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Els continguts relacionats amb Sant Pere de Roda estan majoritàriament vinculats a temes 
d’història i d’història de l’art. Això els fa poc adequats per a un treball exhaustiu amb 
l’alumnat de cicle superior. Tanmateix si es potencien els aspectes de lectura de paisatge i 
coneixement de la serra de Verdera, així com les estructures socials, els elements curriculars 
treballats són perfectament adaptables a aquest nivell. Així i tot en el present guió de 
continguts sí que es fa referència a moments històrics, pensant en el professorat que ha de fer 
la preparació de l’activitat en el centre. 

La proposta que fem, doncs, és un acostament a la serra de Verdera, a través de combinar 
l’observació de la vall de Santa Creu i l’anàlisi dels elements del conjunt arquitectònic, per 
una banda, i per una altra, conèixer com funcionava la societat medieval.  

El resultat és una visita d’entre cinc a sis hores de durada (incloent-hi l’estona de dinar), en 
funció de l’aprofundiment que es vulgui aconseguir o de la disponibilitat horària del centre. 

 
Vall de Santa Creu 
 

Des del recorregut entre Santa Helena i Sant Pere 
hi ha diversos llocs adequats on fer l’observació de 
la vall. 

El nom prové del convenciment que al monestir es 
guardava una relíquia que era un fragment de la 
Vera Creu (la creu on hauria estat crucificat Jesús). 
Aquesta i altres relíquies afavoriren que durant 
segles es fessin peregrinacions al monestir 
justament quan el dia de la Santa Creu –3 de 
maig– coincidia en divendres. 

És una vall tancada i amb fort pendent que 
desemboca immediatament a mar a tocar del nucli habitat del Port de la Selva. Aquesta és 
una població relativament nova, feta a partir del barri de pescadors de la veïna i resguardada 
localitat de la Selva de Mar. 

La relació d’aquesta vall amb el mar és important en tant que la pesca ha estat un dels 
recursos bàsics al llarg de la història, però segles de pirateria havien dissuadit la població de 
fer els poblats en llocs prou allunyats i reservats més a l’interior. Les poblacions costaneres 
més fixes no van començar a ser habituals fins a partir del segle XVII, quan la pirateria va 
començar a minvar. 

El que fet que la zona també es conegués com la Selva dóna peu a imaginar-nos-la, tal com 
diuen geòlegs i botànics, amb una vegetació molt més frondosa que la queda avui dia. Una 
pista d’aquesta variació també la trobem en les nombroses feixes que s’han fet als vessants, 
eliminant la vegetació original per tal de dedicar les llenques d’espais plans recuperats al 
conreu de la vinya i l’olivera. Aquest és un procés molt antic però que es va utilitzar 
especialment a partir del segle XVII, quan comença a augmentar la demografia de manera 
significativa. 

 Molt a prop d’on ens trobem hi ha també el poblat actual de la Vall, que veurem després des 
del monestir. Era una població igualment no observable de la costa estant, pels motius ja 
esmentats. 
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Santa Creu de Roda 
 
Durant el nostre recorregut usarem el topònim 
Roda, tot i que normativament és Rodes. El motiu 
de la nostra decisió és que considerem que 
tradicionalment i històrica hi ha prou raons per 
conservar el de Roda, tot advertint l’alumnat de la 
qüestió. 

Santa Creu era el poblat de la zona. Es trobava en 
una zona de cruïlla entre Pau o Vilajuïga i Llançà. 
Segurament era punt de mercat de tots aquests 
pobles. 

Hi vivien els camperols, els pescadors i els 
artesans. Es trobaven sota el domini directe del monestir o del castell, o de tots dos, segons 
l’època. El poblat es va anar abandonant progressivament coincidint amb el període de 
decadència de Sant Pere de Roda. 

Els historiadors destaquen diversos moments clau en el despoblament de la zona: la 
conquesta de Mallorca per part de Jaume I, en la colonització de la qual hi participaren 
molts empordanesos (segle XIII); les pestes negres (segle XIV i posteriors), i la decadència 
del monestir a causa dels saquejos bèl·lics i de l’acabament de les peregrinacions (segle 
XVI). Segurament també hi van influir la tramuntana i l’escassetat d’aigua. 

Actualment s’està excavant, i no sempre s’hi pot accedir lliurement. En les excavacions del 
2007 s’han trobat tombes antropomòrfiques (amb forma de persona) excavades a la roca, 
segurament anteriors al segle IX. 

Observarem els portals de la muralla (el de tramuntana i el de migdia), els habitacles 
excavats i l’església de Santa Helena. 

L’església és un temple preromànic. És un edifici que ha estat molt modificat al llarg dels 
segles. Segurament la primera edificació és del segle IX, a la qual s’hi han anat fent 
modificacions i afegitons. Ens fixarem en la torre, en l’absis i les absidioles i en la portalada 
espoliada. 

 
Castell de Sant Salvador 
 

També conegut com el castell de Verdera. El nom 
de Sant Salvador li ve perquè l’església del castell 
era dedicat a aquest sant.  

No hi pujarem a causa de la dificultat de l’ascensió 
i de les zones amb perill que hi ha en el recinte. 

Es troba en el punt més alt de la contrada (670 m). 
Aquesta mena de fortaleses medievals, per la seva 
ubicació, se’ls anomena castells roquers. 

Era l’espai pertinent als comtes d’Empúries, tot i 
que va estar moltes vegades en poder dels monjos 

del monestir. Va ser un dels motius de lluita entre l’abat de Sant Pere de Roda i el comte 
d’Empúries. Es van produir diverses intervencions, del comte-rei de Barcelona, del Papa de 
Roma, sense que cap d’elles acabés definitivament amb els conflictes. 
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A poc a poc s’anà convertint en ruïnes i només s’utilitzava com a guaita contra la pirateria. A 
començaments del segle XVIII, durant la Guerra de Successió, el duc de Noailles el va fer 
destruir. 

 
El monestir de Sant Pere de Roda 
 
Sant Pere de Roda forma un conjunt arquitectònic excepcional. Tot i que amb l’alumnat de 
cicle mitjà no aprofundirem en temes d’història i d’art, sí que esmentarem algunes de les 
característiques més visibles del romànic en general i de l’edifici en especial. 

Sembla provat que el monestir es va construir en un indret on ja hi havia cel·les d’eremites, i 
potser alguna construcció anterior. Hi ha una llegenda que parla de tres monjos provenint de 
Roma que en el 610 buscaven el lloc adequat per a amagar unes relíquies valuoses (entre les 
quals el cap i el braç dret de Sant Pere Apòstol). Segons la llegenda ho varen amagar en una 
cova justament on després es va construir la primera església. 

La construcció del que ara veiem es va iniciar al segle IX, i va anar seguint un procés 
semblant a aquest:  
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De fora estant intentarem situar els següents espais:  

 
Bona part d’aquests espais els visitarem i intentarem trobar la funció de cada un: 

Hospital: lloc on s’hostatjaven els pelegrins, només una nit, a no ser que estiguessin malalts. 
S’observarà la col·locació de les pedres en la forma d’espina de peix. 

Magatzems: actualment hi ha oficines i l’entrada al recinte; a la part de dalt hi havia un forn i 
a sota hi havia els cellers. Entre aquests edificis i l’església hi havia el cementiri. 

Galilea o atri: entrada a l’església amb portalada exterior que només s’obria un dia l’any de 
jubileu. A la galilea hi havia una magnífica portalada en marbre feta pel mestre de Cabestany, 
de la qual en queden petitíssims fragments. Va ser espoliada. 

Església: de tres naus. La central, especialment alta, amb volta de canó, se sustenta sobre 
columnes les quals són sobre pilars, en una solució molt atípica. Amb l’alumnat es treballaran 
aquests elements: pilar, columna i capitell; observant les decoracions diverses d’aquests. Les 
naus laterals són molt petites.  

Absis i transepte: es farà observar la planta de creu llatina, la seva orientació, i el sentit de 
circulació dels pelegrins. També s’observaran les capelles de les absidioles. 

Girola o deambulatori: per a circular per darrere l’absis i passar el més a prop possible d’on 
eren guardades o exposades les relíquies. Sant Pere de Roda té la característica de disposar de 
dues giroles, tot i que a la del pis superior no hi accedirem. 

Cripta: sota el deambulatori, amb els mateixes funcions, a nivell de la sala de les relíquies, o 
reconditori. 

Claustre inferior: lloc de trobada i de reflexió dels monjos del monestir, a més de zona de 
pas entre les seves dependències i l’església; de l’inferior destacarem que fa poc que es va 
descobrir i que hi ha restes de pintures murals segurament fetes pels mateixos il·lustradors que 
treballaven en la decoració de la Bíblia de Sant Pere de Roda, després espoliada. 
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Claustre superior: més ben conservat, amb la cisterna al mig i amb els arcs que encara 
conserven alguns capitells. Parlarem del menjador, cuina i rebost, a l’ala de migdia. 

Refectori: o sigui, menjador; a l’interior presenciarem un audiovisual (en funció del temps 
disponible). 

Campanar: actualment sense campanes ni cap estructura interna original, però d’una altura 
espectacular. 

Torre de defensa: observarem la porta d’entrada i la manca de finestres, que ens permetrà 
entendre’n les funcions i el funcionament. Farem esment de les diverses vegades que el 
monestir ha estat atacat i espoliat, amb un esment especial al duc de Noailles, que es va endur 
la major part dels tresors que hi quedaven, entre els quals es compta la Bíblia de Sant Pere de 
Rodes que actualment es troba a la Biblioteca Nacional de París. 

Dependències: lloc on habitaven els monjos, actualment en força mal estat; en alguns punts 
podrem deduir algun dels elements que hi ha havia. 

Horts: ja a l’exterior de l’edifici; lloc on els monjos dedicaven part de la seva jornada 
habitual. 

 
Estructura de la societat feudal 
 

Es faran diverses referències al repartiment de rols de la 
societat feudal. Per una banda el difícil equilibri de poder 
entre els nobles del comtat d’Empúries i l’abat del monestir. 
Per l’altra, l’estat de pràctica esclavitud dels vilatans. 

En aquest sentit el CdA ha preparat una activitat d’interior, 
prèvia o posterior a la visita, per tal de facilitar l’alumnat la 
comprensió de l’estructura feudal en un espai tan concret 
com el que visitem. Durant la visita també s’escenificarà la 
composició estamental de la societat medieval per acabar 
d’assolir aquests coneixements. 

 
 

 

 

Es farà també una observació a la vegetació de la zona, especialment a les restes d’alzinar 
presents, a la repoblació feta amb pins, i a la vegetació més abundant de brolla d’estepes i 
bruc. Es reconeixeran les plantes més significatives d’aquest tipus de vegetació i la seva 
importància ecològica. 

Pel que fa a la geologia de la zona es farà referència al tipus de roca més abundant: el gneis, 
roca metamòrfica formada a partir del granit. Amb aquests blocs de pedra es construïen els 
dòlmens que encara queden per tota la serra Verdera, quan probablement la plana era en bona 
part ocupada pel mar i per zones d’aiguamolls. 

 


