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Taller Monestir Medieval
Primària

A una època llunyana, a l’edat Medieval, en els temps que vivien Reis, cavallers, monjos,
camperols, la vida transcorria tranquil·la a les ciutats, vil·les i monestirs medievals.
Els monestirs son llocs on viuen els
monjos i allà hi fan vida comunitària,
s’ajuden
uns
als
altres
i
es
reparteixen els treballs, uns cuinen,
altres cuiden de les plantes i animals,
d’altres fan medicines, tenen cura
dels edificis emperò tots ocupen gran
part del dia ORANT, és a dir, resant.
“ORA ET LABORA”.
Els monestirs estan envoltats per un
mur de pedra, una petita muralla que
aïlla de la vida exterior als monjos, emperò així i tot, hi ha una sala on poden rebre visites i fer
negocis, com la sala de Ponent del Monestir de Poblet. El lloc més important de tot Monestir és
l’església, és un lloc molt senzill, sense massa decoració per què no es distreguin el temps que
resen. Emperò també és un lloc on canten cançons de lloança al Crist ressuscitat. És el primer
lloc on van després de llevar-se al matí i l’últim on van abans d’anar a dormir i és on els homes
es converteixen amb monjos.
El claustre és un altre lloc important als monestirs, és un pati quadrat amb unes galeries, des
d’allà es pot anar als llocs més importants del monestir: a l’església, menjador, sala capitular,
habitacions i la biblioteca.
El menjador, que es diu REFETOR, és on mengen tots els “germans” junts, és una sala molt
gran, amb bancs i taules, s’hi menja en silenci mentre un dels monjos llegeix el llibre Sagrat.
Els monjos encarregats de fer el menjar el preparen a la cuina amb els aliments que ells
mateixos han conreat i animals que han cuidat.
A la SALA CAPITULAR:hi trobem al monjo que s’encarrega del monestir, l’Abad. Emperò tots
prenen part en les decisions, poden anar a les reunions on es decideix el que han de fer, es
reparteixen les feines i on l’encarregat hi té una mena d’oficina. Allà s’hi llegeixen els “capítols”
que son les regles que s’han de seguir per a viure al Monestir, i que les va escriure un monjo
que es deia Benet. Allà els més vells son molt importants per que son els que fa més anys que
son monjos i s’assenten per ordre al banc que hi ha als costats. Dels més vells als més joves.
És la sala on es prenen les decisions importants del Monestir.
Els monjos saben llegir i escriure, la majoria de gent no en sabia a l’època Medieval. És on s’hi
troba “el saber”, s’hi custodien i copien els llibres importants i també els més antics. Son llibres
molt especials, s’escrivien amb pinzells molt petits sobre pells d’animals (pergamí), ho
dibuixaven tot a mà, eren llibres molt cars i alguns reis els hi encarregaven ben plens de
dibuixos bonics. L’encarregat és el Bibliotecari.
Dormitoris on dormen els monjos, és una habitació molt gran, tenen el seu llit i per la nit,
deixen una llumeta encesa, dormen amb les robes posades per llevar-se molt matí i ja estar a
punt per anar a l’església. Es desperten amb una campana que els indica que son les 6 del matí.
Els monestirs eren autosuficients, això vol dir que tenien tot el que necessitaven per a poder
viure. Tots els monjos vivien junts, van a missa cada dia, resaven 5 cops al dia, portaven el cap
tonsurat (s’afaiten una part del cap). Ells es reparteixen totes les feines que s’han de fer:
treballs de manteniment, vida domèstica , bibliotecari i administrador. Els monjos no poden
casar-se ni tenir fills. Preparen coses per a vendre al poble i per a menjar ells: dolços, vi,
cervesa.
Les nenes no poden ser monjos, elles es fan monges, i viuen a un altre monestir molt semblant
a aquest i on es feia el mateix que als monestirs masculins.
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EXERCICIS:
1. Afegeix a les caselles en blanc els següents noms referents a parts dels Monestirs medievals:
Claustre, església, cementiri, biblioteca, refetor.
El monestirs medievals

Molí

Dormitoris
Sala capitular

Infermeria

Casa de l’Abad

Cuina

Graner

Hostalatge

Entrada

2. Col·loca en aquesta piràmide feudal de l’Edat mitjana els personatges que pertoquin a cada estament
social. Atenció! Pot haver-hi més d’una imatge a cada part de la Piràmide.

3. Dissenya el teu nom tal i com l’hauria escrit un monjo medieval. Segueix la mostra de les lletres
capitals que aquí et deixem.

Tallers Arqueonet – Claustre romànic - Passos maqueta claustre

Passos per a fer la maqueta del
CLAUSTRE DEL MONESTIR DE POBLET
 Comencem amb les peces número 1, 2A i 3A. Les retallem i afegim les peces 2A i 3A a la
peça 1, enganxant les solapes blanques a sota la base del pati. Un cop fet això, dobleguem
per les línies indicades en vermell i enganxem les solapes als laterals fins a formar
l’estructura del claustre.

3A

2A

Ha de quedar un trosset de paret
que sobresurti de la teulada, com es
veu a la foto:

 Retallar i enganxar-hi els laterals exteriors (peces 2, 3, 4 i 5). Doblegar cada lateral en angle
recte per encaixar-lo al seu lloc. Cada lateral ha d’anar a una banda determinada, seguint les
següents indicacions:
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 Retallar i enganxar la base sobre del cartró (peça 6). Cal buidar tot el rectangle interior (tal
com indica la línia vermella) i enganxar sobre el cartró només la part de pedra (passadís
exterior del claustre). La peça 7 la reservem per després.

 Enganxar l’estructura del claustre sobre la base: conjunt 1+2+3+4+5 a sobre de 6.
 Retallar i enganxar elements addicionals (del 7 al 19) tal com es veu a les fotos següents
 Peça 7: retallar i doblegar formant un edifici circular, amb un petit passadís sortint. Enganxar
la peça al lloc indicat.

Ha de quedar un
trosset de paret
que sobresurti de
la teulada, igual
que la peça 1.

 Peces 8, 9, 10 i 11. Retallar-les, doblegar-les i enganxar-les als quatre extrems del passadís
exterior del claustre.
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 Peces 12, 13, 14 i 15. Retallar-les i enganxar-les als quatre extrems de la teulada.

 Retallar i enganxar els arbres (peces 16, 17, 18). Cada arbre es forma en tres parts per
donar-li volum.

Maqueta acabada
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