Fotos: Manè Espinosa/Ajuntament de Sant Cugat

Monestir
de Sant Cugat

EDICIÓ 2020

El més poderós del comtat
de Barcelona

Oficina de Turisme:
Plaça d’Octavià, 10
Telèfon: 936 759 952
turisme@santcugat.cat
visitsantcugat.cat
monestirdesantcugat.cat

EDICIÓ 2021

Fotos: Mané Espinosa/Ajuntament de Sant Cugat

Gaudeix d’un passeig per la història,
l’arquitectura i l’art que alberga
el Monestir de Sant Cugat.
Descobreix històries d’abats, comtes,
monjos, períodes de pau i cultura.

Visites guiades

Audioguia

El Monestir més poderós del comtat
de Barcelona.
Cada dissabte a les 10 h
Claustre del Monestir. Coneix les
històries que amaguen els capitells.
Cada diumenge a les 12 h
Preu: 8 €

Fes la visita al teu aire amb l’audioguia
“Escolta la veu del Monestir”
i “Llibre de pedra medieval”.
Disponible en català, castellà, anglès
i francès.
Preu: 6 €
Venda d’entrades a visitsantcugat.cat

El conjunt
monàstic

L’església
del Monestir

El claustre
romànic

El Museu de
Sant Cugat

Fundat al segle IX, el Monestir és un dels
exponents més importants de l’art medieval a
Catalunya. Va ser totalment fortificat a l’edat
mitjana, 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 molt influents.
El poder i l’esplendor monàstics encara es
respiren avui per tot el conjunt.

Formada per tres naus capçades amb els
absis corresponents, va ser construïda entre
els segles XII i XIV. Iniciada dins les pautes
de l’estil romànic i acabada amb les noves
formes de l’art gòtic, és un dels millors llocs
de Catalunya per poder observar aquesta
transició d’estils.
A l’interior de l’església podràs admirar
diverses obres d’art, com ara sepulcres,
retaules, altars i objectes d’orfebreria.
Destaca la gran rosassa central de la façana
de 1337, que és de la mateixa tipologia que la
del transsepte sud de Notre-Dame de París.

Val la pena fer una visita tranquil•la i admirar el
millor claustre europeu d’escultura romànica,
amb 114 capitells únics. És considerat l’obra
mestra de l’escultor Arnau Cadell.
El claustre és un espai simbòlic i també
funcional, ja que al seu voltant es disposaven
les diferents estances i s’afavoria la vida en
comunitat dels monjos.
Una joia del romànic català i un dels millors
claustres europeus per la seva qualitat
artística

El claustre acull actualment la seu central
dels museus de Sant Cugat, podràs visitar
l’exposició permanent sobre l’evolució
arquitectònica de l’abadia i conèixer la vida
de la comunitat benedictina.
museu.santcugat.cat

