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__ 1.fitxa tècnica ________________________________________ 
Nom: Monestir de Poblet Autor: Desconegut 
Cronologia: 1163-1316 Tipologia: Monestir 
Materials: Pedra i fusta Estil: Gòtic 
Localització: Vimbodí (Tarragona)  
_____ 2.context històric  _____________________________________ 

Ens trobem a l´època de l´Edat Mitjana. 
L’edificació del Monestir de Poblet va tenir inici amb la petició del comte Ramon              
Berenguer IV a l’abat del monestir de Fontfreda (França) l’any 1150. Va demanar-li             
que es traslladessin uns monjos a terres recentment conquerides pels musulmans.           
Aquests monjos van arribar un any més tard i una vegada investigat el territori, es va                
edificar una organització monàstica bàsica que més tard va portar als treballs            
arquitectònics de 1163. 

A finals del segle XIV, Pere III el Cerimoniós va fer que s’esculpissin les tombes               
d’Alfons II i Jaume I als arcs del creuer. 
_____ 3. Anàlisi formal _______________________________________ 
Material: Pedra i fusta 
Espai exterior: El monestir està conformat per una successió de tres recintes            
emmurallats. Aquest espai té com a eix principal el claustre, que es constitueix en              
centre de la vida monacal. Les 4 erugies són cobertes amb voltes de creueria i els                
arcs ogivals delimiten el pati interior. 

Davant del refectori hi ha un petit temple hexagonal romànic que           
cobreix la font on els monjos es rentaven les mans abans de menjar.  

A l’est s’hi troba la sala capitular, un espai quadrat amb quatre            
pilars octogonals al centre. Aquests són coronats amb capitells molt poc decorats. Al             
terra hi ha algunes de les tombes dels abats. 
Espai interior: La planta és basilical de 3 naus amb capelles laterals en un dels               
costats, el transsepte i dues capelles. La nau central és coberta amb volta de canó               
apuntada la qual és reforçada amb sis arcs torals. Les naus naturals, en canvi,              
presenten la volta de creueria. 
_____ 4. estil i característiques de l’estil _________________________ 
Estil: Gòtic 
L’estil gòtic es caracteritza per les edificacions altes i esveltes, amb grans elements             
decoratius a la façana com per exemple la rosassa, les grans finestres i les grans i                
molt decorades portalades. Està caracteritzat per arbotants que descarreguen el pes           
de les altes parets als contraforts i alliberen els alts murs i permeten tenir gran               
finestres i gran il.luminació interior. L´art gòtic és un art de ciutat.  
_____ 5. entorn urbanístic ____________________________________ 
L’aïllament respecte dels nuclis urbans era una de les condicions més importants de             
l’ordre Cister, que amb aquesta mesura volia aconseguir que els seus integrants            



estiguessin allunyats del món. La voluntat de l’aïllament és evident en el mur que              
envolta el monestir. 
 
_____ 6. funció, interpretació i significat _________________________ 
Funció: Religiosa 
Interpretació i significat:L’austeritat i la funcionalitat van ser dos valors molt           
importants de l’ordre del Cister. Seguint les pautes d’oració i treball (ora et labora),              
es van determinar les dependències principals: una església, una sala capitular, el            
refectori i el dormitori comunitari. També hi havia una biblioteca i un celler. Es tracta               
d’una estructura arquitectònica pensada en la relació amb les activitats que           
realitzaven. 
_____ 7. models i influències __________________________________ 
Aquest monestir respon a l’ideal de monestir d’ordre del Cister, nascut a Borgonya el              
1098. La introducció d’aquest ordre a Catalunya va portar al Principat que es             
caracteritzava fonamentalment per la funcionalitat i l’austeritat. 
 


