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CULTURA A LA RUTA DEL CISTER

EL CENTRE DE VISITANTS DEL MONESTIR DE POBLET

C

P. Lluc Torcal. Monjo de Poblet

El Centre de visitants del Monestir de Poblet

Sales introductives audiovisuals, amb elements interactius de la història del Cister i de Poblet, amb imatges del monestir en 3D.

Quan cap a finals de la primera dècada
del s. XXI a Poblet ens vam començar
a preguntar què oferíem al visitant del
monestir, i la nostra resposta aleshores
fou constatar que no gaire cosa, vam
començar a repensar el nostre model
de visita i el nostre model d’acollida de
qui ens visitava. Així, poc a poc, es va
anar gestant un projecte d’acollida que
posava l’accent sobretot a ajudar a fer
experiència de vida monàstica, per petita
i breu que fos, a qui posava els peus a
Poblet.
Allò d’“Oh, que bonic” que sortia de la
boca de tants visitants crèiem que no era
suficient perquè en la major part dels
casos es quedava allí, en una expressió
que sí que manifestava l’emoció per
l’extraordinària bellesa del conjunt
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cenobític declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO l’any 1991,
però que era incapaç de recercar la font
originària d’aquella mateixa bellesa que
s’admirava. En poques paraules, la nostra
visita no invitava el visitant a cercar
l’ànima mateixa del monestir. I això
era una llàstima, perquè precisament a
Poblet, la presència d’una comunitat viva
de monjos cistercencs era el reclam més
gran per iniciar aquesta recerca.
Què hi fan una trentena d’homes dins
d’aquell conjunt monumental? Què va
moure els monjos a fer de casa seva, un
monestir de la bellesa extraordinària de
Poblet? Aquestes preguntes i altres de
semblants van ser les que vam pensar
s’hauria de fer tothom que visités
Poblet, perquè aquestes preguntes són

les que veritablement poden conduir a
la comprensió plena de tot el conjunt
monàstic, a descobrir-ne la seva ànima.
Per això, ja des d’aquells temps, vam
pensar que la nova forma de realitzar
la visita, a més de promoure el silenci,
la serenor, el gaudi, l’harmonia, la
bellesa... dimensions que configuren
tota experiència monàstica, hauria de
disposar també d’un espai previ a la
visita mateixa, que oferís les claus de
lectura que possibilitessin viure aquesta
experiència monàstica, i això, no només
d’una manera passiva, com qui escolta un
discurs, sinó d’una manera interactiva i
alhora vivencial. Aquest és l’objectiu del
nou Centre de visitants del Monestir de
Poblet, inaugurat recentment.

L’audiovisual de Poblet és una experiència immersiva emocionant que evoca la vida dels monjos al monestir. Fotografies: Elena Milà Fortuny.

En efecte, el nou centre, pas previ des
d’ara a la visita en viu del monestir, està
pensat i projectat per degustar l’ànima
mateixa de Poblet, allò per al qual fou
construït el monestir ja fa més de vuitcents anys, allò que custodia la bellesa
del monument. La vida monàstica és
un camí de recerca de Déu. Per això
el Centre de visitants, després d’una
zona introductòria prèvia -on hom pot
veure com són els edificis de la clausura
cenobítica, aquells que qui arriba a
Poblet no pot visitar- permet fer-se una
idea de l’evolució històrica de l’edifici,
gràcies a una recreació en 3D d’aquesta
evolució; allí es pot trobar informació
sobre la història del monaquisme,
del món benedictí i del cistercenc en
particular, de la seva extensió pel món i
a casa nostra; i també es poden conèixer

els principals moments històrics que
han configurat la història del monestir
que visita.Després d’aquesta zona
introductiva -deia-, el Centre de visitants,
tot evocant l’espiritualitat de cadascú,
les raons profundes de la vida de cada
persona que hi entra, ens fa descobrir
d’una manera força espectacular com
la comunitat de monjos de Poblet viu
aquesta recerca dins del monestir.
Què converteix una casa de tipus romà
en un monestir? Quines dimensions
simbòliques impregnen l’arquitectura
cistercenca per afavorir entre els monjos
aquesta recerca? Com queden plasmades
aquestes dimensions? Hi ha una
seqüència simbòlica en la disposició de
les estances del monestir? Quin paper hi
juga la regla de Sant Benet? Quin és el

vertader centre del cenobi? Totes aquestes
preguntes, presents en el recorregut que
el Centre de visitants proposa, ajuden a
entreveure la vertadera ànima de Poblet,
per tal que qui pugui descobrir Poblet
sota aquesta perspectiva no pugui deixar
d’estimar-lo i d’admirar-ne la bellesa
profunda que l’anima. Per tal que,
com se’ns diu al final del recorregut pel
Centre de visitants, pugui descobrir que
Poblet és un regal de Déu als homes.
Bona visita! n

Per a més informació:
El Centre de Visitants
del Monestir de Poblet
www.poblet.cat
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