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Arquitectes	  encarregats	  de	  la	  reforma	  i	  
manteniment	  de	  l’edifici	  que	  es	  va	  realitzar	  
en	  base	  al	  projecte	  de	  desembre	  de	  1990.	  

	  
Durant	  el	  projecte	  van	  sorgir	  aspectes	  

construcCus	  però	  també	  històrics,	  arHsCcs	  
(història	  de	  l’art),	  geomètrics	  i	  sobre	  el	  

simbolisme	  de	  les	  formes.	  
	  



FITXA	  TÈCNICA	  
	  
Nom	  de	  l’edifici:	  MonesCr	  de	  Sant	  Ponç	  
	  
Autor:	  anònim	  
	  
Cronologia:	  	  1040-‐1070	  
	  
EsCl:	  romànic	  llombard	  
	  
Tipologia:	  església	  i	  monesCr	  
	  
Materials:	  pedra	  
	  
Localització:	  Corbera	  de	  Llobregat	  /	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Cervelló	  (Catalunya)	  



Datació	  de	  Puig	  i	  Cadafalch	  
segons	  l’esCl	  i	  la	  tècnica	  
construcCva:	  com	  el	  de	  les	  
esglésies	  romàniques,	  entre	  1040	  
i	  1070.	  
	  
Context	  històric:	  	  
ConsCtució	  de	  la	  MARCA	  
HISPÀNICA:	  Reconquesta	  del	  
territori	  des	  dels	  Pirineus	  fins	  a	  
Barcelona	  (frontera	  al	  riu	  
Llobregat)	  feta	  per	  Carlemany	  el	  
801	  incorporant-‐los	  al	  seu	  imperi	  
(El	  que	  s’anomenarà	  Catalunya	  
Vella).	  
	  
L’establiment	  del	  Llobregat	  com	  a	  
frontera	  provoca	  un	  
despoblament	  de	  la	  seva	  plana	  i	  
el	  trasllats	  dels	  seus	  habitants	  a	  
les	  valls	  properes	  com	  Torrelles,	  
Cervelló,	  Sant	  Climent...	  
	  
Per	  protegir	  la	  frontera	  sud	  de	  l’imperi	  franc	  respecte	  els	  àrabs,	  Carlemany	  organitza	  la	  Marca	  Hispànica	  en	  comtats	  
depenents	  de	  l’imperi.	  Aquests	  comtats	  s’aniran	  independitzant	  progressivament	  fins	  el	  segle	  X.	  
	  
Amb	  Guifré	  I	  (878-‐897)	  comença	  l’ocupació	  i	  forCficació	  de	  la	  dreta	  del	  riu	  (castells	  de	  Gelida,	  Castelldefels,	  Cervelló..).	  
Aquest	  repoblament	  s’arCculava	  per	  la	  via	  militar	  (castells)	  i	  per	  la	  via	  religiosa	  mitjançant	  monesCrs	  que	  eren	  l’origen	  per	  
futurs	  agrupaments	  de	  població.	  	  
És	  el	  cas	  del	  monesCr	  de	  Sant	  Ponç,	  malgrat	  no	  va	  passar	  de	  ser	  un	  nucli	  urbà	  molt	  reduït	  ja	  que	  el	  major	  assentament	  de	  
població	  es	  va	  produir	  als	  voltants	  dels	  castells	  de	  Cervelló	  i	  de	  Corbera.	  



CLIENT:	  
Resta	  la	  incògnita	  de	  quin	  estament	  o	  mecenes	  patrocinà	  la	  fundació	  del	  monesCr.	  
	  
Sant	  Ponç	  pertany	  a	  l’orde	  benedicH	  depenent	  de	  Sant	  Pere	  de	  Casserres	  (centre	  de	  Cluny	  a	  Catalunya)	  quan	  la	  
major	  part	  dels	  monesCrs	  benedicCns	  depenien	  de	  Sant	  Cugat.	  
	  
L’orde	  benedicH	  es	  va	  fundar	  al	  segle	  VI	  basat	  en	  la	  idea	  d’una	  vida	  en	  comú	  dedicada	  a	  Déu	  i	  amb	  el	  lema	  “Ora	  
et	  labora”.	  
L’aristocràcia	  feudal,	  a	  fi	  de	  garanCr-‐se	  la	  salvació	  eterna,	  féu	  donacions	  econòmiques,	  agràries	  o	  arHsCques	  
cosa	  que	  va	  conduir	  a	  l’enriquiment	  de	  l’orde	  i	  a	  contradir	  el	  vot	  de	  pobresa	  que	  formava	  part	  de	  la	  seva	  
essència.	  
Per	  reconduir	  la	  situació	  es	  va	  gestar	  la	  reforma	  del	  Cluny	  (Borgonya)	  que	  va	  ser	  la	  primera	  que	  va	  paCr	  l’orde	  
benedicH	  i	  es	  va	  produir	  a	  mitjans	  del	  segle	  XI.	  
Al	  segle	  XII	  es	  produí	  la	  segona	  reforma	  amb	  Sant	  Bernat	  de	  Claravall	  fundant	  l’orde	  del	  Císter	  que	  propugnava	  
novament	  la	  humilitat	  i	  la	  pobresa	  de	  l’Església.	  



ESTIL:	  
	  
Primer	  romànic	  
(llombard)	  que	  Cngué	  
l’origen	  a	  Ravenna	  i	  fou	  
executat	  i	  perfeccionat	  
per	  brigades	  iCnerants	  
de	  picapedrers	  de	  
tècnica	  presCgiosa	  que	  
escamparen	  les	  seves	  
obres	  per	  tot	  el	  sud	  
d’Europa	  des	  de	  la	  
Llombardia.	  
	  
	  
Romànic:	  es	  caracteritza	  per	  l’arc	  de	  mig	  punt	  i	  la	  vota	  de	  canó.	  Aquest	  esCl	  sorgeix	  com	  a	  
síntesi	  de	  l’herència	  que	  fa	  l’Imperi	  Carolingi	  de	  la	  cultura	  de	  l’Imperi	  Romà.	  



ANÀLISI	  FORMAL:	  espai	  
interior	  
	  
PLANTA	  DE	  CREU	  LLATINA:	  una	  nau,	  
transsepte	  i	  tres	  absis	  
	  
NAU	  PRINCIPAL:	  COBERTA	  amb	  volta	  
de	  canó	  reforçada	  per	  arcs	  torals.	  
	  

MURS	  reforçats	  per	  arcs	  formers	  
(pilars	  adossats	  de	  mitja	  creu)	  

	  
TRANSSEPTE	  amb	  dues	  voltes	  
laterals	  cobertes	  amb	  voltes	  de	  canó	  
amb	  eixos	  paral.lels	  a	  la	  volta	  de	  la	  
nau	  principal	  
	  
CREUER:	  a	  sobre	  el	  creuer	  es	  forma	  
el	  CIMBORI:	  	  
Rectangle	  d’intersecció	  de	  nau	  
principal	  i	  transsepte	  es	  transiciona	  
al	  quadrat	  amb	  dos	  arcs	  formers.	  
Sobre	  el	  quadrat	  es	  crea	  un	  octàgon	  
amb	  quatre	  trompes	  a	  les	  
cantonades	  que	  permet	  la	  formació	  
de	  la	  cúpula	  semiesfèrica	  
	  



Emplaçament	  molt	  ben	  triat:	  la	  seva	  volumetria	  és	  ben	  visible	  des	  de	  
força	  lluny	  i	  va	  guanyant	  	  la	  seva	  percepció	  a	  mesura	  ens	  acostem	  tot	  
vorejant-‐lo	  (diversos	  punts	  de	  visió).	  (Integració	  amb	  l’entorn)	  

ANÀLISI	  FORMAL:	  espai	  exterior	  



ANÀLISI	  FORMAL:	  espai	  exterior	  
	  
CIMBORI:	  de	  forma	  quadrada.	  
Sobre	  el	  cimbori	  i	  centrat,	  s’aixeca	  el	  campanar,	  
de	  base	  quadrada	  i	  base	  piramidal.	  
	  
FAÇANA	  EST:	  fronCs	  dins	  del	  qual	  se	  situen	  els	  
cilindres	  dels	  absis	  coberts	  amb	  mitjos	  cons.	  
	  
COBERTES:	  totes	  amb	  dos	  aiguavesos	  paral.lels	  
entre	  si.	  
	  
FAÇANES:	  ornamentacions	  modulars	  amb	  
arcuacions	  i	  faixes	  llombardes	  (no	  estructurals)	  



INTERPRETACIÓ	  
	  
La	  funció	  de	  l’art	  és	  la	  de	  la	  contemplació	  estèCca	  (plaer	  estèCc)	  
que	  consisteix	  en	  sen$r	  la	  unitat	  complexa	  de	  l’home	  (senCts	  i	  
esperit).	  
L’home	  trascendeix	  el	  seu	  cos	  acCvant	  el	  seu	  esperit	  en	  la	  
contemplació	  estèCca.	  Amb	  aquesta	  vivència,	  l’home	  sap,	  sense	  
poder	  demostrar-‐ho,	  quina	  és	  la	  seva	  naturalesa.	  
	  
Una	  obra	  d’art	  ha	  de	  parCcipar	  d’aquesta	  naturalesa	  dual	  i	  ha	  
d’actuar	  als	  senCts	  i	  a	  l’esperit	  alhora.	  



INTERPRETACIÓ:	  
	  
Camí	  iniciàCc	  del	  fidel	  des	  de	  l’entrada	  (Oest)	  cap	  a	  l’altar	  (Est).	  
Reforçat	  per	  la	  secció	  en	  pendent	  (pujada)	  cap	  a	  l’altar:	  forma	  part	  de	  l’escenografia	  general	  del	  temple	  per	  inspirar	  el	  
temor	  de	  Déu.	  
Gir	  de	  9	  graus	  del	  campanar	  respecte	  la	  nau	  principal	  per	  recCficar	  un	  error	  de	  medició	  inicial.	  



INTERPRETACIÓ	  
	  
EURÍTMIA:	  FILOSOFIA	  PITAGÒRICA	  DELS	  NOMBRES	  ENTERS:	  	  
LES	  CONSONÀNCIES	  MUSICALS	  (música	  de	  les	  estrelles)	  
	  



•  Temple	  grec:	  intermediari	  entre	  l’home	  i	  el	  món	  diví	  
de	  les	  idees	  eternes	  =	  temple	  com	  a	  expressió	  de	  
les	  idees	  eternes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desig	  de	  trascendir	  la	  condició	  humana	  a	  través	  de	  
l’art	  de	  l’arquitectura	  (geometria)	  

	  
Plató:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  La	  geometria	  és	  l’eina	  essencial	  per	  a	  la	  comprensió	  de	  les	  

idees	  eternes	  en	  el	  procés	  de	  creació.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  La	  bellesa:	  les	  formes	  costruïdes	  amb	  compàs	  i	  regle	  són	  

sempre	  belles	  en	  si	  mateixes	  mentre	  que	  l’aparença	  dels	  
éssers	  vius	  i	  dels	  objectes	  és	  bella	  només	  en	  determinades	  
condicions.	  

	  
Anaxàgoras	  de	  Clazómenes	  (500-‐428	  aC):	  
	  	  	  	  	  	  Primacia	  de	  la	  intel.ligència	  en	  sotmetre	  tot	  a	  la	  raó	  

ordenadora.	  
	  	  	  	  	  	  Un	  edifici	  ha	  de	  tenir	  una	  organització	  clara,	  basada	  en	  la	  

symmetria,	  la	  commodulaCo	  i	  l’harmonia.	  
	  	  	  	  	  	  En	  arquitectura	  i	  en	  filosofia,	  l’esperit	  tendeix	  a	  construir	  un	  

sistema	  en	  què	  tot	  es	  deriva	  d’un	  principi	  únic	  (tot	  és	  en	  
tot)	  

Partenó,	  a	  Atenes	  447-‐438	  aC	  



	  
•  Geometria	  :	  nombre	  :	  mitjà	  per	  

formalitzar	  un	  espai	  PERFECTE	  
(digne	  del	  ToT)	  

•  Perfecció	  a	  través	  de	  la	  
SYMMETRIA	  (Vitrubi	  “Els	  deu	  llibres	  
d’arquitectura”	  I	  aC).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simetria	  és	  un	  sistema	  de	  
proporcions	  que	  permeten	  establir	  
relacions	  d’equilibri,	  aconseguint,	  
així,	  l’HARMONIA.	  

•  PROPORCIÓ:	  relació	  entre	  dos	  
nombres	  enters	  (doctrina	  
pitagòrica)	  

•  MÒDUL	  (CommodulaCo):	  aplicació	  
d’un	  mòdul	  que	  es	  repeteix	  a	  totes	  
les	  mides	  fonamentals.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  mòdul	  és	  la	  unitat	  (1)	  sobre	  la	  
que	  actuen	  totes	  les	  proporcions.	  

	  
	  





•  Pitàgoras:	  Tot	  és	  
nombre.	  El	  nombre	  és	  
una	  explicació	  
profunda	  de	  la	  
naturalesa	  (realitat);	  
evidencia	  relacions	  
presents	  en	  el	  Tot	  (i	  
entre	  el	  Tot	  i	  l’home)	  

•  Nombre	  és	  geometria	  i	  
és	  música	  (octaves	  
musicals	  i	  ritme)	  

•  Escola	  pitagòrica:	  creen	  
una	  mísCca	  racional	  
basada	  en	  una	  
simbologia	  del	  nombre	  
de	  gran	  influència	  en	  
l’àmbit	  arHsCc.	  

•  Les	  seves	  idees	  es	  
basaven	  en	  
pensaments	  que	  
expressaven	  tant	  amb	  
paraules	  com	  per	  mitjà	  
de	  símbols.	  

	  



Els	  10	  primers	  nombres	  enters	  es	  
consideraven	  llavors,	  pautes	  
generaCves,	  de	  tots	  els	  
principis	  de	  l’univers.	  

	  
Començant	  per	  un	  PUNT	  (essència	  

d’un	  cercle)	  i	  amb	  ajuda	  dels	  
instruments	  del	  geòmetra	  
(compàs,	  regle	  i	  llapis)	  van	  
crear	  tota	  una	  sèrie	  de	  formes	  
simbòliques	  que	  reflexaven	  les	  
seves	  concepcions	  de	  
l’univers.	  

	  
Res	  no	  existeix	  sense	  un	  centre	  

(número	  1)	  
	  

La	  Mònada	  	  1	  
PUNT	  



Quan	  un	  cercle	  es	  veu	  a	  si	  mateix,	  
queda	  reflexat;	  llavors	  existeixen	  
dos	  cercles	  (la	  Díada)	  

	  
Dos	  centre:	  una	  LÍNIA	  
Relacions	  d’atracció	  i	  repulsió	  entre	  els	  

dos	  centres	  
	  
El	  número	  2	  (Díada)	  és	  la	  gènesi	  de	  tots	  

els	  altres	  nombres.	  
	  
Dualitat=polaritat=realitat	  dual	  
	  
Díada:	  Vesica	  piscis:	  vagina.	  

La	  Díada	  	  2	  
LÍNIA	  



•  El	  triangle	  és	  la	  primera	  figura	  
que	  emergeix	  de	  la	  vesica	  
piscis.	  

•  L’ú	  i	  el	  dos	  generen	  el	  tres.	  

•  Els	  dos	  centres	  s’atrauen	  i	  
rebutgen	  alhora	  mentre	  un	  
tercer	  punt	  conciliador	  se	  situa	  
per	  sobre=	  

•  Relació	  entre	  contraris	  que	  els	  
uneix	  i	  els	  eleva	  a	  un	  nivell	  
superior.=	  TRINITAT	  (divinitat)	  

•  Triangle	  és	  l’única	  estructura	  
poligonal	  rígida=EQUILIBRI	  

La	  Tríada	  	  3	  
SUPERFÍCIE	  



•  El	  quadrat	  és	  la	  segona	  figura	  
que	  emergeix	  de	  la	  vesica	  
piscis.	  

•  El	  4	  és	  el	  primer	  nombre	  que	  
resulta	  de	  la	  suma	  i	  la	  
mulCplicació	  de	  dos	  
iguales=primer	  nombre	  parell	  i	  
femení	  

•  4	  simbolitza	  la	  JUSTÍCIA:	  4	  
costats	  iguals	  i	  es	  pot	  dividir	  en	  
4	  parts	  iguals	  

•  Quadrat	  és	  una	  figura	  estable	  i	  
deformable.	  

•  4	  simbolitza	  la	  TERRA:	  4	  
estacions,	  4	  punts	  cardinals	  

La	  Tètrada	  	  4	  
VOLUM	  



•  El	  pentàgon	  és	  la	  tercera	  figura	  que	  
emergeix	  de	  la	  vesica	  piscis.	  

•  La	  pèntada	  representa	  el	  següent	  
nivell	  de	  disseny	  còsmic	  en	  
introduir	  el	  símbol	  de	  la	  VIDA,	  
creixement	  (regeneració)=	  

•  Proporció	  àurea=ESPIRAL=	  la	  
PERFECCIÓ	  

•  Principi	  d’autosimilitud	  
(regeneració)=plantes.	  

•  Simetries	  quíntuples	  de	  
creixement:	  home	  (cinc	  senCts,	  
cinc	  dits,	  home	  com	  a	  pentàgon,	  
proporcions	  àurees	  cos	  humà)	  

La	  Pèntada	  	  5	  



•  Pèntada	  com	  a	  símbol	  de	  la	  veritat	  oculta=saber=inframón	  



•  El	  10	  és	  un	  nou	  inici:	  l’inici	  
d’un	  viatge	  a	  l’infinit	  

•  Un	  punt	  de	  trobada:	  símbol	  
del	  món	  i	  del	  cel=	  

•  1	  x	  2	  x	  5	  =	  10	  (combina	  
mònada,	  díada	  i	  pèntada)	  

•  1	  +	  2	  +	  3	  +	  4	  =10	  

•  Qualsevol	  nombre	  
mulCplicat	  per	  10	  és	  ell	  
mateix	  a	  un	  nivell	  superior	  
(un	  nou	  inici)	  

La	  Dècada	  	  10	  



1	   2	   3	   4	   5	  







PROPORCIÓ	  2	  a	  3	  
Genera	  Vesica	  Piscis	  



SECCIÓ	  I	  FAÇANES	  INSCRITES	  EN	  UN	  QUADRAT	  	  
(Proporció	  1	  a	  1)	  	  	  	  	  ParCcions	  simples	  (1/2,	  1/3,	  1/4	  )	  









RESUMINT	  SIMBOLOGIA:	  
	  
Cercle	  (1):	  Divinitat	  
	  
Quadrat	  (4):	  Terra	  
	  
Transició	  entre	  Terra	  i	  
Divinitat:	  Octàgon	  (8)	  (creuer)	  
	  
2	  (primer	  nombre	  parell-‐
Adam	  i	  Eva)	  i	  3	  (primer	  
nombre	  imparell-‐SanHssima	  
Trinitat-‐	  Sagrada	  Família)	  són	  
els	  principis	  generatrius	  de	  tot	  
l’univers	  (la	  vida)=	  Vesica	  
piscis	  =	  lloc	  desCnat	  a	  la	  
divinitat	  
	  

Cada	  lloc	  de	  culte	  havia	  de	  ser	  ÚNIC	  (1)	  (més	  perfecte):	  no	  n’hi	  ha	  dues	  esglésies	  iguals	  



Voluntat	  de	  relacionar	  la	  filosofia	  pitagòrica	  dels	  nombres	  
enters	  i	  la	  simbologia	  religiosa	  amb	  el	  mateix	  cos	  humà	  
(home	  com	  a	  principi	  o	  mesura	  de	  totes	  les	  coses):	  
Cos	  humà	  on	  es	  troben	  els	  nombres	  enters	  i	  en	  perfecta	  
eurítmia	  (les	  parts	  guarden	  proporcions	  harmòniques	  
respecte	  el	  tot)	  =	  assimilació	  de	  l’església	  al	  cos	  de	  l’home	  
(relació	  entre	  matèria	  i	  esperit)	  





Pintura	  mural:	  Blanc	  i	  vermell	  d’influència	  àrab	  per	  ser	  zona	  de	  reconquesta	  


