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La paraula llatina casa troba la seva arrel al hebreu amb les paraules ְלַכּסֹות Kisá (teixir i cobrir), ja 

que les primeres cases eren tendes de campanya de tela i de Bàit  בית – ַבִית  en el sentit de “lloc de 

la família”. Així que agafant les dues arrels, la paraula casa en hebreu vindria a dir “Allò que cobreix a 

la família”.  També trobem les seves primeres arrels en la Bíblia, Habauc 3:3 “Des de Teman s’acosta 

Déu, el Sant arriba de la muntanya de Paran. La seva glòria cobreix el cel i la seva majestat omple la 

terra”. 
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ABSTRACT 

Aquesta treball estudia l’arquitectura sacra en el marc de l’Església Catòlica posterior a la reforma 
litúrgica del Concili Vaticà II de meitats del segle XX. 

Per a entendre millor el procés que ha fet arribar a l’arquitectura sacre a dia d’avui s’ha fet una mirada 
al passat pel que fa a la evolució de la planta del temple cristià, a les primeres comunitats cristianes i 
com es reunien, els moviments i pensaments europeus precursors del concili, quin sistema precedia a 
l’últim concili i quins canvis litúrgics i en l’espai ha suposat. 

Estudiats els canvis litúrgics del concili s’ha procedit a estudiar com aquests canvis s’han materialitzat 
en la arquitectura i organització del temple, partint tant des de directrius concretes de l’església catòlica 
com de la manera en la que els arquitectes hi han respost. 

S’han seleccionat casos d’estudi del Sud d’Europa per tipologia, entenent la diferència entre una 
adaptació litúrgica a un edifici patrimonial, un edifici de nova planta i una readaptació d’un edifici de 
nova planta. 

S’introdueix el component de l’opinió dels fidels com a motor de crítica i canvi. D’aquesta manera el 
retorn als orígens paleocristians, la modernitat, la nova litúrgia i la participació ciutadana seran les claus 
en el disseny de la futura arquitectura sacra. 

 

PARAULES CLAU 

Arquitectura Religiosa, Reforma litúrgica, Art Sacre, Domus Ecclesiae, Moviment Litúrgic Alemany, 
Moviment Modern, Concili vaticà II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work studies sacred architecture within the framework of the Catholic Church following the liturgical 
reform of the Second Vatican Council in the mid-20th century. 

In order to better understanding the process that has brought sacred architecture to the present day, it 
has been looked at the past in terms of the evolution of the floor plan of the Christian temple, the early 
Christian communities and how they came together, the forerunner European movements and thoughts 
of the council, what system preceded the last council and what liturgical and spatial changes it has 
entailed. 

After studying the liturgical changes of the council, we proceeded to study how these changes have 
materialized in the architecture and organization of the temple, starting both from specific guidelines of 
the Catholic Church and the way in which architects have responded. 

The case studies have been selected from Southern Europe for typology, understanding the difference 
between a liturgical adaptation to a heritage building and a new building and a re-adaptation of a new 
building. 

The component of the opinion of the faithful is introduced as a tool for criticism and change. In this way, 
the return to the early Christian origins, modernity, the new liturgy and citizen participation will be the 
keys in the design of the future sacred architecture. 

 

KEYWORDS 

Religious Architecture, Liturgical Reformation, Sacred Art, Domus Ecclesiae, German Liturgical 
Movement, Modern Movement, Second Vatican Council. 
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I. INTRODUCCIÓ 

La inquietud que em va moure per a fer aquest estudi té un doble caire, la arquitectura i la fe, el temple 
que molts veien i la casa que jo buscava. Era un espai on ja no s’hi acostava tanta gent com abans, un 
espai que sempre m’havia semblat molt estricte i jeràrquic. Quan ens donàvem la pau amb els germans, 
ells estaven davant o darrere però no al costat. Si havíem de ser una assemblea i una comunitat i 
havíem de participar tots de la litúrgia, com és que no ens distribuíem com a tal? 

Ja que l'església pretén ser un òrgan viu i canviant al servei del poble, la gent ha de poder trobar dins 
del temple un espai acollidor com una casa. Per tant, no és tan senzill com obrir les portes del temple, 
sinó que se l'ha de convertir en un espai que convidi a entrar. Fa 60 anys, l'església en el  Concili Vaticà 
II va fer una reforma litúrgica per apropar-se al poble i adequar-se als nous temps. La pregunta al 
voltant de la qual s’estructura aquest estudi és, per tant: “S’ha aconseguit que la nova arquitectura 
reflecteixi la reforma litúrgica?”.  

Aquesta qüestió tenia al cap quan vaig descobrir la parròquia de Sant Esteve de la Garriga al gener i 
vaig veure que el mossèn havia capgirat la distribució dels bancs i de l’altar. Havia intentat posar els 
bancs en forma circular, però al ser una església del segle XVII de planta basilical, tant sols aconseguia 
posar els bancs en una forma de llavor. 

Em vaig adonar que hi havia una gran diferència entre l’organització de l’espai en parròquies amb 
planta llatina o basilical i les que, al no disposar d’un espai de culte propi, com la comunitat del Xiprer 
de Granollers, que es tracta d’un menjador social que també té una petita comunitat cristiana: 
ordenaven l’espai de manera molt diferent.  

Com hem arribat fins a aquest moment? Que va implicar el Concili Vaticà II? Hem assolit els objectius 
de fa seixanta anys?  

Objectius 

-Estudiar la història de l’evolució de la planta del temple. 

- Conèixer el sistema litúrgic anterior. 

- Conèixer que va ser el Concili Vaticà II i com va treballar l’arquitectura. 

- Analitzar com la litúrgia afecta a l’organització del temple. 

- Estudiar com les esglésies post conciliars han materialitzat la reforma. 

- Saber com se senten els fidels dins d’aquests temples. 

- Establir un mètode per analitzar l’adequació de qualsevol església a les mesures preteses en la forma 
litúrgica. 

- Analitzar les diferents tipologies espacials de les esglésies per a determinar el seu grau d’adequació 
als requeriments litúrgics. 

- Valorar si després de 60 anys el Concili Vaticà II ha aconseguit els seus propòsits litúrgics i pastorals 
per mitjà de l’arquitectura, estudiant casos exemplars. 

 

 

 

 

Metodologia 
 

Situació preconciliar, Missa tridentina. 

Per al present treball utilitzarem el sistema de citació APA. 

El treball es realitzarà en format DIN A3 on s’intentarà regir en el marc d’un Dina 3 o dos per tema, 
sempre acompanyat d’imatges. 

El treball constarà de quatre parts, la primera englobarà tot el marc teòric del treball, on s’estudiarà 
l’evolució de la planta des dels inicis ancestrals dels primers cristians que encara no tenien temples 
propis, passant pel missal romà i fins a arribar al present, del que s’estudiaran els documents del Concili 
Vaticà II, què diuen sobre arquitectura i quins moviments en sorgeixen o es reprenen. 

La segona part del treball serà un anàlisi de 6 esglésies del Sud d’Europa rellevants per aspectes 
relacionats amb la manera d’entendre i adaptar-se a la situació postconciliar.  

La tercera part constarà d’una enquesta, amb l’objectiu de valorar els canvis d’aquests 60 anys i poder 
fer una proposta de millora, educant d’aquesta manera a tot el qui participi en l’enquesta sobre la 
importància de l’arquitectura en els temples de culte. 

I finalment les conclusions. 
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II. LA REFORMA LITÚRGICA DEL CONCILI VATICÀ II I LA SEVA 

REPERCUSSIÓ EN L’ART DEL TEMPLE 
 

2.1 Evolució de la planta.  De la casa a la basílica. Espai social i vida comunitària en el 

cristianisme primitiu 

Per a poder parlar dels llocs de culte cristians, abans els hem d’observar dins el missatge de Jesús 

quan anunciava la destrucció del temple de Jerusalem i la seva substitució per un altre temple no fet 

per les mans de l’home (Mc. 14,58), on es referia al seu cos material ressuscitant el tercer dia (ja 

entenent el cos com a temple de Déu) i més específicament, el seu cos espiritual, la comunitat cristiana. 

Posteriorment, Sant Esteve també predica que l’Altíssim no habita en cap edifici fet per mans d’home 

(Ac 7,48).  

Tot i la gran veneració que es tenia a l’Antic Testament per les sinagogues,  les primeres comunitats 

cristianes del segle I d. C celebraven les Eucaristies com a convits en cases particulars al voltant de la 

taula familiar, com havia fet Jesús en l’últim sopar. Es pot observar en la primera mostra artística en 

referència a la celebració litúrgica data de la meitat del segle II, una pintura en l’anomenat cementiri de 

Priscilla. És la representació més antiga del banquet eucarístic fig. 1. Al quadre, “Els comensals estan 

asseguts en un divà amb forma de “sigma” que rodeja la taula coberta amb un mantell, sobre de la qual 

destaca un peix. En el lloc d’honor, un personatge d’edat madura, a qui els altres miren amb respecte, 

parteix un pa marcat amb una creu. Davant té una copa de vi.” En ella ja apareixen alguns elements a 

tenir en compte dins de la celebració eucarística, com és la qüestió del altar, la disposició dels 

participants i les espècies: el pa i el vi. També s’hi comença a parlar de la “Domus Ecclesiae fig. 2, una 

expressió llatina que significa “ Casa de l’església”. Es refereix a les cases privades que els cristians 

primitius van donar a les primeres comunitats cristianes, les quals van adaptar el seu interior a les 

necessitats del culte. Són els vestigis del que més endavant arribaran a ser les nostres esglésies 

actuals. Sant Pau anomena a la carta dels romans 16, 3-5 l’existència d’una casa privada d’un 

matrimoni cristià que és utilitzada com a temple: Saludin a Priscil·la i a Àliga, els meus col·laboradors 

en Crist Jesús. Ells van arriscar la seva vida per salvar-me. Saludin, a l’església que es reuneix a casa 

seva” (Fernández de Moya, 2014) 

També cal afegir que, al haver ordenat l’emperador Diòcesi el 303 la destrucció de totes les esglésies, 

es pot saber poc d’elles, tret d’unes ruïnes a Dura Europos, al límit entre Síria i Mesopotàmia, d’una 

capella cristiana amb un baptisteri instal·lada en un domicili fig. 3 (J. A.). A aquells primers cristians 

tampoc els hagués fet falta un espai de culte dedicat, ja que “Els pares dels primers segles, ocupats 

en el contingut espiritual del culte cristià, van concedir una importància secundària a les manifestacions 

arquitectòniques i van negar que disposessin de temples, altars i estàtues. L’oració, els sagraments i 

la caritat ho omplien tot” (Arocena, 2016). 

Amb la conversió de l’emperador Constantí i el seu suport incondicional al culte i art cristians va 

començar una nova era. Algunes esglésies com la de Junius Bassus (356) van ser reformades a partir 

de basíliques civils, mentre que altres van ser construïdes de nova planta, la primera de les quals es 

considera actualment que devia ser la de Sant Joan del Laterà fig. 4 (Anonimo, 1969), amb baptisteri 

octogonal fig. 5, probablement construïda abans del 320 (Arocena, 2016). També es van seguir 

construint altres basíliques, com la de Santa Sabina (432) fig.6 (Zevi, 1951), que a més, va ser la 

primera església cruciforme i amb una nau central més elevada que les laterals. Gràcies a aquesta 

diferència d’altura que sobresortia permetia incorporar una fila de finestres que il·luminava el recinte. 

Actualment, la església de nova planta més ben preservada és la Basílica de Santa Constança fig. 6, 

originalment un baptisteri, reconvertit en mausoleu el 354 i finalment en església el segle XIII. Està 

formada per una rotonda de dotze nínxols radials, envolant una altra, constituïda per una arcada 

sostinguda per dotze parells de columnes sobre la qual reposa un tambor amb dotze finestres i una 

cúpula. 

En la mateixa època, nombroses restes arqueològiques a Síria revelen que l’altar es situava al centre 

de l’aula i que en els temples construïts al llarg del s. IV era freqüent la planta centrada. Aquest tipus 

de construcció va ser adoptat per una de les més grandioses construccions constantinianes: la catedral 

d'Antioquia (341), a la que anomenaven “Domus aurea” o “Dominicum Aureum” pels seus policroms 

mosaics. Tot i no haver-se’n conservat plànols, es teoritza que hauria estat molt similar a la Basílica de 

San Vitale, Ravenna (537) (Zevi, 1951) fig. 7. Totes aquestes sumptuoses basíliques afavorides per 

Constantí van desplaçar el concepte de Domus Ecclesiae i es va començar a veure l’església com un 

palau per a Déu, afavorint el monumentalisme material que va influir en la clericalització del culte i el 

distanciament progressiu de la vida litúrgica per part dels laics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Banquet eucarístic, Catacumba de Santa Priscil·la (Roma 

Figura 1. Banquet eucarístic, Catacumba de Santa Priscil·la (Roma) (Strano) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La casa cristiana de Dura Europos. J. A. Íñiguez. (J. A.) 

A.Entrada,  B. Pati, C. Sala de Reunió, D. Probablement l’altar, E. Baptisteri, F. Edificis contigus 
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Figura 3. Baptisteri de Dura Europos. (303) 

 

Figura 6. Basílica de Santa Sabina (430)                                                   

  

 

 

    

  

Figura 4.  Planta de Sant Joan de Laterà, Roma (~320) Figura 5. Baptisteri de Sant Joan de Laterà, Roma (~320) 

                                  Figura 7.  Baptisteri de Santa Constança (prèvia al 354)                 Figura 8.  San Vitale, Ravenna (537) 
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Esquema evolució de la planta del temple cristià   
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2.2 Marc històric en el que ens trobem abans del concili 

 

 2.2.1 Organització del temple segons la missa tridentina 

L'Església és un organisme viu i canviant, com les persones que la formen. S’ha d’anar revestint i 
reformant. La situació pre-conciliar que encara és recordada per alguns es coneix com la “missa 
tridentina”, el ritu romà que seguia les prescripcions del missal romà des del Concili de Trento (1570) 
fins al Concili Vaticà II (1962). El mossèn es col·locava d’esquenes al poble i de cara al sagrari, 
simbolitzant al representant de Déu a la terra estigués de cara a Déu i als fidels com el poble d’Israel 
en peregrinació cap a la Terra Promesa fig. 9 (Capella de Nostra Senyora de la Mercè i Sant Pere 
Apòstol, 2016). Aquesta organització no buscava que el poble participés de la celebració i únicament 
contemplava la interacció entre sacerdot i Déu. 

Els temples s’edificaven formant espais longitudinals amb bancs disposats en fila, amb naus laterals 
carregades d’imaginari de sants i al fons de la nau, a l'absis, es trobava el presbiteri, que trobava la 
barrera física del comolgador fig. 10. El sagrari trobava el seu espai al centre i al fons sota el retaule o 
escultura central, generalment orientat al sol naixent que figurava la segona vinguda del Crist-llum. Tot 
això generava que tan sols participés activament en l’eucaristia el sacerdot, que proclamava el sermó 
des de la trona, deixant de banda inclús l’altar, que originalment havia estat el centre de la celebració. 

La llengua emprada en les celebracions eucarístiques era el llatí, llengua vehicular de l’estat eclesiàstic 
de la santa seu romana, però que ja molt poca gent fora del clero coneixien, especialment entre la 
classe treballadora. Per tant, el poble havia de descobrir per experiència i pel coneixement transmès 
en seva família en quins moments es cantaven oracions com el Glòria, el Parenostre, l’Al·leluia, però 
no podien entendre ni les paraules de la missa ni el sermó, cosa que generava moltes supersticions i 
devocions més properes en detriment de l’ofici principal de l'eucaristia. A part d’aquesta situació que 
vivien els feligresos, la societat havia anat modernitzant-se molt, i això va generar una nova crisis de 
fe que va portar a la necessitat d’una reforma.  

Segons (Església Catòlica, 1963), aquest “valor litúrgic invertit s’aprecia en les grans esglésies del 
segle XVII en les que l’altar major, adossat a la paret de l'absis, sembla no tenir un altre funció que la 
de fer servei de base monumental apoteòsica del sant o del misteri al que està dedicat. Per últim, a 
inicis del segle XVII, s’introdueix una costum que consisteix en situar a la base dels retaules un sòcol 
o grada que tenia com a finalitat servir de transició entre la taula i el retaule. Sobre aquesta grada o 
graó s’acostumava a posar la creu i les dues espelmes per la cerimònia. Però aquesta grada va ser el 
punt inicial de noves subestructures adossades al altar (...) arribant a convertir l’altar en una 
monumental credença” 

La era de l’arquitectura moderna va aportar sens dubte un aire de renovació a la arquitectura. Però 
casi simultàniament, es va produir una reacció inspirada en part per raons ètiques, però també per una 
fidelitat a la lògica arquitectònica derivada de l’ús de nous materials que s’anaven imposant per raons 
econòmiques. Era l’inici de l’arquitectura que serà anomenada racionalista. 

Segons Plazaola (2016), en aquest marc d’emergents idees i aspiracions noves és en el que hem de 
situar el naixement d’una arquitectura cristiana del segle XX. Aquesta va sorgir per la confluència de 
tres causes de  

diversa naturalesa que, tot i que no van actuar simultàniament en tots els casos i des de el principi, van 
anar conjugant-se poc a poc per exercir de motors d’aquell moviment renovador:  

1) Acceptació de les tècniques modernes de construcció  

2) Moviment litúrgic alemany  

3) Directrius eclesiològiques del Concili Vaticà II  

 

“... Nuestro deber no es sólo custodiar este tesoro precioso —el de la doctrina católica—, como si 
únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, 
a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde hace veinte siglos. 
Ni nuestra obra mira como fin principal el que se discutan algunos puntos principales de la doctrina de la 
Iglesia...; hay que buscar aquellas formas de exponerla que más se adapten al magisterio cuyo carácter es 

prevalentemente pastoral” (AAS 1962, 791-792).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 9. Capella de Nostra Senyora de la Mercè i Sant Pere Apòstol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Esquerra: Antic retaule barroc i altar preconciliar de l’església dels Josepets de la plaça 
Lesseps Dreta: Planta de la mateixa església.  
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 2.2.2 Moviment litúrgic a Alemanya a principis del segle XX 

A principis del segle XX, a la dècada dels anys 20, fruit de la situació pre conciliar, va tenir lloc a 
Alemanya una trobada entre arquitectes, teòlegs i liturgistes que va ocasionar una renovació en el 
pensament de l’arquitectura sagrada basada en la funcionalitat, la senzillesa i l’adaptació a les noves 
corrents litúrgiques que estaven emergint. Aquesta agrupació catòlica tenia per objectiu principal 
estudiar els principis sobre els quals edificar una arquitectura eclesiàstica moderna en connexió amb 
el moviment teològic i litúrgic que tenia lloc en aquelles dates al monestir de Maria-Laach, el seu focus 
més important i en els monjos Ildefons Herwegen i Odo Casel, els seus principals teòrics. Encapçalava 
aquesta iniciativa d’una nova litúrgia el teòleg Romano Guardini que iniciava celebracions litúrgiques 
per la joventut alemanya del Quickborn (cita que defineix) al castell de Rothenfels (Anònim) fig. 11 un 
edifici del segle XII sobre el riu Mena (Würzburg, Alemanya). “On l’any 1928 l’arquitecte Rudolf Swarz 
va reorganitzar la capella del castell fig. 12 i la sala dels cavallers fig. 13. Aquest espai, renovat segons 
l’estètica de la Bauhaus, es convertiria amb el temps en un dels principals llocs de preparació del 
Concili” (Arocena, 2016) La fig.14 mostra la planta d’aquests dos espais, la capella del castell permet 
diferents organitzacions, un altre dels quals es mostra a la fig. 15. 

Els primers arquitectes que van donar forma a aquest nou pensament del moviment litúrgic van ser 
Dominikus Böhm, Rudolf Schwarz i Martin Weber, que més tard va ser difós a posteriori per Pius XII, 
per l’episcopat alemany i per diverses revistes especialitzades. (Navarro, 2012) 

D’altra banda, la Bauhaus estava encapçalant l’influencia de l’evolució de l’arquitectura i de les arts. 
“La funcionalitat, la senzillesa i el purisme units a un ús radical dels nous materials arquitectònics es 
convertien en el cànon de l’arquitectura centreeuropea. Sota l'aura de la Bauhaus i de l'arquitectura 
sacra d’Auguste Perret (Notre-Dóna'm du Raincy) es van construir a Alemanya dos temples 
interessants a mitjan dècada dels vint, d'aspecte funcional, però desproveïts de les noves concepcions 
litúrgiques: l'església de Nostra Senyora de la Pau de Frankfurt (1927) fig. 16, (Melkom) obra de 
l'arquitecte Hans Herkommer (1887-1956) i l'església de Santa María de Mülheim (Anonymous) fig. 
17, construïda el 1928 per l'arquitecte Emil Fahrenkamp (1885-1966).” (Navarro, 2012) 

Veiem, per tant, durant el període d'entreguerres a Alemanya (1919-1939), dues importants corrents 
arquitectòniques: el moviment litúrgic alemany anteriorment comentat i l’arquitectura funcional 
alemana, teoria arquitectònica que comencen Adolf Loos i Peter Behrens i que va cristal·litzar el 1919 
amb la fundació de la Bauhaus a Weimar sota la direcció de Grpius, que va donar a l’arquitectura els 
valors de claredat, raó, funcionalisme i objectivisme.” (Navarro, 2012) 

Segons les idees de la Bauhaus, “Una església no havia de presentar una major dignitat i noblesa en 
el seu disseny que una fàbrica de cotxes”, ja que la idea de funcionalitat i racionalitat no canviava 
segons el tipus d’ús de l’edifici. Potser sense adonar-se’n seguien els principis estètics de senzillesa 
oblidats per la tradició cristiana des dels temps de la Domus Ecclesiae. 

Dit això, la renovació de l’arquitectura cristiana contemporània podria semblar un contrasentit si no fos 
per les aportacions d’un pensament catòlic seriós i profund. El substrat que vindria a complementar les 
idees de la Bauhaus en efecte era el Moviment Litúrgic. Es va establir un intens diàleg entre arquitectes 
i teòlegs, entre la funcionalitat estètica i els principis del moviment litúrgic enunciats anteriorment. Els 
monuments més destacats del període d'entreguerres construïts per la primera generació dels mestres 
del funcionalisme litúrgic germànic foren Dominikus Böhm, Martin Weber i Rudolf Schwarz.  

Com a exemple d’aquesta corrent podem observar els esquemes de Rudolf Schwarz fig. 18, com 
preferia edificis més esvelts i amb organitzacions on l’altar estigués més al centre que davant de 
l’assemblea. Altres obres també van seguir els passos de Guardini, com l’església de Sant Llorenç 
(Munich, 1955), de l’arquitecte Emil Steffan fig. 19. 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 11 Castell de Rothenfels      Fig. 15 Capella del castell org. 2 

 

          

 

 

 

 

 

   Fig. 14  Planta del castell de Rothenfels i organització 1 de la capella                          

       Vista 1                                                     Vista 2 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 12  Capella del castell                                    Figura 13  Sala dels cavallers 
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Fig. 16 Nostra Senyora de la Pau (Frankfurt)                            Fig 17. Santa María (Mülheim)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 19. Sant Llorenç, fotografia i planta (Munich, 1955)   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Nostra Senyora de la Pau (Frankfurt)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20. Quatre esglésies de Rudolf Schwarz. Sant Miquel (Frankfurt, 1956), 
Santa Creu (Bottrop, 1957), Nostra Senyora Reina del Cel (Saarbrücken, 1961) 
i la Sagrada Família (Oberhausen (1958) 
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2.3 La reforma litúrgica del 1964 Sacrosanctum concilium 

Després de tots aquests antecedents i treball des de Pius X que ja hem explicat, el 25 de gener de 
1959 Joan XXIII va convocar el II concili ecumènic de l’Església catòlica que va constar de quatre 
sessions: La primera d’elles va ser presidida per ell mateix  la tardor de 1962. Va continuar Pau VI fins 
la seva clausura el 8 de desembre de 1965, 40 anys després del Moviment Litúrgic alemany (Alberigo, 
2005 ). Al primer document aprovat al concili, el Sacrosanctum Concilium (SC), el document que 
especificava la litúrgia, el 4 de desembre de 1963, apareixen els principals objectius que es proposa 
aconseguir: 

 La unitat dels cristians 
 L’obertura de l'Església al diàleg amb el món modern 
 Trencar amb l’eclesiocentrisme 
 Superar el juridicisme 

Després d’haver llegit els textos del Concili en referència a la litúrgia als documents Sacrosactum 
conciulium i lumes ad gentes s’extreuen les següents conclusions del que es vol aconseguir (entre 
parèntesi els punts del document dels que han estat extretes): 

- Donar-li més importància a les escriptures traduint-les i adaptant l’idioma de les celebracions al de 
cada poble i escampar-ne el coneixement perquè s’entengui realment el missatge, ja que són «paraula 
viva». (36) 

- Posar a Crist com a centre de la celebració litúrgica. (7) 

- Fomentar la participació activa del poble en la litúrgia. El sacerdot segueix essent allà per consagrar 
però la litúrgia la ha de portar el poble. (14, 26, 27, 48, 50) 

- Promoure l’educació litúrgica. (14, 35) 

- Per a promoure la participació a l’Església activament, es fomentaran les aclamacions del poble, les 
respostes, les salmòdies, les antífones, els cants i també les accions o postures corporals. (30) 

- Aprofundir en el sentiment de comunitat i d’assemblea reunida per a trobar-se espiritualment i ser «un 
sol cos». (2) 

- Introducció d’espais d’oració comunitària després de l’evangeli i després de la homilia i fer pregàries 
conjuntes. (53) 

- Respecte a la música, fomentar el cant religiós popular, l’ús de l’òrgan com instrument musical 
tradicional tot i poder incorporar tot tipus d’instruments que contribueixin a la participació dels fidels i la 
seva edificació en la fe. (112, 118, 200) 

- Utilització de les dues espècies, el pa i el vi. (55) 

- Respecte a l’estil artístic, adaptar-se al caràcter i condició dels pobles i a les necessitats dels diferents 
ritus, acceptant les formes de cada temps, creant en el curs dels segles un tresor artístic (123, 124, 
125) 

Roma, en San Pedro, 4 de diciembre de 1963. 

2.4 Directrius i Influència de la reforma en l’organització de l’espai litúrgic 

 
El Sacrosanctum Concilium pròpiament no descriu quines han de ser les consignes artístiques, 
arquitectòniques i d’organització del temple que responen a aquesta nova litúrgia, serà en posteriors 
encícliques, congregacions episcopals i comissions d’estudi on sorgeix una demanda on s‘estudiarà la 
creació de directrius pertinents per l’organització del temple. (Braga, 1961) 

El 1960 Joan XXIII crea una comissió per anticipar alguns tractats dels que s’haurien de discutir al 
concili relacionats amb l’organització del temple i d’aquesta, (Arias, 2015), arquitecte i doctor en 
teologia, n’extreu punts a tractar sobre la disposició del temple, però que es van deixar a càrrec de 
comissions posteriors i van ser represes en documents posteriors al concili:       

 Inter Oecumenici (Església Catòlica, 1964): “Instrucció en la que es defineixen amb major 
precisió les facultats de les conferències episcopals en matèria litúrgica i s’exposen més 
detalladament alguns principis expressats en els documents abans anomenats en termes 
generals. Finalment s’estableixen algunes disposicions que es poden portar a la pràctica des d’ 
ara, sense esperar a la reforma dels llibres litúrgics”. 

 Eucharisticum Mysterium (Església Catòlica, 1967): Instrucció sobre el culte a la sagrada 
Eucaristia 

 La Institutio Generalis del Misal Romano (Conferencia Episcopal de Colombia, 2007): Llibre 
litúrgic que conté les cerimònies, oracions i rúbriques per la celebració de la santa missa a totes 
les parròquies, per donar-los consignes clares el més aviat possible i poder adaptar les 
esglésies de la missa tridentina al capítol V: 

2.5 Disposició i ornament de les esglésies per la celebració de la eucaristia i principis 

generals: 

 - Cal conservar les obres d’art antigues al mateix temps que adaptar-se i promoure l’art de cada època. 
(289) 

- La disposició general de l’edifici ha de manifestar la imatge de la assemblea congregada. Els fidels i 
els cantors ocuparan el lloc que més els faciliti la participació. El sacerdot, els diaques i els altres 
ministres ocuparan un lloc al presbiteri. (294) 

- El presbiteri és el lloc on hi ha l’altar i on es proclama la Paraula de Déu, s’ha de distingir 
adequadament de la nau de l’església estant més elevat o per una peculiar estatura i ornamentació i 
d’una amplitud suficient (295). Un altar ha de ser fix i dedicat, però en altres espais els altars poden ser 
mòbils (298). L’altar s’ha de construir separat de la paret i ha d’estar col·locat al centre (299). Hauria 
de ser de pedra natural, però sinó, també pot ser d’algun altre material digne, sòlid i ben treballat. (301). 
És preferible que les esglésies noves erigeixin un sol altar, les ja construïdes que tinguin un altar que 
no faciliti la participació, i que no pugui ser traslladat, n’han de construir un altre (303). Durant la 
celebració del memorial del Senyor, posi’s sobre l’altar un mantell blanc (304), també una creu amb la 
imatge de Crist crucificat a la vista de tothom que hi ha de ser inclús fora de les celebracions (308). 

- Hi ha d’haver un lloc des del que es proclami (309). 

- La seu del sacerdot ha d’estar de cara al poble i al fons del presbiteri a no ser que la distància amb 
els fidels sigui massa gran o que el tabernacle estigui situat a la meitat. No pot semblar un tron (310). 

- Els fidels han de disposar de bancs o cadires, però no tenir cap posició de privilegi entre elles. Han 
de poder assumir les diferents postures exigides per la celebració, acostar-se a rebre la comunió i 
veure i sentir bé al sacerdot, el diaca i els lectors (311). 

- Els cantors s’han de col·locar-se on es vegi que són part de la comunitat congregada i també que 
tenen un ofici peculiar (312). 

- Conservar el Santíssim Sagrament en el Sagrari en la part més noble de l’església, insigne, visible, 
ben decorada i apta per a la oració (314).  El sagrari no ha d’estar a l’altar de celebració, sinó al 
presbiteri o en alguna capella idònia per a la celebració i a oració privada harmònicament unida amb 
l’església i visible pels fidels (315). 

- Exposar imatges del Senyor, la Verge i dels Sants en l’ordre adient i de manera que no distreguin als 
fidels de la celebració. No hi ha d’haver més d’una imatge del mateix Sant (316). 



13 
 

III. COMPARACIÓ DE CASOS DE TEMPLES 

Per a analitzar quines han estat les respostes arquitectòniques corresponents al temps posterior al 
concili  s’ha seleccionat una mostra d’obres del sud d’Europa, zona en la que es centra aquest estudi, 
i s’han dividit els casos en 5 tipus per poder veure les seves diferències. Aquest acotament territorial 
es deu en part a la seva accessibilitat per proximitat per a tenir-ne un coneixement més proper, però 
també al fet de ser les zones més properes a Itàlia, on es troba la Santa Seu.  

Deixant de banda el pioner moviment litúrgic alemany, aquest anàlisi es vol centrar més en la resposta 
que el concili ha rebut a la zona d’Itàlia i de la Península Ibèrica, com aquest ha afectat al patrimoni 
català dels grans arquitectes i si ha pogut sorgir algun altre moviment en les últimes dècades. Per fer 
aquest anàlisi, s’han classificat les obres en els següents tipus: 

 Tipus 1: Edifici Patrimonial 
 Tipus 2: Edifici de nova planta construït a partir del 1970  
 Tipus 3: Reforma d’un edifici patrimonial ( tipus 1) 

 

Es farà una lectura gràfica de les directrius proposades pel Missal Romà de 1969 per veure en quins 
casos s’han seguit aquestes directrius i quines variacions i/o interpretacions han tingut en els casos 
que a continuació seran analitzats, ja que, l’arquitectura litúrgica sorgeix abans que la pròpia nova 
litúrgia. 

En primer lloc es farà una descripció històrica i estructural de l’edifici en qüestió i després s’analitzaran 
els elements més importants de l’organització de la celebració per veure de quina manera han treballat 
la nova litúrgia. Ens fixarem en: 

 

1. La disposició de l'assemblea; que ens podem trobar amb: Fig. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Col·locació de l’altar i el seu material, que segons les directrius del concili hauria de ser fig. 16 

 

 

 

 

 

 

3. La col·locació de l’ambó fig. 17 

 

 

 

 

4. La col·locació de la seu presbiteral fig. 18 

 

 

 

 

 

 

5. Forma del temple  

6. Col·locació del sagrari fig. 19 

 

 

 

 

7. Col·locació del cor o l’organista  

8. Orientació del temple fig. 20 
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ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ DE LLIÇÀ D’AMUNT, 1100 D.C  
 

Tipus 1: Edifici Patrimonial 
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Història:  

L'edifici actual conserva part de l'obra primitiva del s. XI, de tipus romànic. 

Segurament era més petita que ara: una sola nau de dos trams i l’absis. Al principi del segle XV es va 

fer una primera reforma consistent en dotar-la de dues naus laterals, les capelles de Sant Abdó i Sant 

Senén el 1563 i la de Sant Jacint el 1600. Aquestes capelles i d'altres que s'hi afegiren, dedicades al 

Roser, a Sant Isidre i a Sant Sebastià, li donaren la disposició actual de tres naus. 

El campanar és del s. XVI, però hi ha algun indici que el cos inferior podria ser del s. XV. La barana 

superior és de 1710. L'any 1725 es van realitzar altres reformes. 

El cor es va construir a principis del s. XVI i la capella lateral es va construir el 1600.”Al 1946 es va 

allargar notablement, desplaçant l’absis a llevant, tot aprofitant els elements antics i construint al costat 

Sud la sagristia. També en aquest última reforma es van substituir els pilars que separaven les naus 

per unes lleugeres columnes que oferien menys dificultats visuals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origen: Font Pròpia  

excepte les marcades 

amb gota d’aigua 

 

 

 

 

 

 

Descripció: 

L’església de Sant Julià és de planta basilical, amb nau central i dues laterals. Tot i que l’edifici original 

era d’estil romànic, la construcció actual és el resultat de la quantitat d’afegits i reformes que s’hi ha 

dut a terme a partir del segle XV. L’actual campanar és de dos cossos clarament diferenciats: l’inferior, 

de paret de pedra sembla ser de mitjans del segle XV, i el superior de carreus amb quatre arcs arcs 

apuntats, es va aixecar a principis del segle XVI. 

L’edifici de tres naus, la central coberta amb volta apuntada i separada de les laterals per dos arcs de 

dues columnes. Absis semicircular cobert amb volta de mitja taronja, l'arc triomfal de mig punt. 

Al s. XVI es van afegir les capelles laterals. Del mateix temps és el campanar i la portalada, rectangular 

i coronada per un frontó en forma de venera i representacions de caps esculpits. 

El campanar és una torre de dos cossos. El primer de paredat i el segon de carreus on s'obren arc 

apuntats, balustrada i gàrgoles. 

Cal remarcar la decoració escultòrica d'elements arquitectònics a tot l'edifici: capitells decorats amb 

motius vegetals, clau de volta en el sotacor on es representa el colom de l'esperit sant, i els caparrons 

que apareixen a la portada. 
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Organització Del Temple:  

Presbiteri: Situat a l’absis del temple basilical, es troba elevat 40 cm respecte a la resta de la nau sobre 

un sòcol de pedra. 

Altar: És de pedra natural de 100cmx200cm i està situat al centre de la circumferència que composa 

l'absis. 

Ambó: De fusta, situat a l’extrem esquerre del presbiteri, de cara a l'assemblea. 

Seu del sacerdot celebrant: De fusta, senzilla, situat en simetria amb el ambó, al costat dret del 

presbiteri. 

Assemblea: Situada a la nau central de tipus versus populum 

Cor: Situat en un altell sobre l’entrada principal 

Sagrari: Situat darrere de l’altar de la capella lateral. 

Anàlisi: 

L’estructura espacial del temple és molt clara i molt recurrent en esglésies romàniques de planta 

basilical que es tracta d’un recorregut, entrant a l'esquerra ens trobem amb el baptisteri que seria com 

l’inici de la vida, i podem recórrer per la nau lateral de l’esquerra fins a la paret final on ens trobem a la 

Verge de l’Apocalipsi, girem al presbiteri i caminem fins la nau lateral de la dreta on ens trobem a sant 

Pere i si fem com la intenció de tornar cap a la porta per la nau lateral acabaríem a l’antiga capella de 

la Passió i resurrecció de Crist. Però al segle XV aquesta capella la van traslladar a la incorporació de 

la sala de la dreta on actualment es troba el Sagrari i la imatge de la passió de Crist. Al centre, a la nau 

central, queda sempre immòbil la disposició dels bancs amb un passadís central per l'assemblea dels 

fidels. 

Respecte a la resposta post conciliar, el presbiteri no s’ha tocat, segueix sent l’absis elevat respecte la 

resta del temple, el altar, de pedra natural tal i com indica el missal romà, s’ha mogut fins al centre 

d’aquest i a costat i a costat d’aquest, han aparegut el ambó i la seu presbiteral amb elements de fusta, 

molts senzills i encarats de cara a l’assemblea.  

Clarament el fet de ser un edifici de l’any 1100 ofereix poc marge a noves distribucions. 
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ALVARO SIZA, ESGLÉSIA SANTA MARIA EN MARC DE CANAVESES, OPORTO 

1995 

 

Tipus 2: Edifici de nova planta 
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Història: 

 L’església de Santa Maria en Marc de Canaveses, forma part d’un complex general que conforma un 

centre parroquial. El pare Nuno Higino va escollir l’arquitecte Siza per a la construcció d’aquesta. El 

complex està composat per; església i capella funerària, Auditori i escola dominical i la habitatge del 

mossèn. Tots ells disposats al voltant d’un pati central i tots ells intenten adaptar-se a una escala que 

no surti molt de el lloc en el que es troben, per estar en sintonia amb ell. 

Descripció: 

 L'església es troba en un poble rural en un terreny amb una forta pendent descendent. És simètrica 

en la seva façana, flanquejada per dues torres bessones que emmarquen una altíssima porta que no 

necessàriament ha d’obrir-se sempre ja que, una de les torres té en la seva base el baptisteri, en l’altre, 

una porta lateral i l’escala per pujar al campanar. 

La disposició interna és longitudinal i també simètrica en la seva base, tot i que en el espai total ja no 

ho és. En el projecte de Siza, volia ajuntar tant idees tradicionals que ell creia que composen la idea 

de temple, i les noves corrents que havien emergit amb Böm i Schwarz a Alemanya, van ser els primers 

en practicar un espai religiós longitudinal asimètric en realitat, perdent-se la simetria al incorporar un 

altre nau lateral o capella menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arquetip és l’església del Dia del Corpus a Aquisgrà, de Schwarz (1923-30). Aquesta idea quasi-

simetria aparent i de asimetria real va tenir bastanta fortuna i així es pot veure en esglésies Espanyoles 

com l'església del Rosari a Madrid de Laorga al 1950 i la de Fernández del Amo a Vegaviana entre 

d’altres. Siza la planta a ras del terra en si és simètrica, però la disposició de la manera de fer entrar 

llum natural al espai trenca totalment amb aquesta simetria. Disposa també, en diferència a la tradició, 

d’una finestra longitudinal a escala de les persones que emmarca tota la façana sud i que per tant, 

entra durant tot el dia llum. No s’oblida de entrades de llum més altes i verticals i les d'occident al 

presbiteri amb una combinació de  senzillesa i una gran plasticitat. La seva orientació segueix essent 

de Occident a Orient, però el temple vist des de afora te un front de caràcter poc eclesiàstic, no hi ha 

creu ni imatges; la torre Sud oculta les campanes des de el poble. Siza no ha renunciat a algun dels 

seus invariants personals més durs. Una plàstica minimal, sense decoració, tan sols amb la força de 

la forma, neix tot i així, d’un expressiu sòcol de granit, on  dona el contrast i la continuïtat amb les pures 

i seques parets blanques. Forma un conjunt interessant. (González & Martínez, 1998) Les imatges són 

de (Fernández-Cobián, slideshare.net, 2016). 
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Organització del temple:  

Presbiteri: Situat a l’extrem oriental de la nau, elevat 50 cm de la resta de la nau sobre una plataforma 

de fusta. 

Altar: És de pedra natural de 100cmx200cm i està situat al centre del presbiteri, de cara a l'assemblea. 

Ambó: De fusta, situat a l’extrem esquerre del presbiteri, de cara a l'assemblea i incorporat amb les 

escales que pugen al presbiteri. 

Seu del sacerdot celebrant: De fusta, amb una base de pedra natural, situat a la dreta del presbiteri 

una mica més enrere del ambó. 

Assemblea: Situada a la nau central de tipus versus populum amb cadires individuals deixant un 

passadís central de l’amplada de el altar. 

Organista: Situat en un altell sobre l’entrada principal a la dreta. No hi ha espai pensat per el cor. 

Sagrari: Situat a la paret oriental del presbiteri a l’esquerra, no molt lluny del altar però sense disposar 

de capella pròpia. 

 

Anàlisi 

L’església d’Álvaro Siza és un exemple molt interessant, ja que combina idees tradicionals però 

assumeix la responsabilitat de no ser tradicionalista i entrar en el marc de la modernitat. 

El diàleg que té entre les diferents escales, la urbana, la humana i la divina fan una combinació de 

volums espacials i espais i obertures, compressions i dilatacions molt riques en l’experiència dins del 

temple. A l’entrada tens una porta molt sobredimensionada que t’obre al espai de culte, i dins l’espai 

de culte tens una obertura horitzontal orientada a sud a altura de la vista humana, però no abandona 

la idea gòtica de llum zenital. El baptisteri torna a ser un espai d’escala molt humana, amb una plàstica 

increïble que amb els materials i el joc amb l’aigua t’immergeix absolutament en la idea de re-naixement 

per l’aigua del baptisme en Jesucrist. 

La planta, tot i aparentment basilical, està lliure i té unes dimensions molt grans, que combinat amb la 

idea de les cadires individuals permet una gran versatilitat d’organització de l'assemblea, és molt 

interessant que l’arquitectura del temple sigui tant adaptable i versàtil que pugui admetre aquest tipus 

de modificacions, com hem vist en el cas del patrimoni, és més complicat. Respecte a l’orientació del 

edifici segueix següent l’orientació tradicional d’Occident-Orient tot i que el missal romà no ho obliga. 

El presbiteri, segueix una lògica aparentment molt estàndard per les directrius post-conciliars, molt 

semblant a l’anterior vista a Sant Julià, però amb coses molt interessants: El fet de que estigui elevat 

sobre una tarima de fusta i no de pedra, és menys dura la transició entre el presbiteri i l’assemblea. 

Que l’ambó estigui incorporat a la tarima de fusta de manera que està al mateix nivell que l’assemblea. 

Que el sagrari, tot i no disposar de capella pròpia, està col·locat darrere de l’altar a un costat en una 

posició i materials que des de lluny es veu la noblesa d’aquell element.  

En definitiva l'església de Santa Maria és un magnífic projecte que 26 anys després del concili, combina 

tradició amb modernitat, li dona una segona volta a les directrius exposades per el Missal Romà, cosa 

que la fa encara més interessant i li afegeix els grans trets distintius que sempre emmarquen les obres 

de Álvaro Siza. 
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ELOI ARAN SALA, INTERVENCIÓ A L’INTERIOR DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 

MADRONA, BARCELONA, POBLE SEC 2014 
 

Tipus 3: Reforma de patrimoni ja adaptat a les directrius post-conciliars 
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Història: 

Construïda al segle XIX per Adrià Casademunt i Vidal, és un temple d'estil neogòtic, de tres naus, amb 

planta de creu llatina, absis semicircular amb girola, i cúpula sobre el creuer. Va ser construïda entre 

els anys 1884 i 1888, any en què va ser inaugurada per la reina regent Maria Cristina i el seu fill, el 

futur rei Alfons XIII, que només tenia dos anys. Va resultar malmesa durant la Setmana Tràgica. 

Posteriorment es va restaurar i es va alçar el campanar, damunt del frontis. Durant la Guerra Civil es 

va decidir escapçar-li la coberta piramidal, en previsió dels bombardeigs sobre la ciutat.  

Descripció:  

La reforma va ser encarregada al taller 113 - Estudi d’arquitectura: Giuseppe Giacalone, Maria del Mar 

Viladot y Eloi Aran l’any 2014. 

L'objectiu de la proposta és l'adequació de l'espai litúrgic en funció de l'afluència, la participació i el 

caràcter de la celebració religiosa, així com l'adaptació de l'edifici a incorporar nous usos compatibles 

amb l'ús principal que és l'espai sagrat. 

La intervenció té quatre punts clau que articulen el projecte: la tarima tècnica, el quiosc mòbil, la nova 

il·luminació i el baldaquí tecnològic. Imatges de (Esteves, 2014) 

Mitjançant la delimitació de l'espai central del temple, s'aconsegueix una separació visual amb un graó 

il·luminat que retalla la nova intervenció sobre el teló de fons existent, poc cuidat, malmès per tasques 

de reparació i amb molts anys a l'esquena. Aquest terra es desplega al llarg de la nau principal, la nau 

transversal i colonitza part de l’escalinata del presbiteri anterior amb una grada. La calidesa de la fusta 

ajuda a generar un espai de recolliment però també admet qualsevol ús alternatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El quiosc és l'element que permet multiplicar l'ús de l'espai interior. Un moble mòbil que reparteix la 

tarima segons les necessitats del moment. Admet una gran celebració litúrgica tradicional amb el 

quiosc al fons del temple, o també dos actes independents a cada banda del quiosc situat a 

l'encreuament de la nau principal i la transversal. Pot actuar com a office, punt d’acollida o informació 

i magatzem. A cada posició admet la connexió de les instal·lacions necessàries. 

La il·luminació ha estat renovada totalment posant especial interès en il·luminar els espais reformats. 

L'edifici existent queda en penombra fins que es pugui actuar en la resta d'elements arquitectònics. Les 

antigues làmpades existents s'han desconnectat i deixat en la seva posició original. 

El nou baldaquí es col·loca sota la cúpula de trenta metres d'alçada focalitzant la nova ubicació de 

l'altar. Es tracta d'un baldaquí tecnològic que incorpora altaveus i il·luminació. Sota aquest element 

innovador l'activitat quotidiana del temple millora en prestacions i qualitat. (G, M, & Aran, 2014) 
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Organització del temple:  

Presbiteri: Situat al centre del transsepte sobre una tarima quadrada que envaeix tot el centre del 

temple de 15 cm de fusta, el presbiteri original queda endarrere separat per una graderia que neix de 

la tarima de fusta amb 3 graons. 

Altar: L’altar fixe de pedra natural queda en el seu lloc original i es crea un nou altar mòbil al centre del 

nou presbiteri. 

Ambó: De fusta, situat a l’extrem esquerre del presbiteri, de cara a la nau central 

Seu del sacerdot celebrant: De fusta, darrere de l’altar, sobre els graons. Amb un canvi de color i 

forma respecte la resta dels graons per diferenciar la seu presbiteral. 

Assemblea: Situada en assemblea per 4 costats en forma de creu, rodejant tots els costats del quadrat 

que conforma el nou presbiteri. 

Organista i cor: En aquesta nova forma de distribució, el cor i els músics poden seure on millor els hi 

sembli per donar art a les cerimònies, tot i així, el lloc de l’organista del segle XIX que és l’altell del 

temple es manté. 

Sagrari: Situat a la paret del absis, de l’antic presbiteri, darrere de l’altar original. 

Anàlisi:  

El més interessant d’aquest projecte no és només veure com edificis patrimonials es poden adaptar a 

diferents maneres de apostar i entendre  la reforma arquitectònica post conciliar, sinó que a més a més 

podem dotar-los d’altres usos compatibles amb les activitats litúrgiques. 

La reforma d’Eloi Aran Sala és un gran exemple d’arquitectura post conciliar, deixa de banda l’altar al 

presbiteri de l'absis i conquesta el transsepte de l'església, creant una plataforma de fusta en forma de 

creu llatina, i un altre de pocs centímetres més elevada per al presbiteri central, on l’altar queda situat 

al centre, en la unió dels dos braços de la nau i posiciona l’assemblea en batalló al voltant de l’altar i 

darrere d'ell, una petita graderia de pocs esglaons on es troba diferenciat la seu del presbiteri en un 

dels esglaons amb un altre color de fusta, però en altres casos també pot fer servei per posar el cor o 

la mateixa assemblea, i a més a més fa de separació entre l'antic presbiteri i el nou, deixant com si 

l'antic presbiteri fos una nova capella on es troba el santíssim. L’altar no és fixe ni de pedra com 

l’anterior, sinó mòbil i més petit. Al tenir un presbiteri central, sembla ser que l’ambó ja no cal que 

s’avanci de l’altar com normalment a la resta de temples, sinó que pot estar una mica endarrerit per no 

donar l’esquena a l’altar, que en aquesta disposició és absolutament el centre de tota la litúrgia. 

El fet de posicionar l’assemblea al voltant de l’altar, fa que de la nau central ja no faci falta l'ús de tota 

la seva longitud, d’aquesta manera l’arquitecte Eloi Aran Sala considera una bona oportunitat per posar 

“el quiosc” un element de servei que fa de separació entre les activitats que es produeixen al voltant 

del altar i les que poden emergir davant del quiosc a l’entrada del temple.  
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ANNA GENNARINI, ALBERTO DURANTE I FRANCISCO ARGÜELLO, SANT 

BARTOLOMEO IN TUTTO, SCANDICCI, ITALIA, 1978 

Tipus 2:  Edifici de nova planta 
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Al llarg dels primers trenta anys després del Concili Vaticà II, es va estar gestant un nou art sacre, 

denominat per Francisco José Gómez Argüello (conegut com a Kiko Argüello) “nova estètica 

neocatecumenal”, que, seguint les directrius sortides del Concili Vaticà II en matèria artística i normativa 

litúrgica, desenvolupa una nova plàstica unint tradició i modernitat. Aquesta estètica és fruit d’una gran 

recerca de referents artístics com clarament es pot reconèixer la gran influència de les idees de 

Romano Guardini i l’arquitecte Rudolf Scharz. Kiko Argüello, pintor format en la Real Acadèmia de 

Belles Arts de Sant Fernando en Madrid, que ja als anys 60 havia treballat per el desenvolupament 

d’un nou art sacre amb els coneixements apresos, durant la participació en el grup “Gremi 62” 

juntament amb l’escultor Coomonte i el vidrier Muñoz de Pablos. (Melo, 2009) 

Història: La codificació de l’estètica arquitectònica del Camí Neocatecumenal (un itinerari d'iniciació 
cristiana de l'Església Catòlica), té lloc en la parròquia florentina de San Bartolomeo in Tutto, ubicada 
al barri de Scandicci. Fins a finals dels anys 70, quan es projecta la construcció del nou complex 
parroquial, la comunitat de fidels es reunia en un ampli garatge semblant a la sala que es mostra en el 
pròxim punt que s’havia adequat per a la celebració litúrgica. Ja que des de el 1968, l’expansió 
urbanística i la consegüent augment de la població, havien fet que la petita església de San Bartolomeo 
no pogués atendre la creixent feligresia d’aquest barri. 

Descripció: La idea de construir una nova parròquia sorgeix l’any 1974 tot i que faran falta 4 anys 

d’estudi de projecte per dissenyar una nova expressió arquitectònica capaç de traduir la normativa 

conciliar, la idea de parròquia com “ comunitat de comunitats” i la vivència neocatecumenal. 

L’inici de les obres en San Bartolomeo data de l’any 1978 fins al 1992, moment en què es col·loquen 

els últims elements litúrgics i es consagra l’altar.  

L’estructura es octogonal de formigó armat, planimetria que recorda a les formes del baptisteri de la 

ciutat florentina i altres espais de caràcter baptismal, relacionant la forma centralitzada d’aquest edifici 

amb el carisma particular del Camí Neocatacumenal (Que és com un descendiment a les aigües del 

baptisme). L’espai principal de la construcció (bloc A) està dividit en dos plantes. A la planta baixa es 

troba el temple, un gran espai celebratiu amb capacitat per a 400 persones, la capella del Santíssim, 

La sagristia, diferents dipòsits i zones d'emmagatzematge que es completen en la part superior amb 

quatre sales celebratives amb capacitat per a 40 persones, una sala per la catequesis i la vivenda pel 

mossèn i els seus col·laboradors. L’octògon, relacionat amb el número simbòlic de la resurrecció, està 

cobert per una gran cúpula ligne que obra l’espai a la tensió sota on està col·locat l’altar com a centre 

de la litúrgia i punt d’atenció de l’assemblea. 

Al llarg de l’eix creat, des de l’accés principal als peus del temple fins al capçal, es col·loquen els 

diferents focus celebratius remarcant així l’eix axial del temple. Juntament amb la seu del president, es 

col·loca l’absis, l’ambó i l’altar. Destaca també la gran piscina baptismal que es troba dins de l’espai de 

l’assemblea com un record permanent del baptisme i del camí de redescobriment i renovació de les 

promeses baptismals. 

La planta és octogonal de manera que la disposició dels seients de l’assemblea estan posats de 

manera que els fidels rodegin, a mode d’anell obert, els focus litúrgics ubicats al llarg d’un eix axial que 

conté la seu del president, l’ambó, l’altar i la font baptismal. Front a l’anell obert destinat a l’assemblea 

al voltant del espai central ocupat per l’altar elevat per unes petites grades. 

Aquesta organització contribueix a que les mirades es dirigeixin de forma espontània a aquest punt i 

ajuda a la visió entre els membres de l’assemblea, però també permet, per l’obertura del espai, 

relacionar-se amb l’exterior així com potencia que tota la direcció de l’assemblea vagi a un mateix 

centre i sobre el celebrant. 

Un altre element fonamental en el disseny arquitectònic és la mínima separació entre el que seria la 

nau i el presbiteri, encarnant la idea “d’espai litúrgic universal” que afavoreix la idea d’un sacerdoci 

comú entre els fidels, ressaltat pel Concili Vaticà II, tot i que sí que hi ha certa diferència en d’utilització 

de materials i els focus. Es tracta d’un esquema, que combina la carga teològica i la pràctica litúrgica 

per respondre a les necessitats espacials de l’arquitectura postconciliar des de la pròpia lògica de la 

celebració. 

En relació als elements plàstics, Argüello planteja la creació d’un cicle pictòric d’estil figuratiu que, a 

mode de corona, donarà la volta a tot l’espai litúrgic. “ La corona mistèrica” una sèrie d’icones de gran 

mesura que, col·locats sota la cúpula, envolten l’espai litúrgic formant un anell que conté les principals 

representacions del cicle cristològic. (figura) 

Pel que fa a la tècnica, es segueix un procés per el qual les parets es preparen amb estuc romà, 

formant pols de marbre i cal, i sobre ella s’utilitzen pigments minerals aglutinats amb oli de llionsa i 

diluïts en essència de trementina, de manera que puguin ser absorbits per el mur, assegurant la seva 

durabilitat igual que passa amb la pintura al fresc ( 12 ) 
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Organització del temple:  

Presbiteri: Situat al centre del transsepte sobre una tarima quadrada que envaeix tot el centre del 

temple de 15 cm de fusta, el presbiteri original queda endarrere separat per una graderia que neix de 

la tarima de fusta amb 3 graons. 

Altar: L’altar fixe de pedra natural queda en el seu lloc original i es crea un nou altar mòbil al centre del 

nou presbiteri. 

Ambó: De fusta, situat a l’extrem esquerre del presbiteri, de cara a la nau central 

Seu del sacerdot celebrant: De fusta, darrere de l’altar, sobre els graons. Amb un canvi de color i 

forma respecte la resta dels graons per diferenciar la seu presbiteral. 

Assemblea: Situada en assemblea per 4 costats en forma de creu, rodejant tots els costats del quadrat 

que conforma el nou presbiteri. 

Organista i cor: En aquesta nova forma de distribució, el cor i els músics poden seure on millor els hi 

sembli per donar art a les cerimònies, tot i així, el lloc de l’organista del segle XIX que és l’altell del 

temple es manté. 

Sagrari: Situat a la paret del absis, de l’antic presbiteri, darrere de l’altar original. 

Anàlisi: 

Sant Bartolomeo in tuto és un temple on la seva forma i disposició sorgeixen a partir d’unes idees 

litúrgiques. En aquest cas, les del moviment del Camí Neocatecumenal. És important entendre doncs, 

que abans de tenir un temple, van tenir una comunitat, i van establir maneres d’organitzar-se sense 

disposar pròpiament d’un espai destinat a el culte. Després van poder disposar de sales i finalment van 

poder construir un temple. 

La planta és octogonal justament en memòria d’aquelles primeres construccions paleocristianes dels 

baptisteris que ja hem vist al inici del treball. A més a més és una forma en la que és molt fàcil posar 

el temple al centre i l’assemblea al voltant d’ell i així fer una configuració de l’espai segons les directrius 

conciliars. En aquest temple, la seu presbiteral es troba al fons, en un dels costats del octògon, i des 

de ella, un eix axial en el que es van disposant la resta d’elements; davant la seu presbiteral, l’ambó, 

després l’altar i davant de l’altar el baptisteri. L’eix axial es torna a repetir en el sostre per les lluminàries. 

Aquesta mateixa ordenació i distribució del temple ho he trobat a la Parròquia de Santa Joaquima de 

Vedruna al barri de Gràcia de Barcelona, ja que el Camí Neocatecumenal té unes quantes parròquies 

a Barcelona, en aquest cas, l'església de Santa Joaquima és construïda l’any 1965, per tant, ja es 

construeix segons les directrius conciliars i és molt curiós veure com les distribucions del Camí 

Neocatecumenal poden conviure i adaptar-se als temples ( figura). 

L’arquitectura que fa Kiko Argüello és una arquitectura on el temple està fet per a la comunitat, on el 

sacerdot presideix però també està integrat en ella, ja que el centre de la litúrgia és l’altar que és 

manifestació de la resurrecció de Crist. 
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RAFAEL MONEO, IGLESIA DE IESU, BARRI RIBERAS DE LOYOLA, SAN 

SEBASTIAN, 2004 

 Tipus 2:  Edifici de nova planta 
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Història:  

Situada en el barri de Riberes de Loyola, al costat del riu d’Urumea L’encàrrec el va rebre l’any 2004 i 

la obra va finalitzar l’any 2011. El repte de l’encàrrec era ajudar a configurar un àmbit capaç de 

contribuir a la vida d’una comunitat de parroquians cristians de San Sebastian, on la mesura de l’escala 

era un punt important a més a més de la voluntat del mossèn de la parròquia Jesús María Zalabeta  de 

contribuir al conjunt urbà de la ciutat a escala urbana  i  treballar amb una iconografia que reflectís les 

preocupacions estètiques actuals. La parròquia neix així amb voluntat de servei, al llindar d’una àrea 

residencial que estableix la seva continuïtat amb la resta de la ciutat mitjançant el parc de la Memòria. 

Descripció:  

De volum compacte, a una escala més de ciutat, el complex se'ns presenta en el camí com un gest 

obert i amigable. El complex està composat per un pati, un rebedor, aules, seminari i vivendes pel 

mossèn. La seva planta baixa en contacte amb el parc està cedida com a equipament en el qual 

actualment hi ha un mercat. La creu i les campanes que coronen els seus murs alts blancs, 

constitueixen uns símbols austers, que cedeixen el protagonisme a una gran vidriera de alabastre que 

es converteix en un punt de llum per la nit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Està compost per dos volums, un amb forma de L amb els usos adjacents al temple, i un altre més 

elevat de forma cúbica on es troba el temple. A l’espai entre aquests dos volums es troba un pati a 

mode de claustre. Dins de la forma cúbica del temple exterior, la planta útil del temple és en realitat de 

creu llatina, ben incorporada. Generant unes particions irregulars a les seves cantonades i donant 

moviment a la zona central. Aquest fet es veu emfatitzat per la llum zenital que recorre el perímetre de 

la creu, on sembla com si la coberta i els murs del temple no es toquessin. 

Els materials que composen l’obra són molt pocs, estructura de formigó armat i acabat de morter i 

pintura plàstica i per l’interior del temple i finestres el material escollit és la fusta, fet que li dóna molta 

senzillesa i elegància al conjunt arquitectònic. 
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Organització del temple:  

Presbiteri: Situat al centre del transsepte de la planta en creu llatina sobre una elevació massissa 

rectangular que emergeix de la paret final del temple elevada 60 cm de la resta. 

Altar: L’altar fixe de fusta natural queda al centre del transsepte donant la cara als tres costats de 

l’assemblea. 

Ambó: De fusta, situat a l’extrem esquerre del presbiteri, avançat fins al límit de la elevació del 

presbiteri. 

Seu del sacerdot celebrant: De fusta, al costat dret del altar, molt enretirat al darrere. 

Assemblea: En batalló, repartida al llarg dels tres braços que conformen la planta de creu llatina. 

Organista i cor: Sobre un altell al braç dret del temple. 

Sagrari: Situat a una capella específica per al Santíssim Sagrament, en una de les cantonades de la 

planta quadrada. 

Anàlisi:  

El joc amb la matèria i el disseny de l’espai serien els dos elements claus que dominen en el projecte 

de Rafael Moneo. La duresa del formigó armat es mitiga amb l’acabat blanc de l’estructura de tot 

l’edifici, mentre que la utilització de la fusta com a material de composició del mobiliari de l’espai 

interior  fusteries del projecte crea un joc de noblesa i senzillesa que encapçalen el projecte. Mateixa 

senzillesa que trobem en l’obra pictòrica de darrere del presbiteri. 

Una altra vegada veiem també que l’escala urbana és un factor clau en la construcció d’esglésies i que 

a més a més una església pot incorporar altres usos destinats al poble. En aquest cas, el d’un 

supermercat en la Planta Baixa del complex.  

D’aquesta obra destaca, entre altres, el joc de formes en planta i el volum que composa. Un volum 

cúbic, tot i que en planta en realitat és un rectangle amb una creu llatina distorsionada i les cantonades 

utilitzades per les capelles, confessionari i sagristia. Disposa el presbiteri cap al transsepte però sense 

posar-lo en el seu centre geomètric i aprofita els tres braços restants de la creu llatina per disposar 

l’assemblea en batalló al voltant del presbiteri. En aquest cas, els elements de l’ambó i la seu presbiteral 

els situa a la dreta del presbiteri, un rere l’altre, ja que a l'esquerra sorgeix una rampa que salva la 

separació en altura del presbiteri respecte de la resta del temple, quedant com de costum, l’ambó 

davant de cara a l’assemblea per fer arribar la paraula al poble. El sagrari es troba en una de les 

capelles de les cantonades, però des del presbiteri el podem veure a través d’una obertura feta 

expressament amb aquesta finalitat. 

Un altre tret magnífic d’aquest projecte és la llum zenital creada que sorgeix del perímetre de la creu 

llatina al sostre, fent un joc de llums amb una plàstica molt aconseguida. En l’espai d’accés és crea 

una compressió- descompressió. Rafael Moneo baixa el sostre de l’accés per contrarestar-lo amb la 

nau principal que és de 21 metres d’alçada, de manera que el fidel al entrar després de passar el llindar 

eleva la seva mirada al sostre on es troba amb el joc plàstic de llums zenitals de la creu perimetral. 
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IV. ENQUESTA 

Fins ara s’ha analitzat des d’un punt de vista teòric com s’ha materialitzat en obres i accions concretes 
la reforma del Concili Vaticà II, però , si el temple ha de ser un espai pel poble el poble s’ha de poder 
pronunciar sobre com creu que hauria de ser el temple. Per això s’ha realitzat una enquesta oberta a 
fidels de diferents parròquies per saber el seu punt de vista sobre aquest tema. Per no estendre'ns, 
s’ha afegit a l’Annex 1 totes les gràfiques de la enquesta. 

La primera pregunta, que preguntava per la edat ens mostra com, tot i no ser una mostra molt ampla 
(40 participats anònims), sí que és força heterogènia, al incorporar creients des dels 15 fins als 90 anys 
(p. 1). D’aquests (p. 2), el 50% recorden o han assistit algun cop a una missa tridentina, fet que justifica 
el seu criteri al valorar-les. 

El punt clau es troba on el 100% dels participants, inclosos els que no n’han vist mai creuen que el 
canvi al nou sistema ha estat positiu (p. 3) i les respostes solen al·ludir (p. 4) a com els canvis han 
permès que els participants s’hi sentissin més còmodes i participatius. El 92,5% confirma que el canvi 
ha afavorit la participació dels fidels (p. 5). 

El 74,4% dels participants van respondre que els agradaria participar més a les celebracions, fet que 
ens indica que, a no ser que la mostra sigui massa reduïda i no sigui una fotografia exacta de la societat 
general, aquesta reforma recent del concili encara podria ser ampliada (p. 6). Ja que el 57,1% dels 
participants (p. 7) es troben sempre a la mateixa gent a l’església és possible que això confirmi que la 
mostra era estreta, o que molts són de pobles o parròquies on la corrent és de ser molt implicats en la 
preparació de les eucaristies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 97,4% considera que preferirien veure’s les cares amb els altres fidels durant les misses (p. 8), el 
que implicaria una modificació necessària gran de moltes parròquies en la reordenació del seu espai 
interior.  
 

El 59% dels enquestats respon que quan, abans del confinament, arribava el moment de donar-se la 
Pau amb els germans, només la donava als que tenia al voltant, com és costum, però un important 
percentatge ho feia fins que s’acabava el temps i una minoria molt petita només la donaven a aquells 
amb qui havien anat a la celebració (p. 9). Això implicaria que potser caldria ampliar l’espai per a passar 
entre els bancs per tal de facilitar aquestes trobades, argument recolzat també per l'opinió del 76,3% 
dels enquestats (p. 10) sobre que la disposició dels bancs afecta a l’hora de participar en la celebració 
litúrgica i sobretot pel 94,9% que opina (p. 11) que la millor col·locació possible pels bancs seria en 
forma de ferradura (per sobre d’en “batalló” o en “ventall”). El 80% dels participants (p. 12) també 
opinen que si l’altar estigués al mig de la celebració, això ajudaria a estar més immersos en la 
celebració. També el 85,7% dels participants estarien a favor d’afegir més instruments a les eucaristies, 
costum que també elevaria la interacció dins les eucaristies.  

En resum, aquesta enquesta se’ns presenta com una confirmació del que havíem anat descobrint 
durant l’anàlisi de les esglésies, que, tot i que s’ha fet ja un gran progrés, tenint en compte els volums 
en els que es mou l’Església, encara és possible de fer participar molt més a la gent i que la tendència 
és aquesta. Això sembla un motiu suficient per a recolzar projectes que busquin una mirada més 
participativa i casolana als espais de culte cristians, si és que es vol estar realment adaptat a les 
necessitats dels nous temps.                
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V. CONCLUSIONS 

L’inici d’aquest treball comença amb una situació que generava una sèrie de qüestions. Es partia de 

que feia 60 anys hi havia hagut un canvi en la litúrgia, no sabíem quin no com era abans aquesta 

litúrgia, ni que implicava en el temple pròpiament. Sabíem que havia estat un canvi molt important per 

a la participació en la celebració eucarística i volíem posar-ho en qüestió. 

Durant aquest estudi, després d’un primer estudi de l’inici del temple cristià on hem vist la raó per la 

que hem acabat passant d’una idea de “casa” a la basílica que coneixem des de fa tant de temps i les 

seves variants. 

S’ha analitzat quina ha estat aquesta reforma litúrgica del Concili Vaticà II, quins han estat els canvis 

respecte al model de litúrgia anterior, com sorgeix aquest canvi, com la litúrgia afecta a l’organització 

del temple tant des de la vessant arquitectònica com de la espiritual i humanista i pot ser motor de 

canvi i com els arquitectes responen a aquest canvi o quines directrius espacials s’han donat des de 

la santa seu per poder reorganitzar el temple postconciliar.  

Hem sabut que el Concili Vaticà II no és una proposta aïllada de la Santa Seu fa 60 anys, sinó que en 

fa 100 que Romano Guardini ja va començar a plantejar una nova litúrgia i un nou espai per ella. El 

camp sembrat pels creadors com Böhm, Schwarz i Steffan, d’entre altres, va aflorar durant els anys 

cinquanta i seixanta a Alemanya i a la resta d’Europa Occidental. En conclusió, podem afirmar que 

l’arquitectura funcional litúrgica germana nascuda en el període d’entreguerres i influenciada per la 

Bauhaus va contribuir en la reforma litúrgica del 1964 i sobretot en la renovació de les esglésies post-

conciliars. Els seus principis de senzillesa, decòrum i noblesa, el seu enteniment d’organització del 

temple i la posició de l’altar com a centre de tota la litúrgia han inspirat a tots els arquitectes 

esdevenidors. 

Hem sabut que pròpiament el sacrosanctum concilium no parla d’organització del temple sinó que és 

a partir d’allà que des de la Santa Seu es planteja com reformar el temple que teníem de la missa 

Tridentina i tan sols especifica els aspectes més essencials, quedant-se una mica curt per poder-li 

treure tot el profit a aquest canvi litúrgic tan important o sent molt poc específic. Seran els arquitectes 

els que s’hauran d’enfrontar a aquesta difícil tasca, la de respondre arquitectònicament a la plàstica del 

moment i la de materialitzar els canvis litúrgics que ha suposat la reforma. 

Aquest procés de canvi, per això, segueix evolucionant en l’arquitectura, no és estàtic ni molt 

menys.  En diversos casos els arquitectes han anat més enllà de les consignes bàsiques captant el 

patró de l’Església d’anar involucrant cada cop més als fidels en la celebració i essent valents en 

proposar formes i sensacions espacials, donant un espai més protagonista i proper a l’altar i, a propòsit 

o no, retornant mica en mica a la idea original de Domus Ecclesiae en què es reunien tots al voltant 

d’una taula. 

Hem descobert arquitectes que treballen en restaurar temples patrimonials, que són els més difícils de 

poder fer evolucionar cap a una nova organització que sintonitzi més amb les noves tendències, 

quedant en un punt més estàtic, però amb moltes oportunitats o fins i tot de poder donar-los un altre 

ús. És a dir, sembla ser que actualment per respondre millor a la nova litúrgia, uns espais polivalents 

farien més servei que temples amb planta basilical i molt estrets. 

Sens dubte hagués estat interessant i profitós poder analitzar a fons moltes més esglésies per a poder 

tenir un coneixement més ampli de totes les obres i de com s’han enfrontat a aquesta tasca tan 

complicada, de segur que en un altre treball futur es podria continuar i ampliar l’estudi de les obres. 

 

Finalment, l’enquesta ha permès analitzar l’opinió i valoració del poble respecte a la situació conciliar 

anterior i l’actual. Fent una valoració de la participació a les esglésies i un comentari de com creuen 

que poden participar més de les eucaristies. Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris, en 

general la gent valora el canvi molt positivament, compren que l’espai afecta a la manera en què es 

desenvolupa la celebració, té opinions molt a favor de la centralitat de l’altar, d’organitzacions més 

assembleàries i de fer més comunitat. Les seves valoracions de segur que poden inspirar a molts 

arquitectes per a la creació de nous espais de culte. En general els fidels estan oberts a canvis i són 

molt actius a voler millorar tant  

Si la Domus Ecclesiae va ser la primera casa destinada a la celebració litúrgica del Sant Memorial de 

l’Últim Sopar de Jesús, després de dos mil anys en el moment en el que ens trobem, on ens estem 

desfent de les cadenes jeràrquiques de la història, el conservadorisme de la idea de planta basilical 

imposat des de Constantí i una certa frescor de renovació i aggiornamento a la Santa Seu. Ens trobem 

davant de la Domus Populum, on el poble es reuneix a la “casa” per a celebrar conjunta i activament 

la celebració del memorial de Jesús.  
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