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DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT 
 

DESTINATARIS  

Cicle superior de primària 

BREU DESCRIPCIÓ  

L’eix de la proposta és un joc de rol en el que els nens i nenes assumiran una identitat pròpia de 

l’edat mitjana tot recorrent el monestir. Pagesos, comtesses, monjos i abadesses s’hauran de 

relacionar tal i com ho feien fa mil anys per a descobrir com funcionava la societat medieval. 

DURADA 

2h 

MATERIAL NECESSARI 

MATERIAL NECESSARI 

Bossa educador: 

 moneda 

 Targetes: 

o 25 diners  

o 25 blat  

o 25 espases 

o 5 malestar 

 Papers respostes collita 

 Papers respostes reparació de camins 

 Plànol monestir din-a3 plastificat 

 Imatges de les estances din-a3 plastificat 

Material al monestir 

 10 disfresses monjos 

 10 disfresses pagesos 

 10 espases 

 3 lots de joc del menjar 

 Queixal de Sant Valeri amb reliquiari 
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GRUP 1 

Introducció 
 

LLOC: ensulsiades 

ÈPOCA: maig del 1408 

DURADA: 20 minuts 

Benvinguda i explicació de les normes del joc: 

Som al mes de maig de 1408. D’aquí dotze mesos, el 3 de maig de 1409 se celebrarà l’Any Sant 

al monestir. Al llarg de vuit dies milers de pelegrins vindran fins al monestir buscant el perdó 

dels seus pecats. 

Per a poder acollir a tota aquesta gent i poder a dur a terme l’Any Sant caldrà, però, que tota la 

societat que viu a la muntanya, col·labori: pagesos, monjos i soldats. 

 els monjos tenen 15 targetes de diners 

 els pagesos tenen 15 targetes de blat 

 els soldats 15 targetes d’espases.  

Al llarg del joc els grups perdreu i guanyareu reserves de menjar, espases i diners, i anireu 

acumulant targetes de malestar, que poden desembocar en una revolta del poble. Les revoltes 

permeten al poble mostrar el seu malestar, però provocaran la pèrdua de diners, de blat i 

d’espases. 

Per a poder dur a terme l’Any Sant, caldrà que en acabar el joc tingueu: 

 15 de blat per a poder alimentar a tothom 

 15 espases per a protegir els pelegrins de bandolers 

 15 de diners per arreglar els camins 

I supereu la prova final per aconseguir la relíquia sagrada. 

Per començar l’activitat l’educadora/or distribuirà les disfresses segons els grups i rols que ja 

s’han conformat prèviament a l’aula. Es distribuiran els grups imitant la piràmide feudal i 

s’aprofitarà aquest moment per tal que l’alumnat expressin els dubtes o impressions que els 

sorgeixin sobre la societat feudal. 

 El monjos viuen al monestir i tenen el poder. Estan a la part més alta de la piràmide. 

Manen, imparteixen justícia i tenen els diners. 

 Els soldats protegeixen els monjos i al poble. Estan en un graó intermedi de la piràmide, 

viuen al castell de Sant Salvador de Verdera i tenen espases. 

 Els pagesos viuen al poble de Santa Creu i tenen blat. Produeixen menjar, són el graó 

més baix de la societat però poden organitzar una revolta en contra dels poderosos. 
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La Pirateria 
 

LLOC: Plaça central 

ÈPOCA: estiu 1408 

DURADA: 10 minuts 

Aquesta primera activitat permetrà fer una primera aproximació a les dinàmiques del joc de rol, 

així com a la importància de l’atzar en el desenvolupament de l’activitat.  

Expliquem els principals elements defensius del monestir (muralla i torre de defensa) i el seu 

funcionament. 

Els mesos d’estiu les aigües del Mediterrani estan solcades per vaixells pirates que arrasen les 

poblacions de la costa. Malmeten els cultius, destrueixen cases, segresten la població. Els soldats 

del castell intenten protegir a la població de la muntanya, però malgrat tot, el 23 de setembre 

una flota de galeres turques arriba a les costes de Sant Pere de Rodes. 

Demanem a un dels acompanyants del grup que tiri la moneda de la fortuna i segons la cara on 

caigui hi hauran conseqüències més o menys devastadores del pas dels pirates. 

 Si fa bon temps, 12 naus pirates arriben a la costa. Malgrat l’acció heroica dels soldats 

del castell de Verdera, els pirates destrueixen els camps, boscos i cases. Segresten part de la 

gent i en demanen un rescat per a tornar-los a les seves famílies. 

 Es perden 5 diners, 5 espases i 5 blat 

 Si fa mal temps, la meitat de les naus no arriben a la costa, així que els soldats de Verdera 

poden contenir els pirates i les pèrdues són mínimes: 

 Es perden 1 diners, 1 espases i 1 blat 

El Joc de la collita 
 

LLOC: Cellers 

ÈPOCA: setembre 1408 

DURADA: 20 minuts 

Aquest segon joc immergeix als grups a les dinàmiques del joc de rol. A través de la informació 

proporcionada caldrà que col·lectivament prenguin una decisió que determinarà l’esdevenir del 

joc. La presa de decisió es farà de manera consensuada, a través del raonament i exposició dels 

diferents integrants del grup. 

Comencem explicant molt breument els cellers, només la funció que acomplien, no cal la 

descripció de com es van aixecar els edificis. 

Per a dur a terme l’Any Sant caldrà molt de menjar per a poder donar als pelegrins. Per això, el 

moment de la collita és crucial. Si fa bon temps les coses seran més fàcils, però si hi ha pedregada 

i es malmet la collita, les coses per la gent de la muntanya aniran maldades. 

 

Llancem la moneda de la fortuna si surt: 

PEDREGADA 
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Dies abans de la collita el cel es va tapar amb uns núvols negríssims, els llamps queien 

mentre uns trons ensordidors atemorien a tota la muntanya. Van començar a caure unes 

gotes grosses com si fossin punys i poc després, la pluja es va convertir en pedregada. 

Pedres de glaç de la mida d’una taronja van aixafar els conreus de la muntanya. 

Donem els fulls amb les explicacions i deixem 2 minuts per pensar. 

 

 Els monjos poden: 

o Comprar menjar a un altre monestir o senyor 

 Perden 5 diners 

o No gastar diners i fer que el poble passi gana.  

 Guanyen 5 diners 

 Guanyen 2 revoltes 

 Els soldats poden: 

o Renunciar a l’armament 

 Perden 3 espases 

o Mantenir la guarnició i fer que el poble passi gana. 

 Mantenen les espases  

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Entregar tota la collita als monjos 

 Guanyen 1 blat i 1 revolta 

o Amagar-ne una part per a ells 

 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici. 

BON TEMPS 

El sol s’ha anat alternant amb dies de pluja fina però constant. El blat ha crescut arreu, 

fort i amb espigues de la mida d’un puny. Cap àvia ni avi recorda una collita semblant, 

serà excepcional! 

Donem els fulls amb les explicacions i deixem 2 minuts per pensar. 

 Els monjos poden: 

o Manar a que el poble treballi més hores fins a l’esgotament per a collir-ho tot. 

 Guanyaran 5 diners 

 Guanyaran 2 revoltes 

o Llogar mà d’obra a un altre senyor 

 Perden 5 diners 

 Els soldats poden 

o Renunciar a l’armament 

 Perden 3 espases 

o Deixar que s’arregli el poble 

 Mantenen espases 

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Collir i donar-ho als monjos 

 Guanyen 1 blat i 1 revolta 

o Collir i amagar una part per quedar-s’ho ells, comptant que els monjos no ho 

descobreixin 
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 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici 

Segons hagin triat, es dóna o treuen targetes als grups.  

Cas de que acumulin 5 targetes de revoltes, se’ls confiscaran 5 targetes a cada grup. 

Si hi ha judici, els monjos hauran de deliberar si volen castigar o no a la pagesia. El càstig 

comportarà la pèrdua de 5 targetes de blat. 

La mort del Castlà 
 

LLOC: Claustre inferior 

ÈPOCA: gener 1409 

DURADA: 15 minuts 

Realitzant una petita representació els alumnes viuran un dels episodis més emblemàtics de la 

societat feudal, que és el pacte de vassallatge, reproduint un dels cerimonials documentats a la 

muntanya de Rodes en època medieval. 

Després d’explicar breument l’espai, ens situem davant la pintura del Lleó i explicar-los perquè 

servia1: 

Aquest lleó mira cap a un arcosoli. Aquesta estructura protegia una antiga sepultura, que no 

hem conservat i el lleó segurament hi feia referència. Ens trobem davant del llenguatge simbòlic 

de l’edat mitjana. El lleó ens està indicant com era la persona que estava enterrada.  

Que siguin els mateixos alumnes els que dedueixin què simbolitza el lleó: fortalesa, coratge, 

poder, etc. A les sepultures els lleons sempre solien representar homes nobles: cavallers, 

senyors feudals, comtes, reis, etc. Les dones, en canvi, se les solia representar amb gossets. Que 

dedueixin ells mateixos perquè a les dones se les representa amb gossos. Sinó ho treuen , 

explicar que simbolitzaven la fidelitat i la obediència, perquè de les dones el que s’esperaven és 

que fossin obedients i fidels als seus homes. Encetar un debat breu per veure si ho troben just, 

i fer que els alumnes ens diguin quin animal creuen que els representa. 

Un cop acabada la reflexió, explicar-los que hem de tornar a recular 600 anys enrere, al mes de 

gener de 1409: 

Amb la fred el castlà Simó de Trilla, que governa el castell de Sant Salvador, ha agafat una 

infecció molt dolenta. Malgrat que l’han baixat al monestir i que el monjo infermer en té cura 

aplicant-li tota mena de remeis, el pobre castlà mor. Un castell no pot quedar sense castlà gaire 

temps, així que l’abat de Sant Pere de Rodes investeix el fill de Robert de Trilla, Asbert, en el nou 

castlà de Verdera.  

Es fa representació teatral amb els personatges del joc: 

L’abat de Sant Pere de Rodes: Asbert de Trilla, vols ser vassall meu? 

                                                           
1 Tot i que els experts encara estan deliberant per veure ben bé quin hauria sigut el programa iconogràfic del 

claustre i quin paper hi jugava el lleó, nosaltres només explicarem el lleó com a element pictòric vinculat a un 

enterrament. 
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Asbert de Trilla: Sí Bernat Estruc, ho vull 

Posa les mans juntes entre les mans de l’abat i es mantenen així mentre diuen: 

EdT: Jo us prometo ser fidel d’ara endavant, abat Bernat de Sant Pere de Rodes, fent-vos 

homenatge sincer i defensant-vos contra tots, de bona fe i sense enganys. 

Llavors l’abat agafa una espasa i li dóna a Asbert mentre li diu: 

Abat SPR: Que tothom sàpiga que jo, Bernat Estruc, abat del monestir de Sant Pere de Rodes et 

dono i concedeixo a perpetuïtat a tu Erbet de Trilla i als teus hereus el castell de Sant Salvador 

de Verdera.  

I com a castlà d’aquest castell, t’encomano totes les seves propietats i drets per tal que ho 

posseeixis, que us ajudi i us valgui per fer la pau i la guerra contra qui sigui, excepte contra els 

vostres, contra l’Església o contra mi i els meus. 

Un cop feta la representació, donar 1-3 espases, depenent de si la prova dels Pirates els hi ha 

anat més o menys malament. 

La vida dels monjos 
 

LLOC: Claustre superior 

ÈPOCA: març 1409 

DURADA: 15 minuts 

Aquesta parada vol incidir en la comprensió de l’espai arquitectònic del monestir, i com el dia a 

dia i les necessitats dels monjos han influït en la configuració de l’espai. 

Fem l’explicació del claustre i de les dependències del voltant situats, però, al pati central. 

Utilitzem els plànols i dibuixos de les dependències. Incidim en la comparativa casa seva-

monestir. 

La reparació de camins 
 

LLOC: Sala de llevant 

ÈPOCA: març 1409 

DURADA: 20 minuts 

A través d’aquesta dinàmica l’alumnat comprendrà l’asimetria existent en la societat feudal. Es 

realitza una altra dinàmica de joc de rol. 

Som al mes de març a les portes de l’Any Sant, i cal arreglar els camins per a que arribin els 

pelegrins fins al monestir. La primavera ha sigut especialment plujosa i ha destrossat els corriols 

que pugen per la muntanya. Els pagesos eren els encarregats d’arreglar els camins i ho feien en 

el seu dia de descans, diumenge. Aquest any, però, els pagesos estan especialment cansats per 

tot el tràfec i caldrà veure què passarà... 

 

 Els monjos poden: 

o Compensar econòmicament els pagesos per les tasques de reparació de 

camins: 
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 Perden 3 diners 

o No gastar diners i fer que el poble treballi costi el que costi: 

 Guanyen 5 diners 

 Guanyen 2 revoltes 

 

 Els soldats poden: 

o Destinar dels seus propis recursos per reparar camins 

 Perden 3 espases 

o Desentendre’s de tot. 

 Guanyen 5 espases  

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Treballar malgrat el cansament: 

 Perden 1 blat i 1 revolta 

o Amagar-se una i evitar anar treballar 

 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici. 

Segons hagin triat, es dóna o treuen targetes als grups. Cas de que acumulin targetes de revoltes, 

se’ls confiscaran 5 targetes a cada grup. 

Si hi ha judici, els monjos hauran de deliberar si volen castigar o no a la pagesia. El càstig 

comportarà la pèrdua de 5 targetes de blat. 

 

La relíquia sagrada  
 

LLOC: Església 

ÈPOCA: abril 1409 

DURADA: 15 minuts 

Treballant per a grups la darrera dinàmica permet l’assoliment de l’objectiu final (obtenir la 

relíquia sagrada) a través de la col·laboració de tots els membres del grup. 

Comencem explicant l’església, visitem la cripta i expliquem la importància de les relíquies. 

Iniciem la última de les dinàmiques: 

El Papa, Benet XIII s’està rumiant de donar una relíquia al monestir per a que vinguin més 

pelegrins al seu Any Sant. Està dubtós, ell voldria donar el queixal de Sant Valeri, però d’altra 

banda és una relíquia que aprecia molt i no sap si després la trobarà a faltar. 

Cal que els monjos convenceu al Papa per que us doni aquestes relíquies. Per a fer-ho, li enviareu 

una caixa amb els millors productes de la vostra terra. El Papa té fama de golafre, així que de 

ben segur que a canvi de bones menges us acabarà donant la relíquia. 

Donem a cada grup un joc del menjar i cal que destriïn quin menjar podríem trobar a l’edat 

mitjana i quin no. 

Quan ho hagin resolt, comentar el menjar que han destriat i si ho han fet bé, donar-los la 

relíquia de Sant Valeri.  
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GRUP 2 

Introducció 
 

LLOC: terrasses de llevant 

ÈPOCA: maig del 1408 

DURADA: 20 minuts 

Benvinguda i explicació de les normes del joc: 

Som al mes de maig de 1408. D’aquí dotze mesos, el 3 de maig de 1409 se celebrarà l’Any Sant 

al monestir. Al llarg de vuit dies milers de pelegrins vindran fins al monestir buscant el perdó 

dels seus pecats. 

Per a poder acollir a tota aquesta gent i poder a dur a terme l’Any Sant caldrà, però, que tota la 

societat que viu a la muntanya, col·labori: pagesos, monjos i soldats. 

 els monjos tenen 15 targetes de diners 

 els pagesos tenen 15 targetes de blat 

 els soldats 15 targetes d’espases.  

Al llarg del joc els grups perdreu i guanyareu reserves de menjar, espases i diners, i anireu 

acumulant targetes de malestar, que poden desembocar en una revolta del poble. Les revoltes 

permeten al poble mostrar el seu malestar, però provocaran la pèrdua de diners, de blat i 

d’espases. 

Per a poder dur a terme l’Any Sant, caldrà que en acabar el joc tingueu: 

 15 de blat per a poder alimentar a tothom 

 15 espases per a protegir els pelegrins de bandolers 

 15 de diners per arreglar els camins 

I supereu la prova final per aconseguir la relíquia sagrada. 

Per començar l’activitat l’educadora/or distribuirà les disfresses segons els grups i rols que ja 

s’han conformat prèviament a l’aula. Es distribuiran els grups imitant la piràmide feudal i 

s’aprofitarà aquest moment per tal que l’alumnat expressin els dubtes o impressions que els 

sorgeixin sobre la societat feudal. 

 El monjos viuen al monestir i tenen el poder. Estan a la part més alta de la piràmide. 

Manen, imparteixen justícia i tenen els diners. 

 Els soldats protegeixen els monjos i al poble. Estan en un graó intermedi de la piràmide, 

viuen al castell de Sant Salvador de Verdera i tenen espases. 

 Els pagesos viuen al poble de Santa Creu i tenen blat. Produeixen menjar, són el graó 

més baix de la societat però poden organitzar una revolta en contra dels poderosos. 
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La Pirateria 
 

LLOC: sobreclaustre, entre la torre de defensa i el campanar 

ÈPOCA: juliol 1408 

DURADA: 10 minuts 

Aquesta primera activitat permetrà fer una primera aproximació a les dinàmiques del joc de rol, 

així com a la importància de l’atzar en el desenvolupament de l’activitat.  

Expliquem els principals elements defensius del monestir (muralla i torre de defensa) i el seu 

funcionament. 

Els mesos d’estiu les aigües del Mediterrani estan solcades per vaixells pirates que arrasen les 

poblacions de la costa. Malmeten els cultius, destrueixen cases, segresten la població. Els soldats 

del castell intenten protegir a la població de la muntanya, però malgrat tot, el 23 de setembre 

una flota de galeres turques arriba a les costes de Sant Pere de Rodes. 

Demanem a un dels acompanyants del grup que tiri la moneda de la fortuna i segons la cara on 

caigui hi hauran conseqüències més o menys devastadores del pas dels pirates. 

 Si fa bon temps, 12 naus pirates arriben a la costa. Malgrat l’acció heroica dels soldats 

del castell de Verdera, els pirates destrueixen els camps, boscos i cases. Segresten part de la 

gent i en demanen un rescat per a tornar-los a les seves famílies. 

 Es perden 5 diners, 5 espases i 5 blat 

 Si fa mal temps, la meitat de les naus no arriben a la costa, així que els soldats de Verdera 

poden contenir els pirates i les pèrdues són mínimes: 

 Es perden 1 diners, 1 espases i 1 blat 

El Joc de la collita 
 

LLOC: porteria 

ÈPOCA: setembre 1408 

DURADA: 20 minuts 

Aquest segon joc immergeix als grups a les dinàmiques del joc de rol. A través de la informació 

proporcionada caldrà que col·lectivament prenguin una decisió que determinarà l’esdevenir del 

joc. La presa de decisió es farà de manera consensuada, a través del raonament i exposició dels 

diferents integrants del grup. 

Comencem explicant molt breument el rebost. 

Per a dur a terme l’Any Sant caldrà molt de menjar per a poder donar als pelegrins. Per això, el 

moment de la collita és crucial. Si fa bon temps les coses seran més fàcils, però si hi ha pedregada 

i es malmet la collita, les coses per la gent de la muntanya aniran maldades. 

 

Llancem la moneda de la fortuna si surt: 

PEDREGADA 

Dies abans de la collita el cel es va tapar amb uns núvols negríssims, els llamps queien 

mentre uns trons ensordidors atemorien a tota la muntanya. Van començar a caure unes 
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gotes grosses com si fossin punys i poc després, la pluja es va convertir en pedregada. 

Pedres de glaç de la mida d’una taronja van aixafar els conreus de la muntanya. 

Donem els fulls amb les explicacions i deixem 2 minuts per pensar. 

 

 Els monjos poden: 

o Comprar menjar a un altre monestir o senyor 

 Perden 5 diners 

o No gastar diners i fer que el poble passi gana.  

 Guanyen 5 diners 

 Guanyen 2 revoltes 

 Els soldats poden: 

o Renunciar a l’armament 

 Perden 3 espases 

o Mantenir la guarnició i fer que el poble passi gana. 

 Mantenen les espases  

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Entregar tota la collita als monjos 

 Guanyen 1 blat i 1 revolta 

o Amagar-ne una part per a ells 

 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici. 

BON TEMPS 

El sol s’ha anat alternant amb dies de pluja fina però constant. Els conreus han crescut 

arreu, amb fruites fortes de la mida d’un puny. Cap àvia ni avi recorda una collita 

semblant, serà excepcional! 

Donem els fulls amb les explicacions i deixem 2 minuts per pensar. 

 Els monjos poden: 

o Manar a que el poble treballi més hores fins a l’esgotament per a collir-ho tot. 

 Guanyaran 5 diners 

 Guanyaran 2 revoltes 

o Llogar mà d’obra a un altre senyor 

 Perden 5 diners 

 Els soldats poden 

o Renunciar a l’armament 

 Perden 3 espases 

o Deixar que s’arregli el poble 

 Mantenen espases 

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Collir i donar-ho als monjos 

 Guanyen 1 blat i 1 revolta 

o Collir i amagar una part per quedar-s’ho ells, comptant que els monjos no ho 

descobreixin 

 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici 
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Segons hagin triat, es dóna o treuen targetes als grups.  

Cas de que acumulin 5 targetes de revoltes, se’ls confiscaran 5 targetes a cada grup. 

Si hi ha judici, els monjos hauran de deliberar si volen castigar o no a la pagesia. El càstig 

comportarà la pèrdua de 5 targetes de blat. 

La reparació de camins 
 

LLOC: Església 

ÈPOCA: novembre de 1408 

DURADA: 25 minuts 

A través d’aquesta dinàmica l’alumnat comprendrà l’asimetria existent en la societat feudal. Es 

realitza una altra dinàmica de joc de rol. 

Fem l’explicació de l’església i la galilea. Expliquem la importància de les relíquies i els pelegrins  

i els tornem a situar a l’acció: 

Som al mes de novembre i la tardor ha sigut especialment plujosa. Les tempestes han destrossat 

els corriols que pugen per la muntanya i cal arreglar els camins per a que arribin els pelegrins 

fins al monestir. Els pagesos eren els encarregats d’arreglar els camins i ho feien en el seu dia de 

descans, diumenge. Aquest any, però, els pagesos estan especialment cansats per tot el tràfec i 

caldrà veure què passarà... 

 

 Els monjos poden: 

o Compensar econòmicament els pagesos per les tasques de reparació de 

camins: 

 Perden 3 diners 

o No gastar diners i fer que el poble treballi costi el que costi: 

 Guanyen 5 diners 

 Guanyen 2 revoltes 

 

 Els soldats poden: 

o Destinar dels seus propis recursos per reparar camins 

 Perden 3 espases 

o Desentendre’s de tot. 

 Guanyen 5 espases  

 Guanyen 2 revoltes 

 El poble pot: 

o Treballar malgrat el cansament: 

 Perden 1 blat i 1 revolta 

o Amagar-se una i evitar anar treballar 

 Guanyen 5 blat 

 S’arrisquen a un judici. 

Segons hagin triat, es dóna o treuen targetes als grups. Cas de que acumulin targetes de revoltes, 

se’ls confiscaran 5 targetes a cada grup. 
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Si hi ha judici, els monjos hauran de deliberar si volen castigar o no a la pagesia. El càstig 

comportarà la pèrdua de 5 targetes de blat. 

La mort del Castlà 
 

LLOC: Claustre inferior 

ÈPOCA: gener 1409 

DURADA: 15 minuts 

Realitzant una petita representació els alumnes viuran un dels episodis més emblemàtics de la 

societat feudal, que és el pacte de vassallatge, reproduint un dels cerimonials documentats a la 

muntanya de Rodes en època medieval. 

Després d’explicar breument l’espai, ens situem davant la pintura del Lleó i explicar-los perquè 

servia2: 

Aquest lleó mira cap a un arcosoli. Aquesta estructura protegia una antiga sepultura, que no 

hem conservat i el lleó segurament hi feia referència. Ens trobem davant del llenguatge simbòlic 

de l’edat mitjana. El lleó ens està indicant com era la persona que estava enterrada.  

Que siguin els mateixos alumnes els que dedueixin què simbolitza el lleó: fortalesa, coratge, 

poder, etc. A les sepultures els lleons sempre solien representar homes nobles: cavallers, 

senyors feudals, comtes, reis, etc. Les dones, en canvi, se les solia representar amb gossets. Que 

dedueixin ells mateixos perquè a les dones se les representa amb gossos. Sinó ho treuen , 

explicar que simbolitzaven la fidelitat i la obediència, perquè de les dones el que s’esperaven és 

que fossin obedients i fidels als seus homes. Encetar un debat breu per veure si ho troben just, 

i fer que els alumnes ens diguin quin animal creuen que els representa. 

Un cop acabada la reflexió, explicar-los que hem de tornar a recular 600 anys enrere, al mes de 

gener de 1409: 

Amb la fred el castlà Simó de Trilla, que governa el castell de Sant Salvador, ha agafat una 

infecció molt dolenta. Malgrat que l’han baixat al monestir i que el monjo infermer en té cura 

aplicant-li tota mena de remeis, el pobre castlà mor. Un castell no pot quedar sense castlà gaire 

temps, així que l’abat de Sant Pere de Rodes investeix el fill de Robert de Trilla, Asbert, en el nou 

castlà de Verdera.  

Es fa representació teatral amb els personatges del joc: 

L’abat de Sant Pere de Rodes: Asbert de Trilla, vols ser vassall meu? 

Asbert de Trilla: Sí Bernat Estruc, ho vull 

Posa les mans juntes entre les mans de l’abat i es mantenen així mentre diuen: 

EdT: Jo us prometo ser fidel d’ara endavant, abat Bernat de Sant Pere de Rodes, fent-vos 

homenatge sincer i defensant-vos contra tots, de bona fe i sense enganys. 

                                                           
2 Tot i que els experts encara estan deliberant per veure ben bé quin hauria sigut el programa iconogràfic del 

claustre i quin paper hi jugava el lleó, nosaltres només explicarem el lleó com a element pictòric vinculat a un 

enterrament. 
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Llavors l’abat agafa una espasa i li dóna a Asbert mentre li diu: 

Abat SPR: Que tothom sàpiga que jo, Bernat Estruc, abat del monestir de Sant Pere de Rodes et 

dono i concedeixo a perpetuïtat a tu Erbet de Trilla i als teus hereus el castell de Sant Salvador 

de Verdera.  

I com a castlà d’aquest castell, t’encomano totes les seves propietats i drets per tal que ho 

posseeixis, que us ajudi i us valgui per fer la pau i la guerra contra qui sigui, excepte contra els 

vostres, contra l’Església o contra mi i els meus. 

La vida dels monjos 
 

LLOC: Claustre superior 

ÈPOCA: març 1409 

DURADA: 15 minuts 

Aquesta parada vol incidir en la comprensió de l’espai arquitectònic del monestir, i com el dia a 

dia i les necessitats dels monjos han influït en la configuració de l’espai. 

Fem l’explicació del claustre i de les dependències del voltant situats, però, al pati central. 

Utilitzem els plànols i dibuixos de les dependències. Incidim en la comparativa casa seva-

monestir. 

La relíquia sagrada  
 

LLOC: Sala de llevant 

ÈPOCA: abril 1409 

DURADA: 15 minuts 

Treballant per a grups la darrera dinàmica permet l’assoliment de l’objectiu final (obtenir la 

relíquia sagrada) a través de la col·laboració de tots els membres del grup. 

El Papa, Benet XIII s’està rumiant de donar una relíquia al monestir per a que vinguin més 

pelegrins al seu Any Sant. Està dubtós, ell voldria donar el queixal de Sant Valeri, però d’altra 

banda és una relíquia que aprecia molt i no sap si després la trobarà a faltar. 

Cal que els monjos convenceu al Papa per que us doni aquestes relíquies. Per a fer-ho, li enviareu 

una caixa amb els millors productes de la vostra terra. El Papa té fama de golafre, així que de 

ben segur que a canvi de bones menges us acabarà donant la relíquia. 

Donem a cada grup un joc del menjar i cal que destriïn quin menjar podríem trobar a l’edat 

mitjana i quin no. 

Quan ho hagin resolt, comentar el menjar que han destriat i si ho han fet bé, donar-los la 

relíquia de Sant Valeri. 


