
Visites al claustre: 

- De dimarts a dissabte de 10.30 
a 13.30 i de 16 a 19 h (de l’1 de 
juny al 30 de setembre, de 17 
a 20 h)

- Diumenges i festius de 10.30 
a 14.30 h

- Dies de tancament: 1 i 6 de 
gener i 25 i 26 de desembre

Entrada al claustre i al museu:  
Gratuïta

Informació pràctica:

Pl. de l’Om, 1. 936 759 951    
museusantcugat.cat 

Visita guiada:

Cada primer diumenge de mes 
a les 12 h

Visites a l’església: 

De 9 a 12 i de 18 a 20 h

Més informació: 
santcugat.cat

El claustre de Sant Cugat, que s’aixeca al 
costat nord de l’església, és amb el de Ripoll, 
el de Girona i el de Sant Miquel de Cuixà, una 
de les joies del romànic de Catalunya. 

EL MUSEU
El claustre acull actualment la seu central del 
Museu de Sant Cugat, on es pot visitar una expo-
sició permanent sobre l’evolució arquitectònica 
de l’abadia i els aspectes més significatius de la 
vida de la seva comunitat benedictina. 

A banda de la col·lecció permanent, hi ha una 
sala d’exposicions temporals i s’hi organitzen 
visites guiades. 

Hi ha altres seus del Museu, com el Celler Moder-
nista de Cèsar Martinell, que va acollir la coope-
rativa vitivinícola del municipi, i la Casa Aymat, 
actualment el Museu del Tapís Contemporani.

EL CLAUSTRE
El claustre romànic és l’element més destacable 
del conjunt per la seva estructura i per la decora-
ció dels seus capitells, 144 en total, tots diferents. EL REiAL 
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Construït al segle IX i acompanyat per un monumental 
conjunt arquitectònic, el Reial Monestir és un dels exponents 
de l’art medieval més importants a Catalunya. Des del 1931 
s’ha catalogat com un Bé Cultural d’Interès Nacional. 

El Reial Monestir consta d’una església, un magnífic 
claustre i la casa abacial. Va ser totalment fortificat a l’edat 
mitjana, i encara avui es manté dreta bona part de la 
muralla del segle XIV.

Al segle XI va esdevenir un centre molt important de 
poder i cultura. Els monjos es dedicaven al culte i l’oració 
sota la regla benedictina, però administraven també unes 
extenses propietats, i els seus abats eren homes influents. 
El poder i l’esplendor monàstics encara es respiren per tot 
el conjunt. 

És la dependència monàstica més imponent, 
juntament amb el claustre. 

Formada per tres naus capçades amb els corres-
ponents absis, va ser construïda entre els segles 
XII i XIV,  iniciada dins les pautes de l’estil romà-
nic i acabada amb les noves formes de l’art gòtic. 

Al llarg dels segles, l’interior de l’església va ser 
enriquit amb obres d’art com ara sepulcres, altars 
i objectes d’orfebreria. 

EL RECinTE  
EMMURALLAT

A la façana de l’església s’obre una gran 
rosassa central, amb més de vuit metres de 
diàmetre, bellament decorada amb vitralls. 
Segueix la tipologia del transsepte sud de 
Notre-Dame de París i és igual al de l’església 
de Santa Maria del Pi, de Barcelona. 

L’ESGLÉSiA


