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La recreaci6 d'un paisatge conformat per les
presències del passat i de l'entorn natural, però
obert a noves intervencions dictades pel
coneixement i el respecte.

Que el projecte descrit en aquestes pàgines -amb
llums i amb
ombres, amb encerts i també amb errorsserveixi com a intent de
secundar l'amable paisatge que suggereixen més amunt les paraules
de Lòpez Cotelo, però -sobretotl'exhortaci6 del Sant Pare. La
recreaci6 d'un paisatge conformat per les presències del passat i de
l'entorn natural, però obert a noves intervencions dictades pel coneixement i el respecte. No es tracta ni de camuflar-se, ni de resultar estrident.
Només aixi -amb
aquesta voluntat d'escoltar i de secundar les
mocions de l'Esperit Sant, sense por perquè ens sabem a les seves
mans- també l'art i l'arquitectura del nostre temps aconseguiran ser
part de la «Nova Evangelitzaci6».
[Traducci6 d'Oriol Izquierdo]

Andrea Longhi
Arquitecte. Professor al Politècnic de Tori i a la Universitatde Tori. ts membre del comitè cientific del Congrés Internacional d'Arquitectura Religiosa
Contemporània.

LA Q'pESTIO DE LA CESSASIO I DEL RADlCAL MUDAMENT dels
llocs de culte cristians no és un problema recent i contingent -a causa de les transformacions de la pràctica sacramental o de la multireligiositat i la secularitzaci6 a les societats occidentals-,
sin6 que s'inclou in nuce en la possibilitat mateixa de l'existència d'una arquitectura
adreçada al culte cristià.
Tot focalitzant l'atenci6 no pas en el caràcter sagrat dels edificis,
sin6 en el de I'acciò litùrgica i la santitat de l'assemblea convocada per
celebrar-hi els oficis, la teologia subjacent a l'arquitectura cristiana
preveu que, tan bon punt l'assemblea deixi de reunir-s'hi, acaba la
necessitat d'un edifici per ~ culte, o almenys n'acaba la funci6 cultural. Tret dels complexes erigits amb un paper memorial explicit (els
martyria cristològics i biblics de la Terra Santa, o els edificats sobre
llocs de mort i sepultura dels Sants), als fonaments de la cultura arquitectònica cristiana la materialitat dels llocs de culte és marginal amb
relaci6 a la centralitat de les accions rituals.

~

c:::

(!)

o
z
o

Q

Temps i història en relaci6 al patrimoni
religi6s en desùs

u
<t:

63

u

L'intrinsec dinamisme de l'arquitectura cristiana, entre
tempor-alttat i temporanertat
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Durant fases recurrents de la història de la Església, l'anhel envers
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Ais fonaments de la cultura arquitectònica
cristiana la materialitat dels IIocs de culte és
marginai amb relaci6 a la centralitat de les
accions rituals.

aò

el culte «en esperit i veritat»
4, 24) i l'afirrnaciò del protomàrtir
Esteve segons la quall'Altissim «no habita en cap edifici fet per mans
d'home» (Ac 7, 48) han desmitificat la rellevància de l'arquitectura i
engegat un plantejament dessacralitzador envers els llocs de culte.
D'altra banda, fms i tot en la història del Poble d'Israel la tenda de
l'aplec sagrat +-el tabernacle (mishkan) del Senyor durant l'Èxodeera un espai buit desmuntable, mòbil, nòmade, horitzontal, I tot i ser
construit a partir d'un «projecte» revelat per Déu (Ex 25-28). Dins la
història de la cultura espacial cristiana es pot reconèixer més una clara persistència de la topografia deIs «Ilocs» de culte que una consistència deIs «edificis» per al culte, per les raons memorials abans esmentades (tombes, reliquies, esdeveniments), i especialment per raò de la
reflexiò eclesiològica sobre unitat, pluralitat i arrelament territorial
(plantatio) de la catolicitat de l'Església. Un «lloc de culte» és, en qualsevol cas, quelcom teològicamente diferent d'un «edifici per al culte»
i el seu valor va més enllà de la caduca materialitat edilicia o l'extricte
funcionalisme cerimonial.?
La centralitat de l'acciò cultual amb relaciò a l'edifici,junt amb la
subordinaciò de les diverses arts amb relaciò a l'ars celebrandi, implica
la possibilitat d'una transformaciò constant de l'edifici destinat al culte: més ben dit, tota reforma litUrgica implica el replantejament i la
reconstrucciò de les estructures on la comunitat celebra els oficis litùr-

u

~

<t:

c:::

(.!)

o
z
o

~

l. David BANO ,Déborah
2008).

DERHY, La tour et ie tabernacle: Migdal etMichkan (Paris Bayard
'
,

2. Loci sacri. Understanding sacred piaces, ed. Thomas Cooman el al. (Leuven, Leuven
U niver ity Press, 2012); pfU.i e luoghi sacri, dos ier monogràfic dins Humanitas, LXVIII
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Tota reforma litUrgica implica el replantejament i
la reconstrucci6 de les estructures on la
comunitat celebra els oficis liturgics, precisament
per tal de garantir-ne la continurtat localitzadora i
memoria I.

gics, precisament per tal de garantir-ne la continuìtat localitzadora i
memorial. A més a més, no només eI canvi stricto sensu del ritual implica la modificaciò de l'arquitectura: la nova interpretaciò espacial, cultural i artistica d'un mateix ritual també pot generar canvis arquitectònics i artistics rellevants. Finalment, no només la liturgia plasma les
esglésies: eIs diferents pensaments eclesiològics també modifiquen el
rostre i el sentit de la presència de les comunitats cristianes a les ciutats
i a les zones rurals, i s'aconsella la transforrnaciò i la construcciò
d'obres marcades per una visiò àmplia de la relaciò entre l'Església i
eI Mòn.3
Sota aquests punts de vista, l'arquitectura d'esglésies és una de les
afirrnacions més riques de la historicitat del cristianisme, perquè demana a tota comunitat que s'estableixi din eI seu propi temps i el seu
propi context mudable (que s'encarni, s'aculturi). Tarunateix, a més
d'expressiò de «ternporalitat», l'arquitectura d'esglésies també és expressiò de «temporaneitat», atès que es preveu teològicament que tant
la liturgia com l'eclesiologia canvim transformant eIs edificis cristians,
encara que siguin fmalitzats a perpetuar la presència de l'Església als
paisatges urbans i rurals.
Aquest dinamisme podria emblar incompatible amb unes interpretacions de la doctrina de la restauraciò que es van formar a algunes regions europees a partir de les dècades centrals del segle XIX les
quals, de manera gairebé paradoxal, imposarien al cristianisme la
sacralitzaciò ex post dels seus edificis per al culte. Quasi una dogmatitzaciò laica -i de vegades anticlericaldel caràcter sagrat dels arte-

Mona Archi[ettu-
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~2013), nu~. ~, ps. 947-956, ed. Maria Chiara Giorda i Sara Hejazi. També vegeu la
introducciò d Andrea LoNCHI, Luoghi di culto. Architetture 1997-2007,
ra, Milà, 2008.
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3. Severino DIA.'<ICH,La Chiesa e le sue chiese. Teologia e architettura (Cinisello Bal amo,
Paolo, 2008); ID., PfU.i e immagini dellafede (Assis, Cittadella,

2015).
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factes als quals la teologia no reconeix un valor intrinseco De fet, des
del naixement de l'arquitectura cristiana, al segle N, fms al XIX, el
principi fonamental de la conservaciò sempre ha estat el procés continu d'adaptaciò litùrgica, devocional i del gust de les esglésies. Es va
aplicar una «teologia pràctica. de la conservaciò que gairebé implica
una esmena i una reescriptura continues de les traces del passat per
poder-ne garantir la reactualitzaciò de la memòria i de l'uso És precisament la possibilitat autoritzada de destruccions i reconstruccions
parcials i meditades que ha permès la conservaciò del sistema topogràfic de la plantatio ecclesiae, és a dir, d'aquella trama relacional, urbanistica i paisatgistica que travessa amb continuitat la història d'Occident i dels territoris amb règims de cristianitat. Només cal recordar el
treball constant de les comunitats locals sobre les seves catedrals 4 reconstruides sovint sobre si mateixes des de l'època paleocristiana fms
a la posttridentina. També cal recordar el naixement, el creixement i
el declivi de moltes experiències de vida religiosa, d'espiritualitat i
agregacions laicals que van voler construir les seves seus, enriquir-les,
ampliar-les -perquè
l'acte de construir forma part de la mateixa experiència espiritual-,
i més tard les van abandonar o les van cedir a
noves congregacions o germandats «ernergents», capaces de conservar elliegat rebut adaptant-lo a les noves exigències pastorals o sensibilitats espirituals (monestirs o canòniques convertits en convents
germandats en parròquies, parròquies en esglésies de cementiris, etc.).
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4. Per a un aprofundiment del dinarnisme de les catedrals: Andrea LoNGHI,Tiziano
GHIRELU,«Vita liturgica e dinamiche ecclesiali nei pro es i di trasformazione
dell'ecclesia mater di Reggio Emilia», dins Arturo CALZONA
el al., Haec domus surgit tibi
dedicata. La cauedrale di &ggio Emilia. Studi e ricerche(Milà, Skira, 2014), nùm. 5-45.Ja san
nombro es les investigacions sistemàtiques sobre les adaptacions litùrgiques de les caredrals italianes: de les més recents en de taquem Le Cattedrali dell'Emilia Romagna. Storia,
Am, Liturgza. Lo stato dell'adeguamento delle chiese cattedrali della Regiotu Ecclesiastica EmiliaRomagn~ alla ~1orma liturgica del Concilio Vaticano Il, ed. Giorgio Della Longa el al. (Rovereto,. icolodi, 2007); Le cauedrali del Piemonte e della Valle d'Aosta: antichi spazi per In nuova
liturgia, ed. Cecilia Castiglioni et al. (Rovereto, Nicolodi, 2008); Le cattedrali della Lombardia: ecclesia emper reformanda. L'adeguamento liturgico delle chiese madri nella regiane ecclesiastua lombarda, eds. Tino Grisi, Giampiero Lilli (Cinisello Balsamo, Silvana, 2011).
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Amb la desaparici6 de l'acci6 litUrgica, l'església
deixa de tenir un valor celebratiu propi:
l'artefacte-església comença a tenir una seva
vida autònoma, separada de la vida eclesial que
la va generar, i pot esdevenir un «monument
històric».

La cessacio del culte
Si el gest litUrgic i la vida de l'assemblea plasmen l'església material cal demanar-se què pot passar quan l'edifici no es pot transforma~ de manera idònia (per exemple, perquè és totalment ina~apta~le
a les noves exigències rituals o espirituals), o bé quan el gest l la vida
produits per les comunitats es detenen p~r raon~ e~ò.gen~s o endògenes (no n'aprofundirem aqui les causes m la peno~clta:).
.
Amb la desapariciò de l'acciòliturgica, l'esgìésia delXa.de temr un
valor celebratiu propi: l'artefacte-església comença a terur una .seva
vida autònoma, separada de la vida eclesial que la va generar, l pot
esdevenir allò que l'Occident defmeix --cles de fa un parell de segles- un «monument històric», això és, una «c~sa» q~e per~,etua
-per l'interés de la societat- els valors dels quals es manifestaclO, tot
i que manquin, en el nostre cas, les litùrgies qu~ r:p:esenten l:expre~siò real i quotidiana dels mateixos valors. La històna dels obJectes Ja

5. Per a un primer plantejament de la questiò vg: Qyel avmir pour quelles églises? Whal
Future 10r Which Churches?, ed. Lucie K. Morisset, Luc oppen e Thomas Coomans
(Québec, Presses de l' niversité du Québec, 2006); Kirchm.. Nutzung und Umn~tzung.
KulturgescichtlicM, theowgisCM und pra/discM &foxiontTl, ed. Angelika Bu~se el al. (M~nster,
Aschendorlf, 2012); Eglises: cMft d'oeuvre m perii? .dossiermonogràfic, d «Arts Sacres»F2~
(2013) ; Désacralisation, requalifùation, réapproprwlton : le patnmo~ ch~etun, ed. Claude al.
trauer, Philippe Martin et Lione! Obadia (paris, Riveneuve ediuons, 2013); Le deoenir
des églises. Patrimonialisation ou disparition,Jean- ebastien Sauvé, Thomas Coomans (Québee, Presses niversitaires du Québec, 2014); Der sakrale Ort im ~a~el, eds. Albert
Gerhards, Kim de Wildt (= Srudien des Bonner Zentrums fur Religion und Gesellschaft, b. 12)

iirzburg, Ergon-Verlag, 2015).
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~o se sincronit~a. amb la història dels rituals, mentre la història dels
::ecmsnO'aln~c.edssar~a~ents'obre cap a fenòmens de construcci6 social
on l l entitana.
'
En :esum, es pot afirrnar que la cessaci6 del culte determin
escenan que nomes"l es a d eclmaci6
.
un
radical del conflict e d e fons a ba ans
es
t
' .
men at --teoretlcament
insanable--'
,
.,
diana d'un dif . lité .
que imposa l adaptaciò quotie . l~l iturgic per tal de garantir-ne la supervivència ritual
Les pr:ssuposlclons de la «ternporalitat» a partir de les qual l' dif :
va
s e lCl
d' terur el seu origen --b asa d'es tambe en la seva «temporaneitats-s:saparelX:
les ?,oc~ines de la restauraci6, en efecte, pressuposen la
na~:ument
tz~clO duna temporalitat estratilicada, però també doali per consolidada amb una recerca no afecti va d' una nova tempo~es~t li°tU~n~c
n~va àl~da. c~ntemporaneitat per alguna cosa que, en
. gI ,.J~ no es cnstianament temporalitzat per la vida d l
comumtats cnsnanes.
e es
Paradoxalment,
sense els processos d'alentiment
o d'ab
d
nament del
lt
..
an oh"
cu e, que impliquen una fossilitzaci6 del darrer estat
~ U~glC, totes les esglésies serie n de fet «conternporànies»
a la vida
e es. se~es. comunitats en les seves situacions espacials i artistiques, l dificilment podriem conèixer la història de l'
.
cristiana.
arquitectura

Si les esglésies existeixen, és precisament gràcies
a la certesa que, en un futur, ja no seran
necessàries, tal com va ser segellat per l'icona
apocaliptica de la Jerusalem Celeste. Aquesta
direccionalitat també ofereix una orientaci6
profètica que permet a l'arquitectura cristiana
viure en la tensi6 entre memòria i profecia.

""

a) En prirner lloc, l'espai de les esglésies és marcat per la ciclicitat de
l'any litUrgic i de ì'ofici divi, aixi com per l'estructura ciclica de l'orientaci6 cosm01ògica de l'arquitectura Iìturgica.' Amb tot, l'espai de 1es
esglésies és habitat especialment per la incessant repetici6 ritual
--doncs, real, i no pas simbòlica o teatral-- de la celebraci6 eucaristica
que actualitza quotidianament el punt central de la història de la Salvaci6.

b) La repetici6 sacramental és radicalment diferent de la ciclicitat

viscuda per altres religions i fllosofies de l'època, atès que conviu amb
la projecci6 cap a l'eschaton, cap a l'avenir absolut de la realitat nova i
definitiva de la història, de la «fi dels temps». Aquest anhel relativitza
evidentrnent l'esforç de conservaci6 dels edilicis de culte, tot i no estalviar a la comunitat una espera atenta: cada església és intrinsecament
temporània, no només pel que fa al de ti comù de tots els artefactes,

EIs tem.ps del rituaI, els tem.ps de l'arquitectura

sin6 també en la perspectiva de fe que la trobada amb la presència
divina convertirà en superflus els edificis per al culte. Si les esglésies

Afe~-hi
un ~tre element de reflexi6 critica, relacionat amb el
temps. SI el plantejament historiogràfIc consolidat contin
. di
zant l'
.
ua peno tarquitectura
segons una di VlSlO
. " d el temps com a chrénos com a
. ,"
successio diacrònica, és important considerar les altre dirru .
teològiq
6
'l
en ions
..
ues en que e temps cristià esdevé història és a dir ( ) l
.
clicitats
del ritual
(b) l projeccio
..
, escatològica i (c)
" la pos ibilitat
a es Cl.
"a
d
viure temps oportun '.
e

existeixen, és precisament gràcies a la certesa que, en un futur, ja no
seran necessàries, tal com va ser segel1at per la icona apocaliptica de
laJerusalem Celeste (Ap 21, 22). Aquesta direccionalitat també ofe-

6. Una primera referència:jean- Yve LA·
...
.
iogia, ed. jean- YvesLacoste (Roma Borl C0 TOE5'
vodceTempo, drns Dùionario critico di Teo,
a, 20 ,e . ong. Paris, 1998).

reix a l'arquitectura

una orientaci6 prolètica que permet a l'arquitec-

tura cristiana viure en la tensi6 entre memòna i prqfecia.
c) Tanrnateix, en le teologies cristianes de l'època, la dimensiò
e catològica conviu amb la historicitat de l'Encarnaci6 i del misteri
7. Vg. les consideracions dins Architettura, liturgin e cosmo, ed. Goffredo Boselli (Magna-

no-Comunità di Bose, Qjqajon, 2015).
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Si es considera l'arquitectura d'esglésies no
només «liturgica», sin6 també «sagrada» (Iloc
separat) i socialment «religiosa» (relacions dins
la comunitat), és evident el possible trauma per
la rescissi6 d'aquests vincles a causa del procés
de cessaci6.

pasqual, des de la qual es mou la historicitat de l'Església. Per tant, és
decisiu el concepte de kairés, de temps oportù i propici que contindrà
la relaci6 entre Déu i l'home, és a dir, la sequència dels esdeveniments
situats alllarg de la història de la Salvaci6. La història de l'arquitectura
de les esglésies, tot i ser inserida dins una lectura dirigida de la història,
no és progressiva o evolutiva, ni marcada per uns eterns retorns ciclics,
ni encara menys per un plantejament a-temporal o anti-històric: és en
canvi marcada per moments de gràcia i intensitat espiritual comunitàries especials, que també s'expressen en l'acceleraci6 de les transformacions dels edificis, o que -viceversapoden determinar-ne l'abandonament, la reconversi6, el replantejament, o bé la reconstrucci6.
Ara bé, potser és precisament aquest darrer aspecte que ha permès una conservaci6 «extra-liturgica» dels edificis de culte, més enllà
de la seva funci6 constitutiva: la memòria dels moments propicis i dels
factors de construcci6 de les identitats plurals de l'Església condiciona
humanament les decisions de la comunitat, flectint segons dinàmiques
de natura antropològica la funci6 ritual i escatològica fundacional de
l'edifici. Per exemple, recordem la llarga durada del fenòmen del culte
de les reliquies i de la relaci6 entre els edificis, els altars i els cossos dels
màrtirs, o el fenòmen de l'espoliaci6 i de la reutilitzaci6 conscient de
parts d'edificis anteriors: es tracta, també avui dia, d'aquelles declinacions materials del «sagrat oblic de la religi6 popular, civil, invisible,
secular» que darrerament Paolo Tomatis ha tornat a plantejar."

Si es considera l'arquitectura d'esglésies no només <<litUrgica»,
sin6 també «sag
» (això és, constructora d'un lloc separat, «aliè»)
rada
i socialment «religiosa» (això és, destinada a crear vincles i relacions
dins la comunitat i més enllà de la comunitat), és evident el possible
trauma per la rescissi6 d'aquests vincles a causa del procés9 de cessaciò. Actualitzant les categories plantejades per Alois Rieg1 al començament del segle xx, si falten el «valor contemporani d'ùs» (en el nostre cas, litùrgic) i el «valor contemporani de novetat» (noves obres
d'art), elllindar d'interés socialment necessari per a la conservaci6 de
rial
l'edifici de culte en desus es pot assolir només si el valor memo
és
arrelat dins un ethos compartit entre comunitat cristiana i civil. No és
casual que Riegl parli d'un «culte» dels monuments, traint lexicalment la necessària dimensi6 religiosa de la idea moderna de conservaci6 i de la relativa socialitat de la tutela. És la memòria compartida
que, potser, pot esdevenir més sagrada i intangible que l'acte de culte,
que en canvi és intrinsecament dinàmic i gravat de secularitat i hìstoricitat. Al mateix temps, la memòria

sempre és selectiva, fùtrada,
orientada, tematitzada, privada d'aquella distància critica que se sol
demanar a les disciplines històriques per valorar les decisions de conservaci6.

Secularitzaciò i dessa~ralitzaciò de Ies esglésies en desus
Les contribucions que les disciplines històriques poden oferir al
debat sobre les esglésies abandonades o infrautilitzades potser consisteix a saber descriure i anomenar els diversos valors socials i culturals
subjacents als processos de cessaci6 i patrimonialitzaci6. A la vida de
les comunitats, de fet, la cessaci6 del culte toca unes cordes sensibles
que no es poden reconduir només a l'àmbit teològic. La mateixa història de l'arquitectura que ens explica el dinarnisme de les esglésies,
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8. Paolo TOMATIS, «Dal santo al sacro? Sull'esigenza

di sacralità in liturgia»,

liturgia alla prova del sacro, ed. Paolo Tomatis (Roma, CLV-Edizioni
ps. 15-45 (33-37).

Liturgiche,

dins La

9. Alois R1EGL, Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung (Wien-Leipzig,

2013),
Braumul1er,

1903).
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. tr duir en el debat antropològic i teològic la categoria de «sacralitat
.'
'h d
cristiana»,13 queda obert el problema si l'arquitectura cnstm~a s a e
considerar «sagrada» o no, o com ho hauria de ser consld~rant la
categoria de sacre pròpia de les religions precristianes o fins l tot paganes i anticristianes. Per exemple,. la reflexi6 litUrgi~a. augura ~ue
una sacralitzaci6 excessiva de ['arquitectura de les esglésies genen un
menyspreu del seu valor litUrgic, la construcci6 de llocs sagrats monu-

No sempre es viu serenament el fet que-en
regim de post-cristianitat- l'arquitectura de les
esglésies torni a considerar-se una arquitectura
no «sagrada», sin6 essencialment litUrgica i
eclesial.

m o

també ens diu que la «petrificaciò» de l'ecclesialO va implicar un fenomen de sacralitzaci6 dels edificis de culte que va començar en pIena
Edat Mitjana i va gaudir d'una fortuna aparentment irreversible fins
al Concili Vaticà II. Només al segle xx la secularitzaci6
om a categoria filosòfica, cultural i teològica i no pas politico-juridicava ser
assimilada per les comunitats cristianes occidentals, que van tornar a
dibuixar els limits del fenomen religi6s dins la societat i l'espai pùblic,
a proposar les intuìcions dessacralitzadores dels origens del cristianisme, a experimentar concretament en la litùrgia i en les arquitectures
litùrgiques l'efecte de les teologies de la secularitzaciò.!' Amb tot, no
sempre es viu serenament el fet que -en regim de post-cristiandat-

mentals posditUrgics. \4
. ,
Si aquest debat teològic és viu pel que fa a la construCClO de no~es
esglésies,15 crec que encara no s'ha analitzat l'impac~e. del replantcjament de la «sacralitat» amb relaci6 a l'ùs de les esglésies on va cess~r
el culte. La cessaci6 del culte seria suficient per si mateixa per reduir
de fet una aula litùrgica a una condici6 secular; tanmateix, aquest
procés natural corre el perill d'atiar un conflicte soci~ si .s'associa l,a

l'arquitectura de les esglésies torni a considerar-se una arquitectura
no «sagrada», sin6 essencialment liturgica i eclesial." Tot i que es va

nacions que torben la memòria civil i social de le~ comumtats l ~ue
afecten àmbits de reflexi6 només parcialment relaClonables a les cien-

secularitzaci6 a processos de dessacralitzaci6 «material» l no n~mes
teològica. I seria encara més greu si la dessacr~tzaci6
s'associés a
l'alteraci6 d'aquelles traces materials i immatenal.s qu: perpetuen
vincles de tipus religi6s, tal com veritables dessacralitzaclO~s o p:ofa-

cies teològiques.
l,O. Dominique IOGNA-PRAT,La Maison-Dieu. Une histoire monumentale de l'Église au Moyen
Age (v. BOO-v. 1200) (paris, Seuil, 2006), ps. 609 i passim.
Il. Per exemple, vg: Manlio SODI, el mot «Secolarizzazione»,
dins Nuovo disumano di
liturgia, eds. Domenico Sartore, Achille M. Triaca (Roma, Paoline, 1984), 1355-1370
(ivi 1364-1365), ara dins Liturgia (Cinisello Balsamo, San Paolo, 2001,1847), oJohann
Figl, ad vocem «Secolarizzazione»,
dins I concettifondamentali della teologia. 4, ed. Peter
Eicher (Bre cia, Queriniana,
l'arquitecrura,

vg: Giuseppe

2008; ed. orig. Munchen,

2005), p . 90-99. Pel que fa a

V ARALDO,Arduteuura e secolaruranone

ps. 5-6/1969,649-671.
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italiana:

Virginio SANSO:-l,Architettura sacra nel Novecento. Espeiou», ricerche, dibattiti (padova, Messaggero, 2008); Andrea Lo GHI,« acro, cultura architertonica

e co rruzione di chie-

se», dins La liturgia alla prova del sacro, ps. 159-214. Per a un panorama

Z

voltant del debat
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dolf STEGERS,«The Sacred and its Relevance

o

«Rivista liturgica»

obre la sacralitat

a l'àmbit de la nova arquitectura

internacional

al

d'esglésies: Ru-

for Church Architecture

cred Buildings. A design manual, ed. Rudolf Stegers (Basel-Boston-Berlin,

Today», in SaBirkhauser,

2008), ps. 33-37; Constructing the ineffable: contemporary sacted architecturt, ed. Karla Ca~arra
ew Haven, Vale University Pre s, 2010); Douglas R. Hom~,
~king the
Sacred in Contemporary Religious Architecture (Kent, Ohio, Kent State University Press,
20 I O); The religious imagination in modern and contemporary architecture. A readet, eds. Renata

Britton

H iduk Jim Williamson
ova York i Londres, Routledge, 2011).
eJ
,
. .
• VI'
II (p ,
13. Yves CONGAR, ituation du sacri en régime chrétien, dins La IzturgEtaprts allcan , an~,
Cerf, 1967). Cal destacar l'obra deJulien

Ries, especiaiment

.sobr~ eI tema de I arqUl~

tectura d'esglésies: Julien RlES, «La problematica del sacro m eta contempor~e~>
.1
«La dimensione antropologica del sacro», dins Il Sacro. L'architettura sacra oggz (Rimini,
tauròs Internazionale
- Il Cerchio, 1990), ps. 19-43.
14. Fréderic DEBUYT, «Archìtetrura e liturgia. Aspetti del dibattito
dins Le nuove chiese della Diocesi di Milano. 1945-1993,
Pensiero, 1994), ps. 11-22.
\5. R. GABETn, «Il 'sacro', il 'santo'»,

.
intern~~\On~e",

ed. Cecilia de Carli (Mila, Vita e
.

dins ID., Chiese per il nostro tempo. Come costrulrle,

come rinnovarle (Leumann, Tori ElleDiCi, 2000), ps. 51-61.
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Eis objectes devocionals O memorials que, tot i
trobar-se dins una església, sempre han tingut
un valor liturgie o sacramentai modest, es
carreguen més fàcilment d'un valor sacre o
religi6s atorgat espontàniament per les
comunitats.

Intentem esquematitzar els problemes sense ignorar-ne la complexitat. Si es demana a les disciplines històriques que contribueixin a
la defmici6 d'un «limit» a les transformacions d'una església en desùs,
aquest limit s'hauria de traçar amb referència als valors diferents subjacents als processos generadors de les diferents parts de l'església mateixa.
a) Probablement, els elements relacionats a l'ùs litùrgic de l'espai
-és a dir, l'us original, principal i propi de l'esglésiapoden patir
processos de secularitzaci6 més fàcilment governables: si cada església
va reemplaçar en repetides ocasions altars, envans, baptisteris i ambons per adaptar-se als canvis dels rituals i de la societat, és evident
que els artefactes -tot i tenir un valor teològic i cultual absolutament
decisiu per a la vida de la comunitat-,
quan la societat deixi d'existir,
ja no tindràn ra6 de ser-hi i ni tan sols se'ls haurà de considerar «sagrats». Ans al contrari, potser seria desitjable eliminar la possibilitat
d'un seu ùs indegut: si és l'acci6 que els fa sagrats -i no pas la seva
consistència materialsemblaria necessari, sense una comunitat present, impedir la possibilitat d'accions rituals impròpies, ultratjadores o
blasfemes, fms i tot sacrificant la consistència material i relacional dels
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objectes.
b) AJ con tari , els objectes devocionals o memorials que, tot i trobar-se dins una església, sempre han tingut un valor liturgie o sacramental modest, es carreguen més fàcilment d'un valor sacre o religi6s
atorgat espontàniament per les comunitats, les families, els individus. I,
en cas de cessaci6 del culte o de vida comunitària, pot ésser més complicat «cessar» o alterar aquests objectes que les tradicionals decoracions litùrgiques. De fet i, com deiem, paradoxalment, les comunitats

cristianes estan acostumades a la temporaneltat dels seus en11estiments
litUrgics: en efecte, els cristians consideren ordinari oficiar a l'aire lliure
en 110cs«reversibles» -sobre cùmuls de pedres, de 11enyao sobre taules petites o als colossals escenaris de les grans misses mediàtiques del
pontifex-16
successivament enderrocats sense convertir-Ios en objecte
de fetitxismeY Si aquests espais i objectes, temporalment sacralitzats
per l'acciò litUrgica, poden tornar a tenir tranquiHament una funci6
secular, és menys evident afrontar amb les comunitats uns recorreguts
de dessacralitzaci6 que afectin aspectes memorials de caire familiar o
social. Mentre que allò «litùrgic» és necessàriament relacionat amb
l'acci6, allò «sagrat» queda indissolublement vinculat a un objecte, a
un «suport», i la intervenci6 sobre l'objecte que la societat considera
«sagrat» determina la percepci6 social d'una seva profanaci6.
Mirant més 11uny,es tracta potser d'un inesperat matis d'aque11
«retorn de la sacralitat» que concerneix les societats occidentals: les
ciutats secularitzades no s'han convertit en esplanades amorfes on la
sacralitat és absent, sinò que en la ciutat postsecular s'afirrna una
consteHaci6 d'espais on l'element sagrat s'«infùtra» i torna a manifestar-se de manera encara més invasiva, multiple i inagafable, tot i que
de vegades a-religiosa." Probablement, el debat al voltant de la conservaci6 de les esglésies en desùs --deixant a banda el debat sobre les
doctrines de la conservaci6 i la restauraci6s'hauria de reconduir
16. E. FERNÀNtlEZCOBIÀN, «Màs alla de la arquitectura

sacra: espacios temporales

para la liturgia», dins Arte Architettura Liturgia. Esperienze internazionali a confronto. 5, eds.
Giorgio Della Longa, Anotnio Marchesi,

Walter Zahner (A1cionEdizioni,

Lavis 20 I O),

ps.103-129.
17. Sobre aquest tema va tenir lIoc el Il! Congteso !nternacional de Arquitectura ReLigWsa

Contemporanea (Sevilla, 14-16 novembre 2013), que es publicarà en Aclas del Congreso !nter,zacional de Arquitectura Religiosa Contemporanea, nùm. 3 (www.arquitecturareligiosa.es);
per
a una sintesi del congrés: Andrea LoNGHI, Effimere, temporanee, profane? Architetture per
L'evangeliuazione, oltre l'architettura, «Arte Cristiana», vo\. CII, fasc. 881 (2014), ps. 93-100.
18. Contribucions recents sobre les religions i les ciutats: Postsecular Cities: Religious Space,
Theory and Practice, eds. justin Beaumont, Christopher Baker (London and New York,
Continuum, 20 Il); The Saaed in the Ci!y, eds. Liliana G6mez, Walter Van Herck (London and New York, Continuum, 2012); TopographiM of Faith. Religion in Urban Spaces, eds.
Irene Becci, Marian Burchardt,josé

Casanova

(Leiden-Boston,

Brill, 2013).
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La conservaci6 de les esglésies corre el perill de
convertir-se en un assumpte purament històric i
estèril, aliè a la ciclicitat del temps litUrgie i a la
tensi6 escatològica de la vida eclesial.

cap aquest raonament teològic, filosòfie i sociològic sobre les pràctiques religioses i socials a les ciutats. Ens trobem davant la coexistència
de dues instàncies exògenes al cuIte, que proposen/imposen
a les comunitats cristianes sacralitzar els seus llocs de culte en desus.

a) Al mòn de la tutela del patrimoni històric (als parsos occidentals, generalment prerrogativa de l'Estat, tot i que no necessàriament)
la conservaci6 de les esglésies corre el perill de convertir-se en un assumpte purament històric i estèril, aliè a la ciclicitat del temps liturgic
i a la tensi6 escatològica de la vida eclesial. Quan el nivell de distància
afectiva superi un determinat limi t social, es genera l'efecte oposar: la
proposta de destrucci6 dels artefactes que, privats de valors compartits, no s6n res més que un pes econòmic per a la comunitat, que els
considerarà aliens. Aquest fenomen de desmantellament organitzat
-les causes del qual només aparentment s6n raons utilitaristessembla afegir un caràcter de discontinui'tat a la història del cristianisme occidental, on les esglésies sovint van ser enderrocades per motius
bèlIics o ideològics i no pas per «desinterès» calculat.
b) D'altra banda, hi ha un desig social de conservaci6 de les esglésies en desùs basat en valors afectius, familiars, consuetudinaris, encara que separats de la pràctica liturgica.

I

I

u
Li:
a::

<t

<..?

o
o
z:

~

77

És precisament en aquest context contradictori de cessaci6/ conservaci6 que es pot aplicar la pràctica de la intervenci6 «reversible»,
concepte que va nèixer en l'àmbit de les doctrines de la restauraci6 i
que es va aplicar de forma desbaratada en la praxi de les intervencions conservatives. Si les diverses temporalitats de l'arquitectura cristiana oficiada impliquen la ciclicitat, la direccionalitat i la historicitat,
és dificil trobar una justificaci6 teològica a la pràctica dins els llocs de
culte actius de la «reversibilitat», és a dir, el possible retorn a un estat
previ, la negaci6 de la direccionalitat i de la història i de la seva cicli-

citato La «reversibilitat», en canvi, es pot licitament practicar (o la
poden imposar els organismes de tutela) només en edificis sense accions de culte, destemporalitzats o retemporalitzats, mentre que en les
arquitectures Iitùrgiques actives es mantenen necessaris enlIestiments
sempre contemporanis i estables, malgrat la consciència teològica de
la seva «temporaneitat irreversible», del seu desti ineluctable i escatològic.

Una hipòtesi de treball: restaurar, refuncionalitzar o
retemporafirear?
En resum, pot ser que ens sigui ùtil contextualitzar el problema
que ens plantegem dins un esb6s de raonament més ampli sobre els
arquetips de l'acci6 arquitectònica. Els esquemes mentals que travessen la història de la cultura arquitectònicajudaico-cristiana
apareixen
en els dos models biblics oposats de relaci6 entre espai i sacralitat
narrats en la Gènesi i en l'Apocalipsi, principi i final de les Sagrades
Escriptures. Als origens dels llocs de culte israelitics, el patriarcaJacob
voi assenyalar el «lIoc» de Betel on es va revelar el Senyor construint
la forma més senzilla d'arquitectura
sagrada: capgira la pedra que
havia fet servir de capçal i l'unta amb oli consagrant-Io com a casa
divina: «Aquesta pedra, q1..lehe plantat com a pilar sagrat serà casa de
Déu» (Gèn 28, 22). A l'extrem oposat, l'apòstolJoan contempla, a la
fi dels temps, la baixada de la Jerusalem Nova: «De tempie no n'hi
vaig veure, perquè el seu tempie és el Senyor, Déu de l'univers, junt
amb l'Anyell» (Ap 21, 22).
Al primer cas, un home,Jacob, voi consagrar una pedra de Betel
establint-hi la casa de Déu, però és evident que aquest desig és només
temporal. La mateixa narraci6 biblica explica que l'intent d'apoderar-se de la sacralitat dellloc és humà i temporal: de fet, la precisaci6
segons la qual «Déu es va allunyar de Jacob, dellIoc on havia parlat
amb eli» (Gèn 35, 13) precedeix la segona narraci6 de la construcci6
de l'altar de Betel. EI pilar sagrat és memòria d'una absència, no pas
d'una presència; objecte temporal que sacralitza una presència divina
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En l'església en desus/monument històric, potser,
més que la tutela de la memòria de la sacralitat
de les coses, s'hauria de practicar la tutela de
l'espera d'un esdeveniment que pugui omplir el
buit i tornar a marcar el ritme del temps.

temporal. EI pilar -només
sacralitzat amb el gest d'erigir-lo i untar-Io-, un cop capgirat, es convertirà de nou en una pedra del desert o mantindrà una qualitat sacral intrinseca?
Amb l'Apocalipsi, en canvi, ens trobem davant un model d'arquitectura que provindria directament de la volutant divina (Joan veu la
Jerusalem Nova «baixar del Cel, venint de Déu»: Ap 21, 2), model
d'Església i d'esglésies que quedarà ineludible per la cultura artistica i
arquitectònica cristiana." Tanmateix, precisament en la Jerusalem
ova el temple és absent, perquè se'n declara la inutilitat: «Aquest és
el tabernacle on Déu habitarà amb els homes. Ells seran el seu poble
i el seu Déu serà "Déu que és amb ells"» (Ap 21, 3).
Tot estudiant la història bimillenaria de les arquitectures cristianes i de les seves nombroses i repetides cessacions, resulta inevitable
reconèixer aquesta oposici6: quan i com intentar conservar erigida la
pedra amb què Jacop hauria volgut establir la casa de Déu? O bé,
quan i com veure la presència de Déu en la ciutat sense temple de la
fi dels temps?
En ellloc de culte «actiu», la celebraci6 de l'acci6 ritual memorial realitza una presència real i actual, manifestaci6 d'una tensi6 escatològica.
En ellloc de culte «en desùs», en canvi, podem observar un espai
d'absència i d'espera interrompuda, on el temps torna a fluir de manera cronològica, mesurable, imparable, mecànicament autoreferen-
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19. Vg. el catàleg: La Gerusalemme celeste: "la dimora di Dio con gli uomini" (Ap. 21,3): imma-

gini della Gerusalemme celestedal tu al
Pensiero,

1983); Alessandro

secolo, ed. Maria Luisa Gatti Perer (Milà: Vita e
ROVE"ITA,entrada «Gerusalemme
celeste», Enciclopedia
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The Mediating Roles oJ Architecture (Londres i
20. Thomas BARRlE, The Sacred 1
n- B e een.

XlV

dell'Arte Medievale, VI (Roma, Treccani,

1995), 584-587.

Nova York, Roudedge, 2010).
rlà (Roma-Bari
21. Franco FERRARaIT1, Il ricordo e la tempora t
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