
la construcció de l’abadia a la serra de Verdera.

Adreçat al cicle mitjà i superior de primària. Durada de l’acti-
vitat: 1 hora i 30 minuts.

Pintura romànica a Sant Pere de Rodes �

El taller vol donar a conèixer als alumnes les diferents tècniques 
i els materials que s’empraven a l’edat mitjana per pintar frescos i 
taules. Al llarg de la visita descobreixen les restes de les pintures 
murals que es conserven al monestir i en el taller reprodueixen 
una d’aquestes imatges.

Adreçat al cicle superior de primària i primer cicle d’ESO. Du-
rada de l’activitat: 2 hores.

El joc de les imatges perdudes a Rodes �

L’activitat vol apropar els participants a l’art romànic amb un 
joc de descoberta del monestir de Sant Pere de Rodes, a partir 
del qual poden apreciar l’art romànic en les seves diverses mani-
festacions: arquitectura, pintura i escultura. A fi que els alumnes 
puguin treballar aquests conceptes de manera més eficient, iniciem 
l’activitat amb una visita comentada a l’abadia.

Adreçat al primer cicle d’ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Ora et labora �

L’itinerari per les diferents estances del monestir permet des-
cobrir com vivien els monjos benedictins, seguint la regla de sant 
Benet, així com l’evolució del cenobi i del territori que l’envolta. A 
més, s’observen els elements arquitectònics i escultòrics de l’art 
romànic que caracteritza Sant Pere de Rodes. La visita es fa amb 
el suport d’un quadern de treball per a l’alumnat.

Adreçat a ESO. Durada de l’activitat: 2 hores.

Itineraris al voltant del Monestir  �
 de Sant Pere de Rodes

El conjunt monumental de la serra de Rodes, encapçalat pel 
monestir de Sant Pere, es complementa amb una sèrie de monu-
ments i d’estructures de gran interès històric que ens poden ajudar 
a comprendre el funcionament del gran centre de poder feudal que 
va ser l’abadia, i l’evolució paisatgística del seu entorn: el palau de 
l’Abat, el castell de Verdera, l’església de Santa Elena i el poble de 
Santa Creu de Rodes.

Adreçat a primària, secundària i batxillerat. Visita lliure. Se 
subministrarà una guia amb propostes. Durada de l’itinerari:  
1 hora i 30 minuts.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments  �
(EFIM)

L’Experiència té per objectiu apropar els joves al patrimoni mo-
numental, per mitjà d’una experiència personal, lúdica i creativa 
basada en la fotografia. Els nois i les noies tenen una oportunitat 
molt atractiva de descobrir per ells mateixos –des de l’ull d’una 
càmera– alguns dels monuments més representatius de l’art i la 
història de Catalunya.

L’Experiència és organitzada pels departaments de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Educació i Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya i està oberta a tots els alumnes del 
cicle superior de primària, d’ESO i batxillerat i de cicles formatius 
de grau mitjà, amb una edat màxima de 18 anys.

Per saber-ne més:

· BADIA i HOMS, Joan. Monestir de Sant Pere de Rodes. Guia històrica 
i arquitectònica. Generalitat de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Cultura, 2002.

· BADIA i HOMS, Joan. L’arquitectura medieval a l’Empordà. Alt Em-
pordà, Vol. II, Girona: Diputació Provincial, 1981. p. 35-404.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Empordà II, Vol. IX. Barcelona: 
Fundació Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 647-749.

· Diversos autors. Catalunya Romànica, Vol. XXVII. Barcelona: Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1990. p. 148-166.

· Diversos autors. Temps de monestirs. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Cultura: Pòrtic, 1999.

· LORÉS i OTZET, Immaculada. El monestir de Sant Pere de Rodes. 
UAB, UB, UdG, UdL, MNAC, 2002.

Museu d’Història de Catalunya
Plaça Pau Vila,3
08003 Barcelona
Telèfon 93 225 47 00
www.mhcat.cat

Monestir de Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva. Alt Empordà
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
Telèfon 972 387 559
Fax 972 194 231
santperederodes.cultura@gencat.cat

Horaris de visita
· De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dimarts a diumenge de 10 a 17.30 h.
· De l’1 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge de 10 a 20 h.
Es permet l’accés fins mitja hora abans del tancament.

Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments (EFIM)
Informació: 93 225 47 00 i www.mhcat.cat

Informació i reserves al telèfon: 972 387 559

Serveis complementaris
· Audiovisual (18 minuts)
· Itineraris al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes
· Visites guiades en català i castellà. Anglès i francès, prèvia reserva.
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Dossier educatiu

Monestir
de
Sant
Pere

de Rodes

Monestir
de Sant Pere
de Rodes

L’antic monestir benedictí de Sant Pere de Rodes encapçala el 
conjunt monumental i paisatgístic de la serra de Rodes. Juntament 
amb el castell de Sant Salvador de Verdera i l’església i el poble 
de Santa Creu de Rodes, aquest conjunt esdevé un laboratori per 
comprendre l’evolució de la societat feudal i les interaccions dels 
seus estaments: noblesa, església i pagesia; bellatores, oratores 
i laboratores.

El monestir i el seu entorn

L’espectacular paisatge que es domina des de la terrassa de 
llevant del monestir permet entendre fins a quin punt l’abadia 
influí en la transformació del seu territori. Sota mateix d’aques-
ta terrassa es poden observar uns grans terraplens artificials, 
sostinguts per enormes murs i contraforts, que havien estat 
els antics horts del cenobi. Aquests eren situats a la banda de 
llevant de l’edifici, a recés de tramuntana, i hi trobem restes 
d’antigues canalitzacions i dipòsits d’aigua. L’espai tenia una 
connexió lògica amb la cuina, el refetor, els estables i el rebost. 
Als horts medievals, s’hi cultivaven arbres fruiters, hortalisses 
i plantes medicinals per al consum dels monjos i dels altres 
habitants del monestir. 

Les muntanyes que envolten el monestir mostren grans ex-
tensions de feixes de terra construïdes amb murs de pedra 
seca. Algunes d’aquestes feixes es van construir ja en època 
medieval, però la majoria de les que veiem avui al cap de 
Creus van ser fruit de la gran expansió del cultiu de la vinya 
que visqué Catalunya entre els segles XVII i XVIII. El monestir, 
a més d’aquestes terres, també posseïa drets sobre la pesca i 
l’extracció de corall i sobre els botins dels naufragis. La gent de 
la zona explica que, des d’aquesta mateixa terrassa, els monjos 
observaven el mar i, quan s’entreveia la taca lluent d’un banc 
de sardines, feien tocar les campanes del monestir per tal que 
els pescadors poguessin sortir a pescar sobre segur. 

El naixement de l’abadia 
dins el marc del feudalisme

Orígens de la cel·la monàstica �

L’origen del monestir és desconegut. Una de les principals 
llegendes fundacionals explica l’arribada, l’any 610, de tres 
monjos procedents de Roma, que cercaven un amagatall per 
a unes relíquies molt preuades, entre les quals hi havia el cap 
i el braç dret de l’apòstol sant Pere. Escolliren l’interior d’una 
cova, que, segons la llegenda, era situada just on avui hi ha 
el monestir. 

És possible que Sant Pere de Rodes es fundés a partir de l’evo-
lució de l’eremitisme vers el cenobitisme. Així, podem suposar 
que uns quants anacoretes de la muntanya s’aplegaren en una 
cel·la monàstica per tal de viure-hi en comunitat. D’altra ban-
da, una notícia històrica ens diu que, pels volts de l’any 780, 
l’abat hispà Àtala i alguns monjos, fugint de la invasió musul-
mana, arribaren a aquestes terres i hi restauraren diverses 
esglésies de fundació antiga. Una d’aquestes esglésies tenia el 
nom de Sant Pere i alguns historiadors l’han identificada amb 
Sant Pere de Rodes.

L’abadia independent �

A la darreria del segle IX apareixen els primers documents que 
parlen directament del monestir. En aquests moments es tracta-
va d’una petita cel·la monàstica que es disputaven dues abadies 
importants. A partir del segle X, la història del monestir pren-
gué una important embranzida que el conduí a la seva època 
d’esplendor. A mitjan segle, un noble anomenat Tasi va fer una 
important donació al cenobi i aconseguí diversos preceptes dels 
papes i dels reis francs, entre els quals hi hagué el que el va 
convertir en abadia independent. Un fill de Tasi, Hildesind, fou 
nomenat, l’any 947, el primer abat de Sant Pere de Rodes.
 

Vista del monestir de Sant Pere de Rodes




