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Esquema de la ponència 

0_ Salutació. 

1_ L’arquitectura i la nova evangelització. 

2_ Triple funció de l’arquitectura evangelitzadora. 

3_ Presentació d’alguns casos paradigmàtics. 

 

0_ Salutació i introducció. 

Com a ex-alumne de la FTC em plau molt poder estar avui aquí amb tots vosaltres per 

compartir el que és la meva passió i missió: l’arquitectura al servei de la tasca evangelitzadora 

de l’Església. Ja d’estudiant compaginava els estudis d’arquitectura amb els de la teologia i en 

totes les assignatures cercava el ressó i l’aplicació d’aquest binomi, tant en les classes 

d’estètica o construcció de l’escola d’arquitectura com en les de cristologia o, especialment, la  

litúrgia. Potser vaig trobar a faltar en els dos llocs una assignatura específica que m’ajudés a fer 

la síntesi dels dos sabers respectius, però he tingut la sort de poder anar-hi pensant i 

formulant-la al llarg dels estudis de llicència a l’Institut de Teologia Fonamental, a Sant Cugat 

del Vallès. Segurament la creació de la nova Facultat Antoni Gaudí podrà donar resposta a 

d’altres que es troben en una situació similar. Aquest estudi i la xerrada d’avui no haguessin 

estat possibles sense l’ajuda de la beca d’estudis de la Fundació Joan Maragall, a on endegaré 

enguany el Seminari Intern sobre Patrimoni Sacre juntament amb el professor de construcció a 

la UPC Ricardo Gómez del Val. Valguin doncs aquestes paraules d’agraïment a tots aquells que 

m’han acompanyat en aquesta recerca. 

La xerrada d’avui porta com a títol “Arquitectura i evangelització” i em proposo, primerament, 

proposar un marc teòric que posa en diàleg l’arquitectura al servei del que s’ha anomenat 

“nova evangelització” (apartat 1) per concretar després la triple tasca funcional de 

l’arquitectura religiosa contemporània (apartat 2). Finalment passaré a un segon apartat on 

exposaré diferents projectes significatius aliens o propis, desenvolupats amb en Peppe 

Giacalone, la Mar Viladot i en Roger Panadés al despatx “T113-Taller d’Arquitectura” (apartat 

3). 
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1_ L’arquitectura i la nova evangelització. 

1_1_ Sobre la nova evangelització 

El setembre de 2010 el papa Benet XVI, amb la carta apostòlica Ubicumque et semper, va 

crear el dicasteri per la Nova Evangelització (NE) que va encomanar a Mons. Rino Fischella, el 

qual va fer un escrit programàtic en el “best-seller” eclesial que duia precisament per títol “La 

nova evangelització” (2011). En el fons es reprenia la famosa citació de Pau VI “La ruptura 

entre l’evangeli i la cultura és sens dubte el drama de la nostra època” (EN 20) i es proposava 

fer arribar Jesucrist a la secular societat contemporània, especialment dins de l’àmbit europeu. 

Per a la nostra xerrada resulten d’especial interès d’aquell llibre els apartats dedicats a la Via 

Pulchritudinis, o camí de la bellesa, i la presentació de un edifici com a icona del que és la nova 

evangelització: la Basílica de la Sagrada Família, dels quals en parlarem tot seguit. 

Més endavant, el setembre de 2012 va tenir lloc la XIII Assemblea General Ordinària del 

Sínode dels Bisbes sota el títol “La nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana”, 

on podem constatar que la nova evangelització va vinculada a tres paraules clau: crisi, 

transmissió i fe. Aquí l’interés per la NE passa fronteres i es proposa per a tota l’Església 

Universal. 

Com a darrer text magisterial tenim la recepció que el nou papa Francesc va fer del sínode 

sobre la NE el 2013 amb la Exhortació Apostòlica “Evangelii Gaudium” (EG). Aquest text 

resulta molt interessant com a programàtic del nou papat alhora que dóna pistes de com 

entén i entoma el Papa Francesc un tema heretat del papat anterior. Tot i que el tema estètic 

sembla ser relegat a un segon pla a favor del tema social (pel pes que se li dóna en el redactat) 

cal notar que la joia o alegria de l’Evangeli parteix de una experiència de bellesa  teològica i, 

per tant, hi ha una continuïtat amb la via pulchritudinis. Amb l’EG la NE es presenta de forma 

definitivament catòlica, universal, i no només com un tema europeu sinó vinculat, 

especialment, al fet urbà, com no podria ser d’altra manera quan més de la meitat de la 

població global viu en assentaments urbans i el nou papa prové del continent més urbanitzat 

del planeta, concretament de la gran urbs de Buenos Aires. Aquesta dimensió urbana, la qual 

tenim ben propera a cas anostra arran del Congrés Internacional de Pastoral a les Grans 

Ciutats, comporta un diàleg amb l’arquitectura, la sociologia i una especial atenció als móns 

residuals que genera i que sovint s’accepten de forma acrítica per la ideologia neolliberal.  

1_2_ Sobre la “Via Pulchritudinis” 

Tornant a Mons. Rino Fischella, aquest proposa la recuperació de la “via pulchritudinis”, o camí 

de la bellesa, com a lloc privilegiat per a la transmissió de la fe. Aquesta via és reconeguda al 

núm 10 del Sínode dels Bisbes sobre la NE (“La vía de la belleza es un camino particularmente 

eficaz de la nueva evangelización”) i també al núm 167 de l’EG (“Todas las expresiones de 

verdadera belleza pueden ser reconocidas como un atajo que nos ayuda a encontrarnos con el 

Señor Jesús”). Que la VP es presenti a l’EG com un “viarany” semblaria que indica el camí de la 

bellesa com la darrera carta amagada per a la NE després de l’aparent fracàs de la via 

demostrativa o racional i de la via moral en un món marcadament relativista. Ara bé, no es pot 

entendre la VP si no és en relació amb les categories transcendentals del ser: allò bell és 
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percebut per l’home com veritable i bo a la vegada. La VP no és doncs una fuga a la 

desesperada sinó una altra porta per reprendre el tema de la veritat i la bondat de l’Evangeli.  

En el camp teològic, són diversos els autors que han recuperat el discurs sobre la VP i, dóna la 

casualitat, que la majoria d’ells no posen l’accent de la proposta evangèlica en la via 

antropològica (de l’home a Déu) sinó teològica o de la revelació (Déu que s’autocomunica a 

l’home en la Revelació). Aquests són Hans Urs von Balthasar o Pierangelo Sequeri en el camp 

catòlic, Karl Barth en el camp protestant, o Paul Evdokimov en el camp ortodox (de fet els 

ortodoxos mai havien abandonat la VP). Aquest accent en la Revelació va vinculada a la 

proposta kerygmático-mistagógica o recuperació del que es coneix com “Primer anunci”. 

Com apunta Balthasar a la seva obra “Glória”, la estètica no pot ser només una “llaminadura 

d’un passat bugés” sinó que la bellesa, més enllà de ser un recurs literari, és la forma com es 

mostra Déu. Déu és bell i, si volem comunicar-lo, el nostre anunci, o edifici (perquè tot edifici 

és també comunicació), també ha de participar de la seva bellesa. Es tracta d’una bellesa 

teològica, no merament mundana, capaç de transparentar l’amor de la creu, que no té res de 

bell en aparença.  

1_3_ Sobre la Sagrada Família com icona de la nova evangelització 

Parlar d’arquitectura religiosa i nova evangelització sense fer una reu referència a la Basílica de 

la Sagrada Família, més encara a Barcelona, resulta impossible quan ha estat presentada per 

Mons. Rino Fischella com icona de la NE. No és el meu propòsit estendre’m en aquest punt 

perquè mereixeria tota una hora sencera, com a mínim!, però apuntem alguns aspectes 

importants: 

 La força del procés pedagògic: Antoni Gaudí entoma el projecte quan s’estava fent 

l’absis. Normalment es construïa una església per l’absis i s’avançava cap a la façana 

però AG va passar a fer la façana del naixement. Amb això va aconseguir fer un “tastet 

escatològic”, com un tastet de boda, per implicar als seus contemporanis. BCN va 

redescobrint el temple amb el temps perquè Gaudí va ser molt bon pedagog. 

 Integració total: Aquí la simbologia no fagocita l’arquitectura ni viceversa. Geometria, 

estructura i sentit darrer de l’edifici van desenvolupant-se alhora. 

 Fusió tipològica: Reinterpretació del sentit del claustre monacal (que havia estudiat a 

les runes de Poblet) dins la ciutat. El Paradís (jardí clos) a la Terra fusionat amb la visió 

de la ciutat apocalíptica. Pantocràtor tridimensional que cerca una orientació vertical 

(no a l’Est) i dialoga amb les esglésies orientals. 

 Inculturació i universalisme: De tots és coneguda la catalanitat d’AG (11 de setembre 

de 1924 al calabós). L’edifici va ser presentat com la “Catedral de Catalunya” (vs l’altre 

temple expiatori de Barcelona: el Tibidabo). Diàleg amb la cultura mediterrània i, així i 

tot, l’edifici té una clara vocació universal. Fusió de la materialitat mesopotàmica amb 

l’espiritualitat del gòtic. 

1_4_ Arquitectura i nova evangelització 

Entrant ja en l’arquitectura, la tasca de l’arquitecte al servei de la NE no es pot entendre de 

forma isolada, sinó relacionada amb el servei a una comunitat que cerca noves formes de 
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comunicar l’Evangeli. No hi ha una “arquitectura mística” que pugui actuar de forma anàloga 

a un sagrament “ex opere operato”. No hi ha una santedat de la forma autònoma, amagada 

darrera una certa numerologia o composició, del qual l’arquitecte és l’amo i senyor. Això seria 

arquitectura esotèrica però no religiosa. Un edifici religiós ha de ser una brúixola del 

transcendent, ha de ser simbòlic, però no es pot quedar només en la fama del “bruixot-

arquitecte”.  

Llocs d’acció de l’arquitectura al servei de la NE: 

1_ Si la NE es proposa multiplicar els llocs de trobada amb Crist, aquest lloc és primàriament la 

comunitat en tant que pedres vives (1 Pe 2,5). Les esglésies edificades no són més que una 

concreció material, un vestit, d’aquest Cos Místic de Crist que és l’Església. Per això, el primer 

lloc de trobada que cal repensar per la NE és la de les esglésies, en tant que en elles s’hi esdevé 

la litúrgia, fons et culmen de l’acció cristiana. Una església ha de fer referència al seu sentit 

etimològic, assemblea, però ha de fer visible Aquell qui la convoca, no pot restar 

autoreferenciada en els membres.  

2_ L’acció evangelitzadora no s’esgota en la litúrgia. Hi ha vida per a l’arquitectura religiosa 

més enllà d’ella perquè tota la comunitat empra espais susceptibles de transmetre la NE: des 

dels despatxos a les sales de catequesi o el servei de Càritas Diocesana. No són espais 

merament funcionals, poden ser també simbòlics. 

3_ Després també hi ha tot el patrimoni extraparroquial: des de les obres de diferents 

congregacions religioses fins l’edifici de la FTC. Un edifici escolar, com una mateixa institució 

educativa, és un actiu evangelitzador i no només un producte de l’evangelització (Sínode NE 

Prop. 27). Cal superar una concepció escleròtica del patrimoni eclesial. (Per exemple: 

Teresianes de Ganduxer) 

4_ Necessitat de crear espais nous per la NE: des de la creació dels “Atrils dels Gentils” fins les 

capelles en els no-llocs o espais de trànsit. La història de l’arquitectura cristiana és una 

constant resposta espaial als reptes de l’evangelització (Per exemple: Capella interreligiosa St. 

Joan de Déu). 

5_ La manera de construir i dissenyar també incideixen i signifiquen un edifici més enllà de la 

seva forma. Una coberta ajardinada o la inserció laboral de joves en el món de la construcció 

també participen de la NE perquè són bona nova per la Creació i per la societat. 

6_ Repensar com ha de ser la relació entre els edificis evangèlics i la ciutat secular. Crear espais 

de trobada, de repòs, de pregària, etc. 
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2_ Triple funció de l’arquitectura evangelitzadora. 

2_1_ Reduccionismes de l’arquitectura religiosa contemporània 

Per l’arquitectura moderna “la forma segueix la funció” (Sullivan). Aquesta citació va portar la 

minimalisme de Mies Van der Rohe “less is more” (en paral·lel a la revolució del Moviment 

Litúrgic de Romano Guardini i Rudolf Schwarz) però va ser desemmascarat en la seva falta de 

simbolisme i historicitat per Robert Venturi amb la burlesca citació postmoderna “less is a 

bore” (a “Complexitat i contradicció en l’arquitectura”). Per alguns arquitectes moderns (O. 

Bohigas) fer una església és com fer una barraca de fira major o un envelat, és a dir, que és un 

edifici amb molt poca complexitat. Això és així perquè desconeixen la litúrgia i es limiten a 

crear un espai cobert per assemblees. No hi ha referència al transcendent ni al simbolisme i es 

edueix tot a un tema de construcció. 

Per a d’altres, que sí entomen el problema simbòlic, es redueix l’església a un sospir de l’home 

cap a una forma interna de la seva psique vers el transcendent o l’espiritualitat. Aquí es 

redueix l’edifici cristià al psicologisme de les formes i la numerologia quan, de fet, el culte 

cristià es realitza en esperit i veritat, és a dir, no es deixa enfaixar en una o altra estètica. 

Tant una concepció com l’altra aprimen el Misteri a favor de l’humanum. Un edifici eclesial no 

es pot entendre si no és des del misteri: “L’Església no satisfà necessitats, celebra misteris”, 

deia Mons. Cardenal Martini. El Misteri és l’autèntica funció i motor de tot edifici sacre, que no 

és més que una resposta agraïda a Déu. 

 

2_2_ Triple funció del misteri en l’arquitectura religiosa contemporània: celebració, primer 

anunci i dimensió social 

El Misteri de l’Església, que ja hem vist que és el programa funcional de l’arquitectura per la 

NE, es presenta en tres formes que alhora són les seves tres tasques o missions: la celebració 

de la fe (dimensió cordial, memòria, litúrgia), l’anunci de la fe (dimensió intel·lectiva, 

enteniment, kerygma) i el servei de la fe (dimensió pràctica, voluntat, diaconia). Podem 

relacionar aquestes dimensions amb els transcendentals: bellesa, veritat i bondat 

(respectivament). 

Litúrgia:  

 No fem temples, fem cases de pregària (St Agustí) 

 La sacralitat de l’edifici prové de la comunitat 

 L’arquitectura cristiana: un tros de cel (escatologia) a la terra.  

 Importància i problemàtica actual de la orientació (Luis Bouyer. Joseph Ratzinger) 

Kerygma: 

 Quan s’acaba la litúrgia comença l’arquitectura kerygmàtica 

 Les esglésies com espais evangelitzadors (pietat popular, nous espais, etc) 



Arquitectura i Evangelització. 4a hora de la FTC. 15 Oct. 2014. Eloi Aran Sala 

 

6 
 

 Presència de les esglésies a la ciutat (monumentalisme “cadavèric”, alineació, escala, 

campanars, etc). Camilo Site i Aldo Rosi. 

Diaconia:  

 El cas dels 40 milions d’euros de Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst,  bisbe de 

Limburg, Alemanya. (2014) 

 Sobre arquitectures miraculoses (Ll. Moix). Del Museu Guggenheim de Bilbao (F. 

Gehry) a la Ciutat de les Arts (S. Calatrava): de 175 a 1100 milions d’euros. 

 Casos paradigmàtics: Lina Bo Bardi (església de Espírito Santo do Cerrado, Brasil), i 

Shigeru Ban (església provisional de Kobe, Japó, 1995). 

 

3_ Presentació d’alguns casos paradigmàtics. (4 aliens i 6 propis amb T113-Taller 

d’Arquitectura) 

3_1_ Capella de la reconciliació del mur de Berlín (Martin Rauch. 2000) 

 Lloc obert a tothom per a la reconciliació 

 Arquitectura ecològica: la manera de construir sí importa i significa 

 Importància de l’emplaçament. Arquitectura no monumental 

3_2_ Església de Crist Esperança del Món (Heinz Tesar. 2000. Viena) 

 Presència discreta i profètica al districte internacional de Viena (ONU) 

 Planta cruciforme: visible des dels gratacels i possibilitadora de nova configuració 

interna 

 Símbols escatològics: la nafra lluminosa i la creu daurada 

3_3_ Jenseits im viadukt (Peter Kubikovski i Esther Bormann. 2010. Zurich, Suïssa) 

 Inserció pastoral en els no-llocs: sota l’espai residual de les vies del tren 

 Espai polivalent. Entre la ludoteca i allò efímer 

3_4_ Habitatges socials al seminari de Lleida. (Mons. Piris. Lleida. 2013-15) 

 Arquitectura evangèlica social que dóna resposta a un edifici sense ús 

 Capacitat de aglutinar les forces de la diòcesi en un projecte social i evangèlic que 

esdevé icona de la NE. 

3_5_ Capella de Pentecosta (T113. Casal Loiola. BCN 2010) 

 Re-significar espais de pregària: Retaule apostòlic IKEA, fals-sostre tèxtil a mode de 

tabernacle, inserció del sagrari en la creu 
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3_6_ Reforma del cancell de la Basílica de Sta. Maria del Pi (T113. BCN. 2012) 

 Crear un nou “Atri dels gentils” en un cancell residual 

 Visualització dels Gegants del Pi i catequesi dels sagraments iniciàtics del cristianisme 

3_7_ Reforma de l’Església parroquial de St. Joan Baptista (T113. Reus. 2013) 

 Donar resposta al silenci apofàtic de la modernitat (el “mur de les lamentacions”): el 

retaule de Josep Minguell 

 Criteris de restauració: no a la falsedat ornamental, sí a l’espai catequètic 

3_8_ Reforma de l’Església parroquial de Sta. Madrona (T113. BCN. 2014) 

 Capacitat de usos evangèlics més enllà de la litúrgia 

 Repensar l’espai celebratiu (actuosa participatio) 

3_9_ Projecte per una capella efímera (T113. III CIARC Sevilla. 2013) 

 Simbolisme, economicitat, transportabilitat i capacitat icònica.  

 Resposta de la NE als no-llocs 

3_10_ Projecte de reforma de la Capella de Sant Ignasi de Loiola (T113. BCN. 2014) 

 Plasmació dels EE.EE. a través de plafons identificats amb les 4 setmanes ignasianes 

 Reconversió de planta lineal a planta central 

 Importància de les diferents famílies espirituals per al projecte sacre 

 

 

 


