
ANT FELIU DE C A D I N S 
I L'ARQUITECTURA CISTERCENCA 

— Joan Badia-Homs — 

1 cinqiic centenari del trasllat de la 
comunitar femenina ciscercencu de 
Cadins, des Je Gabanes a Girona, 

\ s'ha esdcvint;iit en un any pie de 
commeiimracions i celebración^ 
fascunses. 

La pervivéncia del monestir de 
Cadins fins ais nnstrcs dies, el seu 
exemple d'aiisreritar i d'espiritua-
litac impedeiN qualsevul mena de 

trioniíalisine. El cinqiie centenari 
de la coni i in i tat tie Gadins al 

Girones resta can lluny de la 
/ lirani.!iloL|iiéni;ia d'alcres celebra-

cions, com hi resta la vida monástica recoüida avui en el 
paisatge tranquil i amable de Sant Medir. 

La cnmmemoració ens dona una excusa perfecta per parlar de 
l'esfílésia in(,-die\'aÍ de Sane Feliu de Gadins (a Gabanes. Alt 
Emporda), avui sense cuite, convertida en una dependencia agraria. 

Aquesta església és rúnie testimoni arquítectonic de mes de 
tres segles de vida (1169-1492) de la coinunitat cistercenca 
femenina mes antiga de Catalunya. L'esveitcsa del temple, el seu 
despullament petri i la contenció ornamental, el converteixen 
en un exemple modest, pero ben peculiar, de ran.|uitectura 
cistercenca del país. Es pot considerar, probablement, fúnic 
edifici plenament cistercenc de la diócesi gironina. I és, d'alcra 
banda, un deis monuments menys coneguts i divulgats de les 
nostres comarques. 

El lloc de Cadins 

Lany 1169 les monges proccdents del petit cenobi de 
Valldemaria (Maganet de la Selva) s'establiren a Cadins, al 
conitat de Peraiada, on fou construir el nou monestir i un la 
comunitat arrela i prospera. Hi romangué fins a i'any 1492 que 
es trasílada al Mercadal gironí. 

Cadins és un lloc situar al sector de poncnt del ternie de 
Gabanes, no gaire apartat del curs de la Muga. A poca distancia 
bi discorria el camí de Franca («la Gallada-), antiga Via 
Augusta d'epoca romana, el qual en aquests paratges, en un llarg 
tram rectilini, deliniitava els ccmitats de Petalada i Besalú. 

D'aquesta rodalia, ja se'n coneixen noticies del .segle IX. 
Lany 885 la comtessa Guinedilda, esposa del comte Guifré I de 
Barcelona, donava al monestir de Sant Joan (de les Abadesses) 
la sf\'a propietat situada a Gabanes —on sembla que hi bavia 
una església dedicada a Sant Maurici—, amb motiu de Toblació 
de la seva filia Hmnia. 

Uns anys mes tard, el 899, els esposos Esteve i Anna 
obtin<;ueren un diploma del rei Garles el Senzill que els confinnava 
diterents [xissessions, entre les quais el vilar de Cadins, a Gabanes, 
amb les seves esglésies. Cal remarcar el plural en designar les 
esglésies existents en aquest lloc. Els personatges esmcntats 
pertanyien, com és lógic, a famílies iníluents: Lsteve és dociimt;ntat 
com a jutye, i Anna era tilla del comte Alaric d'Empúries i neta del 
comte Beta de Barcelona per pare de la seva mare Rotruda. 

Oairebé un segle uiés tard el comte Gautred d'EmpúrieS' 
Rosselló, en el seu testament de I'any 989, llegava a ¡a seu d'EIna 
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IViloii que posseí a Gabanes, amb les seves esgjésies. L'any 
991 la cumcessa Giiisla i altrcs executors re.stamentaris 
feren dcctiva la Jonació, i en l'acta les esglcsies també 
son esmentades en plural, sense precisar-ne els noms. 

D'ahra banda, ben a prop de Cadins, vora la Muf̂ a i a tocar 
el cainí de Frani;a, en el límit deis comtats, hi havia la domus 
de Sant Sadurní. Es documentada des de l'any 926, quan el 
ma^nai Tassi duna una propictat J'aquest tndrec al moncstir de 
Sant Tere de Rodes del qual ell era el protector i impulsor de la 
scva independencia i futura grandesa. Aquesta propictat 
liraitavii, en part, amb unes terres que pertanyien a Guadall, 
bisbe d'EIna, fiil del comte Sunyer II d'Empúries-Rosselló. Es 
parla encara de la capella de Sant Sadurní pels anys 1407 i 
1408 amb motiu d'uns enfrontaments entre el monestir de 
Cadins i el comii de Llers sobre la propictat de les terres i 
sembrats d'aquest paratge. 

No sembla que quedin rastres visibles de FesKlésia de Sant 
Sadurní. pero ais terrenys on podía 
rrobar-se hi bem vist vestigis de 
poblamcnt d'época romana. També 
apareixen materials romans, juntament 
amb altres d'époques posteriors, vora les 
rtíínes de l'església de Sant Míquel, que es 
traba a poques passes de Sant Feiiu de 
Cadir\s, vers el nord. 

Totes aqüestes noticies ens 
indiquen que al segle Xll les monges 
cistercenques s'establiren en un paratge 
poblar des d'antic i ben comunicat, on 
ais segles ÍX i X la propictat de la rerra 
era forga repartida entre conspicus 
personatges civils i eclesiastics. 

És ben lícit suposat que les monges 
reconstruTrcn una antiga capella 
dedicada a sant Feliu, la qual seguramcnt 
formava part del grup d'esglésics de 
Cadins, a Cabanes, citades ais segles IX i 
X. Hi podien pertanyer també les 
properes de Sant Miquel i Sant Sadurní 
que ja bem esmentar. En conseqüéncia, 

ens preguntem si la comunitat cistercenca entra ,,^,,„„,, ¿^, s,,n,„ María de Pohkt 
en possessió al segle Xll de Talou que temps amh la valia a¡nmiaAa 
entera havien pnsseít Esteve i Anna. de la ñau centrai. 

Podriera parlar encara de les restes d'una 
església románica idcntlHcades fa relativamcnt poc al cemcntiri 
municipal de Cabanes (vegeu Catalunya románica volum IX, 
Barcelona, 1990, pp. 435-4^7). Es, pero, molr alíunyada de Cadins. 
Qui sap si es podría relacionar amb Tesglésia de Sanr Maurici citada 
també al segle IX. Tanmateix, ens decantem mes aviat a suposar que 
es tracta de la primitiva seu parroe]uial de Sanr Viceni; de Cabanes. 

El lloc de Cadins tenia les condicions normalmcnt escollides 
per a les fundacions del Císter: un indret recollit i placnt, una 
valí fértil, apta per ais conreus i pastures, on brolla encara avui 
una font d'aigua abundosa. 

La preexistencia del cuite a sant Feliu moti\a que el moncstir 
mantingués durant segles el nom de Sant Feliu de Cadins malgrat 

la seva advocació niariana. La comunirat de Cudim és 
una de les que adopta l'antíc nom de! lloc on s'establí, 
que en aquest cas ba perdurat malgrar cls díterents 
trasllats. Cal teñir en compre que —si bé nci era pas 

una norma sempre seguida— moltes fundacions monastiqucs 
originaren toponims característics del moviment cistercenc arrea 
del seu ambir d'expansió, comeni;ant per Claraval! (Clairvaux), 
el monestir de Sant Bernat, i tants altres com Cbiaravalle, Val-
Honette, Vallsanta, Valldigna, Valldoniella, els nombrosos 
Vailbona i, segunimenr, el nostre Valldemaria. Sense oblidar els 
que no fan ablusió a remplai^ament a les valls, tan propi deis 
cenobis del Císter, com ara Escale-Díeu, Loc-Dieu, Luni-Díeu, La 
Grace-Difu, Bonneíontaíne... 

L'arquitectura del Císter 

L'art que va Iligat a la reforma espiritual de l'orde de Cister 
també es pot qualificar de renovador. 
Els conjunts arquitecconics cístercencs, 
que impulsaren revolució de les (ormes 
artístiques amb Lausteritat com a 
norma essencial, son d'una elegancia i 
grandesa extraordinaries. 

E! Cister recull el substrat romanic i 
el modifica d'acord amb el seu esperit i 
les seves necessítats litúrgíques i 
funcionáis. D'aquest a manera, el 
moviment arquítectoníc cistercenc 
adopta les formes exístents, que son 
prdpíes del romanic de les seves terres 

I d'origen —Borgonya i Xampanya, 
basícament—, contribueix a dcsenvo-
lupar-les i en fa una síntesi, Crea, així, 

uns edificis origináis que s'cstenen per 
l'Europa occidental i també a certs paísos 

orientáis —Siria, Xipre—, on l'orde 
s'expandeix amb rapidesa duranr els 
segles Xll i Xlll. Es una arquitectura de 
gran personalirat, forî a homogenia, si bé 
presenra una notable varietat de 

solucions. Els seus mixlels sorgeixen de les grans 
abadies de Círeaux, Clairvaux, La Ferté, 
Morimond, Pontigny, o bé, en una segona 
etapa, de les anomenades abadies mares 

franceses i occitanes, com Fontfreda, la ürandselve, i altres com la 
femenina de Nonenque {mare de Valldemaria i de Cadins). 

En els paísos llunyans aquest art s'imposa com una aportació 
exótica, sense connexions amb la tradició local. Com és logic, a 
l'espai occitano-catalá, on Tart romanic hí era ben implantat, la 
scva presencia bi encaixa a la perfecció i impulsa la desclosa del 
goric autócton. Perqué el Císter, en l'arquitectura monástica, 
empeny el procés evolutiu vers les formes gotiques que 
descnx'oluparan plenament els ordes mcndicants. 

Tanmateix aL|ucsta terminología pot resultar, segons com, 
equívoca. Es pot discutir, fins i tot, si algunes ccmstruccions 
cistercenques ja son gotiques, o bé si algunes deis ordes 
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M-JTES CREU! 

Plama de l'c^^lésia ÍL' SÍJIUL'.S CrL'ns. Planta dci niont'snV de Sanuí Maña de Vaühona de ¡es Monj^es. 

L'csp,lés\a de Sartí Fclhi de Cadins: fagana sud de Li ñau umb eís 
conirafíins, finesires i la ¡itirui i¡ue comunicava amb el clmistre de-
saparegut. 

Síint Fcliu de Cadim des del íKJVíí-oesi, Frontis amb gran finesirul: 
miir nord amb contrafons; ala sepiencrianal del creiter amb ¡nnuí 
tapiada. 

Deuúl de la deítiraeu) del ^TÍIII jnicsiraí del jumas amb jiuardapols 
madliirai i an¡itivoha de dcnts de seira. 

Un as¡)ecle de la voha de la ca¡}i;a¡era, de creueria, i^oiica. 
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mendicancs son encara romaniques. Com veurem mes 
cndavanc, no és estrany Crohar dins un matcix conjiint 
o L'Jitici sectors que, scyuns un o akrc criceri, piulen 
ser considerats romanics o bé gótics. 

L'arquitectura del Cister es caracteritza peí predomini 
absolut de les formes geonietriques, els pilars esglatinats. 
cilíndrics o poligonais, els ares sobre pcrniüdols o grans ménsules 
adossades ais murs, els capíteMs i impostes llisos o he decorats 
amb temes geométrics i vefíetals d'iina refinada simplicirat. 

L'església cistercenca acostuma a ser de planea de eren Hacina 
—sovint de tres naus—, amh capgalera carrada. Es el temple 
anomenac de tipus bernardí, del qual, a casa nostra, n'és el 
paradigma la basílica de Santes Creus. Pero els absis carrats no 
son pas Lina norma constant; Clairvaiix ja n'és una cxccpció, i 
també Poblct que té la capi;alera amb capelles radiáis. 

Podríem esmentar encara altre.s diversos elements que son 
ben significatius, períi ens limitaren! ais tipus de volta. En els 
monestirs cistercencs es produeix un ús 
intens de la volta apuntada, propia del 
románic coetani. També s'bi expandeix 
la volta de creueria, sorgida igualment 
a les construccions romaniques 
anteriors, per¿> que ara experimenta 
una evolució i rcnovació considerable, 
sobretor amh els suports exempts, les 
columnes i pilars de les sales capitulars 
i altres espais. Finalmenc, apareix la 
ciiherta a dos vessants d'embigat, sobre 
ares diafragmares. Es una solució 
funcional i tíconómica, perii amb 
resultáis d'indubtable esveltesa i |̂ -^!-
elegancia. El Cister la introdueix ^ 
només a les dependéncies del clos •'•,' 
monacal. Ja és present al magnífic j: " 
dormitori de Santes Creus de l'any ' 
1191. Serán, posceriorment, sobretot, 
els ordes mendicants que ¡'adaptaran 
ais temples i configuraran, així, una 
forma peculiar del gotic cátala. 

Cal insistir sobretot en la sobrietat, 
en l'austerirat d'aquesta arquitectura. En els 
edificis del Cister les decoracions fancasioses i 
complieades, les figures estrafetes i els éssers 
fantastics, els relleus historiats que I'arc romanic 
bavia difós, ban estat substituíts per formes senzilles, 
geométriques —els entrelln^os, la cistelleria-— i vegetáis. 
L'austeritat de l'ornamentació no era fruit d'un precepte estricte, 
sino d'una permanent recomanació que ja es troba en els escrics 
de Sane Bernac, quan rebiitja les imatges que podien distreure 
del que és fonamental a la vida del claustre: -iQué bi fan aquells 
simis immunds, els ferotges lleons, els monstruosos cencaures, els 
semihomes.,,?» 

Probablement és al gran monescir proven^al de Le Tboronet 
on aquest despullament ornamental arriba a la seva máxima 
expressió. Cal dir que avanzar el segie XIll la norma ja no fou 
tan estricta, i que podem trob¡ir relleus amh imatges ais cenobis 

LM vnka de creiima 
tic la naii ccniral de Santes Creus 

amh ares snhv ¡¡cnnadoh. 

del Cister (com la Verge del timpa de Vallbona de les 
Monges). Pero sempre son imatges de cuite, i mai 
escenes histt>riades o criatures deformes. 

A Catalunya, com és ben conegut, la introdueció 
del Cister, a partir de 1140-1150, té una implantació essencial a 
la Catalunya Nova on sorgeixen les tres grans abadies de Sanees 
Creus i Poblet, masculines, i Vallbona de les Monges, femenina. 
A les terres de la Catalunya Vella, saturades d'estahliments 
monastics tradicionals, la presencia cistercenca hi fou escassa. Per 
aixo és remarcable la perduració fins avui mateix de la comunitat 
de Santa Maria de Cadins, i és tan suggerent la pervivcncia a 
l'Emporda del temple cistercenc de Sane Feiiu de Cadins. 

L'església de Sant Feliii de Cadins 

Aquesta església és situada a la banda nonl de les 
construccions modernes del mas de Sant Feliu, al terme de 

Cabanes. Es l'únic edifici que s'ha 
conservat de! monestir medieval. 

El temple és de planta de creu 
llatina, formada per una sola ñau, un 
creuer (ori;a destacat i un ahsis carrat. 
Te una llargada considerable, en total 
de 42,5 inetres, mentre l'amplada de la 
iiau és tle 10 metres i la llargada del 
L'reuer o transsepte de 21,5 metres. Ha 
estat construida amb un aparell de 
grans carreus, ben escairats i polits. 

Un aspecte remarcable és la 
diferencia que existeix entre la ñau i el 
sector de cap^alera (el creuer i l'absis), Si 
a la ñau bi ba un predomini d'elements 
propis del romanic evolucionar, la 
capíalera es pot considerar ja d'estil 
goric. Una observado atenta ens 
adwrtira que aquesta diferencia és molt 
accentuada i aíecta, fins i tot, la forma 
que ba estat trebatlada la pedra. 

La ñau és coberta amh una volta 
apuntada i seguida. En els murs laterals 

bi ha unes grans ménsules o pennodols decorats 
que havien de sostenir cinc ares torals de 
refor^ament de la dita volta, els quals no 
«'arribaren a construir (també es podria pensar 

en la possibilitae que hagués existit una primera volta amb ares 
torals, substituida mes tard, i per causes desconegudes, per Tactual). 

La sieuació deis ares no reaiitzats es correspon amb íerms 
contraíores exeeriors en aquests murs laceráis. Els permódols 
presenten decoracions molt simples, eseulpides en baix-relleu: 
frisos d'arcuacions, entrellai;os, boles i altres temes geométrics, 
fruits, penjolls i una petita ereu grega entre dues tlors. 

A la fa^ana de migdia s'obren quatre finestres de doble biaix 
i ares de mig punt —típicament romaniques— ais espais entre 
els contraforts. El frontis o tagana de ponenc és emfasitzat per un 
únic finestral de grans proporcions i del mateix estil. El seu are és 
resseguit per laia motllura i un fris de dents de serra. 
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La diifimnació proíhüda ¡icr l'tibjccdu jow^áfic itiükzat (.'iis pcrmci 

ícnir una imaif^c clara di.' ¡a dispasició dch difcrcnis Cí/Wí'.s Í/L'Í sector 

de cal)i¿alerü —absis i cmucr— de Sam Fdiu de Cadins. 

Ckiii de wha, o medalla, de la creueria de l'ahsii: /'Afiíins Dci. 

Permódnl d'un deis ares íural.s de la ñau no rcalnzais. simplcmcni 

decorat. 

Un ¡ris amh arcuacions en un ahrc permodd de la ÍKIH. 

Cía» o medalló de la Í'CIÍH de t'ida scíncnmunal del creuer. L'es^ilésia de Soma Míiña de Vallhma de les Manijes. Costal nord, 
amb pona ai creuer. 
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El rcmple tcni;i Jiies L'n[r;idcs: una ptirra J'arc Je 

mit; punt ;il iiiiir meridínn;il de la ñau i una alera Ll'arc 

apuntar —avui aparcJaJa^— al hrai; nnrd del creucr. al 

mur encarar a pi>nent. Cap Je les ducs no te decoració 

esculpida. 

El secror de capi^alcra possecix volta de creueria. En Í.\OÍÍ del 

cinc espais o trams, a la interseccin de les nerviacions, hi ha un 

relleu esculpic en tonna de meJalló; precedcnr de les claus de 

volra f^ütiques. Al presbiceri s'hi represenra TApiK.s Dei —amh 

una inscripció que l'identifica— i al hrai^ nnrd dei creuer una tlor 

o estrella de sis puntes. Els nuirs sí'm pertorats per altes tinestrcs 

d'arcs apuntats, que cunihincn amb petites rosasses lobulades. 

Com ja hem indicat, tnts els eleinents de la capi^alera ja son 

gotics, mentre que els de la ñau son encara de tradició románica, 

si bé els cüntraforts evidencien el seu moment mult tarda. 

Aquesta clara diversicat —ben palesa sobretot pels dos tipus de 

voltes, i també d'obertures— sembla indicar que les dues parts del 

temple no son pas obra d'uns mateixos 

constructors. Entre la construcció de la 

ñau i de la capi^alera potscr bi bagué una 

interrupciü de mes o menys durada. 

Sense d o c u m e n t a c i ó \.\ue ho 

esclareixi, i fiant-nos només deis trets 

arquitectonics, pensem que l'església 

probablenient fou bastida entre el final 

del segle Xll o primera meiCar del XIll 

(la ñau) i el final del segle Xlli n l'inici 

dc iXlVí lacap^alera) . 

Malgrat tot, bom aconseyuí donar a 

l'edifici un aspecte unitari. L'extrema 

aus ter i ta t , l 'esveltesa, sobretot de 

l'interior, i totes les seves característiLjucs 

formáis, i'integrcn plenament dins Tart 

cistercenc. Tmbem molts paraMelismcs P 

entre Cadins i les basíllques i constaic-

cions de les grans abadies del Cister. 

N o és esr rany que en t r o b e m 

algunes a Santa Maria de Vallbona de 

les Monges , l ' a l t re c e n o b i femenf 

cáta la , comeni jant per la p lan ta de 

l'església, de creu llatina amb una sola ñau i 

capga le ra c a r r a d a , m o l t mes c o m p l e x a a 

Vallbona on es repeteix Texistencia d'una porta 

al bra^ nord del creuer. Potser no passa de ser 

un detall curios, el fet que a les claus de la volra de creueria de la 

sala capitular de Vallbona hi bagi esculpits TAgmíS Dei i una 

estrella de sis puntes, els mateixos temes que a la cap^alera de 

l'església de Cadins. Ja hem dit abans que les capg;aleres carrades 

son molt difoses al Cister (Noirlac, Silvacane, Santes Creus...). 

La volta apuntada s 'havia desenvolupat en el romanic 

anterior i fou adaptada ampliament peí Cister, tant la volta 

seguida (Sénanque) com, sobretot, la provista d'arcs torals 

(Silvanés, Fontenay, Fontfreda, i Poblet a l'església i el refetor). 

La volta de creueria també té els inicis en el romanic, almenys 

en el seu precedent de ner\ ' iacions de boccll que en terres 

catalanes ja apareix al segle XII a la tribuna de Serrabona i a les 

Detiílí JL' l'imcrior de iesgiésia: 
sector LL' ca¡}galcra, 

amb l'espai inesbiterial. 

capelles larerals de l'absís de Santa Maria de Costuja, a 

la Catalunya Nord, i també a les dependéncies del 

monestir de Vilabertran (la creueria mes primitiva de 

l'Emporda)- El Cister és el vebicle que mes contribueix 

a transformar aquest element (des deis ner\'is de bocell de la sala 

capitular de Fontfreda, els de perfil carrat de Tcsglésia de Santes 

Creus, fins a la creueria ja plenament gótica). 

Podem parlar encara d 'al trcs e lements de Cad ins , com 

l'existcncia d'un únic i gran finestral a! frontis, que es repeteix, per 

excmple, a Obazine i recorda el de Santes Creus, si bé aquest situat 

damunt la portalada. El dentat o dents de serra que decora aquest 

finestral és un teína ben prcsent ja en el romanic "llombard" des 

del segle XI; es troba, per posar un exemple, al monestir augustiniá 

de Santa Maria de Vilabertran, tan proper a Cadins. 

Entre les nombroses noticies inédites aportades per Narcís 

Puigdevall i Diumé en la monografía sobre la comunitat de Cadins, 

publicada recentment, s'csmenta un dixument de l'any 1517 que 

parla del claustre i del cementiri del 

mone,st¡r. Altres noticies deis segles Xlll 

al XV demostren que bi existí un poblé o 

veínat. La comunitat procura atreure al 

seu voltanr els habitants de la contrada, 

igual que succeí en aitres monestirs (a 

Vallbona ile les Monges, per exemple). 

Ja sabem i.]ue del claustre i aitres 

construccions monastiques no se'n \'eu 

praciicamenc res. Per diterents detalls 

podem afirmar, sensc gairc por 

d 'equivocar-nos, que el claustre era 

situat al sud de l'església, a l'angle entre 

la ñau i el creuer. Aquesta distribució 

—el claustre i dependéncies principáis 

al costal de migdia— és la considerada 

com a mes ortodoxa per ais conjunts 

c i s te rcens (ja era a ixí a C i t eaux , i 

també a Fontenay, Noirlac, Fossanova, 

Veruela..., i a Santes Creus i Vallbona). 

Pero no fou aquesta una norma sempre 

seguida. Potser a causa de la 

configuració deis rerrenys, moltes grans 

abadies tenien el claustre al nord del temple 

(Pon t igny , Esca le -Dieu , Le T b o r o n e t , 

Fontfreda... i Poblet). 

És visible que al claustre i a l'interior de 

l'església bi havia sarcofags, avui també perduts; només queda la 

lapida sepulcral de l'abadessa Francesca d'Espasens, que morí 

l'any 1403, encastada a I'exterior de la cap(;alera del temple. 

Després de recorrer els encontoms de Cadins, hem arribar a 

la conclusió que el poblat devia estar situat just al costar nord de 

l'església de Sant Fcliu, on en el terreny es veuen materiais de 

construcció molt trossejats. Es ací, precisament, on dona la porta 

del creuer de l'església. Una mica apartades, també en aquest 

costac, hi ha les ruines de la capella de Sant Miquel, que podia 

haver servir per al servei religiós del veínat. Les restes només 

permeten dir que era una esglesiola románica d'una sola ñau 

capt^ada per un absis semicircular. 
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interior de i'csf¿¿iia cmpordüitcsa de Saín Esleve de Vila-sacra. Uesglésia de Sant Martidei Far, amh eapt^alera can-oda. 

H]¡ 

/ ? 

V5 

íME3:::nx/ 

!'í(i?Uíi de l'csfilcsia de Vila-sacra, de ii¡nts cisiercertc. 

(J. FÍÍ(Í;HL'JÍI.S/J. A. Rodeja/J. Taneni). 

Pííintti de l'csgléski de Sant Maní del Far d'Erriporda. 
(J. Faigueras/}. A. Rodcjal}. Toiieni). 

Detdl de ¡a finesira de ¡xmem de Sam Martí del Far amh la seva de
corado . 

Estanga del monestir de Sama María de VHabertran amh x'uha de 

CTCHcria primitiva. 
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Les construccions desaparegiidcs de! monestir de 
Cadins findrien U suficicnt prestancia per liaver 
alherjíat, al mes d'octiihre de 1295, el reí Caries II de 
Napols i la seva filia Blanca que s'havia de casar amb el 
re¡ carala Jaitme II en el proper monestir de Vilahcrtran, d'acurd 
amb l'alta política del momcnt, fruit del Tracrat d'Anaj^ni. Des de 
Valencia, l'empnrdanés Ramón Muntaner ho descriví amh el sen 
esfil gríici! i vi^drós d'homc d'accio doblar de cronista. 

Sant Feliu de Cadins dins el panonima de 
Tarquitectura coetania de TEmporda 

Es pot parlar dVín influx cistcrcenc en l'arqiiitecrura 
de les terres properes a Cadins? ^ ^ 

Val a dir que els temples amb volta ^ 
apuntada ja hi apareixen en el romanic 
anterior. Malf̂ rat la manca de noticies fiables, 
a les primeres décades del segle XII es 
documenta la construcció d'alguna esf̂ lésia 
amh aquest cipus de coberta: Sant Iscle 
d'Emporda (1123), Santa Maria de Colera (1123), 

Santa Maria tiel Vilar, al vessant rossellonés de 
l'Alhcra (1142), i potser aljiuna fins i tot Je final del 
segle XI (com Sant Tomas de Flu\'ia). 

Des de la primera meitat del segle XII fins al segle 
XIV hi prolifera un tipus d'esgiésia rural for̂ a simple, 
d'una ñau, absis semicircular i volta apuntada, ^ 
desprovista Cotaiment J'escultura, o bé amb decoracions 
molt simples i escadusseres (les es^lésies de Garrlgas, 
Darnius, Cabanelles, Sanr Feliu de Riu i Usall en son 
mostres preses a l'atiar d'entre un grup nombrosíssim). 
Aquesta tipología dona editicis una mica mes 
complexos, a voltes tan notables com, per excmple, 
Santa Maria d'Agullana. 

Es fa difícil de precisar si l'esperic del Cister influí en 
l'aiisteritac d'aquests temples sen:iils, alguns deis ^ 
quals ja existien abans de la implantado de 
l'orde al país. No sera superflu recordar que sense 
la difiisió de les formes cistercenqucs hüm afirma 
que no s'entendrien les característiques de 
l'església del monestir benedictf de Sant Pere de 
Camprodon, consagrada el 1169. 

Hem esmentat abans el monestir augustiniá de Santa Maria de 
Vilabertran, a poca distancia de Cadins. Alguns autors opinen que 
recüíl influencies cistercentjues per la seva contenció ornamental, 
sobretot en el claustre del segle XII. I no ohlidéssim pas que a 
Vilabertran, com ja hem indicar, hi trohem espais coberts amb 
volta de creueria molt primitiva. 

Tanmateix, voldríem assenyalar especialment l'existéncia d'un 
grup desglésies romaniques, ja molt evolucionades, semhlants a les 
esmentades anteriorment, pero amh la particularitat de no teñir 
l'ahsis semicircular. La seva capgalem és carrada per un simple mur, 
de manera que es configuren com una aula rectangular coberta amb 
volta apuntada, sense cap^alera destacada. Podem suposar-les 
construídes, en la seva majoria, al llarg del segle XIII, Té interés 
constatar que aquest tipus d'església es troba difós amb certa densitat 

Planuí de l'església 
de Sant Feliu de Cadins 

(¡teh arquilcaes ]i}(m Fdgiieras, 
Jotin-Antoiii Rodcja, Jtnime Torrcnl 

a i'Alt Empnrda, en una nxlalia propera a Cadins. En son 
mostres les parroquials de Palau de Santa Eulalia, 
Vilademires, l'Estela, Vilafiínt, Vilamalla, Vila-sacra. Les 
dues darreres, Sant Viceni; de Vilamalla i, sobretot, Sant 

Esteve de Vila-sacni teñen l'interes de presentar elements ja gótics. 

Son exactament del mateix tipus i.|ue les petites capelles 
existents dins els conjunts monastics del Cister, com ara la de 
Sant Esteve, a Poblet, i la de Sant Bernat o la Trinitat, a Santes 

Creus, ambdues pertanyents a les construccions mes 
/ / antigües deis monestirs, encara del segle Xll. O també 

la de Santa Caterina, a Poblet, de mitjan segle XIII, la 
qual cosa evidencia una llarga perdurado, amb poques 
variants. La seva difusió fora del món cistercenc no és 

solament atestada en les parroquies 
empordanescs. 

Hi pertany, per exemple, la capella de 
Santa Liúda de la Catedral de Barcelona, 

'entre 1257 i 1268. 

Una altra església empordanesa que 
hem d'esmentar, amb tant o mes motiu, és 

a parroquia! de Sant Martí del Far d'Emporda, ben 
propera també a Cadins. D'unes dimensions mes 

grans que les fins ara abludides, presenta un absis 
rectangular diferenciat de la ñau. Probablement 

bastida a la darreria del segle XIll quan es reconstruí el 
castell del Far al qual pertanyia, representa un esglaó 
entre Sant Feliu de Cadins i les esglésies sense 

capíaiera destacada. 
A Sant Martí del Far hi veiem, fins i tot, una 

decoració feta de petits relleus geometrics i vegetáis, a 
es doveiles del finestral del frontis, sota un fris de 

dentar, que recorda molt els temes esculpits ais 
permodols de la ñau de Cadins, Uns relleus que també 
retrobem a l'interiür de l'església de Vila-sacra. 

En resum, creiem poder afirmar que, 
efectivament, la influencia del Cister es fa palesa a 

diferents edificis religiosos de les terres properes 
a Cadins. 

Sant Feliu de Cadins és el monumcnt 
cistercenc menys conegut del país, ja que avui 
no es pot \'isitar, Fins ara els seus propietaris 

n'ban tingut cura i han evitat la seva degradació. Creiem, pero, 
que ha arribar el moment de fer una crida a les institucions 
perqué, mitjan^ant ajudes o altres mesures adei.|uades, pnicurin ia 
salvaguarda i definitiva recuperació d'una pe^a tan notable de! 
nostre patrimoni cultural. 

Avui només pot ser un somni imaginar que a l'intcrior de la 
velia església, en el seu ambit mesurar i sobri, l'Orquestra de 
Cambra de l'Emporda interpreti la música joiosa de les "Quatre 
estacions" de Vivaldi. mentre una llum suau es filtra per les 
finestres estretes i molt altes. La mateixa llum tardoral del darrer 
dia que, en companyia de la mare L~)olors, ahadessa de Cadins, i un 
grup d'amics, varem teñir el goig inusual de poder contemplar 
l'únic monument que l'orde del Cister ha deixat a l'Emporda. 

Joan Badia-Hnms es bistoriadur. 
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