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INTRODUCCIÓ
Unes tovalles esteses al terra sobre una extensió planera il·lustren amb precisió
una primera ocupació espacial interessada, un esdeveniment arquitectònic. L’acció,

s’allunya conceptualment gaire de decisions cronològicament incrustades als orígens de
l’arquitectura.
Les primeres traces d’arquitectura estan ja relacionades amb la construcció del pla
horitzontal. Corresponen al període arcaic en que l’home deixa de guarir-se als refugis
geològics que li ofereix la naturalesa i empren la tasca de construir i consolidar el seu propi
habitat.
La primera decisió arquitectònica transcendent va raure en seleccionar el lloc de la nova
construcció. D’entre els principals atributs de les condicions de la tria en destaca el de
l’horitzontalitat. La base que suportava la construcció aniria paulatinament conquerint
l’espai exterior, en paral·lel a l’assoliment de la seguretat de l’entorn físic. Inicialment

la simple resolució pràctica. A més, l’interès per la dimensió vertical, que va obsedir les

ziggurats, piràmides), serien manifestacions de l’anhel per a establir contacte amb les

forces llunyanes, invisibles. Però en el període arcaic les representacions pictòriques
revelen encara l’interès simbòlic de l’home prehistòric per la fertilitat i per la caça. És a
dir, pel que abastava el seu limitat i planer horitzó de supervivència. Fins que l’home no
es va enlairar cap el mon de les creences, tan sols l’horitzontal va suportar l’arquitectura.
Des d’aquell període primigeni la plataforma ha dotat de suport i forma les principals
manifestacions de l’arquitectura religiosa, militar i civil de la història. En alguns casos,

proporcionalment a la seva voluntat d’esdevenir raser d’inclemències de la naturalesa

tanmateix llindar simbòlic des del que enlairar la mirada, envers universos de l’esperit.
Per l’assoliment d’aquests dispars interessos, sovint entrelligats, aquelles cultures
primigènies varen fer ús de les elevacions geològiques que oferia la pròpia naturalesa o bé
una sobre l’altra, com al basament de l’Acròpoli.
Aquest viatge cronològic abastà des dels “tells”, aquelles fràgils plataformes mesopotàmiques,
constituïdes per l’amuntegament i compactació de les terres argiloses d’entre el Tigris

resistents basaments, construïts a base de grans carreus de pedra, de l’arquitectura civil

3

egípcies o gregues que aquesta tesi aborda, o més contemporàniament les plataformes en
formigó o ferro que bastiren l’arquitectura moderna.

la irrupció de l’arquitectura moderna, tots aquests exemples de plataformes tenien un
factor en comú, exponent de les seves irresolubles limitacions en front la gravetat: la seva
compacitat, la seva “massivitat”.
Els materials i les tècniques constructives nascudes amb la Revolució Industrial i,
correlativament, els diversos sistemes formals, eminentment pictòrics, inaugurats per les
avantguardes artístiques europees d’inicis del S.XX, encetaren radicalment altres horitzons
ho varen fer possible, sinó que fou ideològicament necessari. La plataforma-basament fou
associada a un element rellevant de la tradició arquitectònica, al passat, totalment allunyat
per tant dels nous atributs de l’arquitectura moderna, entre els que destacava el de la seva

en les avantguardes la massivitat de l’arquitectura.
, la

seves villes pilotis, foren alguns del primers i més vehements exemples que reproduiren

l’anhel dels arquitectes de l’avantguarda europea d’entre guerres en alleugerir tant el pes
de les plataformes que podien, debien, romandre suspeses sobre el pla del terra. Les
estructures porticades de les modernes construccions perforaven directament el pla del
terra mentre que la plataforma, que havia suportat massivament l’estructura formal de
l’arquitectura al llarg dels segles precedents, deixava de ser l’element de mediació entre

de plataformes massives en els seus projectes. Ho varen fer reiteradament, i sense que
invoquessin obligadament la seva presència. La plataforma massiva, esdevingué per tant
un atribut voluntari i alhora rellevant de la seva arquitectura.
Aquest reduït grup d’arquitectes, dels que el present treball en tria dos de generacionalment
era el millor instrument sobre el que construir el sistema d’aproximació i accés als seus
respectius projectes.
La intensitat formal d’aquells celebrats projectes, dels que aquesta tesi en selecciona
algun, varen contribuir a la recuperació d’una determinada noció de plataforma que els
principis del moviment modern d’arquitectura havien relegat al passat. Es recuperaria,
però, reinterpretada no ja com element sinó com a part integrant d’un complex sistema
relacional, particularment envers l’altre pla horitzontal, el de la coberta, i com a suport d’un
entramat divers de circulacions traçades sobre una superfície des de la que es podria gosar
albirar els incipients horitzons de l’arquitectura.
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OBJECTIUS DE LA TESI

pels més reconeguts teòrics i historiadors de l’arquitectura del s.XX. Si aquest treball gosa
sumar-se a aquesta llista que encapçalen tants noms il·lustres és per l’angulació de la
mirada des de la que es pretén abordar el present estudi.

sensiblement horitzontals, el del terra i el de la coberta, sinó que les característiques
seva arquitectura.
En ambdós casos, però, ha estat el pla de la coberta el que ha suscitat un major anàlisi i
reconeixement:

de l’evolució d’unes tipologies estructurals, en formigó i posteriorment en acer, que a
funcionalitat.
- En el cas d’Utzon, les seves cobertes volgudament ondulades, invariablement de formigó,
l’impacte de la seva obra més celebrada, l’Òpera de Sidney.

les seves respectives cobertes amb els dels seus plans de terra, majoritàriament entesos
com a plataformes. És fonamental, per la comprensió profunda de la seva arquitectura,

dels seus objectius, analitzar conjuntament la relació, pels seus propis autors internament
travada, entre els dos elements descrits.
Cal creure per tant que els nombrosos assajos que s’han concentrat en el pla superior, el de
fet sabedors d’aquesta relació dual, tot assumint aquest reduccionisme com a estratègia
per a un major aprofundiment analític.
Aquest treball es planteja una llicència similar, centrada en aquest cas, però, en l’altre
pla horitzontal, l’inferior, el del pla del terra, notablement menys explorat i, en opinió de
l’autor, igualment rellevant. Des d’aquesta reducció de camp focal, on plataforma esdevé
l’epicentre dels projectes d’ambdós arquitectes aquesta tesi s’ha encarregat de constatar
que:

esdevingué una constant en cadascuna de les seves respectives trajectòries.
- Llevat de comptades excepcions, determinades per exigències singulars de l’entorn o del
programa, el conjunt de les seves respectives plataformes són massives, allunyades dels
lleugers plans horitzontals amb els que es construïa l’arquitectura moderna.
- Tant en un cas com en l’altre, la plataforma s’utilitza sistemàticament com espai de
mediació, per a relacionar-se amb l’entorn i determinar els propis límits del projecte, i com
conjunt.

- A partir d’un cert moment, corresponent a l’etapa madura d’ambdós arquitectes, Plataforma
i Accés travaren un binomi inseparable, prevalent en la construcció de les plantes baixes
de les seves respectives arquitectures, que donà lloc a un episodi, el de l’accés elevat,
que caracteritza el conjunt de la seva obra. La plataforma esdevingué el llindar de les seva
arquitectura.

la condició moderna, radicalment abstracta, d’algunes d’aquelles sublims platadormes
de l’antiguitat. L’anàlisi, que es concentra particularment en el sistema d’accés als seus
Des d’aquest posició esbiaixada, el ziggurat d’Ur fou el darrer monticle d’argila del Santuari,

la tercera i menys interessant de les tres plataformes, de naturalesa absolutament diversa,
que es superposaren en l’Acròpoli d’Atenes.
- Contrariament no ha estat objectiu últim del present treball, tot i que no s’ha pogut evitar
del tot, establir una comparació última, a mode d’epíleg, entre la diferent naturalesa de
les plataformes d’un i d’altre arquitecte. En primer lloc perquè, tal i com aquest treball
pretén mostrar, no hi ha una única noció de plataforma en cadascun dels dos arquitectes.
autònomament, en paral·lel a la de la resta de la seva obra, particularment de la de l’episodi
de les seves cobertes.

ESTRUCTURA DEL TREBALL

El present estudi s’estructura en tres capítols, cadascun d’ells recollit en un volum
independent, que s’avé amb l’ordre indiferent amb el que podrien ser llegits.
Dos d’ells, estan dedicats als dos mestres de l’arquitectura moderna, ja avançats
arquitectònics que comparteixen amb desigual intensitat la primera meitat del s.XX: el
racionalisme i el realisme o arquitectura orgànica.

Egipte i Grècia, aquella terna de cultures arquitectòniques que, segons Giedion, encarnaren
la primera concepció espacial de l’arquitectura, centrada amb l’ordenació espacial dels
volums, abans que l’Imperi Romà introduís l’espai interior.
Aquest volum es presenta aquí com a annex, en tant que aquesta tesi analitza principalment
diverses nocions de plataformes construïdes al llarg del segle XX. Però fou precisament
plataformes massives de l’antiguitat reivindicaren amb justesa la seva vigència moderna.

indiscutibles de l’arquitectura moderna que utilitzaren reiteradament la plataforma com a suport estereotòmic

MIES
El capítol destinat a Mies fa un repàs a les seves plataformes més rellevants, des del
els darrers grans encàrrecs americans. Aquest recorregut cronològic, al llarg de més de mig
segle d’activitat professional, recorre una vintena de projectes, però s’atura principalment

patis-casa, on és el
recinte, en lloc del podi, el que delimita l’univers visual de les propostes.

Center.

tant des de terra com des de mar.

de la Sidney Opera House
autor anomenaria “Plateaus Projects”.
“Platforms and plateaus,”

METODOLOGIA DE TREBALL
“No voldria donar la impressió que considero el projecte com una derivació mecànica dels
enunciats teòrics. Per contra, és freqüent que siguin els projectes els que avancin idees que

realimentar la construcció teòrica que, al seu torn, incidirà en els projectes successius”.
informe al projecte de Tesi, presentat fa ja massa anys, i que posteriorment el mateix autor
va desenvolupar al llarg de les planes del seu llibre, de títol prou eloqüent, “La cimbra i
el arco”, precisa la posició intel·lectual envers el projecte d’arquitectura que ha guiat el
procedir del present estudi. El projecte ha esdevingut doncs l’epicentre del treball, l’indret
des del que es furguen les seves intencions inicials, a través dels seus primers croquis, i
traces, construïdes o no.
Atès els objectius de la present tesi, de cadascun dels projectes s’ha analitzat la naturalesa
concreta i les relacions formals que la plataforma que conté estableix amb la resta
d’elements de l’obra. En particular l’anàlisi aprofundeix en cóm, a través de la plataforma,
es construeixen els diversos mecanismes d’aproximació visual i d’accés al conjunt.
atorgant al dibuix una valència epistemològica, més enllà de la seva naturalesa estrictament

Dit això, el present treball ha estat complementat tanmateix amb l’anàlisi d’escrits concrets
dels dos arquitectes. En ocasions, extrets de parts de la memòria dels propis projectes,
en d’altres, referits als interessos, no necessàriament disciplinars, que els seus autors
expressen. Els escrits del arquitectes, encara que no tractin directament de les seves
obres, sovint ens ajuden a comprendre l’equipatge intel·lectual amb que les aborden.

“Platforms and Plateaus” sobre
determinades plataformes azteques o japoneses, no siguin gaire canòniques, en tant que

el seu possible interès.
Amb certa complicitat, les plataformes històriques que aquest treball selecciona en el seu
des d’una curiositat intel·lectual equivalent i analitzades amb el mateix instrumental crític
amb el que l’autor ha disseccionat les obres dels dos mestres contemporanis, tot assumint
l’eventual irreverència intel·lectual que comporta projectar sobre l’antiguitat, l’abstracció de
la mirada moderna.

Annex.
PLATAFORMES MODERNES DE L’ANTIGUITAT
Mesopotàmia
Egipte
Grècia
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MESOPOTÀMIA
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INTRODUCCIÓ

l’agricultura i a la ramaderia. La producció d’excedent d’aliments afavoreix l’aparició de les
primeres agrupacions rurals importants.
A partir del 3500 aC, tal vegada abans, algunes comunitats de la Baixa Mesopotàmia

,

Segons A.E.J.Morris l’evolució dels sistemes rudimentaris de regadiu de les terres d’al·luvió
cap a la canalització i contenció estaria en la base d’aquests primers grans assentaments1.

constituïdes per desenes de milers d’habitants, organitzats ja amb estructures polítiques i
militars, amb complexes creences religioses i una tecnologia incipient.

1

Morris, A.E.J., 1984. Historia de la forma urbana. Barcelona: Gustavo Gili. p18.
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Geologia i Tècnica: Els tells
A Mesopotàmia la pedra encara no era present i l’arquitectura que suportà aquesta primera

totxo, ja sigui assecat (adob) o cuit fou la seva unitat constructiva.
Si en el període arcaic s’havia assolit l’horitzontal a través de les primeres terrasses, fou
a Mesopotàmia i a Egipte on s’inicia la construcció de la vertical, a través del mur. El mur,
tanmateix, ofereix la possibilitat d’enlairar el pla de la terrassa, consolidant la plataforma.
Amb el seu adveniment, horitzontal i vertical, constitueixen ja un sistema arquitectònic.
El terme tell, es refereix a un monticle arqueològic sobre el que es produeixen assentaments

Un tell es formava per la reconstrucció d’una ciutat o d’un temple sobre ruïnes de les
anteriors. A la Baixa Mesopotàmia les terres deltàiques compreses entre el Tigris i l’Eufrates
eren parcialment pantanoses. Això va fer que, ni els sumeris, ni posteriorment els babilonis
no cavessin mai fonaments, a diferència dels egipcis. Com que a les seves terres d’al·luvió
la capa d’assentament es trobava a notable profunditat, renunciaven a assolir-la i recolzaven

estesa, el pes de les parts superiors.2 L’argila, tant les seves construccions en massa com
aquests monticles, exigia una constant conservació i manteniment, però tot i així resultava

2

Choisy, A., 1980. Història de l’arquitectura. Buenos Aires: Victor Leru 8ª ed. p.49.
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fràgil davant les inclemències desfermades de la naturalesa, dels homes o dels deus.
L’amuntegament de les ruïnes ocasionades per l’enderrocament de les construccions era

els primers temples sobre plataformes, precursors del ziggurats, com el Temple blanc
d’Uruk, el Temple Oval

o el Temple d’Eridu,

amb setze capes de sedimentació

conegudes).
Deixant de banda possibles manifestacions isolades precedents, com Catal Hüyük
, no sembla que es pugui dubtar de que l’inici de les grans terrasses elevades té
lloc a Mesopotàmia, on el poble sumeri aixeca la primera arquitectura monumental. Les
plataformes encarnen el bressol de l’arquitectura, i els tells

Religió: Altar, Temple, Santuari
En paral·lel a l’enlairament de les construccions, l’home enlaira la mirada. Mentre que en el
període prehistòric la visió horitzontal el portava a evocar amb les seves representacions
la fertilitat i el món animal, l’individu sedentari incorpora l’anhel per a comunicar-se amb el
més enllà. Els deus astrals sumeris remeten a l’univers, als fenòmens atmosfèrics, a les
profunditats subterrànies, etc. La vertical, per tant, també impregna la mirada.
A Mesopotàmia les primeres manifestacions religioses són tan modestes en longitud com
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precisió la separació entre el món profà i el sagrat. No serà ja possible separar l’arquitectura

L’altar, inicialment disposat a l’aire lliure, sobre una esplanada horitzontal curosament
escollida, acaba aixoplugant-se dins d’una construcció que el guareix: el temple, el primer
tipus d’arquitectura monumental de la història.
Els primers temples, com el de Tepe Gaura (-3500 a.C) mostren un altar disposat en

d’habitatges annexes.
Un mil·lenni més tard aquelles construccions religioses arcaiques varen evolucionar cap a
la construcció més important de la civilització mesopotàmica: el ziggurat.
El ziggurat a Mesopotàmia i la piràmide a Egipte serien, després d’un llarg procés ideològic
i tecnològic, les més reconegudes expressions de les seves respectives cultures.

sosteniblement les seves més altes creences sobre els tells d’adob.

en sentit sensiblement diagonal als punts cardinals.3 El canvi que s’opera des del cercle
adireccional prehistòric als rectangles mesopotàmics i egipcis és rellevant. El rectangle no

Giedion, S., 1981. El Presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio. Madrid: Alianza.
p. 229.

3
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El ziggurat assoleix com pocs altres exemples els interessos que estimulen la recerca
d’aquest treball en tant que construcció que enlaira temeràriament una plataforma, o un
conjunt d’elles, al límit dels coneixements constructius situant l’accés, a més, en el seu
cim.
Constrenyent, però, en el ziggurat (com esdevé tanmateix amb la piràmide a Egipte)
l’anàlisi de les plataformes d’aquest període històric, s’estaria ometent altres manifestacions
arquitectòniques, que als interessos del present estudi, comparteixen la rellevància, com
és el cas dels “tells” que suportaren les primeres ciutats-temple elevades, i dels tèmenos
dels santuaris, sobre els que reposaren, entre d’altres temples, els ziggurats.

plataformes elevades en ocasions de manera seqüencial, que s’acomoda més rigorosament
a la comprensió integral de les plataformes mesopotàmiques.
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CIUTAT, SANTUARI I ZIGGURAT D’UR
Tot i l’interès arquitectònic d’altres conjunts com Uruk, o Eride, el grau de conservació del

1 Ciutat
La ciutat d’Ur estava situada a peus del riu Èufrates, prop de la seva desembocadura.
Ciutat i riu es relacionaven a través de dos ports, a Nord i Oest de la ciutat. Ur, com d’altres
poblacions sumèries de la baixa Mesopotàmia (Uruk, Lagash, etc) semblen néixer d’una
primitiva ciutat-temple. Cap a l’any 2000 a C., la ciutat d’Ur estava delimitada per un recinte

d’intramurs, d’uns 1200 metres de longitud per 800 metres d’amplària, sembla que va
allotjar uns 35.000 habitants. Sumant els que ocupaven les construccions d’extramurs al
seu voltant, la ciutat-estat va arribar a tenir una població aproximada de 250.000 habitants.

Al nord oest de la ciutat d’intramurs, es situava la ciutadella religiosa de la ciutat o santuari,
un recinte de planta rectangular que delimitava el tèmenos, sobre el que es dipositaven

coordenades restringides a les construccions representatives de la ciutat. La resta de la
superfície de la ciutat oval estava ocupada per una munió d’habitatges, articulats al voltant
de patis, concatenats a través d’irregulars carrerons.
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2 Santuari
El tèmenos, temen en sumer, horitzontal de la ciutadella religiosa d’Ur, contenia els únics
espais oberts de la ciutat, malgrat que el seu ús estava restringit als sacerdots. Sobre el

i esfondrats pels estralls del temps, articulava el sistema general de circulacions i acotava
la percepció dels diferents temples, entre d’ells el del ziggurat.
El ziggurat, per tant, estava contingut dins d’un recinte propi del temple, que a la vegada
s’inscrivia dins del recinte del santuari, que formava part del recinte oval que delimitava la
ciutat, erigida sobre un tell d’una desena de metres.
En resum, la horitzontal del tèmenos, que circumscriu els límits físics i la percepció visual del
ziggurat a l’època, contravé radicalment l’esbiaix de la visió contemporània, que el percep
com a un objecte icònic isolat que descansa sobre l’horitzontal de la vall de l’Èufrates.
3 Ziggurat
El ziggurat d’Ur, erigit als voltants de l’any 2000 aC, s’inscriu dins la III dinastia d’Ur, a la
que s’atorga el moment de màxim esplendor de la civilització sumèria. El ziggurat fou obra
de Ur-Namu, arquitecte, constructor i sobirà, constructor també dels ziggurats d’Eridu,
Al’Ubaid i Nippur. 4 Aquest temple encarna la representació clàssica del ziggurat i és, amb
diferència, el que roman en millor esta de conservació.
Segons els preceptes sumeris, la ciutat d’Ur i el seu ziggurat pertanyien al deu lunar Nannar, el més antic dels
tres suprems deus astrals sumeris. La projecció de la seva divinitat deuria inspirar prou temor per a que es
4
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La primera terrassa, en contacte amb el terreny, te unes dimensiones de 56 per 52 metres

superior, que suporta el temple5. Per la seva aresta nord s’adheria estranyament una
construcció, sembla que de serveis del temple, que connectava el ziggurat amb el recinte
perimetral concèntric anteriorment esmentat .
Accés elevat. Fins el ziggurat d’Ur la comunicació entre les diferents terrasses era un tema
funcional que no mereixia intervenció arquitectònica. Es satisfeia la necessitat de connexió,
amb unes escales normalment disposades tangencialment a un dels costats de la planta
rectangular (ex. Uruk, Eridu, etc)

simetria del conjunt i, a més multiplica la seva presència. Efectivament, per a salvar els
quinze metres que separen el pla del terra de la primera terrassa Ur-Nammu proposa, en

en el punt central de la terrassa. En aquest punt desembarca també una tercera escala,

segona i tercera terrasses. El llarg desenvolupament exempt d’aquesta escala obliga la

5

Sembla que alguns ziggurats no disposaven de temple superior, tan sols altar.
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pilar, s’emfatitza amb la construcció d’un pòrtic cobert, que evoca els futurs propileus dels
temples grecs. Malgrat la lleugera reducció de l’amplària dels darrers dos trams d’escala,

sobre la mateixa axialitat es percep com una escala unitària que connecta d’un sol gest el
6

L’escala del ziggurat transcendia clarament el problema funcional i el carregava de

per P. Azara, mentre que a la Torre de Babel el sentit de l’escala era ascendent, al ziggurat
el sentit era descendent, utilitzada tan sols per la divinitat quan, accedint als precs del
humans, havia d’apropar-se a ells. 7
A Ur, per primera vegada a l’arquitectura, l’escala esdevenia un element arquitectònic
transcendent, en paraules de Giedion, la més inspirada invenció arquitectònica
mesopotàmica.8

Estela d’Ur on es veu al rei Ur-Nammu (2065-2046 aC.) portant una piqueta per a construir el
ziggurat. Sobre d’ell es troba el deu lunar Nannar. Destaca el protagonisme central de l’escala i la disposició
El Presente eterno: una aportación al tema de la
constancia y el cambio. p. 229)
7
Azara, P., 2012. Piedra angular. El nacimiento de la ciudad en Sumeria. Barcelona: Ed. Tenov, p. 77.
8
(Giedion, S., 1981. El Presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio. p. 234)
6
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LA PLATAFORMA COM A LLINDAR
EGIPTE
45

2

INTRODUCCIÓ
Si l’arquitectura de les civilitzacions no es pot comprendre sense el substrat religiós que
les nodreix, en pocs moments històrics això es fa tan intens com en l’època egípcia.
El seu trànsit continu entre vida i mort institueix una complexa litúrgia cerimonial. La
construcció d’aquestes creences és el fonament de l’arquitectura monumental egípcia.
A l’Antic Egipte, com a Mesopotàmia, es seguia construint amb adob i ocasionalment
palaus. La poca consistència del material, sumat a les periòdiques crescudes del Nil,
1

Aquesta condició efímera de l’arquitectura no satisfeia les seves creences religioses segons
les quals el ka del necessitava una morada sòlida i perdurable. Estimulats per aquesta
voluntat de preservació eterna, la població va elevar la cota de les seves tombes respecte

pedra, per a construir les seves tombes2. [

Les aspiracions religioses incentivaren els
3

.

“
i fer d’ella un material de construcció”4. Al llarg de la seva història, però, les característiques

1
(Choisy, A., 1980. Historia de la arquitectura. p. 40). Aquest enlairament però, ja estudiat en el capítol
corresponent a Mesopotàmia, no tornarà a ser analitzat en aquest període.
2(
Id. p. 41). Sembla que es disposava d’eines de bronze i que coneixien ja el ferro.
3
(Id. p.10)
4
Els cingles que voregen la vall ofereixen una cadena contínua de canteres de gres i calcari, on la roca existeix
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d’aquestes construccions funeràries en pedra no foren les mateixes sinó que es van ajustar
als canviants preceptes religiosos: Des de les tombes (mastabes, piràmides) de l’Antic

deltaiques del Baix Egipte. Pel vell mig, el Nil fertilitzarà al seu pas les terres de la vall.5
6

perdurabilitat.7 Portes endins, el pas cadenciós de les aigües i de les hores tramarà un
ordre constant que estructurarà el seu territori i s’estendrà a la seva arquitectura.8
De l’arquitectura d’Egipte s’ha destacat comunament el seu anhel per a construir verticals.

menys cert que aquestes sovint monumentals verticals estaven inexorablement suportades

en blocs enormes: El granet de la regió de les cataractes. (Giedion, S., 1981. El Presente eterno: una aportación
al tema de la constancia y el cambio. p. 252)
5

emplenen les reserves dels grans llacs de la regió. Aquesta exuberància hídrica s’aboca sobre el cabdal Nil
que, als voltants de juliol es desborda, omplint la vall del Nil d’un al·luvió que fertilitza les terres. A partir de
setembre les aigües comencen a retirar-se. Al desembre el riu recupera la seva normalitat, havent deixat aigua
i llim fertilitzant, fent possible l’agricultura.
6

Les immenses extensions desèrtiques a llevant i ponent, les importants cataractes al Sud del Nil, i els inexistents
exercits navals estrangers, provinents del Mediterrani, preservaren el territori durant segles.
7

8

mesura espacials i temporals: el calendari i l’agrimensura. El primer, com a conseqüència de l’optimització del
període regular de collites. La segona, com a restitució dels límits de propietats esborrats per les aigües
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6

per extenses plataformes horitzontals de pedra, sense les quals l’arquitectura egípcia no
hagués estat possible. Plataformes que, a més, varen perdurar en solitari molts segles
més, quan la màxima expressió vertical egípcia, la piràmide, havia ja declinat, coincidint

sistema d’accés a les tombes, com espais de transició exteriors, adquireixen una dimensió
extraordinària:

3. Temple funerari de Mentuhotep, a Deir el-Bahari(Tebas, 2050a.C)
4. Temple funerari de Hatshepsut, a Deir el-Bahari.(Tebas, 1500a.C.)
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1. COMPLEX FUNERARI DE ZOSER, a Saqqara
Introducció

Egipte, va ser la capital indiscutible d’Egipte al llarg de l’Imperi Antic. Cap al 2500 a.C arribà
a tenir mig milió d’habitants. Va esdevenir la ciutat més poblada del món. Aquestes dades
poden donar idea de la magnitud de la seva necròpoli, situada a ponent de la ciutat, per

riba del Nil.
En aquell període els egipcis eren enterrats en mastabes, una construcció massiva
d’adob que en secció constava de dos nivells: un de soterrani, on es disposava la
cambra sepulcral a la que s’accedia a través de llargs pous verticals, i un altre en
superfície que contenia la capella per les ofrenes. Externament es percebien com un
àrab és banc) que imitaven la casa del difunt. La seva presència puntuava lleument

A Saqqara mateix, però també a Abydos se’n troben d’individuals com les de faraons de
la primera Dinastia (3100 a.C)

o formant agrupacions, com les de la reina Herneith.

La mastaba de Zoser
La tomba reial de Zoser, tot i les seves monumentals dimensions, va ser inicialment una
simple mastaba, Però, sobtadament, després d’una primera etapa de revestiments, la
53

10
11

construcció va evolucionar cap a una estructura piramidal. Després de diferents fases9,
la meitat de la seva àmplia base rectangular, d’uns 140 per 118 metres.
Es considera que el complex funerari de Zoser conté la primera piràmide, encara que

estructura formal com per la seva resolució constructiva, va ser deguda a Imhotep, el primer
arquitecte del que es te constància. Però Zoser no fou tan sols una piràmide, L’arquitecte
no va aixecar aquesta primigènia vertical sobre el desert. La va disposar dins una immensa
plataforma que recintava tot un conjunt de construccions: la primera gran estructura
horitzontal de la història.
El programa que el rei Zoser va encarregar a Imhotep fou més que una monumental tomba
on habités eternament el seu Ka.10 Aquest va ser el motiu rellevant que va transformar la

palatines que el rei disposava en vida: Capelles, temples, palaus, magatzems. Però més
que la previsible reproducció de la residència del faraó, Imhotep va alterar notablement
l’escala de l’encàrrec i va projectar pel seu rei una complexa estructura urbana.11
Pels interessos d’aquest treball, de l’obra en destaquen no poques característiques:

presideix la composició.12 Per contra, les construccions secundàries es desplacen a les
9

10

(cal remarcar la notable similitud espacial del complex de Zoser respecte el planejament de la futura ciutat
de Tebas).
12
La piràmide, com als temples mesopotàmics, o als palaus egipcis, encara ocupa una posició central.
11
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bores, engruixint puntualment la profunditat del mur perimetral.

Tanmateix s’introdueixen les proporcions: Tant a les dimensions del recinte, de 1000
vares de longitud (545 metres) per 500 d’amplària, com a les de la piràmide, que en
13

inclòs el cementiri, a Nord. L’accés a la tomba, que aquí ja es produeix a través del temple
funerari, encara està a Nord. En el futur, el Sol accentuarà el seu protagonisme simbòlic i
el temple funerari es disposarà sempre a ponent.
La introducció de patis entre els diferents cossos especialitzats, contribueix decisivament a
la construcció d’un sistema de recorreguts complex, on s’alterna sàviament buits i plens:
- Pel que fa els buits, protagonistes silents del projecte no eren tan sols patis que articulaven

14

Villalobos Alonso, D., Rodríguez Llera, R., Pérez Barreiro, S., Uría Iglesias, L. i Universidad de Valladolid,
2009. Imhotep: arquitecto, sabio y dios: una lectura sobre el origen de la arquitectura egipcia. Valladolid:
Universidad de Valladolid etc.
14
El complex conté essencialment dos grans patis, un a Sud i un altre a Nord de la piràmide, més un conjunt de
patis a Est, de diferent naturalesa i dimensió:
- El gran pati cerimonial de Sud és el més gran del conjunt. Les seves dimensions, de 175 per 105 metres,
s’apropen sensiblement a la secció d’or. Si arriba a través de la sala processional, un corredor porticat que el
13
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- Respecte els plens, llevat de la piràmide, eren espais de transició, dinàmics, que
alternaven l’estructura murària amb la incipient presència de columnes (element que
posteriorment esdevindrà cabdal en la construcció de l’espai Egipci, especialment del Nou
Imperi). Les seves reduïdes dimensions no convidaven a l’estada. La secció de pas era
entre intercolumnis, inferior als diàmetres de les pròpies columnes.
En relació a l’accés, les aproximadament quinze hectàrees del conjunt tenien una única
portalada, de poc més d’un metre d’amplària.

. Des d’aquell punt angost

s’inauguraven uns recorreguts que, des de cada pati, convidaven a girar perpendicularment

del Baix i l’Alt Egipte, aquesta tomba meridional complementaria la de la cambra mortuòria hipogea accessible
Aquest pati hauria d’acollir el Festival del Heb-Sed, o Festa de la renovació reial, la més important celebració
dels sobirans de l’Antic Egipte
En el centre de l’esplanada del pati, dos blocs isolats en forma de B, acotaven la cursa cerimonial del Ka de

jubilació del
sobirà. Segons alguns historiadors, com Drioton i Vanler, després d’aquests 30 anys el sobirà seria destronat
Giedion, S.,
1981. El Presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio. p. 263)
- Juntament amb aquest pati, el del Heb-Sed, a Est, completa l’organització dels espais en vida del jerarca i
el seu seguici dins del recinte. Té un reduït recorregut d’aproximació, independent de l’anterior, pres des del
Llevant conté encara dos patis menors més, correlats en buit de dos respectius volums dedicats a palaus.
- A Nord, adossat a la piràmide, el probable temple funerari del faraó presideix el darrer pati. Més enllà,
separadament, una darrera esplanada també de proporcions aproximadament àuries, acull un vast cementiri.
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construccions, com les cases pati miesianes.
Mentre que internament es mostrava com una construcció complexa, externament
el complex emergia com una senzilla i immensa mastaba, recuperant la seva condició
primigènia. La inabastabilitat del desert contribuïa a alterar-ne l’escala.
Simbòlicament la piràmide de Zoser fou interpretada com l’escala que connectava el ka del

hagués de créixer, estirar la seva verticalitat, per a poder emergir per sobre i mostrar la

A Zoser, a diferència de les altres tres obres seleccionades que analitzarem, no es va
enlairar la cota de la tomba del faraó, ni per tant el seu accés, però és aquí on es va
construir la primera gran plataforma “moderna” de la història de l’arquitectura, a més
de la primera piràmide. Malgrat no descansar sobre un podi, Zoser fou el laboratori on
s’experimentaren tot un conjunt de solucions espacials i constructives 15que impregnaren
posteriorment la totalitat de l’arquitectura egípcia, incloent la que es va caracteritzar per les

15

(similitud amb el campus de l’IIT per Mies)
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Consideracions prèvies. Piràmides versus ziggurats

enlairar monumentals construccions verticals, que varen simbolitzar l’anhel de relacionarse amb els seus Deus, sovint associats a elements o fenòmens cosmològics

. Fruits

d’aquelles aspiracions religioses, el ziggurat i la piràmide foren, respectivament, la màxima
expressió de la seva arquitectura. Ho varen fer a escassa distància (unes a la vall compresa
entre el Tigris i l’Èufrates, les altres a la Vall del Nil) i en un període notablement proper (als
voltants del 2500 a.C.)
Potser sigui degut a aquesta proximitat en espai i temps, i a la indiscutible similitud del
mateix cabàs. La rellevància de les diferències, però, eclipsa les òbvies semblances.
temple que
es dedica al Deu de la ciutat, la piràmide és una tomba que ha de procurar allotjament

d’altres, especialment rellevants al treball que ens ocupa:

que les piràmides presidien les necròpolis, a la planura desèrtica.
- Respecte l’accessibilitat: el ziggurat, en tant que temple que disposava l’altar en el cim de
la construcció, establia un recorregut ascendent d’aproximació, per la seva cara exterior.
Per contra, l’exterior de les cares de la piràmide eren sovint recobertes amb pedra
calcària molt polida, per a impossibilitar tot contacte amb els mortals. La piràmide havia,
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Així doncs, mentre que el ziggurat s’avé perfectament als interessos d’aquesta tesi, la
piràmide, analitzada com a volum independent, és absolutament inapropiada. En canvi, si
obrim l’angle focal, veiem com la piràmide, lluny de ser un objecte autònom, forma part d’un
conjunt ordenat de construccions del que ocupa la posició terminal. Des d’aquest sistema

i la piràmide no tan sol és pertinent al present treball, sinó que construeix una seqüència
espacial difícilment superable.
L’altiplà de Gizeh.
A partir de Zoser, el poder cada cop més creixent dels sacerdots va comportar la
transformació de determinats episodis religiosos. Entre d’altres, la renúncia a la construcció
de la residencia reial al voltant de la tomba reial. La supressió d’aquestes dependències
annexes contribueix decisivament a la supressió del recinte perimetral del conjunt i, per
contra, atorga una major singularitat a la piràmide, que anirà augmentant, en paral·lel,
simbolisme i dimensions.
L’extraordinari repte arquitectònic d’aquestes monumentals construccions exigia una

Nil. Geològicament, la consistència dels terreny havia de resistir l’extrema pesantor de la
construcció.
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monumentals tombes reials dels faraons de la IV Dinastia. als voltants del 2550 a.C.16
Aquest altiplà, situat uns trenta metres per sobre de la cota del Nil, autèntic objecte de

primera gran plataforma elevada, sobre la que descansaran les tres grans piràmides, més
d’altres de menors.

En l’àmbit religiós, aquest llarg recorregut ascensional, que va arribar a superar el quilòmetre

el ka del faraó esdevenia deïtat.

primera seqüència d’aproximació complexa de l’arquitectura, protagonitzada per tres nous

En aquesta seqüència espacial lineal, el Nil n’era l’origen i la piràmide, malgrat la seva
excepcional singularitat, no era més que la seva quarta i darrera estació.
Tan sols les excepcionals dimensions de les piràmides, així com la seva rotunditat abstracta

seves dimensions eren en absolut irrellevants.
Cadascuna de les grans piràmides de Gizeh, Keops, Kefren i Micerinos, varen construir, en

recorreguts processionals.

Micerinos fou la única de les tres piràmides que va

El primer complex funerari que conté aquesta seqüència espacial és ja a la piràmide encara esglaonada de
Meidium

16
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Atès el bon estat actual de conservació i catalogació, s’ha escollit el conjunt de Kefren per

Temple de la vall. En contacte encara amb la terra fèrtil, on poder amarrar la barca funerària

de pedra de planta quadrada, d’aproximadament 50 metres de costat, per 12 metres

que representant al Baix i l’Alt Egipte. A través d’elles s’accedia, girant perpendicularment,

Calçada ascendent. Era un conducte rectilini, habitualment cobert, on la mòmia
inicia el seu viatge cap a l’eternitat. A Kefren era coberta en pedra, i tenia una longitud
de més de 500 metres per uns 4,5 metres d’amplària. De secció constant, aquestes
dimensions construïen un espai comprimit, probablement tractat amb baix relleus
als murs. Tenia una orientació esbiaixada respecte els dos temples que comunicava.
Temple funerari
de la piràmide.17 Aquest era l’escenari on es produïen els ritus religiosos que transformaven
el rei en Deu, abans de ser traslladat a la piràmide. Un cop el faraó es transformava en Deu,
la barca reial esdevenia barca solar i el Ka del faraó vagava en un a anar i venir perpetu.
17
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El temple funerari de Kefren consistia en una construcció de planta rectangular, d’uns 100

dues parts clarament diferenciades: Una avantcambra que reproduïa sensiblement l’ordre
del temple de la vall, també en dimensions, i un santuari articulat al voltant d’un pati. Des de
Keops, els temples funeraris s’estructuraven al voltant d’un pati porticat, a cel obert. Com
veurem, aquesta innovació tipològica impregnarà les següents passes de l’arquitectura
monumental egípcia.
Encara apareixia un darrer element de mediació. Com a darrera protecció, al voltant de
la piràmide s’enlairava un mur perimetral de pedra

. A Kefren era de vuit metres

de la distància, aquesta muralla, en contraposició amb les extraordinàries dimensions de
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ELS SANTUARIS SOLARS

les seves tombes, és a dir, el de l’arquitectura de les piràmides. Els faraons que els varen

al deu Ra. Aquests conjunts seguien l’estructura dels complexes piramidals – temple de

el volum darrer de la seqüència sinó que restava continguda en el pati interior del temple,

Tot i l’interès d’alguns exemples arquitectònics d’aquest període, com el Santuari de
Niuserre, a Abu Gurob

. Els interessos religiosos i la consegüent traducció

arquitectònica anticipaven ja un temps de transició on el protagonisme de les tombes es

mentre que l’horitzontal dels basaments seguia suportant el pes de l’arquitectura egípcia.
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3. TEMPLE FUNERARI DE MENTUHOTEP (Tebas, 2050a.C)

A partir de la VI Dinastia (2200 a.C.). les grans concessions dels faraons als sacerdots
originà que la major part dels recursos econòmics del país es destinessin a la construcció
de tombes i temples, i a despeses de cultes funeraris. Contemporàniament, una severa
reducció del cabdal del Nil, va provocar un període de sequera al conjunt del territori egipci.
Empeses per la fam, algunes tribus nòmades del desert, majoritàriament asiàtiques, varen
emigrar cap a les terres fèrtils del Delta,

l’economia i, per extensió, les institucions civils i religioses. La situació política es va deteriorar

de l’estat. Els nomarques18 varen assolir, entre d’altres importants prerrogatives, el dret a

. El traspàs polític cap el Sud

Malgrat els profunds canvis en l’arquitectura funerària prevaleixen les mesures per a
protegir les tombes davant dels periòdiques crescudes del Nil, omnipresent. Al llarg dels

18

Es tractava d’un càrrec designat pel faraó, una mena de governador, que en algunes èpoques va ser hereditari.

de les propietats després de la inundació anual.
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següents dos segles, de la VI a la XI Dinastia, les mastabes, dipositades sobres l’horitzontal
desèrtica del Baix Egipte aniran deixant pas a les tombes rupestres excavades en la
vertical dels penya-segats rocosos. Les primitives tombes hipogees d’Assuan, prop del Nil
.

Deir el-Bahari

la primacia de Ra. Per a Amon i per a la seva família divina s’erigeix en el centre de Tebas
el Temple de Karnak.
En paral·lel a la construcció d’aquest santuari, Mentuhotep es planteja la construcció de

el-Bahari, a la riba oest del Nil, on ja existeix una necròpoli que conté tombes rupestres de
nomarques. Mentuhotep, per tant, no fa més que resseguir la tradició funerària dels alts
funcionaris que l’han precedit en aquest territori. Però, a més d’això, reprèn i monumentalitza
les tres fases del complex funerari de les grans piràmides, però minvant aquell indiscutible
protagonisme de la piràmide i accentuant rotundament el del temple funerari. No hi ha per
tant un nou tipus edilici, sinó la decantació de la veneració, del rei cap a Deu. El temple
substitueix la tomba. La seqüència espacial es va mantenir encara al llarg de bastants
segles, però la jerarquia del elements fou ja una altra.
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un complex canònicament seqüenciat:
El pati del temple funerari, recintat per un mur que si accedia a través d’un llarg camí
de més d’un quilòmetre, ocupava una extensa esplanada. Les seves amplies dimensions
evocaven el pati principal de Zoser.
Sobre l’axialitat de l’atri, naixia una monumental rampa que connectava amb una terrassa
superior. Simètricament a la rampa destacaven unes plantacions geomètriques de tamarells

La terrassa superior feia de base del temple pròpiament funerari. Era de planta quadrada,
d’aproximadament 40 metres de costat, porticat a tres cares, llevat de la posterior, que
connectava amb un pati i una darrera sala hipòstila per sota de la qual un estret passadís
portava cap a la tomba reial, excavada a la muntanya.
Del conjunt arquitectònic convé destacar alguns trets:

funeràries egípcies (a nord com a Zoser, o a Est com a Gizeh) i es referència respecte les
coordenades del recent iniciat temple de Karnak, a la riba est de Tebas, explicitat a través
de la via processional que uneix ambdues construccions.
- S’afegeix a l’ortogonalitat, tret comú al conjunt de l’arquitectura egípcia, el concepte
d’axialitat. La simetria apareix episòdicament en obres anteriors de l’Antic Egipte, però no

història d’Egipte.
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El resultat del conjunt podria evocar les grans construccions precedents del Baix Egipte:

aquest primer estrat del temple, aquell basament de l’altiplà de Gizeh. Fins i tot la piràmide
que probablement coronava el temple, malgrat la seva condició ja simplement ornamental,
coronava també l’ascensió d’aquesta construcció.
Amb tot, del projecte en destaca la intensitat del travat formal entre el conjunt arquitectònic i
l’entorn. Tot i l’indiscutible interès de la planta, és en la secció on el conjunt revela tota la seva
transcendència arquitectònica, on es posa en relació la construcció d’aquesta horitzontal
elevada que acull l’accés al temple, amb la dramàtica vertical muntanyosa de Der el-Bahari
que aixopluga en les seves entranyes rocoses la darrera morada del faraó.
Segles més tard, la reina Hatshepsut, just al costat, va repetir i depurar l’operació. Però les
grans decisions d’arquitectura ja hi eren en aquest projecte primigeni, fet de plataformes.
(Tebas, 1500a.C.)
De Karnak a Der el-Bahari
La quarta i darrera plataforma seleccionada és la del Temple de Hatshepsut. Representa
sens dubte el punt àlgid de l’elevació del pla horitzontal sobre el que es disposa el temple.

han atorgat al temple funerari de Hatshepsut un reconeixement molt superior al del veí
Temple de Mentuhotep.
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Cal recordar, però, que entre un temple i l’altre transcorren cinc segles. Tot i que el temple
de Hatshepsut, cronològicament s’inscriu ja en l’inici de l’Imperi Nou, arquitectònicament
aquest conjunt clourà el període anterior, iniciat per Mentuhotep, fundador de Tebas, i

representaven la màxima expressió arquitectònica de l’Antic Egipte i els Temples funeraris
feien el mateix respecte l’Imperi Mitjà, a l’Imperi Nou és ja el moment del Temples als Deus,
com Karnak o Luxor.

entre els egipcis. Potser per això, la primera reina de la història del país li encarregà al
seu arquitecte i amant Senmut que construís en els terrenys adjacents als del Temple
existent de Mentuhotep un temple funerari que, a més de contenir la seva morada eterna,
contingués la capella d’Amon, deu de la ciutat.
L’arquitecte s’inspira clarament en el temple adjacent de Mentuhotep. Manté les
característiques arquitectòniques del referent [orientació relacionada amb Karnak,
ortogonalitat, axialitat, simetria, frontalitat, articulació espacial de l’Antic Egipte -amb

en pedra, i seqüència de buits i plens, de llums i ombres, iniciada a Zoser.19 A més, supera
clarament les dimensions del seu antecessor, tant en planta, uns 80 metres de costat, com
19

Mentre que Hatshepsut, també a Micerinos s’endrecen tots els elements a través d’un camí rectilini, als els

accessos, dos laterals i un frontal. Citat a Kostof, S. i Jiménez-Blanco, M.D., 1988. Historia de l’arquitectura.
Alianza, Madrid. p. 125.
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en secció, una terrassa més. L’indiscutible talent de l’arquitecte i la decantació, fruit d’una
evolució tipològica al llarg de cinc segles, produeixen un resultat arquitectònic més depurat
que l’antecessor.
A diferència de les plataformes Mesopotàmiques, aquestes extraordinàries terrasses no
descansaven totalment sobre massives acumulacions de terra. La columna de pedra havia
ja fet acte de presència i les sales hipòstiles passaren a suportar conceptual i estructuralment
els nous temples.
Als interessos del treball, destaca l’excepcional sistema d’aproximació del conjunt, i

processional: el Deu Amon. Tots els anys, per la festa de la Vall, la petita estàtua de fusta
d’Amon abandonava la seva petita i fosca cel·la del seu temple a Karnak, situat al centre de
Tebas i iniciava el conjunt de visites als temples funeraris del reis terrenals, situats a la riba
del morts, a ponent. Prenia una barca sagrada amb la que creuava el Nil i les fèrtils terres
. Des d’allà ascendia a través

Franquejant la seva única porta, accedia a un immens pati amb estanys i plantacions
d’arbres de mirra, portats de Punt, la mítica morada del Deus20. Una monumental rampa

següent terrassa, on es recolzava pròpiament el temple funerari

. Seguint l’axialitat

20

de oceà Índic, prop de Somàlia.
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de la reina. Si es girava la vista envers el trajecte emprés es podia contemplar, en perfecte
línia recta, el piramidó revestit d’or de l’obelisc de la reina al temple de Karnak. Però per
sobre de tot, es podia enlairar la mirada i, a peus de la mateixa vertical rocosa, contemplar
Difícilment podem trobar al llarg de la Història de l’arquitectura un recorregut d’aproximació

d’Amon, al Temple de Karnak, dels cingles rocosos de l’altra riba del Nil, rere el temple de
Hatshepsut.
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Epíleg. Les vies sagrades.
El temple funerari de Hatshepsut tot i representar arquitectònicament el punt àlgid d’un
més extensos i complexes, sovint emmarcats litúrgicament dins l’àmbit dels Festivals.21
Karnak i Luxor, els dos grans santuaris de l’Imperi Nou esdevindrien estacions terminals
d’un complex sistema de camins sagrats que connectaven geomètricament, a través del

compassat al del Nil, atracava inexorablement a les plataformes de Der el-Bahari.

seus arquitectes: Imhotep i Senmut, els dos primers grans arquitectes de la història.
Imhotep, sobre el podi de Gizeh, contrapuntarà en pedra la primera gran vertical. Mil anys
després, Senmut, contra el penya segat rocós, hi confrontarà la primera gran horitzontal.
Contrapuntant la geometria de la naturalesa Imhotep i Senmut construïren, en secció, els
angles rectes més sublims del món antic.

21

construir a Babilònia un camí processional pel deu Marduk més esplèndid que qualsevol altre anterior. Barcassa
imatges les que viatjaven d’un lloc a l’altre sinó la gent. (Citat a Giedion, S., 1981. El Presente eterno: una
aportación al tema de la constancia y el cambio. p. 377)
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LA PLATAFORMA COM A LLINDAR
GRÈCIA
97
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INTRODUCCIÓ
“L’estat ruïnós de la majoria dels temples grecs ha donat lloc a la errònia idea de que el

casos la pedra treballada al seu estat original, que ara es combina, en un pintoresquisme

1

La civilització grega, com les anteriors grans cultures analitzades, també va enlairar de
cota la seva arquitectura religiosa. Un cop més els motius s’atansaven cap a l’univers de
les creences, habitades sovint al cosmos. Per primer cop, però, aquest fet no coincidia amb

riu, com vèiem a Mesopotàmia i Egipte, amb el Tigris i l’Èufrates, i el Nil, respectivament.

l’amuntegament de runes produïdes per l’esfondrament de construccions fetes amb
materials massa poc perdurables, com l’adob. A Grècia la pedra es va acabar estenent,
no tan sols en l’arquitectura religiosa, com ja trobàvem Egipte, sinó també en bona part de
l’arquitectura civil.
Certament les construccions religioses no foren les úniques construccions que atorgaren a
la secció un paper rellevant: Teatres (que també eren considerats pels grecs arquitectura
religiosa), ajuntaments, stoes, biblioteques i gimnasos en donen constància.
(Martienssen, R.D., 1977. La Idea del espacio en la arquitectura Griega: con especial referencia al templo
dórico y a su emplazamiento. p. 115)

1
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Però, sens dubte, el temple fou la màxima expressió de l’arquitectura grega, al punt d’eclipsar

capítol, el temps escombrà la major part de petjades de la resta d’elements del santuari
(altars, estàtues, propileus, el mateix tèmenos) amb els que el temple es relacionava, i ha
tendit a interpretant-lo com una estructura aïllada, responsable de la seva pròpia forma.
Ironies de la història, l’actual solitud en el paisatge de les ruïnes del temples grecs els
atorga una singularitat que s’avé perfectament amb la mirada icònica de l’arquitectura
contemporània.

temples més visitats, en part pel seu bon estat de conservació. El temple es situa sobre d’un
turó, des d’on es dominen unes esplèndides vistes de la vall. Des d’una certa distància el seu

recorregut d’aproximació depara, però, una sorpresa inesperada. Com si es tractes d’una

hi ha coberta a dues aigües. Tampoc hagués tingut gaire a cobrir doncs tampoc hi ha la
naos que eventualment hauria acollit la imatge i les ofrenes. De fet, aquests elements no

Aquesta població siciliana va demanar ajut a Grècia per a combatre contra els seus veïns
de Selinunt. L’aturada d’obres probablement deuria respondre a la indiferència d’Atenes,
més interessada per la propera Siracusa. Aquests factors, però, no obsten perquè aparegui
en multitud de manuals com un dels temples grecs més interessants i ben conservats,
malgrat només va arribar a construir basament, columnes i entaulament. El temple de

101

5

Per aquestes raons, aquest episodi introductori dedicat a les plataformes de l’arquitectura
grega, als mecanismes d’aproximació i accés que es despleguen a través d’elles, no es
centra en l’anàlisi del temple, sinó en el santuari, autèntic protagonista de l’espai sagrat
grec, i en les excepcionals relacions essencials que tot santuari estableix amb el lloc.

topològiques i religioses en els que es desenvolupa, i en especial les del tèmenos, la

del conjunt de volums arquitectònics i escultòrics que constituïen els santuaris, els tres
elements que considerem rellevants pel nostre treball: L’altar, els propileus i el temple,
triangle sobre el que bascula les relacions visuals fonamentals de tot el conjunt

. Per

acabar, s’analitzen des de la visió interessada de les seves plataformes, dos santuaris
exemplars: El santuari arcaic d’Afaia, a Egina i el conjunt de Santuaris, majoritàriament
dedicats a Atenea, aplegats dins l’antiga Acròpoli d’Atenes.
“Els elements formals de tot santuari grec són, abans de res, el paisatge sagrat en el que
2

2

Scully, V. J., 1963. The earth, the temple and the gods: Greek sacred architecture
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SANTUARI
Els santuaris grecs eren els llocs de veneració d’una deïtat. A l’origen els santuaris foren
senzillament alguns elements de la naturalesa als que s’atribuïren la condició sagrada:
Boscos (o simples arbres3), llacs, coves, etc. El santuari d’Asclepio, a Cos, per exemple,

altar4
rellevant del santuari.
. Les antigues ciutadelles
esdevenien segurs santuaris on es construïen morades per a venerar als seus deus i
preservar les estàtues i les ofrenes que se’ls oferien. Els exvots es dipositaven en el pla del

ofert als deus, aquest espai s’impregna paulatinament de la vida pública dels ciutadans
i incorpora altres manifestacions col·lectives rellevants, com ara les processons, i les
competicions esportives o musicals, organitzades al voltant de Festivals.5 Aquest conjunt
d’activitats religioses i laiques va estimular tot una sèrie de construccions especialitzades.
Propileus, Altar, Temple, Tresor i Estoa, a més de les estàtues, són els elements que podien
formar part d’un santuari.

Els arbres sagrats més usuals eren el xiprer, el pi, el plàtan, l’alzina, el llorer i l’olivera.
Stierlin, H. i Stierlin, A., 2009. Grecia: de Micenas al Partenón. Köln: Taschen, p. 41.
5
Les celebracions de la primavera i les de la collita eren probablement comuns al conjunt d’estats grecs. A
Atenes els festivals varen acabar ocupant uns 60 dies a l’any.
3
4
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aspecte dels del nostre punt de vista rellevant: Com dins del santuari conviuen dos sistemes

micènic i el del laberint minoic.
Les característiques morfològiques comuns dels diferents elements arquitectònics que
constitueixen el santuari reprodueixen les del mègaron de la civilització continental micènica:
Direccionalitat, simetria, axialitat i ortogonalitat.
En canvi, en l’ordenació espacial dels diferents volums, sobre el tèmenos del santuari,

dins el santuari un sistema de circulacions articulat i continu, ajudat en part per les freqüents

mateix recinte sagrat.
a. Tèmenos

pel períbol, tanca circumdant que en ocasions perllongava el recinte emmurallat. Ambdós
delimitaven la unitat formal que contenia la resta d’elements del santuari. El tèmenos
inicialment resseguia els contorns naturals del terreny, d’aquí la importància del seu

preocupació consistia en harmonitzar l’arquitectura en el paisatge.6

6

(Choisy, A., 1980. Historia de la arquitectura, p. 222)
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que atorgaven a determinats indrets, no es permetien alterar un lloc sensible, això els

la seva secció: La primera relativa a la cura en la selecció de l’indret, tan planer com es
7

. La segona,

basament, o be de terrasses anivellades més extenses.
Tot i que dins el tèmenos, la disposició dels elements era aparentment lliure, de fet es repetien
certes constants, analitzades més endavant, que determinaren el sistema d’accessos i
circulacions dins del santuari. A mode d’immensa catifa, el tèmenos contribuïa a la unitat
espacial dels elements que suportava.

particularment les característiques de tres dels seus elements i la relació espacial que
estableixen entre ells: Propileus, altar i temple.
b. Propileu

a un santuari podia ser una simple interrupció, o una modesta porta de fusta, en el continu
d’un tancat. Amb el temps el propileu esdevingué un element arquitectònic autònom sobre
el que es carregaren valències simbòliques.
Trobem aquesta expressió, escrita en singular o en plural. Remet habitualment al singular
“propileu” quan es tracta de construccions elementals (com el propileu del Santuari d’Afaia

7
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a Egina), mentre que sol utilitzar-se el plural “propileus” per a referir estructures més
complexes (com els de l’Acròpoli d’Atenes).

al que el propileu hi dona accés. No sorprèn que els primers antecedents arquitectònics
refereixin a les fortaleses, inici de nombrosos nuclis urbans. Tròia és una de les primeres
ciutats-fortaleses aixecades a l’Egeu. Dins les diferents fases evolutives que les excavacions
han pogut determinar, ens interessa especialment les que mostren l’organització espacial

destaquen un grup de cases-mègaron disposades en paral·lel, origen de l’estructura formal

muralla que recinta la fortalesa, accés únic del conjunt.
Porta i casa, propileus i temple, comparteixen el mègaron com a referent, però mentre
que el temple esdevé una construcció inaccessible per l’individu, en tant que morada de la
deïtat a la que es dedica el santuari, el propileu, paradoxalment, és l’únic element a través
del qual el santuari es fa accessible, el seu llindar.
Aquesta diferent “tasca” que s’encomana a aquests dos elements adquireix una especial

El propileu clou el primer estadi d’aproximació al santuari, però alhora a través d’ell es

recorreguts pel tèmenos. Tot i la importància del propileu en planta, és la secció el document
que prevaleix del propileu: A través del seu recorregut transversal, el pla superior del volum
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comprimeix l’escala del lloc, per a emfatitzar la condició sublim, sagrada, del recinte que

disposa el visitant sobre la monumental horitzontal del tèmenos.
Amb el temps, el simbolisme dels propileus, va eclipsar les seves tasques originals de

darrer acte de servei d’aquest volum fonamental de l’arquitectura grega, que el temple va
eclipsar.
c. Altar

un temple mai, però gaudeixen des de l’època primitiva d’un altar com a punt central de la

existia temple, l’altar va seguir sent l’autèntic centre focal del tèmenos, el lloc col·lectiu de
reunió de l’individu grec, contrapunt a l’inaccessible temple, restringit als déus.
Altar i temple constituïren una dualitat espacial sobre la que prevaleix determinades

el temple.

podrien remetre a l’altar mesopotàmic. Però mentre que allà l’altar es disposava al cim de
la monumental secció del ziggurat, aquí la diferència de cota es reduïa inicialment a un podi

-Al període arcaic, trobem modestos altars que, envoltats d’un bosc sagrat constituïen un
Santuari.
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-Al període clàssic, l’altar creix. Dins els santuaris els grans altars estan generalment
vinculats als temples de la mateixa divinitat i concorden amb ells en dimensions. A partir
d’aquí la seva evolució discorre en paral·lel a la dels temples.
L’altar dòric de Pestum, n’és un dels primers exemples. A l’igual que el temple amb el que
es relaciona frontalment, l’altar es disposa sobre un gran podi, d’alineacions i mides iguals
a les de la crepidoma del temple, situat per davant de la seva pronaos, establint una relació

del temple, amb les portes obertes. La dualitat topològica altar-temple va venir a substituir
a la del simple altar.

que depassen ja en dimensions a alguns temples. El cas extrem d’aquesta evolució
tipològica és l’altar de Zeus de Pèrgam. Sobre un tèmenos propi s’enlaira una monumental
plataforma. Un mur tallavents, que ja tenia antecedents en altres altars jònics, es plega en
“u” conferint una accessibilitat única, frontal. Sobre aquest monumental podi, es disposa la

un pati interior transformat en tèmenos. De fet, és l’altar que esdevé santuari.
Paradoxalment, l’actual ubicació de l’altar de Pèrgamo a l’interior del Museu de Berlin

esmentada a la introducció del capítol.
d. Temple
El temple aparegué amb l’estàtua. Com s’ha descrit anteriorment, els primers santuaris no

dins el santuari estàtues de deïtats, inaugura el programa del temple, que posteriorment
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es completa amb la preservació d’ex-vots excessivament grans o valuosos per a ser
simplement dipositats sobre el tèmenos del santuari
L’individu grec concep l’imaginari de la seva pròpia casa com a referent per la nova
tipologia de temple grec, per a bastir la morada dels seus deus i preservar les estàtues que

s’imposa a la d’altres contorns geomètrics i es consolida, com a tipologia de temple, una
gran cella allargada, l’hecatompedon (de cent peus de llargària).
Aquest nucli del temple, la naos, conté una altra instrucció de programa, rellevant: La

temple, no era un espai pensat ni dimensionat per l’adoració col·lectiva, com els posteriors
temples cristians, sinó com a dedicatòria a una deïtat. Era per tant un volum, una escultura

8

.

Entre les derives que, a partir del mègaron estableixen casa i temple, destaca la de la
presència de la columna al temple grec. Sens dubte que la introducció de la columna
períptera, fou arquitectònicament més rellevant que els ordres o els estils, categories a
través de les que els manuals han focalitzat freqüentment l’explicació dels temples grecs.9
El recurs d’aquesta anella porticada que envoltava la cel·la, vingué a satisfer diferents
propòsits:

Giedion, S., 1981. El Presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio. II Los comienzos
de la arquitectura. Madrid: Alianza.
9
La columna grega té precedents. A Egipte ja es troben columnes, com les dels patis porticats, els peristils, als
8
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-Rememoració de l’arbre sagrat. A l’inici de les construccions hel·lèniques, quan les
construccions eren encara en argila, les columnes eren de fusta. El peristil reproduïa els

en blocs de “tova” (material procedent d’activitats volcàniques), després en marbre.10
-Accentuació exterior de l’escala monumental del temple. L’existència de la columna
períptera permetia tanmateix el volat de la coberta a dues aigües que cobria la cel·la.
La resultant espacial fou la creació un nou espai de mediació respecte el tèmenos, que
atorgava profunditat als murs ombrejats de la naos i, a més, preservava litúrgicament i
espacialment l’habitacle íntim de l’estàtua.
Indirectament la presència de la columna períptera en el temple grec pot haver tingut una
repercussió rellevant al treball que ens ocupa. Sense ser el seu factor desencadenant únic,
és també cert que la presència d’aquest espai peristil estimula la necessitat constructiva
d’una terrassa contínua que estabilitzi estructuralment el conjunt porticat i reparteixi
equilibradament les pesades càrregues d’una coberta que, en paral·lel a les columnes,
també passà de la fusta a la pedra. El basament, seria per tant, una conseqüència de la
introducció de la columna períptera.
Un segon argument “tècnic” que avalaria la necessitat constructiva del podi ve determinat
per la convicció religiosa segons la qual l’individu grec només podia alterar mínimament les
condicions topològiques dels espais sagrats. La construcció de l’horitzontal del basament,

conceptual de les relacions entre la natura i l’arquitectura en l’univers ideal grec.

10

(Stierlin, H. i Stierlin, A., 2009. Grecia: de Micenas al Partenón, p. 40.)
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Efectivament, si bé és cert que la materialització dels anhels religiosos de la civilització
grega, com ja observàvem a les civilitzacions anteriorment analitzades, tendeix a enlairar
simbòlicament les seves arquitectures religioses, no és menys cert que, un cop més, trobem

presència d’aquestes grans plataformes.11
La proliferació de temples al llarg d’un territori grec expansiu, en paral·lel a la varietat

convencions d’estil, les condicions canòniques del basament, amb independència de

Constava d’eutinteri, crepidoma i estilobat. El triple graonat del crepidoma enfatitzava
l’horitzontal del basament i alhora introduïa un moviment obliquo ascendent

.12

es proporcionen d’acord a l’escala humana sinó a les dimensions i importància del temple,
del que primen les seves proporcions internes. Això fa que sovint s’hagin d’intercalar petits
graons entre les grades del temple, que permetran l’accés als pòrtics.13 Aquesta creixent
afecció de l’arquitectura grega cap a la monumentalitat derivarà, pel que fa a la plataforma,
en els grans podis unidireccionals dels futurs temples romans

Veure capítols de Mesopotàmia i Egipte d’aquest treball
Müller, W. i Vogel, G., 1985. Atlas de Arquitectura. Vol I Madrid: Alianza.
13
(Choisy, A., 1980. Historia de la arquitectura, p. 81)
11

12
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La seva estructura ortogonal, simètrica, unidireccional, hereva dels primitius mègarons,

les primitives ordenacions laberíntiques minoiques. Aquesta aparent facilitat per a situar el
temple vindrà però matisada per consideracions de naturalesa diversa que restringeixen la
seva ubicació genèrica dins del recinte:

l’arquitectura en el paisatge.”14 Per tant, la disposició del temple restarà condicionada a les
característiques topològiques d’indrets fortament caracteritzats. Dins d’aquest entorn el temple

absolutament estranya a l’individu grec. Tot i la mediació de la plataforma, com a element

14

“El temple de Súnion emergeix sobre la cresta abrupta d’un promontori. El temple de Crotoña assenyala

segat sobre el mar.” (Choisy, A., 1980. Historia de la arquitectura, p. 222)
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Pestum o la primitiva Acròpoli d’Atenes, o l’ocupació d’un temple sobre els fonaments de
l’antic.
- Respecte l’orientació envers l’altar. L’entrada principal del temple mirava habitualment
a Est. L’altar es situava cap aquest costat, a certa distància del temple, amb el que
establia unes relacions formals closes. Les possibilitats d’orientar canònicament el temple,

tanmateix la seva ubicació.
- Respecte l’orientació envers el propileu. Cal tenir present que l’individu grec, malgrat les
coordenades ortogonals de les seves construccions, prioritza les visions obliqües a les
frontals, en tant que el permeten copsar la totalitat d’atributs formals del volum contemplat.
Això fa que la primera visió del temple, aquella que s’ofereix des de la sortida del propileu,

uneix la sortida del propileu amb la visió interessada de l’horitzó. La visió frontal s’ofereix al
buit, com atalaia privilegiada del paisatge.
Aquestes diferents condicions visuals respecte altar i propileu (absoluta, a llevant respecte

fonamentals per a la construcció dels recorreguts d’aproximació i percepció del santuari.
Pel que fa l’ordenació en planta, propileu i altar són essencials al sistema de recorreguts,

malgrat la seva monumental presència. Pel que fa la secció, però, el temple és l’únic que,
a través del basament, aporta la seva plataforma, indiferent a les condicions de l’entorn,
mentre que el propileu diposita el visitant sobre la gran plataforma del tèmenos en la que
l’altar és el vertader protagonista.
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1. SANTUARI D’AFAIA, A EGINA
El santuari d’Afaia representa com pocs la importància del tèmenos grec, element que
trava tot el conjunt de volums del santuari. Aquí en són els mínims: Propileu, altar i temple.
Aquesta arcaisme, atribut també del seu interès, es fa especialment pedagògic per a
ressaltar les valències d’aquests quatre components.

homes, per la seva extrema bellesa, la seva germana la fa desaparèixer (Afaia, la invisible).
15

Originàriament el santuari estava format únicament per un bosc sagrat i per una gruta

.16

formació natural de la cova, és a dir per les seves característiques singulars. La segona
i tant o més important, per l’excepcional vista que es divisa des d’aquest indret, del turó
punxagut a l’illa de Salamis, a l’altra extrem del Golf. Just darrera, alineat amb ell, en
dies clars es divisen les crestes del Mont Kerata.17 En aquest sentit, el santuari d’Afaia

sagrats, del seus santuaris.

18

podem ja constatar alguns fets rellevants:

“Templo de Afea.” Wikipedia, La enciclopedia libre. 30 dic 2010.
(Müller, W. i Vogel, G., 1985. Atlas de Arquitectura, p. 181)
17
(Scully V., 1963.
15
16

18
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disposen segons les mateixes coordenades ortogonals. Es tracta d’un temple, un altar, un
propileu, adossat a unes construcció annexa (l’habitatge del sacerdot) i una cisterna que,
El tèmenos es fa decisiu per a travar tots aquests elements. En planta, una part ressegueix
les irregularitats del terreny, però a la vessant de llevant es tanca, construint una plataforma

condicions espacials per a constituir-se en lloc.
Només travessar el propileu, singular per una cubrició a dues aigües que situava el seu
carener perpendicular al sentit del recorregut d’accés, apareix frontalment un espai buit,
delimitat a banda i banda pel temple i l’altar.
El temple era una senzilla construcció dòrica “in antis”, del període arcaic. La diferència
de cota resultant entre el propi basament del temple i l’altar es resol aquí amb una
rampa que emfatitza la direccionalitat i simetria dels dos cossos. L’altar, d’importants
dimensions, es situa canònicament a Est de la pronaos del temple, del seu accés.
Des de la sortida del propileu, un i altra es presenten escorats. Sempre fou així. La visió obliqua
permet l’individu grec, tot d’una, percebre tots els atributs formals exteriors de cada volum.19
Un cop més, temple i altar conformen una unitat espacial, guiada per l’axialitat, la simetria.

arrasat pel foc i la posterior guerra de Salamina, sorprèn la constància en la restitució dels
trets espacials més rellevants de l’antic santuari.
Es cert que el tèmenos augmenta notablement de dimensions, la qual cosa, atenent
19

A Grècia, encara no hi ha interès per l’espai interior, com bé ens explica Giedion.
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rectangular. També que tot el conjunt d’elements, arrossegats probablement per les
sol·licitacions d’orientació de l’altar, giren cap un llevant més precís.
Pel que fa el temple, encara dòric, tot i mantenir unes proporcions sensiblement de doble
quadrat, les seves dimensions, de 15,50m. per 30,30m.20 es dupliquen. El mateix creixement
experimenta el propileu.
Però, fets aquests correctius, tota la construcció formal segueix basculant entre els tres
elements importants: Propileu, temple i altar. El triangle virtual constituït pels seus vectors
visuals es manté inalterable. El propileu permet salvar el mateix desnivellat entre la deprimida
terrassa Sud, per on s’arriba, i la gran plataforma superior del tèmenos. A la sortida del

Actualment els estralls del temps han deixat tan sols dempeus, com es habitual, les ruïnes
del temple, construït sòlidament en pedra calcària de la zona. Tanmateix el manuals

es conservaven a la Gliptoteca de Munich. Resten algunes estàtues. Un cop més la valència
icònica del temple esvaeix el conjunt del santuari. Una immensa maqueta del temple,

20

Architectural Space in Ancient Greece. Cambridge, mass.: The MIT Press,

p. 49.
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descontextualitzada, presideix una de les sales principals del mateix museu.
Per sobre de la bondat de cadascuna de les seves construccions, a Afaia prevaleix la
plataforma. La seva rotunditat geomètrica mostra una prisma massiu rematat per una
terrassa sobre la que descansa el conjunt del santuari. L’extensa horitzontal del seu
tèmenos, contrapuntada amb la vertical de l’aresta de la plataforma, segueixen constituint,
avui en dia, les coordenades reals de l’indret.

2. ACRÒPOLIS D’ATENES
A diferència de l’elementalitat que observàvem a Egina, l’Acròpolis d’Atenes registra
una relació espacial de gran complexitat, fruit del procés continu de construccions i

Tant és així que no es pot parlar d’una arquitectura de l’Acròpoli, sinó d’un procés
arquitectònic canviant, que ofereix períodes més estables. A efectes del treball analitzarem

Pericles, un segle més tard.
Si al Santuari d’Afaia ens interessava especialment la relació que s’establia, particularment
en planta, entre el propileu, l’altar i el temple, a l’Acròpoli ens interessa destacar el conjunt
concatenat de plataformes que expliquen, en especial, la seva secció.
Efectivament, la seqüència d’aproximació d’aquest excepcional turó, segurament el més
reconegut de la Història de l’Arquitectura, està construït sobre 3 plataformes, de naturalesa
absolutament diversa: Una primera, de referents geològics, una darrera, clarament
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estilística i una intermèdia, menys reconeguda, però més essencialment arquitectònica.21
Cadascuna d’aquestes plataformes diverses remet, com a Egina, als tres volums essencials
del santuari: Propileus, altar i temple.
a. El tèmenos del santuari.
b. Les terrasses del tèmenos.
c. La crepidoma sobre la terrassa Sud.
a. El tèmenos.
desenvolupament de les ciutats gregues ve determinat per consideracions defensives, però
també estètiques. L’individu grec és especialment sensible a les condicions espacials dels

de les seves creences.
Existeixen evidències arqueològiques d’ocupació del cim de l’Acròpoli des de mitjans del
tercer mil·lenni, on s’erigia un palau22. Des del s.XII l’Acròpoli fou la fortalesa més important

creixement urbà, les primitives ciutats fortalesa són reconsiderades. Tant la ciutadella de
Micenes com, posteriorment, l’Acròpolis d’Atenes són exemples de la desocupació per la
23

Malgrat la freqüència en que diversos autors associen les plataformes de Mies i Utzon (que aquest treball
analitza) a la plataforma tercera, l’estilística, aquesta tesi vincula Utzon amb la primera plataforma i Mies amb la

21

plataforma.
Historia del Arte Espasa,
23
Choisy inverteix els motius i considera que els primitius habitants de les ciutadelles cedeixen devotament el
lloc encara preuat als seus deus. (Citat a Choisy, A., 1980. Historia de la arquitectura, p. 254)
22
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Cap el s.VI aC. l’Acròpoli esdevé espai sagrat per allotjar no un, sinó una munió de santuaris,

les anomenades “grans panatenees”.
Aquell període, sota el mandat de Pisístrat, no tan sols comporta les construccions del
primitiu Partenó (enderrocat posteriorment pels perses durant les guerres mèdiques), del
temple d’Atenea Niké i dels primers Propileus (un cop enderrocada la portalada de l’antiga

transformar l’antic bastió inexpugnable en un recorregut col·lectiu cerimonial envers el
principal espai commemoratiu de la ciutat.

que separaven la riba del Nil, de l’horitzontal on descansaven les grans piràmides, aquí
s’havien de salvar els aproximadament 80 metres de desnivellat entre la plana i l’antiga

des de l’anomenat Areòpag, doncs per la resta de costats la muralla cau en vertical.
La visió de l’Acròpoli des de “la ciutat de baix”, en contrapicat, mostra descarnadament la
rellevància visual del gran podi geomètric que suporta el Partenón. Aquesta és la primera i
gran plataforma de l’Acròpoli.
L’accés a l’antiga fortalesa, te com primer volum important, la porta del recinte. Els antics
propileus, més modestos en dimensions, mostraven una aproximació obliqua, orientada cap
a Nord Est. Per contra, els nous propileus, erigits a l’època de Pericles, es reorienten més
cap a l’Est, sensiblement paral·lels als recentment construïts Partenon i Erecteion.
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construcció projectada per Mnesicles, és encara hereva d’aquelles primitives construccions
de mègarons, com a Tròia II, probablement els primers propileus de la història. El
obliquo que arriba tangent a la muralla. Aquest efecte cerimoniós s’accentua en l’època
romana, quan es construeix la gran escala d’accés, d’uns vint metres d’amplària, i la porta
remet als accessos rampats i axials dels ziggurats mesopotàmics, com el d’Ur. 24
La seqüència de l’accés a l’Acròpoli no era un trajecte clos sinó formava part de la “via
panatenaica”, que cada 4 anys recorria la ciutat de bat a bat. Sortia de l’extrem occidental,

altar d’Atenea.25

romboïdal, d’uns 175 m. per uns 300 m en diagonal. Ascendeix suau i uniformement, de
Ponent a Llevant. El necessari anivellat parcial qual cosa dona lloc al segon conjunt de
plataformes, les terrasses, element de mediació entre el tèmenos i el basament horitzontal
dels temples, la crepidoma.
b. Les terrasses Nord i Sud. El protagonisme de l’altar. Si en secció el propileu servia per
a conciliar la cota exterior i la del tèmenos del santuari, un cop dalt, sobre l’horitzontal, en

Durant el segle XVI el setge venecià als turcs, que ocupaven el turó, va destruir la pràctica totalitat dels
propileus.
25
Profusament explicat a De la Nuez Pérez, M. E., 2004.
Madrid:
Gerión.
24
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planta, els propileus oferien la primera visió del conjunt, orientaven focalment l’angle de

Aquest segon tram d’aproximació s’inicia doncs a la sortida dels propileus. L’anàlisi es
restringeix als darrers propileus construïts, els de Mnesicles, arquitectònicament més
rellevants i també amb una disposició espacial més intencionada.
Tot just traspassar els propileus, acotat a banda i banda, per les visions obliqües i llunyanes de
l’Erecteion i el Partenon, el pla del quadre enfoca, al centre, l’imponent estàtua de Fidias dedicada

la subtil rotació contribueix a guiar continuadament la construcció lineal de l’accés.
Una observació determinat: El recorregut sobre el tèmenos de l’Acròpoli ha de resoldre

cap a llevant perquè, un cop més, l’element més rellevant sobre el tèmenos de l’Acròpoli no

S’iniciava als propileus, i s’acabava a l’altar. En longitud, poc més de dos cents metres.

de dues extenses terrasses que conferien horitzontalitat als dos temples que, a l’època
de Pisístrat ocuparen el tèmenos: El temple d’Atenea..., situat sobre la terrassa Nord i el
primitiu Partenó, sobre la terrassa Sud. Els perses no en deixaren cap dels dos en peus
, però sí les seves terrasses i, en conseqüència, l’espai intersticial que les separava. En
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triangulars, delataven una secció ascendent que connectava la sortida dels propileus amb
l’arribada a l’altar i, al seu darrera l’horitzó sublim del Mont Hymettos.
La proposta d’ordenació de Pericles, sota la direcció dels arquitectes Calícrates i Ictinos,
la primera etapa de l’Acròpoli, cada terrassa suportava centradament un temple. El pas
deprimit entre terrasses era, per tant, entre construccions. Malgrat la separació dels temples
respecte el límit interior de les terrasses, la rellevància visual dels dos temples, situats en
paral·lel a banda i banda, tancava encara més la secció del pas cap el l’altar del fons.

que s’estableix amb la visió frontal dels dos temples, i el corresponent pas central entre ells,
es passa a una relació visual singular on tot el pes es decanta cap el monumental volum
tèmenos, segueixen guiant les passes del primigeni recorregut, de ponent a llevant .
c. La crepidoma del Partenon. Un temple amb dos accessos. El tercer podi és, sens

pels interessos del present treball.
Tot i les monumentals dimensions del basament que constitueix part del Partenon, la
naturalesa d’aquesta plataforma és estrictament estilística, com ja s’ha analitzat en
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l’apartat introductori dels temples. Ve determinada pels criteris normatius, marcadament
monumentals, que s’accentuaren durant el període Clàssic. En aquella etapa recordem

26

eren proporcionals al conjunt del temple, amb

Si de cas, algunes observacions relatives a la posició del nou temple dins del tèmenos:
- En planta, el nou Partenon de Fidias, Ictinos i Calícrates, rota lleugerament respecte
l’anterior, accentuant la seva visió obliqua des de la sortida dels propileus. Aquest gir, que

l’altar d’Atenea, com feia a l’altre extrem del recorregut la gran estàtua de Fidias. Cal també
tenir present que pel Partenó no es va projectar cap altar. Era bàsicament una excepcional

Salamina sobre els perses, que destruïren dècades enrera els temples de l’Acròpolis. Fou,
ja d’origen, un temple sense altar. Posteriorment un templet circular romà va ocupar, sota
dictats merament compositius, l’eventual posició de l’altar, a Est i sobre la seva axialitat.
-En secció longitudinal

26

de les lleugeres curvatures, en planta i secció, pretenien neutralitzar les deformacions de la perspectiva.
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canònica, equivalent a la de tants altres temples grecs dòrics.

que altera la seva percepció: Una part important del mur frontal de la terrassa esdevé grada.
L’operació permet la comunicació entre els dos plans horitzontals: el del Partenó i el que
suportava els santuaris inferiors i la futura Calcoteca. Des del propileu d’aquesta terrassa
inferior la grada esmentada i el podi del temple es perceben com una unitat espacial, des
d’on emergeix monumentalment l’Opistodomos, o naos posterior. El caràcter excepcional

Probablement aquest episodi del Partenó així com el del Propileus, també de l’Acròpoli,
sigui uns dels referents de l’arquitectura religiosa romana, que per qüestions d’analogia

conjuntament amb l’etrusca, en la construcció dels basaments romans, es veié a Roma

l’escalinata en un entorn urbà consolidat, el futur foro romà.27

27

Ex. Temple de Júpiter Capitolí, a Roma, o la posterior Maison Carré, a Nimes.
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LA PLATAFORMA COM A LLINDAR EN L’OBRA DE MIES I UTZON
llegits.

plataformes construïdes al llarg del segle XX. Però fou precisament des de reinterpretació de la plataforma,
Tant Mies com Utzon no tan sols varen acotar els seus respectius projectes entre dos estrats sensiblement

- En el cas de Mies, les seves cobertes, rectes i planes sense excepció, han estat fruit de l’evolució d’unes tipologies
- En el cas d’Utzon, les seves cobertes volgudament ondulades, invariablement de formigó, han estat el segell
l’Òpera de Sidney.
les seves respectives cobertes en relació als dels seus plans de terra, majoritàriament entesos com a plataformes.

- Tant en el cas de Mies com en el d’Utzon, l’ús de la plataforma, lluny de ser un fet isolat, esdevingué una constant
en cadascuna de les seves respectives trajectòries.
de les seves respectives plataformes són massives
- Tant en un cas com en l’altre, la plataforma s’utilitza sistemàticament com espai de mediació, per a relacionar-se
espai de transició (per on es transita), per a construir
el sistema d’aproximació visual al conjunt.
donà lloc a un episodi, el de l’accés elevat,

