MONESTIR DE SANTA MARIA
DE LA REAL (PALMA)
ORÍGENS DEL MONESTIR 				
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L’únic monestir cistercenc de Mallorca, el de la Real, fou aixecat en
aquest indret l’any 1266. Depenia de l’abat de Poblet (Tarragona) i
arribà a ser molt important. S’hi feren reformes els segles XVII i XVIII.
Però, després de sis segles d’història, va haver de ser abandonat
definitivament pels monjos el 1835 com a conseqüència de les
lleis de desamortització del govern espanyol. Durant més de mig
segle, tot el conjunt va quedar en mans de particulars que l’havien
comprat, excepte l’església i unes dependències annexes, que
eren propietat del Bisbat de Mallorca, ja que al temple monàstic
continuava havent-hi culte. De tota manera, es va dispersar una
part molt important del patrimoni artístic, com també la biblioteca
i l’arxiu.
Finalment, el 1897, el bisbe de Mallorca Jacint Maria Cervera va
encomanar la vicaria de la Real a la congregació de Missioners
dels Sagrats Cors, que feren importants obres de restauració a
l’edifici i l’arribaren a comprar sencer en diverses etapes. Encara
avui són responsables del monestir i de la parròquia, que atén els
fidels de la veïna barriada del Secar de la Real.

UN NOM “REIAL”? 						
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L’origen del nom de la Real ha estat objecte de discussió. Segons
una tradició de caire historicista, podria derivar de la instal·lació en
aquest indret del campament del rei Jaume I el Conqueridor. Una
altra hipòtesi remet l’origen del topònim a l’existència en aquest
lloc d’uns jardins del valí musulmà (“el rei moro”). Finalment, altres
estudiosos afirmen que prové de la paraula aràbiga arriat (‘hort’)
que, en català, hauria evolucionat fins a la Real.

EL CÍSTER								 2
L’orde del Císter (dit també dels «monjos blancs») va néixer el
1098 a l’abadia de Cîteaux, a la Borgonya. El seu fundador, sant
Robert de Molesme, tenia la intenció de recuperar l’esperit original
de l’orde de Sant Benet, expressat en la coneguda regla «Ora et
labora» (‘prega i treballa’). El principal responsable de l’expansió
de l’orde cistercenc fou sant Bernat de Claravall.
La construcció dels monestirs del Císter anava lligada a la
colonització i el conreu de noves terres. El de Santa Maria de
la Real, fundat en una Mallorca recentment conquerida als
musulmans, n’és un exemple, ja que fou establert en un entorn
agrari ben proveït d’aigua. Les arrels cistercenques de la Real
la integren avui dins la «Ruta del Císter», una xarxa religiosa i
turística de gran abast.

RAMON LLULL
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El beat Ramon Llull (1232-1315) és el personatge més rellevant
lligat a la memòria del monestir de la Real. El gran savi mallorquí
freqüentà la biblioteca monacal en el seu període de formació
autodidacta, entre el 1266 i el 1275. Segons la versió catalana de
la Vida coetània, hi va escriure diversos llibres. Al seu testament,
va fer donació d’un cofre ple de llibres seus al monestir de la Real,
però malauradament se’n va perdre la pista. Al jardí del claustre hi
ha un monument dedicat a la seva memòria.

L’ABAT DE LA REAL 						
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L’abat era la màxima autoritat d’un monestir. El de la Real tingué
una gran rellevància protocol·lària dins la jerarquia eclesiàstica i
política de l’illa. De fet, s’asseia en el segon lloc després del bisbe,
en les corts del rei, segons el protocol del Regne de Mallorca.

LA ROMERIA DE SANT BERNAT 		

Aquesta romeria, una de les més antigues i viscudes de Palma, es
fa el dia 19 d’agost, vigília de sant Bernat, amb la benedicció de
l’alfabeguera. El dia 20, hi ha la missa major de sant Bernat.

PORXADA 							
PORTAL FORÀ				
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El portal forà dóna accés al conjunt conventual. Està format per
un gran arc adovellat, coronat per una fornícula del segle XVII que
conté una imatge de la Mare de Déu amb l’Infant Jesús en braços.
Fou restaurat l’any 1929.
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Aquesta bella porxada de quatre
arcs dóna la benvinguda al visitant.
Damunt les arcades, a la paret
exterior, es conserva un rellotge de
sol que ens recorda la «litúrgia de
les hores», que fixava els moments
del dia en què els monjos es
reunien per resar. A la dreta, hi ha
el portal d’accés al claustre, que té
un timpà del segle XVII.

SAGRISTIA				

CLAUSTRE							 9
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La sagristia és l’espai íntim on
els capellans es revesteixen
per celebrar els oficis litúrgics.
L’actual sagristia de la Real
presenta un sostre molt alt i
coberta de doble vessant.
L’aspecte d’aquesta sagristia
és d’estil modernista, com
la restauració de l’església a
principis del segle XX, tot i que
també s’hi observen elements
anteriors, com un gran arc
ogival.

ESGLÉSIA 								 11
El claustre constitueix l’espai central d’un monestir, pel qual els
monjos passegen i resen. El de la Real fou construït entre els
segles XV i XVIII i fou restaurat en part a finals del XIX. Compta
amb dos pisos d’arcs carpanells sobre columnes de seccions
diverses: octogonals, helicoïdals, estriades o circulars. A les
parets hi ha làpides de tombes, procedents de l’església, entre
les quals destaca la de l’abat Onofre Pol, decorada amb marbres
de colors. Al jardí, destaquen un cedre, el coll d’una cisterna i
una estàtua de Ramon Llull subjectant el Llibre d’Ave Maria, obra
de l’escultor Andreu Orell Salvà (1952). Vora l’entrada, hi ha unes
rajoles de ceràmica amb la figura del savi.

SALA CAPITULAR 						 12
És la sala on es reunien els monjos. S’hi accedeix des del claustre
a través d’un arc adovellat que conté la data de 1600. Fou
reformada i recuperada els anys cinquanta del segle XX. És de
planta rectangular i presenta quatre trams de volta de creueria.
Les parets mostren gravats de temàtica lul·liana.

MUSEU DELS MONJOS I CEL·LA DEL FUNDADOR 		
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Al primer pis, es pot visitar el Museu dels monjos, amb objectes
de certa rellevància relacionats amb la història del monestir.
Hi destaca un bordó de primatxer, del segle XV. Hom hi pot
contemplar també la humil cel·la del fundador de la congregació
dels Missioners dels Sagrats Cors, el Venerable Pare Joaquim
Rosselló i Ferrà (1833-1909).
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La mare de Déu de la Font de Déu és la titular de l’església amb
sant Bernat. La planta del temple és rectangular, d’una sola nau i
amb quatre capelles a cada costat. L’església actual és el resultat
d’una intervenció a l’església gòtica i renaixentista original del
monestir, duita a terme l’any 1908 per l’arquitecte modernista
Guillem Reynés. Aquesta important reforma fou promoguda pel
bisbe Pere Joan Campins que, segons alguns experts, comptà
amb l’assessorament d’Antoni Gaudí.
Els elements més destacats de l’interior són:
• Imatge de Santa Maria de la Real, a l’altar major, amb vestidura
blanca ornada amb flors daurades, del segle XVI.
• Santcrist dels Monjos, talla de fusta del segle XVI, situat a la
capella del Santíssim.
• Retaule renaixentista de Sant Onofre, realitzat el 1601 per
Guillem Homs, a la capella devora la sagristia.

