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ÉS NOTÍCIA A LA RUTA DEL CISTER

L’orde del Cister,
amb les portes obertes
“Tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist”, diu la Regla de Sant Benet.
La comunitat benedictina sempre ha tingut les portes obertes a rebre els hostes.

Gemma Casalé
Periodista
L’Alberg Pere el Gran de Santes
Creus es troba situat davant
a pocs metres del monestir.
Interior de l’hostatgeria de
Poblet.

La comunitat monàstica del Cister sempre ha tingut
obertes les portes dels respectius cenobis per acollir
els hostes. Tot plegat, fent compliment de la Regla de
Sant Benet que diu : “Tots els forasters que es presenten
han de ser acollits com el Crist, ja que ell un dia dirà:
era foraster i em vareu acollir”.
Precisament per això, històricament la comunitat
benedictina de Poblet ha donat recer al visitant que
demanava refugi. Amb tot, durant centenars d’anys
Poblet només ha acollit els homes que desitjaven
conviure amb la comunitat monàstica, seguint-ne,
això sí, els estrictes horaris que marca la comunitat
i amb un clima de silenci i senzillesa, segons
estableixen els preceptes de la vida a l’interior del
monestir.

La possibilitat de poder cohabitar amb els monjos
es manté encara vigent avui en dia. Es tracta d’una
oferta únicament adreçada als homes, encara que
des de fa poc més d’un any la comunitat també
s’encarrega de la gestió de l’hostatgeria nova, bastida
dins el clos de muralles del monestir, i que permet
acollir-hi a un públic molt més heterogeni però
amb un denominador comú: la recerca d’una pau
espiritual que és fàcil de trobar a l’interior d’aquest
petit tresor de la Conca de Barberà.
De fet, una vegada el visitant traspassa la porta
daurada el cor s’expandeix i l’ànima s’allibera
deixant-se abraçar per una pau embriagadora. La
llum es transforma en el groc pedra que domina
el conjunt monàstic i on els núvols tenen llibertat
per adquirir les formes sinuoses que més s’estimin,
mentre el silenci assoleix un grau de música celestial.

Precisament per això, els hostes de Poblet -els qui
conviuen amb la comunitat, però també aquells
que ho fan des de la nova hostatgeria- s’hi desplacen
amb la voluntat de buscar-hi un aixopluc, el cobert
real i espiritual que dóna aquest conjunt, d’una
extraordinària bellesa com ho avala la catalogació
de Patrimoni de la Humanitat i, amb un entorn
natural singular, com és el Bosc de Poblet, reforestat
durant la darrera centúria i que esdevé un exemple
de vegetació i fauna, protegit per la figura del Paratge
Natural d’Interès Nacional.
Vallbona de les Monges, el monestir cistercenc de la
Ruta situat a la comarca de l’Urgell, també disposa
d’una hostatgeria que és gestionada per les pròpies
monges que conviuen en comunitat amb les bases
de l’orde de Sant Benet. L’oferta d’acolliment dels
hostes que recerquen pregària, reflexió i tranquil·litat,
és oberta a joves, noies, estudiants, religiosos o
matrimonis, que poden conviure en la vintena
d’habitacions que hi ha a l’interior del conjunt, o bé
en el refugi de Sant Benet on ja s’hi desenvolupa una
acollida més adreçada als grups de joves.
Les monges de Vallbona també destaquen la voluntat
d’acolliment de l’orde de Sant Benet, però a la
vegada, en el decurs dels darrers anys, han posat
l’accent en la necessitat d’apostar per la producció
ecològica en els 4.000 metres quadrats de terres de
conreu, on hi fan les hortalisses que després són
cuinades als fogons del monestir i servides als hostes.
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Més recent encara és l’obertura de l’alberg Pere el
Gran, a Santes Creus. De fet, al tractar-se de l’únic
cenobi de la ruta que no disposa de comunitat
monàstica, el de l’Alt Camp era també un monestir
que no podia donar aixopluc als hostes. Finalment,
aquest any el Consell Comarcal de l’Alt Camp ha
pogut obrir un equipament gestionat per una societat
externa però especialista en el turisme i la història
del Cister, i que dóna recer als excursionistes, però
també als infants que volen conèixer i descobrir la
història d’aquest territori que ha estat profundament
marcada per la comunitat cistercenca. De fet, aquí
al Cister s’ofereixen tres models de gestió per acollir
als visitants que busquen l’aixopluc de la història, la
cultura, el patrimoni i, evidentment, l’espiritualitat. n

El pas dels rucs del
monestir de Vallbona
dóna accés al menjador
de l’hostatgeria.
L’hostatgeria de Poblet.

MONESTIR DE POBLET
Hostatgeria del monestir
Tel. 977 870 089 ext. 226
hostatgeriadepoblet@gmail.com
Hostatgeria fora de la comunitat
Tel. 977 871201
hostatgeria@poblet.cat
MONESTIR
DE VALLBONA
DE LES MONGES
Hostatgeria del monestir
i refugi de Sant Benet
Tel. 618 876 004
vallbona@monestirvallbona.cat
ALBERG PERE EL GRAN
DE SANTES CREUS
Tel. 695 186 873
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