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Cicle: ELS CAMINS DE SANT JAUME DE BARCELONA A MONTSERRAT 
 

(B. Camí de Sant Jaume per Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Monistrol)   
 

(I) BARCELONA (monument a Colom) - SANT CUGAT DEL VALLÈS (monestir) 
(19,4 km) 

 

 
Ermita de Sant Medir   



 
Vista del Pont de Monistrol i de la muntanya de Montserrat. François Dequevauviller, 1806. 

 

Cicle: ELS CAMINS DE SANT JAUME DE BARCELONA A MONTSERRAT 
 

Us plantegem un altre cicle d’excursions adreçat a donar a conèixer i recórrer el traçat del Camí de Sant Jaume de 
Barcelona al monestir de Montserrat, en aquest cas per Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Monistrol de Montserrat, 
seguint -en part- el traçat del Camí Romeu de Barcelona a Montserrat.     
  
Els camins romeus del Vallès arriben al peu de la muntanya de Montserrat per Monistrol de Montserrat. És podria 
dir que hi ha tants camins com llocs d’origen i aquells van unint-se a mesura que s’apropen a la muntanya. A 
Monistrol de Montserrat arribaven romeus provinents dels Vallesos i del Maresme, així com de les comarques 
gironines i de França. Tot i que hi havia molts punt d’origen la majoria de pelegrins anaven per diversos camins que 
confluïen a Terrassa i des d’aquesta vila el camí romeu ja era únic. 
 

El Camí Romeu de Terrassa recollia també als pelegrins que provenien de la ciutat de Barcelona a través d’un 
itinerari que anava des d’aquesta a Sant Cugat del Vallès, tot creuant la serralada de Collserola. Aquest darrer camí, 
alternatiu al camí ral que anava per la vall del Llobregat, sortia de portal de l’Àngel, seguia pel camí de Gràcia, 
anava al monestir del Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, inexistent actualment i d’allí a través de la riera de Sant 
Medir a Sant Cugat del Vallès. Aquest itinerari era emprat per molts eclesiàstics perquè passava per varis monestirs 
abans d’arribar al de Santa Maria. Des de Sant Cugat el camí va a Terrassa be directament o a través de Rubí. 
 

Des de Terrassa a Montserrat hi havia un únic camí romeu. El camí surt de Terrassa pel pont de Vacarisses superar 
la riera de Gaià i va a coll Cardús. D’allí el camí progressa cap a l’indret que ara és l’estació RENFE de Vacarisses. A 
una certa distància d’aquesta estació hi ha l’hostal del Palà on els romeus rebien atencions en el seu pelegrinatge. 
 

El camí progressa fins a l’anomenat hostal de la Creu de la Guardiola -ja en el terme municipal de Monistrol de 
Montserrat-. Aquest camí ha estat esmentat en molts documents com a camí ral, camí romeu o camí de la Creu, 
probablement en referència a la creu propera a l’hostal del mateix nom. El camí en el tram final baixa al riu per 
creuar-lo pel pont i entrar a la vila de Monistrol de Montserrat. 
 
 

Calendari previst 
 

 

B. Camí de Sant Jaume, per Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Monistrol (60,8 km) 
 

etapa data Inici - final parcial 

1 Setembre de 2022 Barcelona (monument a Colom) - Sant Cugat del Vallès (Monestir)   19,4  

2 Octubre de 2022 Sant Cugat del Vallès - Les Fonts de Terrassa - Terrassa 16,9 

3 Novembre de 2022 Terrassa - Camí Romeu a Montserrat - Torreblanca - Vacarisses (Estació RENFE) 14,7  

4 Desembre de 2022 Vacarisses (Estació RENFE) - Monistrol de Montserrat - Montserrat 9,8 
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Diumenge, ... de setembre de 2022 
 

1a etapa. Barcelona - Sant Cugat del Vallès (monestir) (19,4 km) 

 

Aquesta excursió ens permet iniciar la nostra ruta del Camí de Sant Jaume a tocar a la Mediterrània 
(Monument a Colom de Barcelona). 

 

Excursió matinal per seguir el tram del Camí de Sant Jaume per Catalunya, que uneix les poblacions de 
Barcelona amb Sant Cugat del Vallès.  
 

Itinerari previst: Monument a Colom, Rambles, c/ Ferran, església de Sant Jaume, Plaça de Sant Jaume, 
Portal de l'Àngel, Passeig de Gràcia, Plaça Gal·la Placídia, Plaça Lesseps, Avinguda de Vallcarca, Passeig de 
la Mare de Déu del Coll, Rambla del Carmel, Laberint d'Horta, Pas del Rei, ermita de Sant Medir, ermita de 
Sant Adjutori o Santa Maria de Gausac, Can Borrell, Pi d'en Xandri, la Torre Negra, la Torre Blanca, Riera de 
Sant Cugat, i Monestir de Sant Cugat del Vallès. Uns 20 km. 

 

* Lloc i hora de sortida: Monument a Colom, a les 9 del matí. 
 

* Pressupost: 5 € (cost dels bitllets d’anada de Terrassa a Barcelona i de tornada de Sant Cugat del Vallès a 
Terrassa). 
                                                                 ......................................... 

 

Recopilació documental a càrrec de Lluïsa Blanch i Francesc Suárez 
   

   

Monument a Colom 
Al final de la Rambla, davant del Port Vell de Barcelona, es troba el Portal de la Pau amb un dels 
monuments més representatius de la ciutat, dedicat al descobridor Cristòfol Colom. Inaugurat l’any de 
l’Exposició Universal del 1888, fou projectat per l’arquitecte Gaietà Buïgas, pare de l’autor de les fonts de 
Montjuïc.  
 

Sobre una base de pedra s’aixeca una columna de ferro de 51 metres, rematada per una corona on està 
situat un mirador, al qual es pot accedir amb un ascensor interior, i una coberta esfèrica que suporta 
l’estàtua de set metres d’altura de Cristòfol Colom, obra de Rafael Atché. La base octogonal està 
flanquejada per vuit lleons, obra d’Agapit Vallmitjana, i per quatre grups escultòrics de personatges 
vinculats amb la Corona d’Aragó i que varen participar en el descobriment. Intercalades als grups, quatre 
matrones al·legòriques de Catalunya, Aragó, Castella i Lleó. A cada costat de l’octògon, vuit relleus de 
bronze amb escenes de la vida de Colom, obres de Josep Llimona i Antoni Vilanova que varen ser robades 
poc desprès de la seva inauguració, substituïts el 1929 per altres dels escultors Fuxà i Carbonell. Destacar el 
paper preponderant donat als personatges representatius de la participació catalana en el descobriment, 
mentre que els Reis Catòlics o els germans Pinzón entre altres, són representats en simples medallons. 
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El llegendari Sant Jaume barceloní 
Una bona part de les nostres llegendes són d’àmbit religiós. Els sants són quelcom més que persones 
exemplars i han esdevingut mites. Una ciutat que vol mostrar la seva noblesa ha de trobar una vinculació 
amb algun sant important. A Barcelona aquest honor recau en Sant Jaume. Explica la llegenda que 
Barcelona va ser una de les ciutats que va abraçar per primera vegada, tant fidels eren els seus habitants 
que van pensar en que una visita del propi Jesús seria adient i així sembla que ho van sol·licitar per escrit. 
El fill de Déu fet home no va poder satisfer la petició dels barcelonins però va trobar una bona opció. 
Enviaria al seu millor home i així arribà Sant Jaume a la nostra ciutat.  
 
La llegenda explica que sant Jaume va desembarcar a la platja de la ciutat on l’esperaven fervents 
seguidors que van voler escoltar les seves paraules. Sant Jaume dalt d’una pedra va pregar sota l’atenta 
mirada dels barcelonins. Poc després, al lloc triat per la primera pregària, es fundaria una església, és la de 
Santa Maria del Mar, aleshores de les Arenes. Va continuar la seva estada i va anar fins al centre de la 
petita ciutat romana de Barcino i de nou la gent va voler escoltar les seves paraules, al fòrum romà de la 
ciutat va pregar de nou dalt d’una pedra que va servir d’altar d’una nova església, la parròquia de Sant 
Jaume que era al centre de la plaça actual i que va desaparèixer quan va decidir-se obrir l’eix Ferran, Jaume 
I i Princesa, moment en que va rebre la dedicació al sant que ens interessa la capella de la Trinitat al carrer 
Ferran. Però encara hi hagué una nova mostra de fervor a la ciutat. La gent va demanar a Sant Jaume que 
els mostrés el símbol de la fe i el sant va acostar-se a un petit bosquet proper on va agafar dues branques 
amb les que va fer una creu. Allà mateix deixà clavada al terra. En aquell lloc es va bastir el principal edifici 
religiós de la ciutat que va dedicar-se per aquesta raó a la Santa Creu. 
 
Després marxaria de la ciutat, a Saragossa trobaria la verge damunt d’un pilar i les seves restes acabarien 
descansant a Santiago de Compostel·la on no deixen d’atreure visitants. Així vistes les coses tenim una 
bona relació amb Sant Jaume de manera que el trobem representat tres vegades al centre de la ciutat. 
 

 

La primera de les peces que el representen es troba a la plaça Sant Jaume, a la cantonada amb el carrer de 
la ciutat. Es tracta d’una estàtua del sant muntant el seu famós “cavall blanc” realitzada pel prolífic Manuel 
Fuxà. Es troba en aquella fornícula des del 1903 quan La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat va decidir posar 
sota la protecció de diversos sants algunes de les seves oficines. En aquest sentit aparegueren tres peces 
d’art públic: l’estàtua que ens ocupa, que va costar 10.000 pessetes, va ser la segona en posar-se, s’havia 
començat amb la de Sant Pere (1898), realitzada per Antoni Mas, Josep Tarrach, a la plaça del seu nom, i 
després de la de Sant Jaume s'aixecaria la de Santa Maria de Gràcia (1908), obra d’Enric Clarassó, al 
començament del carrer Gran de Gràcia, que va ser destruïda en temps de la guerra i substituïda per una 
de nova obrada per Manuel Martí Cabré. 
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Les altres dues imatges de Sant Jaume les trobem a la capella que té dedicada al carrer Ferran: a la façana 
apareix la imatge de “Santiago Matamoros”, realitzada per l'escultor tortosí Anicet Santigosa, una 
representació “políticament incorrecta” basada en la llegenda que va sorgir en plena reconquesta. Diuen 
que a Clavijo, a prop de l’actual Logronyo, s’estava lluitant ferotgement contra els musulmans que a 
mesura que avançava la lluita veien com s’acostava la seva victòria. Aleshores els cristians van demanar 
auxili al cel i d’allà baixà, muntat en el seu cavall, el sant que ens ocupa qui a cops d’espasa va acabar amb 
els infidels i deixà la victòria en mans dels seus fervents seguidors. Potser en el temps que corren la imatge 
d’un sant que aniquila els seus enemics no és la millor imatge per una església. Així que millor fixar-nos a 
l’interior on trobem una imatge del sant com a pelegrí. La tristesa de la seva cara sembla voler dir-nos: jo 

no vaig acabar amb cap "moro". 
 
 

Església de Sant Jaume o de la Trinitat (Segle XIII a XV -  Carrer Ferran, 28) 

Després del saqueig del Call, substituint la vella sinagoga, es va fundar el 1394 una confraria de jueus 
conversos, sota l'advocació de la Santíssima Trinitat. A partir de 1525 va passar a formar part del convent 
dels trinitaris calçats, desaparegut el 1835. Aleshores l'església va ser convertida en parròquia i posada 
sota l'advocació de sant Jaume, arran de la destrucció de la veïna església homònima. Té una nau única 
coberta amb volta de creueria, que es va ampliar al segle XVI amb capelles laterals i amb la capella del 
Remei, la porta de la qual està integrada a l'edifici veí. Al segle XVII s'amplià la nau en un tram més, afegint-
hi la capçalera, el transsepte i la cúpula octogonal. El campanar es va alçar el 1722. El temple va ser 
remodelat per Josep Oriol Mestres entre 1866 i 1880, quan es va renovar també la façana, en estil 
neogòtic. El retaule major, del segle XIV però modificat amb posterioritat, procedeix de la Catedral. 
 

La diminuta Plaça de Sant Jaume  
La plaça de Sant Jaume actual és enorme si la comparem amb l'existent abans de l'obertura de l'eix Ferran, 
Jaume I i Princesa. Al vell mig hi havia l’església de sant Jaume, adossada a l'actual Ajuntament i formava 
un llarg carrer Ciutat amb la rectoria i la casa del Veguer on hi havia adossada una font. Als peus de 
l'església, davant del Palau de la Generalitat hi havia el porxo i el cementiri, més enllà la Batllia formant un 
carreró que conduïa a una altra església desapareguda: la de sant Miquel. 
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Alexandre Cirici i Pellicer en feia un dibuix molt clarificador 

 

Plaça de Sant Jaume (Segle XIX)  

La plaça de Sant Jaume constitueix el centre de la vida social de la ciutat des de la seva fundació en època 
romana, ja que era el punt de confluència dels dos carrers principals, el cardo maximus i el "decumanus". 
Durant l'edat mitjana i fins al segle XIX va ser un espai reduït i una bona part de l'actual plaça era ocupada 
per diversos edificis, entre ells l'església de Sant Jaume i el seu cementiri.  
 
La plaça adquirí el seu actual aspecte entre els anys 1824 i 1848, amb l'enderroc d'aquells edificis i 
l'obertura de carrer Ferran, completada amb la nova façana de l'Ajuntament, encarada a la façana 
renaixentista del palau de la Generalitat. Des d'aleshores ha estat testimoni dels esdeveniments més 
importants de la història moderna de Catalunya, com la proclamació de l'Estat Català el 1931 o el retorn 
del president Tarradellas el 1977. 
 

Casa de la Ciutat    

La institució municipal barcelonina té el seu origen a l'any 1249. Inicialment no disposava d'un edifici propi 
i les reunions del Consell de Cent es celebraven al convent de Santa Caterina i després al de Sant Francesc. 
No va ser fins al 1369 que es va adquirir la casa de Simó Oller al carrer de Regomir per convertir-la en Casa 
de la Ciutat. l'edifici va ser transformat i ampliat amb noves dependències, la primera de les quals fou el 
Saló de Cent, i una façana gòtica, obres realitzades entre 1370 i 1402. A partir del segle XVI es construí el 
pati interior, amb galeria alta i escala monumental. Molt després, un cop urbanitzada la plaça de Sant 
Jaume i enderrocat el convent homònim que l'ocupava (1823), es va decidir dotar l'edifici d'un nou cos 
amb façana encarada al Palau de la Generalitat, obra que es va dur a terme entre 1831-47. Cap a la fi del 
segle XIX es va realitzar una nova transformació que va permetre completar el perímetre del palau. 
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Palau de la Generalitat   

La Diputació del General o Generalitat de Catalunya, òrgan de govern del país entre els segles XIV al XVII, 
va adquirir el 1403 unes cases del call barceloní per edificar-hi la seva seu. Aquesta es va anar construint a 
partir de 1416 sota la direcció del millor mestre de l'època, Marc Safont, autor de les galeries gòtiques i de 
la Capella de Sant Jordi (1432-39). Gairebé un segle després el Palau es va ampliar amb el Pati dels 
Tarongers i les sales annexes i al començament del segle XVII es realitzà la façana de la plaça Sant Jaume i 
les façanes barroques de l'ala nord. 
 
Un cop abolida la Generalitat per Felip V (1716) l'edifici va ser ocupat per la Reial Audiència fins que, al 
1908, s'hi instal·là la Diputació de Barcelona, la qual s'hi va mantenir,amb el parèntesi republicà de 1931-
39, fins la recuperació de la Generalitat el 1977. 

 
 

Casa dels Canonges del carrer del Bisbe (Segle XIII a XV) 

  
Al carrer del Bisbe hi ha la Casa dels Canonges situada enfront del Palau de la Generalitat, habilitada com a 
residència oficial del president. El 1928, Joan Rubió i Bellver va construir el pont que uneix la casa amb el 
Palau, d'estil neogòtic. Aquesta casa, com la resta de les que conformen l'illa, va servir de residència dels 
canonges de la seu a partir del segle XIV. S'articula al voltant d'un pati descobert, on hi ha l'escala que 
condueix a la planta noble. Tot el conjunt va ser molt reformat durant els anys vint per Rubió i 
posteriorment per Jeroni Martorell, afegint elements neogòtics a les parts recuperades de l'obra original.  
 

La casa que fa cantonada entre el carrer Pietat i el carrer del Bisbe és una de les cases que van servir 
d'habitatge als canonges de la seu a partir del segle XIV. Va ser reformada el 1921 per Joan Rubió i Bellver. 
La façana va ser decorada amb esgrafiats de tipus vuitcentista, amb dames camperoles, gerros i ornaments 
arquitectònics. 
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Capella de Santa Llúcia (Segle X a XII) 

  

Edifici romànic tardà construït entre 1257-68 per iniciativa del bisbe Arnau de Gurb. Té planta quadrada i 
coberta amb volta de canó apuntada. El portal té quatre arquivoltes, amb capitells i impostes ornats amb 
decoració vegetal i geomètrica. En un dels capitells hi ha esculpides les escenes de l'Anunciació i la 
Visitació. A l'interior hi ha el sepulcre del bisbe Arnau, restaurat el segle passat, del mateix segle XIII, i el 
sarcòfag del canonge Francesc de Santa Coloma, de mitjan segle XIV. A sota d'aquest, i de la mateixa 
època, hi ha la llosa sepulcral del cavaller Jaufred de Santa Coloma. La pintura del timpà del portal és de 
Joan Llimona, d'inicis del segle XX. 
 
 

Palau del Bisbe (Segle XIII a XV) 

  

El palau episcopal va ser construït cap a la fi del segle XII, al costat de la porta de la muralla romana, 
coneguda des d'aleshores com a Porta Bisbal. A mitjan segle XIII va ser ampliat pel bisbe Arnau de Gurb. 
Originalment tenia un únic cos de planta baixa i dos pisos, adossat a la muralla. Posteriorment va ser 
profundament transformat i engrandit, convertint-se en un gran palau barroc. Les restes més visibles de la 
construcció romànica es troben als murs que donen al pati, si bé es fa difícil distingir-los a causa de les 
restauracions historicistes del 1900 i 1928, aquesta darrera dirigida per Enric Sagnier.  
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Cal destacar les galeries del segle XIII. La de l’ala sud-est està formada per tres grans arcades sostingudes 
per columnes adossades a pilars rectangulars i ornamentades amb guardapols i motllures de punta de 
diamant. La de l’ala nord-est té les arcades agrupades en sèries de dues, amb columnes bessones al centre. 
Degué ocupar tota la longitud de la façana. Les finestres de traça romànica conservades, biforades o 
triforades, no permeten distingir la part original de la part refeta a les restauracions. Hi també un ric 
finestral gòtic flamíger, del segle XV. La fesomia exterior del palau respon a la reforma barroca del segle 
XVIII. La façana que dóna al carrer del Bisbe, on hi ha la porta principal, és del 1769, i està centrada per 
l'escut del bisbe Josep Climent. La façana de la plaça Garriga Bachs, decorada amb esgrafiats, és del 1928. 
 
 

Casa de l'Ardiaca (Segle XVI-XVII) 

 

          
 
La residència de l'ardiaca major de la Seu té el seu origen al segle XII. Tanmateix, l'ardiaca Lluís Desplà va 
transformar-lo en un palau als inicis del segle XVI. L'edifici, adossat a l'antiga muralla romana, té tres ales 
que descriuen un pati tancat per un mur, en el qual s'obre el portal renaixentista (1510-14). La resta 
d'obertures són d'estil gòtic flamíger.  
 
Al segle XIX, quan aquest edifici i la seva veïna casa del Degà van passar a ser propietat de Josep Altamira, 
l'arquitecte Josep Garriga va unificar les dues construccions i va convertir el pati interior en un claustre, 
afegint-hi l'ala de l'entrada. Va ser restaurat el 1902 per Domènech i Montaner i el 1919 per Josep Goday. 
Aquestes intervencions van suposar canvis en finestres i portes utilitzant materials d'altres cases 
enderrocades. Des d'aleshores és la seu de l'Arxiu Històric de la Ciutat. 
 
 

Bústia de la Casa de l'Ardiaca (1888-1910) 

La Casa de l'Ardiaca va ser durant un temps la seu del Col·legi d'Advocats. Per a aquesta institució Lluís 
Domènech i Montaner va dissenyar el 1902 una curiosa bústia de marbre, on es contraposa la rapidesa del 
vol dels ocells amb la lentitud de la tortuga. 
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Porta de la Muralla Romana   
 

 
Des de la plaça Nova podem contemplar un tram de la muralla romana del segle IV, amb dues torres 
quadrangulars adossades a la Casa de l'Ardiaca i una de les portes d'entrada a la ciutat, flanquejada per 
dues grans torres semicilíndriques, remuntades i reformades en època medieval. Fins al segle XIX es va 
conservar l'arcada i les construccions barroques, del segle XVII, que unien ambdues torres. Encara en 
podem veure les restes d'una mènsula.  
 

Adossat a una de les torres hi ha l'arcada terminal d'un aqüeducte romà, reconstruïda a partir dels 
fonaments trobats al subsòl. També hi veiem una fornícula amb la imatge de sant Roc, del segle XVI. 
 
 

Església dels Josepets    

 
Els carmelites descalços, popularment coneguts com els josepets, es van establir aquí l'any 1626, a l'antic 
camí de Sant Cugat. Una primera església es va consagrar quatre anys després i es va posar sota l'advocació 
de la Mare de Déu de Gràcia, fet que va determinar la denominació de la vila. L'edifici que ens ha pervingut 
va ser iniciat el 1658 i es va enllestir el 1687 i va ser projectat per fra Josep de la Concepció, conegut com el 
Tracista. Té una única nau, amb creuer i cimbori, coberta amb volta de canó amb llunetes. Entre els 
contraforts hi ha capelles intercomunicades. la façana, tripartida i amb frontó triangular central, és la 
tradicional de l'orde. Des de 1868 té funcions parroquials. 
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El Laberint d’Horta 
El municipi d’Horta fou escollit per la noblesa catalana com a lloc de residència i d’esbarjo en els períodes 
estivals. Un clima benigne o zona arraserada per muntanyes i una terra proveïda d’aigua convertiren 
aquest indret en un lloc idoni. En aquesta zona es troba la casa del marquès de Llupià i d’Alfarràs, 
coneguda com el Laberint d’Horta. Diferents espais defineixen la propietat, sent la part del jardí la més 
atractiva. 
 

En aquesta finca en el segle XVIII, es construí el jardí i fou objecte de les visites reials de Carles IV i Ferran 
VII i ja en el segle XX les estades d’Alfons XIII. No cal oblidar la del marquès Joan Antoni Desvalls i Àrdenas, 
un home culte que amagà en aquest espai un munt de missatges que situaven a Catalunya l’avantguarda 
de les ciències, visibles en el programa iconogràfic desenvolupat. 
 

L'obra es va encarregar a l'italià Domenico Bagutti, mentre que jardiner francès Delvalet va ser el 
responsable de les plantacions i el català, Jaume Valls, en va supervisar els treballs. És avui un exponent de 
jardí neoclàssic del segle XVIII amb un toc de fisonomia italiana. Es va inaugurar com a parc públic 
municipal l'any 1971. El 1994 se'n va fer una restauració en profunditat que en va transformar la concepció 
a la categoria de jardí històric. Destaca el jardí domèstic, el jardí romàntic, el laberint, les nombroses 
instal·lacions d'aigua i els exemples d'escultura que acull.   
 
 

Església de Sant Medir  

                  
Situada a la vall de Gausac, dins la serra de Collserola. Està documentada des de l'any 1046 i formava part 
de les possessions del monestir de Sant Cugat. Cap al segle XIV va tenir la condició de parroquial. De la 
primitiva capella romànica del segle X no en resta cap vestigi. Va ser transformada en època gòtica, 
reforma que ha deixat testimoni en un relleu encastat a la façana amb la data de 1447. L'edifici actual és 
fruit d'una remodelació del segle XIX. Cada 13 de març s'hi celebra un popular aplec. 
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Ermita de Sant Adjutori 
    

     

Situada a la vall de Gausac, dins el parc de Collserola, prop de la masia de Can Borrell. Se la coneixia 
antigament amb el nom de Santa Maria de Gausac i després com a Mare de Déu del Bosc, per la imatge 
que s'hi venerava, actualment conservada al monestir de Sant Cugat. Està documentada des de l'any 1120 i 
durant un temps va tenir la categoria de parròquia, dependent del monestir. A partir del segle XVI pren el 
nom de Sant Adjutori, a causa d'un altar que s'hi fundà. Es caracteritza per la seva planta circular i volta 
semiesfèrica, amb tres finestres de doble esqueixada. Hi ha finestres circulars fetes molt posteriorment. La 
porta actual és fruit d'una restauració recent. No és descartable que inicialment fos una torre de guaita, 
transformada en església cap al segle X i reformada durant els segles XI o XII. 
 
 

La Torre Negra   
 

 
 

Casal fortificat documentat des de 1145, situat a l'entrada de la vall de Gausac. Va pertànyer inicialment a 
la família Vilanova , que va entroncar amb els Llaceres a mitjan segle XIII. Després s'hi establí la família 
Palou que, en fortificar la casa, va originar un llarg plet amb el monestir. L'edifici actual és del segle XIV o 
XV. Té planta quadrada, amb un pati central i torres als angles, una d'elles més elevada. A les façanes hi ha 
diverses finestres geminades i restes de matacans. El portal és adovellat, de mig punt. 
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La Torre Blanca         
Tot i que el seu origen es pot remuntar al segle XVII, la casa ha estat sobrealçada i molt transformada en 
època moderna. Una de les modificacions més evidents és la gran tribuna vidriada que domina la façana 
principal. A l'interior es conserven dues arquivoltes ogivals. 

 
 

Creu de Terme del Carrer de la Creu     
Creu de terme del segle XV-XVI que assenyalava l'entrada al terme de Sant Cugat. Va ser enderrocada els 
anys seixanta, quan es va demolir la tanca que envoltava el monestir, i des d'aleshores va ser custodiada al 
Club Muntanyenc.  
 

L'any 2003 va ser reposada, instal·lada sobre una columna de ferro de tres metres, a la part posterior del 
Monestir. La creu presenta, com és habitual, el Crist en una cara i la Mare de Déu a l'altra. 

- 13 - 
 



 

Monestir de Sant Cugat del Vallès (Segle X a XII) 
Monestir benedictí emplaçat sobre una antiga vil·la romana convertida en fortalesa durant el segle IV que 
en època medieval era coneguda com castrum octavianum. Segons la tradició va ser aquí on va rebre 
martiri el sant d'origen nord-africà anomenat Cugat i és molt probable que, ja al segle IV es construís una 
capella funerària per allotjar les relíquies del sant. Aquesta primera capella es va modificar i ampliar durant 
els segles següents (hi ha vestigis d'una església visigòtica dels segles V-VI). 
 

El monestir data del segle IX i poc a poc va anar assolint una gran importància, fins arribar a ser el més 
important dels comtats catalans. Durant els segles XI i XII, època en que es va bastir el nou edifici romànic, 
hi depenien Sant Llorenç del Munt, Santa Cecília de Montserrat, Sant Salvador de Breda, Sant Pau del 
Camp, Santa Maria del Coll i Sant Pere de Clarà. Va començar la seva decadència a partir del segle XIV, tot i 
una certa revifalla cap a la fi del XVIII, fins a la seva extinció l'any 1835. 
 

   
 

La fundació del monestir de Sant Cugat d’Octavià se situa en el segle IX, en el context de l’expansió del 
monaquisme benedictí als comtats catalans sota l’impuls de la monarquia franca. Durant els segles X i XI la 
comunitat de Sant Cugat experimentarà un gran creixement i tindrà força influència política i espiritual dins 
la diòcesi i el comtat de Barcelona. L’any 1931 va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 

El claustre del Monestir conté un dels conjunts d’escultura romànica més remarcables de Catalunya i del 
romànic en general. Sabem que s'estava construint l'any 1190 i conserva la signatura del mestre Arnau 
Cadell, que consta que va viure al monestir. 
 

El conjunt d'edificacions del Reial Monestir està format per l'església que té adossat el campanar, el 
claustre i les seves construccions annexes. Al davant de l'església es troba l'edifici del Palau Abacial. Altres 
elements del conjunt són el Portal Major i la Creu de Terme. Envolta el recinte, cap al sud i l'est, el mur de 
l'antiga muralla exterior. 
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Creu del terme. A la cantonada amb el carrer de la Torre hi ha la creu de terme, que data de l’època 
medieval. Es trobava antigament en una important cruïlla de camins -el de Rubí, el de Terrassa o camí dels 
Monjos, i el de la vall del Llobregat- on al tombant dels segles XVII-XVIII fou construïda la petita capella de 
Sant Domènec. Traslladada inicialment prop de la vila al passeig que porta el seu nom, la creu fou situada 
després de la Guerra Civil dins el recinte del monestir, a l’antic hort de l’abat. 
 

Muralles. Les muralles conservades van ser construïdes en dues fases diferenciades. Els sectors est i oest 
corresponen a la reforma promoguda per l’abat Busquets en temps del rei Pere III el Cerimoniós al segle 
XIV, sobre elements defensius anteriors. Al segle XVI, l’abat Despuig amplia el recinte amb la construcció 
de la muralla del carrer de la Torre, amb dues torres poligonals als extrems. 
 

Campanar i restes romanes. El campanar és un dels pocs elements que es conserven del conjunt monàstic 
del segle XI. El cos principal, fins a la part superior dels arcs cecs, fou construït en aquest moment i ornat 
amb els clàssics motius llombards del romànic. Però la part superior no es va acabar de construir fins a 
mitjans del segle XVIII. Tant el campanar com els absis de l’església, utilitzen com a fonament les restes de 
la fortificació romana del segle IV que precedí al monestir en aquest emplaçament. 
 
 

 
 

Portal Major . El monestir benedictí de Sant Cugat, fundat al segle IX, fou un dels principals centres 
monàstics de Catalunya. Centre de vida religiosa, va participar també en la vida política del país i en 
l’organització de la societat imposada per les classes dirigents d’on provenien els monjos. 
 

L’entrada al recinte monacal s’efectuava per aquesta torre, la del Portal Major, on ara hi trobareu l’oficina 
de turisme. Podeu fer una parada per demanar informació doncs ofereixen Servei de visites guiades. 
Aquest Portal és fruit de les reformes de les muralles del monestir al segle XIV. Formada per un arc de 
grans dovelles, la porta encara conserva les restes d’un matacà al capdamunt, que protegia l’entrada. El 
portal era precedit d’un pont sobre un fossar i un segon portal exterior amb dues torretes que han estat 
perfilades damunt el paviment. Aquestes defenses havien estat enderrocades per ordre de Felip V el 1716 
com a penalització per l’oposició del monestir a la seva causa durant la Guerra de Successió. 
 

Conjunt Arquitectònic. El conjunt monàstic consta, actualment, de l’església i d’un magnífic claustre que 
acull la seu central del Museu de Sant Cugat, a l’entorn del qual s’ubiquen la Sala Capitular i les antigues 
dependències monàstiques. A ponent es troba el Palau Abacial. El conjunt era totalment fortificat i resten 
gran part dels seus murs i torres, construïdes entre 1380 i 1383. El claustre romànic és l’element més 
destacable del conjunt monàstic per la seva estructura i la qualitat decorativa dels seus capitells. També en 
destaca la rosassa gòtica de la façana principal. 
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Dependències claustrals. L’element més destacable del conjunt monàstic és el seu claustre romànic, per la 
seva estructura i la qualitat decorativa dels seus capitells. A l’entorn del claustre s’ubiquen la sala capitular 
i les antigues dependències monàstiques, actualment sales del Museu. 
 

A Sant Cugat es construí un primer claustre al segle XI, alguns elements del qual encara es conserven. A 
cavall dels segles XII i XIII fou substituït per un nou claustre, de factura romànica i ricament decorat amb 
capitells de l’escultor Arnau Cadell. Al seu entorn es disposaven l’església, la sala capitular, el dormitori 
comunitari, el menjador, la cuina i el celler. Les dependències claustrals van ser reformades al llarg del 
temps. Destaca la intervenció de l’abat Despuig, que va construir al segle XVI un segon claustre i la llotgeta 
d’accés, d’estil renaixentista. Es pot visitar a diari, tret dels dilluns que és tancat. 
 

Palau abacial. Aquest edifici adopta l’estructura característica dels palaus gòtics civils catalans i, alhora, és 
fortificat com a part integrant de les defenses del monestir amb torres, espitlleres i merlets al coronament. 
A la part nord s’hi construí un dipòsit d’aigua amb una font, que conserva una llinda amb l’escut del 
monestir. Les nombroses transformacions posteriors, com la remodelació de l‘abat Llupià el 1735, l’escut 
del qual s’erigeix sobre el portal, o l’adaptació a les funcions parroquials, han alterat la seva estructura i 
aspecte inicials. No obstant té el valor que actualment és l’únic edifici intramuralles que queda dels que 
envoltaven l’església i el claustre. 
  
 

   La Creu de Can Matas l'any 1915 
 
A la majoria de poblacions del nostre país, moltes d' aquestes creus encara es poden veure perquè moltes 
vegades, a través del temps, se n'ha tingut molta cura; algunes són de pedra i altres són cobertes per 
petites capelletes.  
 

Unes eren més antigues que les altres, però totes tenien la mateixa finalitat: orientar els caminants o 
pelegrins que s'acostaven a l'emplaçament del nostre important cenobi pel motiu que fos, per pernoctar-
hi, per adorar les nombroses relíquies que s'hi acollien i, fins i tot, per buscar socors mèdics a l'hospital que 
hi havia instal·lat ben a prop del Monestir o per ajudar els qui tinguessin necessitat dels seus serveis.  
Encara recordem "La Creu de Can Matas".  
 

Mossèn Godiol, el 1558, descriu que aquesta creu l'estaven construint al costat de l'era d'en Guell (Can 
Matas), al costat del Camí dels Monjos, i que es dividia per seguir el vell camí de Rubí. Aquesta creu fou 
enderrocada l'any 1936, i un bon santcugatenc en va recollir les restes i el 1939 es va poder reconstruir a la 
Llotgeta del Monestir, on tots encara la podem contemplar.  
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