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Descripció/Justificació  

En el moment inicial més pur de l'arquitectura cistercenca, s'aprecia una inèdita tensió 

estructural ben diferent de la gòtica. Una tensió, voluntàriament marcada per la 

il·luminació inigualable, que expressa una singular sensació d'austeritat i un particular 

misticisme, que, alhora, mostren una pobresa que se sublima en un rigor geomètric i 

matemàtic de puresa essencial. Els pares cistercencs han aconseguit desenvolupar el seu 

programa artístic amb molta claredat perquè han assumit la seva pròpia activitat 

edificant en forma de símbol que manifesta el seu credo moral i estètic. 

El curs pretén endinsar-se en la via cistercenca per descobrir el cor d’aquest art 

espiritual capaç de crear obres artístiques, especialment arquitectòniques, de bellesa tan 

singular.  
 

 
 

Requisits i orientacions prèvies 

Curs opcional que mira a fer comprendre una forma de vida monàstica concreta que ha marcat 

clarament l’espiritualitat cristiana i monàstica i ha contribuït a forjar la civilització i la cultura 

europea. 

 
 

Objectius 
Generals: 

• Conèixer la forma de vida monàstica cistercenca 
• Introduir-se en el món de l’art cistercenc dels anys fundacionals 

 
Específics: 

• Lectura de textos del monaquisme medieval, específicament cistercenc 
• Comprensió simbòlica de l’art cistercenc 

 

 

Competències 
Competències transversals (genèriques): 

• Capacitat de ser constant en el treball 
• Capacitat de lectura 
• Capacitat d’anàlisi i comprensió de textos medievals   

 
Competències específiques: 

• Aprofundir i millorar l’hàbit de lectura de textos cistercencs 
• Adquirir les claus d’interpretació adequades per contemplar l’art cistercenc 

 



 

Continguts 

1. Introducció general al camí cistercenc: els primers passos de Cister. 

2. Elements essencials de l’espiritualitat cistercenca. 

3. L’art espiritual en els grans autors: Guillem de sant Teodoric, Elred de Rievall, 

Isaac de l’Estrella i Bernat de Claravall.  

4. La bellesa segons sant Bernat 

5. La planta del monestir i la concreció simbòlica d’una espiritualitat. 

6. Els primers monestirs.  
 

 
 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

Lliçó magistral per donar els continguts del curs, acompanyat de lectures de textos i 

comentaris de text. Il·lustració amb imatges de monestirs cistercencs primitius dels elements 

més pertinents al contingut del curs. 

 

 

Avaluació 

Criteris d’avaluació: 

• Comprovació de l’assoliment dels objectius del curs a través d’un treball final. 

• Valoració de la participació a classe i de l’interès pel tema. 

• Valoració dels comentaris de textos proposats 

Tècniques d’avaluació: 

• Elaboració d’un treball on es demostri el coneixement dels continguts i metodologies 

del curs 
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