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Il·lustració 187: l’amidament de Hans Roggenkamp a Hildesheim (ROGGENKAMP 1954, 131-133, 135). 
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6. L’origen de l’evidència és l’anàlisi de l’edifici, a partir del seu aixecament precís i de la 

determinació de la unitat de mesura –un peu de longitud poc inferior a la que es dóna 

habitualment al peu romà. La projecció privilegiada és la planta, a nivell de la base de les 

columnes inferiors; però també hi va haver control de les alçades, i té interès estudiar la secció 

longitudinal i els alçats de tots dos costats de la nau central, i les seccions transversals -tant al 

transsepte com a les naus. L’esquema dimensional va ser elaborat amb precisió des del 

coneixement de l’Aritmètica i la Música de Boeci, i es va mantenir a través de les adequacions del 

projecte de l’edifici a mesura que es construïa. 

 

“El requisit previ més important per a l’estudi del disseny arquitectònic medieval és disposar 

d’amidaments acurats”: s’ha dit amb poques variacions moltes vegades,231 i havent-nos allargat més 

amunt en la importància del nombre, ho fem nostre. No, però, sense deixar anotat que hi ha nombre 

sense mida i mida de nombre indiferent: a l’Aritmètica, Boeci estudia la sèrie 6:8:12, harmònica perquè 

(12-8)/(8-6)=12/6, i descriu com s’hi troben tots els acords musicals –quarta, 8/6; quinta, 12/8; octava, 

12/6; octava i quinta, (12-6)/(8-6); i doble octava, 8/(8-6)- al mateix capítol on l’harmonia, en geometria, 

és el cub: òbviament, “l’extensió d’aquesta figura en llargada i amplada, el seu creixement fins al cim de la 

seva alçada, són tals que el seu creixement parteix de la igualtat i arriba a la igualtat”, i no és pas en la 

relació de les dimensions d’aquests seus costats tots iguals que es podrà trobar la sèrie; si “en tots els 

cubs s’observa aquesta mitja que és l’harmonia geomètrica” és perquè “tots els cubs tenen 12 costats, 8 

angles i 6 superfícies”.I Feta la reserva, tornem a l’enunciat del principi: en la forma concreta que 

recollim, és d’Eric Fernie,II i també és ell qui observa, al mateix text, que “el sistema ha d’haver estat 

plantejat per poder establir les longituds que es busquen, i les longituds han de ser analitzades per 

identificar el sistema, i cadascun d’aquests dos exercicis hauria de precedir, idealment, l’altre”; diguem-ne 

dialèctica, diguem-ne circularitat. La circularitat no fa el problema irresoluble ni implantejable -no pas 

més que en d’altres qüestions ben respectables que l’han patida de sempre, com ara la datacióIII- però sí 

que ajuda a fonamentar-ne la imatge de terreny de refugi del fanàtic fantasiós, escarràs de feina i ric 

finalment del seu programa informàtic de creació pròpia -capaç de generar llistats inacabables i gràfics 

decisius-, determinat, per a l’esgotament del proïsme, a ignorar el pertinent recordatori, sempre al 

                                                           
231 “Els manuals d’història de l’art no solen contenir autèntiques plantes dels edificis que citen, o que descriuen. De vegades 
reprodueixen esbossos esquemàtics que permeten fer-se una idea del repartiment de les masses principals. Algunes col·leccions 
publiquen aquests esquemes després d’haver-los fet redibuixar, de manera que el lector creu que disposa de plantes. 
«Documents» com aquests no s’han de fer servir sinó amb la prudència més extrema, perquè n’hi ha prou amb una verificació 
elemental per assenyalar molts casos d’aproximacions barroeres, assimilables a errors purs i simples” (GUERREAU 1 1992, 87). 
El contrari –“mesuro fins al mig centímetre, prenc mesures diagonals redundats i dibuixo de dins enfora [...] el sistema proposat 
ha d’estar dins de les potencialitats dels constructors de l’època” (ADDIS 2002, 71)- no es fa gaire sovint i difícilment és 
disponible (il 187). 
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Il·lustració 188: Jean-Auguste Brutails, mesures històriques de longitud a la Gironda (BRUTAILS 2 1911, 147) 
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mateix Fernie, que “tal com Raper ja va assenyalar el 1760, podem treure qualsevol peu de qualsevol 

edifici”.232 Sobreposar-s’hi cansa i demanar-ho enquimera, però quimeres són el que resulta de 

renunciar-hi, i hi entrarem: de primer, però, pel sistema; i després ens proveirem d’un llistat de 

precaucions. 

 

Peter Kidson explicava el 1990 que 

“la dificultat [en metrologia lineal] ha estat sempre com ancorar la teoria en el terreny sòlid dels 
fets històrics. D’aquí n’ha sortit un estat de fricció més o menys permanent entre els advocats 
de les idees brillants que difícilment posen gaire interès a verificar-les, i els mantenidors dels 
estàndards estrictes de la prova i la probabilitat, que exigeixen una evidència ferma per a cada 
inferència. Els primers van des dels arqueòlegs amb pressa per interpretar les estructures que 
desenterren fins als guillats marginals que veuen ordre i continuïtat allí on tothom veu només 
caos i confusió. Els segons inclouen els pocs historiadors reputats que han dedicat seriosament 
la seva atenció a la matèria”;IV 

no era, però, una qüestió de rigor elemental, i Kidson ho deia amb segones: el rigor més gran havia 

d’anar acompanyat de la inferència més gran. Com a mètode no era nou, ni cap garantia; els fracassos, 

però, els havia conegut més per la banda de l’exigència que per la de l’aventura –perquè són més 

demostrables, és clar; però no deixa de ser una paradoxa-: l’argument de l’estudiós carregat de rigor 

que desacreditava completament les investigacions anteriors per haver-ne tingut poc i que les acabava 

d’anul·lar assenyalant la direcció de recerca finalment correcta oberta a les seves il·luminadores 

intuïcions, per acabar sotmès ell mateix a un tractament idèntic al cap de poc temps, ja havia estat 

escenificat repetidament. Valia per Jean-Auguste Brutails, que el 1911 publicava un seu estudi sobre les 

unitats de mesura utilitzades històricament a la Gironda i les seves equivalències en el sistema mètric (il 

188), on considerava risibles les fonts que havia utilitzat el vescomte d’Avenel el 1894.233 Valia per Paul 

                                                           
232 (FERNIE 15 2002, 3), amb referència explícita a RAPER, M. “Enquiry into the Measure of the Roman Foot”. A: Philosophical 
Transactions, 51/2, 1760, p 774-823, esp 813-814. D’altra banda, alguns dels que s’han donat aquesta tasca cada vegada s’ho 
prenen amb més bon humor: “hem mesurat de l’ordre de 3600 dimensions de petits elements normands i l’anàlisi ha mostrat 
de manera concloent que la unitat principal utilitzada era un peu proper als 280 mm [...] El descobriment d’un peu proper als 
280 mm va ser comunicat en una trobada del Corpus Romanesque el 2004, on va ser rebut diguem que amb una certa manca 
d’entusiasme. No és que em vingués del tot de nou, perquè la presentació per força era una mica aritmètica, i els metròlegs 
pràctics tenen, en general, mala premsa” (SUNLEY sense data). 

233 L’estudi de Brutails, arxiver de la Gironda des del 1889 (BRUTAILS 2 1911), tenia cent cinquanta pàgines –més de seixanta 
de mesures de longitud o de superfície-, no contenia res que no es documentés i cada unitat quedava perfectament situada en 
el territori, amb una introducció plena d’observacions assenyades que servien, entre d’altres coses, per qüestionar la validesa de 
les mesures incloses pel vescomte d’Avenel a la Histoire économique de la propriété que havia començat a publicar el 1894: “per a 
la seva gran obra sobre els preus, el senyor d’Avenel es va informar, deia, sobre l’equivalència de les mesures antigues amb «els 
alcaldes, els notaris, els presidents de les societats d’estudis locals». És una sort veritablement inesperada, obtenir una resposta, 
sobretot una resposta precisa i segura, dels alcaldes, dels notaris i fins i tot, si puc dir-ho, dels presidents de les societats 
d’estudis. Els alcaldes dels ajuntaments rurals, els seus secretaris, els seus guardes rurals, m’han proporcionat, sobre les 
mesures agràries, una certa quantitat de xifres; però aquestes xifres, ha calgut anar-les a buscar sobre el terreny i verificar-les. 
No és pas temerari pensar que el senyor d’Avenel exagera també una mica quan diu que «convé [...] donar per bones les 
nombroses taules que es van preparar als departaments, entre 1790 i 1840, per part dels particulars o pels agents del Govern, 
per establir les relacions de les mesures locals de l’antic règim amb els nostres patrons actuals». D’altres han admès igualment 
com a demostrada aquesta hipòtesi còmoda [...] La veritat és que les taules de concordança, oficials o oficioses, exigeixen 
sempre un control rigorós” (BRUTAILS 2 1911, 17-18). 
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Il·lustració 189: Peter Kidson: relació entre les mesures romanes i les angleses; de menor a major, els quadrats són l’actus quadratus, el d’una jovada de superfície, l’heredium, el 

de 340x340 peus, l’equivalent al bonnier franc i el de 10 acres (la franja tramada és 1 acre) (KIDSON 2 1990, figura 1). 
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Guilhiermoz, que no va deixar passar més de dos anys a assenyalar, el 1913, els errors elementals de 

Brutails en les equivalències i en els procediments de càlcul, les insuficiències o els excessos de les seves 

generalitzacions, i fins les seves mancances documentals;234 que veia la necessitat de seguir l’evolució de 

les unitats en el temps, d’establir-ne la genealogia allí on Brutails es limitava a acumular dades;235 i que va 

ser castigat, i de seguida –al mateix volum de la Bibliothèque de l’école des chartes- per la resposta on 

Brutails,V tot i l’obligat reconeixement dels errors propis, ja apuntava contra el punt feble del seu 

oponent, el que, si hem de creure Peter Kidson, “va fer caure sobre el seu cap el rebuig i la burla del 

món acadèmic”:VI la matemàtica de ficció amb què pretenia fonamentar les transformacions de les 

mesures en el temps236 que, desastrosa com era i sempre amb Kidson, va ensorrar alhora el seu autor i 

la idea mateixa de l’origen antic d’aquestes mesures.237 I val pel mateix Peter Kidson, que el 1990 

aconseguia donar una base molt documentada i ben sòlida -i bella- a l’evolució de les mesures romanes 

                                                           
234 Paul Guilhiermoz va dedicar un article, el 1913 –ara seixanta-dues pàgines, longituds en metres de fins a nou decimals- al 
text de Brutails, on després del petit elogi retòric inicial, “des de fa alguns anys, hi torna a haver estudis de les mesures antigues, 
amb la finalitat de donar una base poc o molt sòlida a les recerques d’història econòmica, en particular a les relatives a la venda 
de béns nacionals. Són les preocupacions que han conduït el senyor Brutails a redactar un treball molt acurat” (GUILHIERMOZ 
1 1913, 267), començaven les objeccions: “però, si les recerques locals són indispensables per fer avançar la ciència 
metrològica, seran, en contrapartida, ben imperfectes si no les guien i les controlen les nocions generals i comparatives. És 
sobretot en aquest punt de vista on ens situarem en les observacions que ens ha suggerit l’opuscle del senyor Brutails” 
(GUILHIERMOZ 1 1913, 267); “cal fer notar (i el senyor Brutails no se n’ha adonat) que aquesta taula, com totes les redactades 
abans de la llei del 19 frimari any VIII (10 desembre 1799) ha d’ésser corregida perquè es basa, no en el metre definitiu, que va 
ser fixat en aquesta llei, sinó en el metre provisional (GUILHIERMOZ 1 1913, 269); “és lamentable que el senyor Brutails, en 
comptes d’adoptar els valors calculats per Lescan i per Gras [...] hagi cregut haver de recalcular-los. En efecte, com que tots els 
elements del càlcul es basaven en avaluacions establertes en antigues mesures de rei, convertides només després en mesures 
noves, és clar que si es vol ser exacte, cal fet totes les operacions en mesures antigues i convertir a nova només l’última” 
(GUILHIERMOZ 1 1913, 270-271); “el senyor Brutails no ha reflexionat gens sobre la gran longitud dels peus de Bordeus” 
(GUILHIERMOZ 1 1913, 279); “sembla que el senyor Brutails no s’ha adonat de la freqüència, entre les mesures agràries que 
estudiava, del tipus de jugerum romà” (GUILHIERMOZ 1 1913, 303); “el senyor Brutails creu equivocadament que [...]” 
(GUILHIERMOZ 1 1913, 314); “el senyor Brutails n’ha deduït que aquestes mesures eren mesures primitives en relació amb el 
jornal. Aquí hi ha una generalització molt exagerada” (GUILHIERMOZ 1 1913, 315); “el senyor Brutails ha reunit un nombre 
bastant considerable de referències de l’últim període de l’Edat Mitjana, sobre les mesures del gra al seu departament; però ben 
poques que siguin prou precises” (GUILHIERMOZ 1 1913, 319); i “sobre els pesos utilitzats a l’Edat Mitjana, el senyor Brutails 
no n’ha trobat texts precisos [...] No hi hem trobat esmentat un text  [...] datat el 1253” (GUILHIERMOZ 1 1913, 328).  

235 Una ambició que va enunciar amb intensitat incrementada en el seu últim text important sobre el tema, el 1919: “les 
mesures s’han engendrat les unes a les altres al llarg dels segles i podem remuntar-nos sense interrupció del nostre metre fins a 
una mesura que es troba al límit entre la història i la prehistòria” (GUILHIERMOZ 2 1919, 98-99). 

236 La resposta de Brutails a la crítica del 1913 havia negat, formalment, l’interès de la recerca històrica de Guilhiermoz: “n’hi ha 
que tracen l’evolució i cerquen l’origen de cada mesura; d’altres, i jo amb ells, en tenen prou, més modestament, calculant a què 
respon aquesta mesura, en una data concreta, en el nostre sistema mètric” (BRUTAILS 3 1913, 620); però el reconeixia 
implícitament, aquest interès, quan entrava en la qüestió de l’evolució històrica i en discutia els mètodes: “la divergència més 
seriosa que ens separa és la de la interpretació dels fets. Deixeu-me que us ho digui amb tota franquesa: trobo en les vostres 
demostracions xifres en abundància, però no hi segueixo cap idea d’argumentació. Amuntegueu material amb un gran esforç i 
gràcies a una erudició poc comuna; em pregunto si construïu teories [...] Em sembla inadmissible que es raoni fins que no s’hagi 
determinat: 1r, com s’ha d’optar entre els valors diversos d’una mateixa mesura; 2n, quines condicions han de satisfer les 
analogies perquè puguin ser preses en consideració; 3r, a quin grau han d’arribar; 4t, en quin sentit poden manifestar-se les 
desviacions sense deixar de ser negligibles; 5è, en quina proporció es pot admetre que la hipòtesi substitueixi la constatació 
formal” (BRUTAILS 3 1913, 625). 

237 “Paul Guilhiermoz [...] havia estat estudiant les supervivències romanes, i n’havia tret la conclusió correcta que si algunes 
mesures medievals eren romanes, aleshores totes, o almenys totes les importants, haurien de tenir una història que s’allargués 
fins a l’Antiguitat. Aleshores es va imposar la tasca de demostrar com s’hauria pogut produir la metamorfosi. Aquesta part de la 
seva empresa va ser un desastre. Algunes de les maniobres que va proposar eren romanticisme matemàtic del pitjor [...] Amb 
això va fer caure en desgràcia la idea mateixa, i és una llàstima, perquè la hipòtesi inicial no era cap bestiesa” (KIDSON 2 1990, 
73). 
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Il·lustració 190: Eric Fernie, la planta de Sankt Gallen traçada amb √2. A dalt, el quadrat que inclou l’església i el claustre (613(617)x602(614)) s’estén amunt i avall en la 

magnitud de la diferència entre la seva diagonal i el seu costat (aproximadament 253 mm); a baix, la longitud total de l’església (426 mm) i la de la nau (301 mm) estan en 
relació √2:1. D’altres relacions anàlogues entre les cotes de la planta a Fernie, The Proportions of the St. Gall Plan (FERNIE 02 desembre 1978).  
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fins arribar a les de les unitats angleses de longitud i superfície a través de √2 –l’acre- i el nombre d’or –

la braça, i per extensió la iarda-,238 a partir de la idea, gens documentada al seu escrit i ben fràgil, que 

“les mesures clàssiques” van ser “transformades en mesures medievals” pels “artesans, i en particular 

pels arquitectes, que no només utilitzaven les mesures amb precisió, sinó que ho feien de manera 

explícitament matemàtica”:239 gens documentada i ben fràgil, perquè el rigorosíssim Kidson estava 

disposat a invocar uroboros afirmant que “potser paradoxalment[!], és l’evidència metrològica la que 

verifica la hipòtesi arquitectònica, més que no al revés” i a rematar el tema suggerint a “qui es resisteixi 

a admetre les afirmacions que aquí s’han fet en relació amb els arquitectes [sobre el seu paper de 

                                                           
238 El quadrat de 10 acres de superfície seria la culminació d’una sèrie de quadrats doblats –mitjançant √2 (il 189)- que 
començaria en l’actus quadratus (120x120 peus romans), continuaria amb el quadrat de 170x170 peus -resultat de transformar 
en quadrada la geometria rectangular d’un jugerum, una jovada (120x240 peus) mantenint-ne la superfície- i passaria després per 
l’heredium (240x240 peus), el quadrat de 340x340 peus –que no està documentat-, el de 480x480 peus, que seria equivalent al 
bonnier franc de 400x400 peus de Guilhiermoz si aquest peus fossin pes manualis, una unitat documentada als agrimensors 
romans (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 372-373), i arribaria finalment als 680x680 peus del quadrat de 10 acres; 
amb l’evidència addicional que la quadratura de la jovada pot fer-se amb deu perxes de 17 peus –també als agrimensors, 
(BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 371): en un text que s’hauria redactat entre el 768 i el 818 (CHOUQUER i 
FAVORY 2001, 270), però que una tradició, recollida per Fernie (FERNIE 05 1985), atribueix a Isidor- de longitud igual -3 mm 
de diferència- a la de la perxa anglesa de 5,03 m; i la braça, o les dues iardes (1,8288 m), estaria en relació àuria amb la perxa de 
deu peus romans (2,96 m), la més comuna. (KIDSON 2 1990). 

239 (KIDSON 2 1990, 74). Kidson assegurava que estava preparant la publicació –“no puc pretendre que imminent”- de la 
informació que havia recollit, també sobre edificis medievals, que permetria demostrar que aquests irracionals “han estat 
realment part del bagatge de la professió arquitectònica en tots els períodes que són del cas”, i que “eren a l’arquitectura el que 
les raons musicals eren a la música, i que es manejaven amb la mateixa barreja de respecte i inventiva perquè se’ls considerava 
els principis primers del disseny”; i historiava –ell, que es reia de Maitland i el seu comitè de pagesos reunit per inventar-se 
mesures!- que, havent capturat “la imaginació dels arquitectes” en “els dies de la formació del pensament matemàtic grec”, 
havien esdevingut “qüestió de costum assimilat, que es perpetuava a través de la successió dels estils” (KIDSON 2 1990, 71 n 1 
i 96-97). Però no li coneixem res més sobre la qüestió, passat de la seva aportació a l’article sobre la proporció en arquitectura 
de The Dictionary or Art, del 1996, on insistia en els plantejaments de 1990: “l’Edat Mitjana... va ser l’autèntic hereu de l’Antiguitat 
clàssica [...] No hi va haver ruptura [...] La diferència real entre l’Edat Mitjana i el Renaixement és que el tema de la proporció 
va ser enlairat del terreny de la pràctica al de la teoria [...] La llista canònica de les raons arquitectòniques incloïa 1:√2, 1:√3, 
1:√5 i la secció àuria. També s’utilitzaven altres raons, com 1:2, 2:3 i 3:4, però els irracionals eren exclusius de l’arquitectura [...] 
Tot i que podria ser que Gerbert i la seva escola [que explica interessats en els irracionals] haguessin entrat en contacte amb 
els matemàtics de l’Antiguitat, potser a través d’intermediaris àrabs, també podrien haver trobat les fórmules en els arquitectes. 
Els dissenyadors de les esglésies paleocristianes, carolíngies i romàniques estaven tan interessats en √2 i la secció àuria com els 
seus successors gòtics [...] Molt abans de la construcció del Partenó, els irracionals ja eren eines utilitzades amb finalitats 
estètiques, instruments matemàtics amb que els arquitectes buscaven la forma del temple ideal [...] Quan els arquitectes 
medievals els van succeir, els irracionals estaven tan sacralitzats pel pes del precedent, que qualsevol suggeriment de prescindir-
ne hauria semblat tan impensable com utilitzar una llengua que no fos el llatí per a la litúrgia”; i tot això, malgrat que “els 
artesans medievals, tot i que estaven familiaritzats amb raons com ara la secció àuria i podien construir polígons prou bé [...] 
consideraven incomprensibles els nombres irracionals” (KIDSON 3 1996, 344-351). Però la referència a Gerbert és equivocada: 
Kidson es refereix a una seva carta a Adelbold, on indica que l’altura d’un triangle equilàter és de 6/7 del costat –d’on resultaria, 
a través d’unes deduccions que Gerbert no planteja ni de prop ni de lluny, un valor de √3 de 12/7 (GERBERT D'ORLHAC 7 
997-999, 702-703), que de tota manera no coincideix amb el de 26/15 que Kidson li atribueix i que Gerbert, sempre 
implícitament, corregeix tot i ser més ajustat: el problema d’aquesta carta no és el dels irracionals, sinó les raons de la 
divergència entre els resultats del càlcul de la superfície d’un triangle que s’obtenen aplicant el mètode de Gerbert i el de Boeci; 
i tampoc no hi ha ni la més mínima referència als irracionals en cap de les altres cartes de Gerbert dites científiques (GERBERT 
D'ORLHAC 8 972-982). Els deixebles de Fulbert de Chartres que Kidson vol fer discutir sobre el valor de √2 –Regimbold de 
Colònia i Radulf de Lieja, que efectivament van mantenir una correspondència polemitzant, entre d’altres qüestions 
matemàtiques, sobre el valor de la hipotenusa del triangle rectangle isòsceles entre el 1010 i el 1028, el primer defensant, a 
partir d’un exemplar de la Geometria de Boeci avui desaparegut, el valor de 17/12 del catet, i el segon el de 7/5 (CANTOR 
1907, 873-874)- tot i que havien estudiat força més que qualsevol artesà, no tenien tampoc cap consciència de què era un 
irracional (TANNERY 1897, 216). Quant a la publicació d’evidència que Kidson havia anunciat el 1990, a la bibliografia del seu 
article de 1996 incloïa un seu From Greek Temples to Gothic Cathedrals: Religious Architecture in the Classical and Medieval Periods, 
en preparació, de què no tenim cap més notícia. 
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Il·lustració 191: relació 2:3 i √2. 
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conservadors i transmissors dels irracionals perquè la metrologia pogués acabar fent-ne ús], que en 

busqui una altra explicació històrica”,VII a veure si se’n surt. Eric Fernie, tot i el respecte que sentia per 

KidsonVIII i la seva tan travada explicació de la transformació de la metrologia romana -que “ha canviat el 

context de qualsevol discussió futura: de ser un guirigall d’unitats divergents, utilitzat comunament pels 

historiadors com a exemple arquetípic de confusió, la metrologia medieval ha esdevingut un lloc on es 

possible discernir l’obra d’unes ments creatives i disciplinades que troben solucions per problemes 

específics”IX- i mal que sovint hagi defensat el predomini històric de la construcció geomètrica en el 

traçat dels edificis240 –i encara, malgrat la seva evident voluntat de no fer sang amb les reunions secretes 

de picapedrers que es passen d’amagat el nombre d’or durant deu segles241-, es considerava obligat a 

arraconar Φ al terreny de la coincidència,X per la innecessarietat i gratuïtat evidents de l’operació de 

creació d’un sistema nou, amb el nou peu i la nova braça que suposadament fonamentava;242 √2, en 

canvi, era tota una altra cosa: la concreció precisa d’aquest seu predomini de la geometria. “Hi ha una 

proporció que ha estat extraordinàriament més popular que qualsevol altra en el disseny dels edificis, la 

raó del costat del quadrat a la diagonal, que és d’u a la rel quadrada de dos, o 1:1,4142”.243 Però ja hem 

assenyalat més amunt quin és l’escassíssim nivell de sofisticació geomètrica que podem admetre, i que la 

detecció de raons molt pròximes a 1:√2 no hauria d’autoritzar cap mena d’entusiasme amb els 

irracionals inconcebibles:244 és tan cert que la diagonal facilita un procediment geomètric per duplicar la 

superfície del quadrat, com que quan algú traça la ben aritmètica i musical raó 2:3 també genera la 

geometria d’un quadrat 2:2 i un altre de girat sobre el seu costat considerat diagonal (il 191); i és 

convenient ser conscient que, de les possibilitats d’interpretació de √2 -o de 34/24- que apareixen per 

aquí, algunes són estrictament recreatives. 

 

Val a dir que Fernie admet que “tot i que la projectació amb base geomètrica va predominar a l’Edat 

Mitjana, alguns dissenys van ser fixats indubtablement a partir de les dimensions; és així tant a partir de 

descripcions contemporànies com de l’existència d’edificis on les dimensions de conjunt i de molts 

                                                           
240 “Sembla que la majoria dels dissenys arquitectònics premoderns del món occidental es van fixar geomètricament” (FERNIE 
09 1990, 230).  

241 Tot un gènere literari: “al segle XIV apareixen a Anglaterra i França els primers texts que donen testimoni de l’existència 
dels «rancs maçons», amb un estatut privilegiat i possessors de fórmules gelosament guardades. La tradició, sens dubte, és molt 
més antiga. L’art de construir participa de la màgia i exigeix, com ella, iniciació i llenguatge esotèric” (ZUMTHOR 1993, 91-92); 
El pare de Gargantua tampoc no va tenir cap dubte, durant mig segle, de la bondat de l’educació que estava pagant al seu fill; 
però va haver d’acabar acceptat que, al noi, “més li valdria no aprendre res que no pas aquells llibres amb aquells preceptors, 
perquè el seu saber no era sinó bestiesa i la seva saviesa romanços” (RABELAIS 1534, XV). 

242 Una operació, d’altra banda, del tot contradictòria amb els plantejament del mateix Kidson: v nota 237. 

243 (FERNIE 09 1990, 230). I això, en particular, per a moments poc posteriors al que ens interessa: “una gran majoria de les 
esglésies anglonormandes comparteixen un sistema de proporcions basat en la relació entre el costat del quadrat i la diagonal, 
1:√2. Entre molts altres aspectes del disseny, això sol relacionar el costat del claustre amb la longitud de la nau” [...] La nau de 
Durham no es va fixar a partir d’un nombre determinat de trams idèntics, sinó que es va intentar encaixar els trams en una 
longitud determinada” [...] A les esglésies anglonormandes, la longitud de la nau i la distància entre l’extrem oest de la nau i la 
corda de l’absis estan en la mateixa relació 1:√2” (FERNIE 12 1993, 89). 

244 v el text que remet a les notes 121 i 122. 
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Il·lustració 192: Joan amida el santuari (Ap 11,1). 192a. Beat de Facund (1047). Madrid, Biblioteca Nacional, ms Vitrina 14.2 f 176v. 

192b. Beat de Sant Sever (mitjan XI), BNF, lat 8878, f 150v. 
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elements són enters d'una unitat particular”.XI Norma o concessió, de moment tant és; postular la 

importància del quantificable en el projecte de l’església de Sant Pere de Rodes no força els texts, sinó 

que s’hi fonamenta. Hi ha l’evidència bíblica de Sa 11,20, “Déu ho ha fet tot en nombre, pes i mesura”, i 

la seva continuada aparició en Agustí,245 en Teodulf246, en Raban Maur247 o en Roswitha de 

Gandersheim,248 i també d’Isaïes, “Qui ha mesurat les aigües amb el palmell de la mà, / i amidat els cels 

amb el pam, / i tota la terra amb un terç de mesura, / i ha pesat les muntanyes amb la bàscula / i els colls 

amb la balança?” (Is 40,12), de l’àngel que amida a Ez 40,3, a Za 2,5-6, a Ap 21,15 i de Joan que fa el 

mateix a Ap 11,1 (il 192),249 per assegurar la matemàtica de la Creació, altrament ben a l’abast de la 

comprensió del qualsevol, perquè “si no hi hagués una certa harmonia que unís les diferències i les 

potències contràries dels quatre elements, com podria ser que convinguessin en un sol cos i 

màquina?”.XII Hi ha, més en particular, l’exegesi d’Agustí que veu en la successió del nombre, el pes i la 

mesura els moments d’una gènesi que, si fos humana, serien successius: “No que Déu sigui mesura, ni 

pes, ni nombre, ni tot això alhora [...] però perquè la mesura fixa a tota cosa el seu mode, i el nombre 

procura a tota cosa la seva forma i el pes du tota cosa al repòs i l’estabilitat, és primordialment, 

veritablement i singularment tot això, que tot ho acaba i tot ho forma i tot ho ordena”.XIII Hi ha la 

utilitat de treballar amb el material per trobar-hi analogies que permetin plantejar com arribar al 

superior,250 i la convicció que en aquest terreny hi ha seguretats: “que [...] u i dos no siguin tres, i que 

                                                           
245 “Tanmateix, arreu on vegis mesures i nombres i ordre, pregunta per l’artífex. I no trobaràs sinó que allí on hi ha la summa 
mesura, el summe nombre i el summe ordre, allí hi ha Déu, de qui s’ha dit amb molta veritat que tot ho ha disposat en mesura, 
nombre i pes” (AGUSTÍ D'HIPONA 3 388-390, I,16); “En ell esperem poder trobar una imatge de Déu reflex de la seva Trinitat, 
si aquest Déu ajuda els nostres esforços, ell que, tal com ho mostra la creació i l’Escriptura ho testimonia, ho creà tot amb 
mesura, amb nombre i amb pes” (AGUSTÍ D'HIPONA 4 399-419, XI, XI); “Cap forma, en efecte, cap estructura, cap harmonia 
de les parts, cap substància qualsevol que en sigui la naturalesa, que pugui tenir pes, nombre i mesura, res no existeix sinó per 
aquest Verb, i aquest Verb Creador del qual s’ha dit tot ho has disposat en mesura, nombre i pes” (AGUSTÍ D'HIPONA 6 406, 
I,13) “La teoria del nombre no s’ha de considerar amb lleugeresa, perquè queda molt clar en molts passatges de la Sagrada 
Escriptura quin gran valor cal donar-li. No és per no res, que s’ha dit en lloança de Déu que heu ordenat totes les coses en 
mesura, nombre i pes” (AGUSTÍ D'HIPONA 7 413-426/427, XI,30). 

246 v més amunt, al capítol 4, la citació dels Libri Carolini. 

247 “Car es llegeix en el llibre de la Saviesa que Déu ho ha disposat tot en mesura, nombre i pes. En les quals tres definicions, 
segons crec, s’hi poden distingir aquestes coses: que en la mesura hi ha la qualitat, en el nombre la quantitat, en el pes la relació 
[ratio]” (RABAN MAUR 4 842-846, XVIII, II). 

248 “És en això que cal lloar la saviesa suprema del Creador i la ciència admirable de l’Artesà del món que, no content d’haver 
creat al principi l’Univers a partir del no-res, ha disposat totes les coses segons el nombre, la mesura i el pes, ha permès el 
descobriment de ciències sorprenents i través de la successió dels temps i de les generacions humanes”. (ROSWITHA DE 
GANDERSHEIM 1 972c) 

249 Entre els segles VI i VIII, “Primasi d’Hadrumetum, Beda, i també Ambròs Autpert van reconèixer en l’àngel de la cana que 
mesura la ciutat, les seves portes i les seves muralles, una figura simbòlica del Crist-Saviesa” (CHRISTE 10 gener-març 1988, 
30); força abans, doncs, d’aquell “saber mesurar les coses significava saber-les comprendre” de Wölfflin esdevingut aforisme 
(Die Kunst Albrecht Dürers, Múnic: F. Bruckmann, 1905; però en manegem la traducció anglesa, The Art of Albrecht Dürer, Londres, 
Phaidon Press Ltd, 1971, p 283).  

250 “En aquests objectes que són a l’origen de la visió, hi ha, doncs, una mena de mesura; en canvi, en les visions mateixes, hi ha 
el nombre. Pel que fa a la voluntat que les uneix, les ordena i en fa d’alguna manera un tot únic, i que, descansant-hi, no fixa el 
desig de percebre o de fer-se representacions sinó en els objectes en què pren forma la visió, fa el paper de pes. És per això 
que, diguem-ho per endavant, aquests tres atributs, mesura, nombre i pes, es troben en totes les coses. Per ara, he desmostrat, 
com he pogut i amb els arguments que he pogut trobar, que la voluntat que uneix l’objecte visible i la visió com a terme 
engendrador i terme engendrat, sigui en la percepció, sigui en la representació, no podia ésser anomenada terme engendrador 
o terme engendrat. El temps m’empeny ara a cercar aquesta mateixa trinitat en l’home interior, i, a partir d’aquest home animal 
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Il·lustració 193: església de Sant Pere de Rodes Relacions musicals i sesquiquarta. 
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dos no respongui a u en el doble, ningú dels morts no ha pogut fer-ho, ningú dels vius no pot, ningú dels 

qui vindrà podrà”.XIV Hi ha la consciència que l’obra humana té l’ordre de la divina per model, i així 

Teodoric, per mà de Cassiodor, escriu a Boeci que els principis que regulen el sistema monetari són els 

mateixos de l’aritmètica de Déu: 

“això mateix que s’anomena aritmètica es manté com una raó certíssima enmig de les 
ambigüitats del món [...] Ordre evident, disposició bella, coneixement simple, ciència estable, 
que conté el superior i protegeix el terrenal. Què existeix, que no tingui mesura o que estigui 
enllà del pes? Tot ho conté, tot ho modera i tot en treu la bellesa [...] La sorra del mar, les gotes 
de la pluja, els estels brillants estan continguts en la quantitat numerable. Per al Creador, en 
efecte, tota criatura seva és segons el nombre, i res del que arriba a l’existència no pot 
prescindir d’aquesta condició. I [...] tot i que les monedes poden semblar menyspreables pel seu 
ús comú, hauríem de adonar-nos  de la raó tan gran amb què van ser arranjades pels homes 
d’abans. Van decidir que sis mil denaris farien un sòlid amb la finalitat que el cercle de metall 
brillant, com si fos or solar, signifiqués la durada del món. Quant al sis, que la sàvia antiguitat va 
definir amb raó com el nombre perfecte, van donar-li el nom d’unça, que és la primera unitat de 
mesura; i comptant-la dotze vegades, com els mesos, van fer que la lliura seguís el pas de l’any. 
Oh, les invencions dels savis, la saviesa dels avantpassats! Cosa exquisida és, allò que es 
distingeix necessari per a l’activitat humana i que conté un nombre tan gran dels arcans de la 
natura”.XV 

I ençà del marc hi ha disponible el material que pot fer de manual, la Institutio Arithmetica i el De Musica 

de Boeci. Hi ha l’ús de les proporcions musicals als dibuixos arquitectònics de les bíblies de Ripoll i de 

Rodes, que hem assenyalat més amunt. I hi ha, tot en mides interiors lliures i amb toleràncies que ens 

semblen admissibles,251 que la longitud de les naus és igual que la del transsepte (il 193), i tenim 1:1; que 

                                                                                                                                                                                           
i carnal, anomenat exterior, del qual tanta estona he parlat, a tendir vers les realitats interiors. En ell esperem poder trobar una 
imatge de Déu reflex de la seva Trinitat, si aquest Déu ajuda els nostres esforços, ell que, tal com ho mostra la creació i 
l’Escriptura ho testimonia, ho creà tot amb mesura, amb nombre i amb pes”  (AGUSTÍ D'HIPONA 4 399-419, XI, XI). 

251 Els dibuixos dels segles X i XI mostren l’ús de la cana de mesurar; i el 720, Beda havia utilitzat la imatge de l’ús d’un cordill 
per mesurar el Tabernacle –no per traçar-ne la planta, com havia entès equivocadament George Hardin Brown (G. H. BROWN 
1995, 3); el cordill, com la cana, mesura, i ja és així en altres seves aparicions a la Bíblia: “aixecant novament els ulls vaig veure 
una visió: heus aquí un home que tenia a la mà un cordill d’amidar. Jo li dic: on vas? Ell em respon: a amidar Jerusalem per veure 
la seva llargària i la seva amplària” (Za 2,5-6)-: “[Ex 26,12-13] Quant al sobrant dels tapissos de la tenda, la meitat del tapís sobrer 
penjarà darrere del tabernacle. I la colzada d’un costat i la colzada de l’altre costat que sobrarà del llarg dels tapissos de la tenda, 
penjarà sobre els costats del tabernacle, a l’una part i a l’altra, per cobrir-lo. Perquè això s’entengui més bé, cal discutir tota la posició 
del Tabernacle. Hem dit que les parets del Tabernacle, que es componien de posts i columnes, tenien trenta colzades de 
longitud, deu colzades d’amplada, i igualment deu colzades d’alçada. Si algú volia tirar un cordill per l’amplada de l’edifici, per 
exemple de la base d’una post del costat sud fins a la base de la post del davant al costat nord, aquest cordill hauria de tenir 
trenta colzades de longitud, és a dir, deu colzades per pujar la paret del sud, deu més per anar de paret a paret, i les altres deu 
per baixar la paret nord. Igualment, si es volia tirar el cordill per la longitud de l’edifici, és a dir, de la base de les columnes 
amunt i per la longitud de tota la casa fins a la paret occidental, i després baixar fins a la base, el cordill tindria una longitud de 
cinquanta colzades, deu per pujar dalt de les columnes, trenta per la longitud de la casa, i deu per baixar les posts de la paret 
occidental. Vist això, considereu com aquestes mesures que hem dit poden encaixar amb les mesures de les cortines que 
cobrien la casa [...] Pengeu les cortines, que tenien una longitud de vint-i-vuit colzades i poseu-les a la casa que mesura de través 
trenta colzades, i adoneu-vos que si pengen igualment a banda i banda de les deu colzades que hi ha entre les parets, tant en la 
pujada com en la baixada de les parets tenen nou colzades, de manera que no poden tocar el terra, sinó que queden altes d’un 
peu [...] Així hem explicat breument aquesta cosa dificilíssima tal com l’hem entesa, però estem del tot disposats a aprendre 
coses més veritables si algú vol ensenyar-nos-les” (BEDA EL VENERABLE 3a 720, II, 488-581). La precisió que es pot esperar 
d’aquests instruments –que ja eren els de l’àngel d’Ezequiel (Ez 40,3), tot i que, com observa Harald Kümmerling, en cap 
moment l’àngel no fa servir el cordill, i sí la cana (KÜMMERLING 1984)- és limitada. Guerreau va assenyalar que “l’ortogonalitat 
no era una preocupació prioritària dels constructors d’aquestes esglésies [...] La cura en el paral·lelisme era molt superior a la 



 

110v  

 

  
Il·lustració 194: planta de Sankt Gallen, (c 819-826), detalls (acotació en peus). 
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l’amplada de les naus és la meitat de la seva longitud, 1:2; que la longitud total, naus més capçalera, 

triplica l’amplada de les naus, 1:3; que l’amplada lliure del transsepte és la quarta part de la seva longitud, 

i en surt 1:4; que la relació entre la longitud del transsepte i la total de l’edifici és 2:3;252 i que la que hi 

ha entre l’alçada màxima de la volta i la longitud de la nau fins al transsepte és 3:4.253 Igual, doble, triple, 

quàdruple, sesquiàltera i sesquitèrcia entre les mides principals, i encara, si busquem la sesquiquarta 4:5 

dels dibuixos, la trobarem entre l’amplada al transsepte i la longitud des del mur oest fins a l’entrada de 

l’absis: no sembla que calgui ser un guillat per començar a establir el sistema des de l’estudi d’aquestes 

magnituds, i a buscar un peu que pugui mesurar-les. Dit altrament, la molt conservadora hipòtesi que 

l’església es va proporcionar utilitzant els pocs texts sobre proporció que qui decidia tenia al seu abast 

és creïble.254 

 

Prudència, però. Per començar, no és segur que hàgim de buscar precisament un peu: la Bíblia mai no el 

fa servir;XVI John J. Roche assegura que “el peu romà va quedar ben establert a l’Europa occidental 

durant l’època romana, però sembla que va anar perdent importància després de la caiguda de 

l’Imperi”;XVII tenim texts de cap a l’any 1000 que mesuraven habitatges privats en braces;XVIII la crònica de 

Sant Benigne de Dijon, d’entre el 1001 i el 1031, que explicava l’actuació de Guillem de Volpiano a 

l’edifici, el mesurava en colzades;XIX sabem també que “a la documentació del comtat de Barcelona, des 

dels inicis de segle X, s’usa com a mida de longitud, per amidar cases, murs, patis i terres, el destre o 

                                                                                                                                                                                           
que es posava en l’ortogonalitat. [...] aquesta cura en el paral·lelisme estava repartida molt desigualment […] en la nau […] els 
dos murs […] gairebé no es separen de l’eix longitudinal, mentre que el mur de façana i l’arc triomfal convergeixen amb una 
freqüència notable. [...] Els observadors atents saben que aquests dos eixos [el de la nau i el del santuari] són ben sovint no 
colineals” (GUERREAU 5 1998, 189-190); i també que “hi ha indicis que fan suposar que, quan es tractava de traçar a terra un 
rectangle de dimensions donades, es considerava suficient prendre una mesura de llargada i una d’amplada, corresponents més 
o menys a les mitjanes del rectangle, i que els quatre costats es fixaven aproximadament [...] cap mur medieval no és 
estrictament vertical ni perfectament rectilini [...] Cal tenir en compte, d’altra banda, quines podien ser les exigències de 
precisió del mestre d’obres medieval. A partir d’impressions diverses tretes de les nostres observacions i les nostres anàlisis, 
pensem que podem suggerir , sempre com a hipòtesi de treball, que una exactitud d’execució de l’ordre del 2% era considerada 
tolerable [...] això pot semblar molt: ±50 cm per a una dimensió de 25 m. En realitat, la cura que es posava en les mesures 
variava, i d’aquí les regles [...] enunciades més amunt: poca preocupació per l’ortogonalitat, però establiment relativament 
correcte d’algunes dimensions considerades essencials, i finalment col·locació aproximada dels elements intermedis” 
(GUERREAU 1 1992). 

252 I aquí el quadrat girat que hem descrit més amunt. 

253 La volta és inclinada i el paviment també ho era; prenem com a nivell inferior el de sota el plint de la base de la columna de 
l’arc triomfal: d’aquí al cim de la volta hi ha 14,78 m. L’horitzontal del tall de la pedra del terreny que serveix de base al quart 
suport del costat de l’Epístola, el primer des de la porta, queda més amunt, gairebé al nivell del pla entre aquell plint i el tor 
inferior: d’aquest altre nivell al punt més alt de la volta al mur de l’entrada hi ha 14,72 m, la mateixa distància. 

254 Roggenkamp va proposar-ho el 1954 per a Sant Miquel de Hildesheim: “l’entramat numèric dels admirables edificis otonians 
no hauria de ser banalitzat per una interpretació que volgués fer-ne dependre l’essència d’un joc numèric. La investigació es 
protegeix d’un error com aquest concentrant-se en les lleis de l’harmonia d’on procedeix l’entramat numèric, que el sapiens 
architectus manejava” (ROGGENKAMP 1954, 137). A partir d’aquí, Roggenkamp es remet a l’harmonia en Boeci, explica com 
Bernward en coneixia els escrits i mostra com les dimensions que reconeix en l’edifici s’ajusten a la sèrie de numeri solidi del 
tetràedre: en particular les longituds exteriors de cada una de les peces principals que pot mesurar sobre l’eix de l’església. 
Explica com el Vitruvi del Harley 2767 del British Museum va pertànyer a Goderam i conclou que “des de la tripartició 
altmedieval de l’arquitectura en dispositio, constructio i venustas, la tasca principal de Bernward hauria estat la disposició, i la de 
Goderam la construcció. El bisbe Bernward, el savi; l’abat Goderam, el magister fabricae; Vitruvi i Boeci, mestre i model de tots 
dos; aquestes són les forces que racionalitzen Sant Miquel” (ROGGENKAMP 1954, 148). Val a dir, però, que Boeci en proposa 
moltes, de sèries de nombres, i que allà on Roggenkamp troba la seva no és visible. 
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Il·lustració 195: planta de l’església del monestir de Sant Miquel de Cuixà (fragment), amb correccions. 195a. Longituds de 33 colzades / 195b. Amplades de 40 pams o de 40 

peus. 
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dextre”.XX Tot això no vol dir que el peu no fos ben present: Vitruvi no havia deixat pas de mesurar en 

peus; Isidor i Raban Maur donaven la dimensió dels catets de l’escaire en peus -la de la hipotenusa en 

peus i polzades-;XXI la planta de Sankt Gallen es va acotar en peus;XXII Adamnan explicava que Arculf 

havia mesurat en peus la tomba de Crist,XXIII i Beda –que als comentaris bíblics feia servir, naturalment, 

la colzada dels originals que interpretavaXXIV- va mantenir el peu quan li va resumir el text;XXV els 

problemes de les Propositiones ad acuendos iuvenes es plantejaven majoritàriament en peus -i 

minoritàriament en colzades i en perxes-,XXVI i aquest predomini del peu va créixer encara molt més a la 

Geometria Incerti AuctorisXXVII -tot i que continuaven utilitzant-s’hi colzades i perxes-; el monjo Garcies 

feia servir peus i mitjos peus quan explicava Cuixà –i també, sí, passos, pams i colzades-;255 els Costums 

de Cluny, dits de Farfa, d’abans del 1049, descrivien Cluny II en peus;XXVIII contra Roche, Guerreau 

assegura, després de nombrosos amidaments, que el peu, i en particular el peu romà, era la unitat 

fonamental: “el peu romà clàssic estava present massivament entre el segles IX i mitjan XII”;XXIX i en els 

aixecaments i la bibliografia que han generat, l’acceptació que el mòdul ronda els trenta centímetres, cinc 

amunt, cinc avall, ha estat pràcticament universal.256 La qüestió no és menor: 8 i 9 peus designen les 

                                                           
255 “[En morir el comte Sunifred II de Cerdanya, l’abat] Garí, [...] construí agradablement el santuari del Sant dels Sants, dit 
presbiteri, i el seu paviment; allí hi assentà amb tot l’honor l’altar del príncep Miquel, sobre quatre belles columnes hexagonals: 
de fora, totes les cares eren polides per l’habilitat de l’artista, i de dins eren buides. Sobre aquestes columnes hi reposava, 
encastada, una mesa de gran magnitud -més precisament, llarga de tretze mitjos peus i ampla de nou. [...] Oliba [...] va construir 
sobre l’altar un propiciatori, com el benaurat Moisès, amb un art magistral... va posar les quatre bases a una distància d’un pas 
des de la part baixa de l’altar, i va alçar columnes de set peus d’alçada de marbre roig i pedres especials” (GARCIES 1043-1046, 
col 1446 i col 1451). Ens referim en el text, més avall, a les mides específicament arquitectòniques de Garcies. Quant a Garí, se 
l’ha volgut viatger per Terra Santa: “altre d’aquests viatgers arquitectes és l’abat Garí de Cuixà, antic abat de Sant Pere de Lesat, 
en terres del Llenguadoc, qui féu les obres del monestir pirenenc de Sant Miquel de Cuixà, de pla anàleg a Saint-Philibert de 
Grandlieu, amb la complicació de passos que menaven a un altar darrere l’absis; home de qui anys després els monjos parlaven 
encara amb admiració hiperbòlica i de com féu ràpidament l’obra i de la bellesa amb què ornà sa coberta. Garí era un gran 
viatger: havia corregut la Itàlia des de Venècia a Monte Cassino [...] [en nota: “Orationis gratia per diversas regiones peregrinari 
solitus fuerat. Estigué dues o tres vegades a Terra Santa (Vita Sancti Romualdi Abbatis, per Sant Pere Damià). Acta Sanctorum 
Ordinis Sancti Benedicti, VIII, p 246]”  (PUIG I CADAFALCH 2, La geografia i els orígens del primer art romànic 1930, 83); 
també “al final del segle X, Garí de Cuixà visità Roma, Jerusalem, Venècia i la Toscana” (COMES 2004, 85); en l’edició que 
consultem de la Vita Sancti Romualdi Abbatis, a PL 144, V,433, 960, Pere Damià diu efectivament que “quidam autem venerabilis 
abbas, Guarinus nomine, ex ulterioris Galliae finibus orationis gratia per diversas mundi regiones peregrinari solitus erat”, però 
no sabem trobar-hi cap notícia de quines havien estat aquestes regions del món. 

256 Roggenkamp obtenia la longitud del peu de Hildesheim a partir de l’altura de l’ordre de la nau central, on buscava quines 
parts podien mesurar-se en alçada en unitats senceres o mitges (ROGGENKAMP 1954, 123-126); “aquesta autora va mesurar 
una sèrie d’esglésies romàniques, construïdes en una àrea entre Clarmont d’Alvèrnia a l’oest i el llac de Neuchâtel a l’est, per 
trobar la longitud del «peu» utilitzat en cada cas” (SUNDERLAND 2 octubre 1959, 95); a Cluny, Conant trobava mòduls 
diferents per a Cluny A, Cluny II i Cluny III, però sempre peus (CONANT 5 1968); David Walsh va trobar el peu de 29,5 cm a 
l’abadia de Bordesley (WALSH 1980, 110); “l’amidament [de Santo Stefano Rotondo, fet pels mestres enviats a Roma per 
Guillem de Volpiano] es va fer amb mides precises en peus romans, de 0,297 metres” (SANABRIA desembre 1980, 530); 
“Kreusch ha demostrat que el perímete interior de l’octògon [de la capella palatina d’Aquisgrà] mesura 144 peus” (ROSSI i 
ROVETTA 1983, 92); “[al creuer de Sant Urbà de Troyes] hi ha una de les poques dimensions [...] que poden expressar-se en 
un peu creïble: amb una mesura romana de 0,294 metres, forma un quadrat de 36 peus de costat [...] La planta de Saint-Ouen, 
com la de Sant Urbà, conté un codi exquisidament simple [...] un macromòdul quadrat que emmarca el transsepte i els trams 
immediats i arriba fins a la paret exterior del cor mesura exactament [...] 120 peus reials” (DAVIS 1 i NEAGLEY 2000, 172-
174); “[A San Miniato, a Florència] el mòdul de la nau i les naus laterals és de 17 peus romans [...] L’he trobat [el peu romà] 
també a Le Puley, al nord-oest de Tournus, i a Bourbon-Lancy al Bourbonnais, que és una «còpia» de Cluny II” (ADDIS 2002, 
67); Marie-Thérèse Zenner discutia una unitat de 28 cm a Sant Esteve de Nevers, del tercer quart del segle XI (ZENNER 1 
2002, 28-29); Ellen M Shortell formulava que, tot i que “els constructors medievals treballaven principalment amb raons 
geomètriques [...] els constructors treballaven també amb canes de mesurar de dimensions donades i certament mesuraven les 
dimensions crítiques en peus sencers”, i mesurava la col·legiata de Sant Quintí, del 1257, en peus de 29,6 cm, amb reserves 
sobre la seva exactitud (SHORTELL 2002, 127-128); Nancy Wu mesurava en peus de 29,7 cm la capçalera de la catedral de 
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Il·lustració 196: primer eix previst per a l’església de Sant Pere de Rodes. 196a, a la cripta / 196b, a nivell de la nau. En vermell, perímetre de l’església girat sobre aquest eix. 
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mateixes distàncies que 5⅓ i 6 colzades; 5⅓ i 6 junts no són res; però entre 8 i 9 hi ha una relació 

musical que pot haver estat objecte d’elaboració; les unitats són importants perquè els nombres són 

importants,257 més importants que les distàncies absolutes258 i potser més també que les raons 

proporcionals. Si comencem mesurant l’edifici en metres i centímetres és només instrumentalment i 

com a primer pas; però, per al segon de determinar la unitat, la precaució de considerar que n’hi pot 

haver més d’una que faci sentit és obligada. 

 

En segon lloc, si no ens equivoquem quan busquem l’home de la idea entre els lectors de Boeci, el 

vessant antropològic de les unitats utilitzades tendeix a ser irrellevant; però si no era d’aquests, no. 

Frederic William Maitland, a finals del segle XIX, va desenvolupar extensament la idea que “les úniques 

mesures per dimensionar les coses amb què la naturalesa va dotar l’home natural són les seves 

extremitats. Per a les coses que maneja utilitza el polze, la mà oberta, l’avantbraç; per a la terra que 

trepitja, el seu peu i la passa. Pels espais grans i les distàncies llargues ha de recórrer a les «unitats de 

temps treballat», què es pot llaurar en un dia, en un matí”:XXX amb aquest plantejament, que aquí 

s’hagués optat pel peu i allà pel destre podria aclarir moltes coses. El pas següent, per Maitland, venia del 

                                                                                                                                                                                           
Reims (WU 2002, 154); “[a Beauvais] la unitat del peu local, coneguda com a peu picard, es corresponia aproximadament amb 
el peu romà de cap a vint-i-nou centímetres i mig [...] La volta de la nau d’Amiens té aproximadament quaranta-dos metres i 
mig sobre el paviment, que són 144 peus locals [...] A Beauvais, tanmateix, sembla que els constructors van utilitzar el peu reial 
per calcular l’altura adequada de la clau de volta” (MURRAY 3 2002, 171-173). Richard Gem, en canvi, va mesurar en colzades 
les restes de la primera catedral de Salisbury (GEM 2 1990, 17). 

257 La naturalesa mateixa del camp on ens trobem exclou, doncs, plantejaments que en d’altres que treballen la mateixa època 
són els normals. L’anàlisi de molts aspectes de la nutrició altmedieval fa recomanable el maneig de les calories, i Jean-Pierre 
Devroey, que s’hi dedica, ha de considerar central la qüestió de la conversió: “L’historiador prudent adopta les precaucions més 
extremes quan es tracta d’aventurar-se en el regne de les unitats de mesura altmedievals. Si l’historiador rebutja l’opció de 
convertir les mesures antigues en les modernes utilitzant les ben segur que discutibles taules de conversió, el que està fent, 
simplement, és desertar, abdicar davant de la divina incertesa de la història. S’abandona a la poesia impenetrable dels bonniers i 
settiers, ansanges i hommées, livres i hémines. L’historiador que vol, en canvi, caracteritzar dins d’un marc més realista els homes i 
les institucions que estudia, pot triar l’opció difícil d’intentar la conversió en litres, quilograms, tones, hectàrees i fins calories. 
Qui podria blasmar-lo per intentar elucidar i fer més intel·ligibles les poques dades a l’abast de l’especialista altmedieval? Però 
cap d’aquestes aproximacions no afronta el nucli del problema, és a dir, la dificultat d’arribar a mètodes de conversió en què hi 
pugui haver acord i que es puguin perfeccionar” (DEVROEY 1 març 1987, 68); en el nostre terreny, les unitats decimals –i 
qualssevol altres que no siguin les originals- són mudes de sempre: “estant a Roma a l’època de la meva joventut, mesurava els 
edificis i les antiguitats segons la cana i el peu del Rei, tal com es fa a França. Un dia que mesurava l’arc triomfal de Santa Maria 
nova [...] el cardenal de la Santa Creu, aleshores només un simple bisbe (però després cardenal i Papa amb el nom de Marcel, 
home molt docte en diverses ciències i també en arquitectura [...] amb un gentilhome romà que es deia misser Vincencio 
Rotholano [...] em van pregar que els visités [...] cosa que jo vaig fer. Allà em van aconsellar [...] que no mesurés les dites 
antiguitats segons el peu de França, que era el peu del Rei, perquè no era tan a propòsit com el pam romà, amb el qual es 
podien jutjar millor els antics edificis que amb ell havien estat conduïts i no amb altres mesures, i també amb el peu antic, i em 
van donar aleshores de l’un i de l’altre les mesures, longituds i divisions tal com ara us les proposaré [...] Després de 
l’advertiment dels dits senyors tan doctes i savis, ja no vaig voler fer servir més el peu del Rei, sinó el peu antic i també el pam 
romà [...] No vull dir que no es pugui mesurar bé amb qualsevol mesura [...] però no hi ha mesura més a propòsit que el dit peu 
antic” (PHILIBERT DE L'ORME 1567, V,I). Si se’n prescindeix, com més avançada és la base matemàtica amb què es treballa més 
abocat està l’esforç a l’exploració de les belleses del propi mètode i menys rendiment es pot treure dels seus resultats (GURT i 
BUXEDA 1996), (BUXEDA I GARRIGÓS 2008). 

258 Amb tants precedents com es vulgui, en això; entre els temples grecs, des del de fusta dels segles VIII i VII fins als més 
notables del segle V aC, “alguns [...] eren coneguts com a hekatompeda, o edificis de cent peus [...] Si cent era el nombre 
perfecte per a un sacrifici, també podia ser el nombre perfecte per a un temple, que també era una ofrena al déu. Certament el 
nombre, i no la mesura, és important, perquè d’altres temples incorporaven la mesura no de cent peus doris, sinó de cent 
colzades jòniques” (ONIANS 1988, 9-10). 
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Il·lustració 197: monestir de Sant Pere de Rodes, des del nord-oest; la creu vermella indica el nivell del paviment interior de l’església a l’angle nord-oest 
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poder: “els impostos són la gran força que genera les unitats estàndard de mesura de la terra. Més 

endavant, un rei estableix quantes polzades hi hauria d’haver en les mesures de roba”:XXXI un peu és una 

part del cos, però “una mesura és una idea”,XXXII i una idea generada pel poder polític. Sembla que a 

Catalunya, entre Carlemany, a finals del segle VIII, i Jaume I, al segle XIII, el poder polític no va fer cap 

esforç per unificar mesures, i de fet res que fos àmpliament efectiu fins a les Corts de Montsó del 

1585,XXXIII i si havíem de seguir Maitland i el seu bon salvatge, al voltant de l’any 1000 hi hauria camp per 

a l’antropologia. Contràriament, i al marge de la cancelleria, la manera com Gerbert relaciona les 

mesures a la seva Geometria, que amb diferències menors és la dels agrimensors romans,XXXIV és ben bé 

la pròpia d’un sistema ben travat amb equivalències fixades que es pot recórrer en qualsevol sentit: amb 

independència de per on vagi la discussió sobre el funcionament de les unitats de mesura al camp i a les 

fires, és segur que els de la biblioteca tenien regla. 

 

Totes dues qüestions –quina o quines unitats hem de buscar, i dins de quin sistema si n’hi ha cap- es 

superposen amb la tercera i la quarta que cal obrir –quina és l’equivalència d’aquestes unitats; quines són 

les magnituds que és rellevant mesurar- en la discussió del text, d’entre els que invocàvem suara, més 

proper en tema, temps i lloc a la construcció de Sant Pere de Rodes: l’epístola on Garcies259 dóna, cap al 

1043, mides de Sant Miquel de Cuixà que, en principi, encara es podrien comprovar ara, 

“[el comte Sunifred II de Cerdanya], varó digne, fortificat amb l’ajut evangèlic, va disposar els 
fonaments més imponents amb pedres comunes i carreus regulars; quan va haver arribat prou 
amunt amb aquest material de la base, en una llargada de trenta-tres colzades i amb una amplada 
de prop de quaranta pams, va llançar uns arcs excel·lents amb l’elegància més gran”,XXXV 

de què Puig i Cadafalch assegurava que 

“tot això es comprova clarament: els fonaments són de reble usual; els pilars tenen, en llurs 
angles, carreus mal enquadrats. El monjo Garcies indica les mides de la planta: l’amplada és de 40 
pams catalans de destre, equivalents a 9,40 metres; la llargada de 33 colzes és equivalent a 66 
pams, o sigui 15,57 metres. La mida d’amplada és precisa; la llargada és diferent de l’actual, que 
és de 43 metres. És possible que es cobrís un tros de la nau, mentre seguia el restant de l’obra, 
o que aquesta fos allargada posteriorment. Els pams de la carta d’en Garcies no són els pams 
usuals. Avui 40 pams catalans equivalen a 7,75: és segur que són pams de destre. 40 pams de 
destre equivalen a 9,40 metres, i la basílica de Cuixà fa quasi 9,30 metres [...] a la nau 
central”.XXXVI 

Garcies podria no ser tan exacte com això, i considerar que les seves xifres surten d’un amidament ja és 

aventurat;260 però que s’imagina un edifici a mig fer no és cap hipòtesi: és l’única cosa del tot clara del 

                                                           
259 S’ha discutit quina mena de text era el de Garcies, carta o sermó (TRIAS TEIXIDOR 1985-1986); epístola des de Baluze 
(MARCA 1688), Ordeig tanca una seva argumentació recent sobre la qüestió concloent que “és evident [...] que el text del 
monjo Garcies és un sermó d’aniversari” (ORDEIG I MATA 2009, 46) 

260 N’era ben poc, d’exacte, si Ponsich té raó quan veu en l’actual ara de l’altar major de l’església la mateixa de què Garcies 
parlava al seu text, “sense modificacions” (PONSICH 2 1995, 391): Ponsich la mesura en 2,15 x 1,37 m, i Garcies en 13 x 9 
mitjos peus (v nota 255). La relació entre els costats és ben diferent -1,57/1 contra 1,44/1-, i en conseqüència els peus que 
s’obtenen des de la longitud i des de l’amplada també ho són: 0,33 m i 0,304 m; tots dos diferents dels que obtindrem al text 
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Il·lustració 198: església de Sant Pere de Rodes. Eix previst per a l’església quan es va fixar la posició dels absis laterals. En vermell, perímetre de l’església girat sobre aquest eix. 
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seu text. No es refereix, doncs, a les mides del conjunt de la planta, sinó a les de la part que suposava 

que existia quan s’havien fet els primers arcs excel·lents i elegants, abans de cobrir res: aquests arcs 

podrien haver estat els de la capçalera, a l’entrada de l’absis central i els laterals -tot i que s’ha discutit 

tant si l’obra de Cuixà en particular va començar per la capçalera, com si aquesta era realment la 

pràctica habitual en el temps de Garcies i al de la construcció de l’església, més de setanta anys abans261- 

La profunditat de l’absis central, inclòs el gruix del mur del fons, ronda efectivament les 33 colzades 

d’1½ peus. Si no hi havia cap obertura al fons de l’absis, Garcies no podia prendre aquesta mida 

directament, però sí que podia moure’s pel deambulatori fins a sortir al transsepte i assimilar la posició 

de l’entrada de l’absis central amb la dels laterals;262 el seu peu seria, aleshores, de 0,275 m (Il 195a).263 

Però també podria estar mesurant, sempre pel deambulatori, la distància que va de darrere l’absis 

central fins al brancal més proper de les obertures del transsepte (Il 195a, punt A) -on, estrictament, va 

començar el llançament dels arcs de la nau264- amb un peu romà de 0,296 m. Quant a l’amplada, la llum 

de la nau central de Cuixà arriba als 9,32 m a tocar de l’absis i a 9,37 m a l’altre extrem, i en cap punt no 

baixa dels 9,30 m que mesurava Puig (Il 195b), però el seu pam de destre de 0,235 m és problemàtic: el 

pam de la biblioteca és universalment de quatre dígits, i en un peu n’hi ha quatre: de l’ordre dels 0,07 m, 

doncs, amb els peus que donarien sentit a la primera mida de Garcies, i molt lluny de poder referir  els 

                                                                                                                                                                                           
des de l’amidament de la capçalera. Les mides no es donen sempre amb voluntat especial d’exactitud: “Beda el venerable escriu 
abans del 721, a la vida de Sant Cutbert (bisbe de Lindisfarne, +687), que l’edifici és de disposició rodona, i de mur a mur hi ha una 
distància, si fa o no fa, de quatre o cinc perxes (Est autem aedificium situ pene rotundum, a muro usque ad murum mensura quattuor 
ferme sive quinque perticarum distentum)” (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 128). 

261 Gaillard descrivia, el 1934, un procés de construcció de l’església que considerava diferent de l’habitual: “contràriament al 
que era corrent, la construcció no va començar per la capçalera.  Es van haver de construir primer la nau i el transsepte, 
conservant l’antic oratori de dimensions reduïdes, l’emplaçament del qual havia de ser ocupat per la capella major de la gran 
església” (GAILLARD 1 1934, 285). I el 1962, Jean Hubert qüestionava que aquesta part de l’església pogués considerar-se 
pròpiament com la capçalera: explicava, a partir d’excavacions aleshores recents, que “havíem considerat fins ara aquest 
monument com una església amb un santuari orientat. En realitat, el santuari de l’abadia amb el seu altar dedicat a Sant Miquel, 
era a l’oest de la nau [...] Al segle X, a l’est, existien dos corredors d’accés a banda i banda del santuari secundari, davant del 
santuari principal”  (HUBERT 2 desembre 1962, 163-164). Garcies podria parlar de mesures de la capçalera actual, com 
proposem al text, amb independència del grau de correcció d’aquestes hipòtesis sobre com s’havia fet l’església o com havia 
estat abans de veure-la ell. Sobre la qüestió de l’ordre normal de construcció, s’ha proposat que no seria fins a finals del segle 
XII que començaria a ser norma iniciar-la a la capçalera, i que fins aleshores el corrent hauria estat tirar-la endavant tota alhora: 
“tot i aquestes innovacions [les innovacions constructives de finals del XII], al principi es va continuar utilitzant el mode de 
construir tradicional, amb el qual s’alçava tot l’edifici, o una seva part, per estrats horitzontals, com encara es va fer a Chartres. 
Pero ja a la Crònica de Gervasi de Canterbury (1175) es percep que s’havien fixat parts relativament petites de l’estructura per 
poder-les cobrir de volta al més de pressa possible [...] Aquesta manera de construir en sentit horitzontal, que apareix amb la 
màxima evidència en obres que van quedar interrompudes com per exemple la Santa Trinitat de Venosa o Elna als Pirineus, es 
transforma gradualment en una altra, més aviat vertical, amb la finalitat, com a Canterbury, de fer utilitzable al més aviat 
possible algunes parts de la construcció” (KIMPEL 1995, 16); les operacions inicials de l’obra de l’església del monestir de 
Ramsey, cap al 971, descrites a la Vita Sancti Osvaldi -redactada entre el 995 i el 1005- i recollides per Enrico Guidoni, s’ajusten 
bé en aquesta idea de l’inici simultani en tots els punts de la planta (GUIDONI 1978, 140). 

262 O mesurar fins al brancal de l’obertura que comunica la nau central i el transsepte, sortir a la nau central i mesurar la 
distància d’aquest brancal a l’absis, per restar-la de la primera; amb resultats pràcticament iguals. 

263 Rectifiquem la planta mil vegades publicada de l’església del monestir amb els resultats, parcials però suficients per fixar la 
geometria general, del nostre amidament del dotze d’octubre del 2011. De peus de 0,275 m n’hi ha des d’abans de la difusió del 
peu romà (CHOUQUER i FAVORY 2001, 71). 

264 Tant Puig –al text que en reproduïm- com Gaillard –“el comte Sunifred mor el 967, després d’haver enlairat bona part de 
l’església de Sant Miquel, diu el monjo Garcies que els murs de la nau i les arcades que la separen de les laterals” (GAILLARD 1 
1934, 275-276)- entenien que els arcs de Garcies eren aquests de la nau central. 
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 Il·lustració 199: església de Sant Pere de Rodes. Eix perpendicular a la direcció de la façana de la capçalera al transsepte. En vermell, perímetre de l’església girat sobre aquest 

eix. 
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seus 40 pams a la llum de la nau; al camp i a la fira n’hi havia uns quants, de pams, entre els 0,194 i els 

0,25 m;265 i de pams que dividien específicament el destre –que no apareix en el text de Garcies- també 

podria haver-n’hi, a mitjan XI, més d’un.266 No sabem quina distància és exactament 33 colzades, però el 

marge d’oscil·lació de 40 pams és molt més gran; i encara, procurar acotar-lo podria ser un esforç inútil, 

perquè l’amplada de l’absis, de fora a fora, és molt propera a 40 peus dels que en fixen la llargada en 33 

colzades; i l’amplada de la nau central a l’alçada del brancal on ens hem quedat més amunt (Il 195b, punt A) -

també inclosos els gruixos dels murs- és igualment de 40 peus, ara romans, dels que diuen que 33 

colzades és la distància que separa aquest punt del mur del fons l’absis per darrere: peus, i no pams; al 

capdavall, només coneixem el text de Garcies per un transcripció del segle XVII -que podria ser 

transcripció de transcripció-267 de fiabilitat indeterminable, i si hi ha un error en la còpia de la unitat268 –

o una simple mala interpretació de l’original, de mal descartar en paraules que comencen i acaben igual i 

que podrien haver-s’hi abreviat- Garcies s’allunyaria del mercat sense que la seva segona mida deixés de 

referir-se a l’amplada de la nau, o una de semblant. I també se n’allunyaria si enteníem que el text és 

correcte en els pams i corrupte en la sintaxi, i referíem els seus prop de 40 pams d’amplada a la llum 

que salven els arcs dels absis laterals, que és efectivament aquesta –amb l’aproximació que ell mateix es 

reserva- si els pams són d’1/4 de peu. 

 

Hem fet un aixecament de l’església de Sant Pere de Rodes tan conscient i tan precís com ens ha estat 

possible,269 per estudiar l’edifici amb l’ajut d’aquests dubtes. Però de l’aixecament en deriven també 

                                                           
265 “De pams catalans en coneixem diversos, però els podem dividir en dos grups: els que equivalen o s’atansen a 1/8 de cana 
(pamc), que a Barcelona fa 0,194375 m, i els que equivalen a 1/12 de destre (pamd), que fan de 22 a 25 cm. Aquest destre 
‘clàssic`és el dexter maior que apareix en els documents al segle XI. El dexter minor anterior era de 10 pams” (FELIU I 
MONTFORT 1 2001, 141). Manuel Riu documenta l’ús del destre per a la mesura de vinyes i peces de terra al comtat de 
Barcelona al segle X (RIU I RIU 1990, 195-197).    

266 “Encara que s’acostuma a dir que el destre menor era de 10 pams i el major de 12, pot molt ben ser que el destre es dividís 
sempre en 12 pams: el destre10 són 12 pamsc i el pamd podria no ser res més que el resultat d’augmentar el destre, i per tant 
també el pam, en un cinquè” (FELIU I MONTFORT 1 2001, 143). 

267 La del monjo de Cuixà Guillem Costa per al bisbe Pere de Marca, numerada CCXXII entre els documents publicats pel 
secretari de Marca, Étienne Baluze, a l’Appendix Marcae hispanicae sive Collectio veterum monumentorum ad historiam illarum 
regionum pertinentium quae describuntur in libris Marcae hispanicae amb què va completar el  Marca Hispanica del primer. El llibre 
informa que Costa havia transcrit el document des del Cartulari de Cuixà, però Anna Trias creu que havia treballat a partir 
d’una còpia del segle XV d’aquest cartulari (TRIAS TEIXIDOR 1985-1986). 

268 PL s’equivoca en transcriure precisament aquesta paraula: escriu palmas, i no palmos. 

269 Com que ens en volíem conscients hem exclòs, i des del principi, qualsevol interposició de tecnologies d’aixecament 
suposadament avançades, segurament capaces de donar bones bases per a l’estudi de patologies constructives, però 
constitucionalment més aptes per amagar-nos el coneixement que ens cal aquí que no per acostar-nos-el. I com que volíem ser 
precisos, hem pres amb cinta mètrica totes les mides que ho permetien, fins al mig centímetre; i amb mesurador làser les 
alçades que ens resultaven inaccessibles altrament –que l’eina ens dóna en mil·límetres- des de regles anivellats sota cada un 
dels arcs i els trams de volta: els mateixos arcs –amb cotes cada 20 centímetres, que després hem simplificat-, les voltes, els 
blocs d’imposta sobre els capitells dels diferents nivells. Hem treballat arran del paviment actual les mides necessàries per 
dibuixar la planta inferior -i les de tots els espais trepitjables dels altres nivells- i hem obtingut els vols dels perímetres de cada 
suport de la nau a l’alçada de la base de l’ordre inferior aplomant regles sobre aquell mateix paviment: hem fet servir també 
regles aplomats per situar en planta altres punts difícils que es podien dominar amb aquest procediment, i ens hem enfilat per 
poder arribar encara a amidar amb lectura directa sobre cinta tots els elements de la base de les columnes inferiors i la majoria 
dels diàmetres d’aquestes columnes. Per sobre d’aquesta alçada, les dimensions més petites dels elements que dibuixem –els 
detalls dels capitells, per exemple- tenen tanta exactitud com la fotografia permet d’aproximar estudiada amb la màxima cura, 
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Il·lustració 200: església de Sant Pere de Rodes. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, part inferior de les pilastres del mur sud del cos de les naus, tallades a la pedra del terreny, 

de la més propera a la capçalera a la més allunyada. 
 

  
Il·lustració 201: església de Sant Pere de Rodes. Part inferior de la pilastra del mur oest, al sud de la porta, tallada a la pedra del terreny. 
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algunes observacions sobre l’ordre en què es van prendre les decisions que van configurar-lo, que poden 

servir per acotar el marge de les incerteses. Els arqueòlegs asseguren que el mur oest de la cripta, de 

planta en corba, és força anterior a l’obra de l’església;XXXVII i que els elements que donen a la cripta 

l’orientació que té ara, amb un eix clarament girat respecte del de les naus –que són tots els que la 

construeixen (il 196a): l’absidiola de l’extrem est, la volta de canó que s’hi aboca, els suports d’aquesta 

volta, el pilar adossat al mur més antic que aguanta la volta de ventall, la volta mateixa i els murs 

exteriors- són del moment de la construcció, sense que cap modificació posterior n’hagi afectat, en el 

fonamental, la disposició.XXXVIII El primer eix pensat per a l’església hauria estat doncs aquest de la cripta 

-que tot i no ser estrictament est/oest, s’acosta força més a aquesta direcció que no l’eix que va acabar 

tenint la nau-; i continuava essent el previst quan, ja al nivell de l’església, es va donar forma a l’absidiola 

que es superposa amb la de la cripta a l’extrem est de la capçalera i al parament recte que, aquí mateix, 

remata l’església per fora (il 196b); si l’església que tenia al cap el constructor de la cripta ja havia d’arribar 

a la forma i dimensions que va acabar tenint –i no hi ha cap base per decidir si era així270-, mantenir la 

seva primera direcció hauria suposat reduir considerablement el volum de pedra a picar, al sud, i fer 

créixer en la mateixa proporció l’alçada del mur de contenció i del reblert, al nord: l’angle nord-oest, 

que ja exigeix tal com és ara una contenció molt important (il 197), hauria avançat sobre el pendent cinc 

metres més, fins a quedar-ne de l’ordre de vuit per sobre del nivell actual del terreny. 

 

A mesura que la construcció de la capçalera va avançar cap a la futura nau,  l’eix es va anar rectificant 

sempre més cap al nord-est/sud-oest; el gir més important ja s’havia decidit quan es van situar les 

conques dels absis laterals, amb una variació de set graus respecte del primer eix -que encara hauria 

desplaçat el vèrtex nord-oest de l’església més d’un metre al nord de la seva posició actual (il 198). Aquest 

gir no va ser l’últim –la façana de la capçalera al transsepte encara es va girar més (il 199)-, però la direcció 

que implicava va tenir traducció a les naus: és la que enfronta les pilastres dels murs nord i sud, molt 

lluny de les posicions relatives que els marcaria la simetria sobre l’eix central;271 és la que fixa 

                                                                                                                                                                                           
però no més. La presa de dades ens ha ocupat totes les hores disponibles dels dies 29 de juny, 12, 22 i 27 de juliol i 26 d’agost 
del 2011, que ens haurien servit de ben poc si no ens hi haguessin acompanyat la solvència generosa, l’esforç físic i mental i el 
molt divertit rigor dels estudiants d’arquitectura Martina Fabré, Núria Sabatés, Guillem Arràez i Oriol Serra, de l’arquitecta 
Anna Trevinyo i de l’estudiant de cinema i audiovisuals Pere Giner, el darrer amb les seves fotografies, ja des del 13 de juny 
anterior i mantenint el seu suport fins al 12 d’octubre del 2011, per amidar Cuixà: aquí hem pogut comptar també amb l’ajut de 
l’arquitecta Teresa Mira –que, coneixent-ne l’agenda, sabem que li ha suposat treballs extraordinaris. El deute que tenim amb 
tots set arran d’això farà més dolorós qualsevol error que hàgim pogut cometre en l’elaboració dels plànols i l’explotació de les 
dades –error que en qualsevol cas serà de la nostra responsabilitat exclusiva. Com ho és la decisió d’apartar-nos de 
l’aixecament estricte en tres qüestions: dibuixem la columna del costat de l’Epístola de l’arc triomfal –desapareguda- igual que la 
del costat de l’Evangeli, i no la que avui n’ocupa el lloc; no reflectim la porta de la cara oest del braç sud del transsepte, que si 
existia a l’origen tenia unes dimensions molt inferiors a les de l’esvoranc avui visible; i grafiem obertes les finestres del mur sud 
del cos de les naus. Quant a d’altres alteracions de l’edifici original que van suposar-hi canvis impossibles de restituir amb 
certesa –la construcció del deambulatori superior- o als elements que formen part de l’estructura de l’edifici però no són 
pròpiament de l’església –a la torre de Sant Miquel- en dibuixem l’estat actual sense marcar-hi la projecció de les voltes. 

270 Zahn suggeria que podria haver-se pensat, originalment, una església més curta (ZAHN 1 1976, 50-51). 

271 Estrictament, de la línia teòrica que el marcaria aquesta línia, els centres de les pilastres més properes a la capçalera se’n 
separen 2 cm; el de les següents, 7 mm; i els de les de l’oest, 4,5 cm; renunciem a mesurar la línia que falta, atès que la pilastra 
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Il·lustració 202: església de Sant Pere de Rodes. Amplada de la capçalera i longitud de la nau. 
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exactament el desplaçament longitudinal dels primers suports de la nau central; i en el cas del del costat 

de l’Epístola, és la direcció mateixa de la seva cara oest.272 S’hi va haver de traslladar, doncs, mentre la 

capçalera era en construcció o, més versemblantment, paralitzada: abans que se’n fixés la posició de la 

façana al transsepte que fa invisible el biaix, en una operació de replanteig feta no per l’eix, sinó pels dos 

perímetres, i després que la direcció d’aquests perímetres s’hagués girat encara més, just abans de 

quedar fixada de la manera més contundent -al sud, picada a la pedra del terreny (il 200); i al nord, a plom 

del mur de contenció- i exacta –perquè els murs que aquestes pilastres modulen són ben paral·lels entre 

ells273. Hem establert que no sabíem quin edifici s’imaginava el constructor de la cripta; però sí que 

coneixem l’amplada del cos de les naus del que feia els absis laterals, i quina era la dimensió longitudinal 

del seu tram; perquè ja eren els que van acabar essent.  

 

I també sabem, i per la mateixa raó, quina era la longitud total del seu cos de les naus, que va quedar 

determinada en la mateixa operació de tallar les bases de les pilastres del sud: el retorn del mur de la 

façana oest, a migdia de la porta, es va tallar igualment en el terreny (il 201). Amb els absis laterals es va 

fixar l’amplada de l’edifici al transsepte, que idealment coincideix amb la distància que separa els extrems 

dels seus semicercles; i, com ja anticipàvem, el tall de la façana oest es va situar perquè aquesta mateixa 

dimensió fos alhora la longitud de la nau. Sobre la línia que uneix els centres de les corbes dels absis, la 

distància entre els murs extrems és de 24,57 m; només una mica més a l’oest, sobre el parament 

interior dels arcs que els obren al transsepte, de 24,70 m. La distància que separa els punts migs de les 

cares de les pilastres que tanquen, a l’est i a l’oest, les alineacions dels suports de la nau, és de 24,865 m 

al nord i de 24,57 m al sud (il 202). La coincidència completa entre la primera i l’última d’aquestes xifres, 

tota sola, no descredita les altres dues, que hem de considerar, en principi, que concreten la mateixa 

distància: entre la materialització més curta –la repetida- i la més llarga hi ha una diferència de 0,295 m –

un peu274- que només representa una variació de l’1,20% sobre el total, dins de la tolerància que hauríem 

                                                                                                                                                                                           
del sud només es va tallar en la pedra del terreny però no es va arribar a configurar amb obra. En el mateix ordre, els 
desplaçaments respecte de la línia que exigiria l’eix del cos de les naus són de 19 cm, 21,50 cm i 16,5 cm.   

272 La tolerància necessària per poder parlar d’exactitud és, per al desplaçament entre suports, de 4 mm; per a la cara del 
suport de l’Epístola, d’1,8 mm; en tots dos casos per sota del nostre marge de mesura. 

273 Respecte de la direcció mitjana que marquen els murs nord i sud i les cares de les pilastres, no hi ha cap punt ni dels uns ni 
de les altres que se’n separi més de 5 cm; i encara excepcionalment. Per a les dades de les cares de les pilastres, v nota 275. 

274 De peus, se n’han documentat molts: “[a Roma] tant a la ciutat com al camp, en usos civils i militars, la unitat básica era el 
peu romà (pes) […] El peu romà normal era de 29,57 cm, però també hi havia un peu més antic de 29,73 cm i un pes Drusianus 
de 33,3 o 33,5 cm, i des del segle III dC, un peu més curt de 29,42 cm. Per mesurar edificis i distàncies a les ciutats, normalment 
només s’utilitzava el peu” (DILKE 1 1971, 82). P. Guilhiermoz, el 1913, en llista divuit de concrets, i fa referència a molts més: 
peu de rei, entre 0,324839 i 0,326596, a França, al XVII-XVIII, segons diverses fonts; hi hauria hagut un peu d’Angulema de 
0,347008, un peu ciutat de Bordeus de 0,343606 i un peu de terra de Bordeus de 0,357214, i encara d’altres de similars, per 
sobre dels 0,34 m; esmenta peus francesos medievals de 0,2993795 m i de 0,287404 m, un peu romà antic de 0,293936 m, i 
també patrons de peus existents de 0,29343 –a Mons-, de 0,293754 –a Trèveris- i d’altres situats lleugerament per sobre de 
0,294 m. Parla també d’un peu de Brussel·les de 0,27575, d’un de Gozée –amb patró trobat de 0,27565- , d’un peu de Gant, 
agrari, de 0,275286, d’un peu de Bruges de 0,27439, i d’un peu de Brabant de 0,27428 m; esmenta un peu de Renània, que 
podria venir d’època carolíngia, mesurat al XIX en 0,3139465 m, i tota una sèrie de peus, repartits geogràficament, a l’entorn 
d’aquesta mesura; diu que els molts peus locals que s’utilitzaven a Alemanya al segle XIX estaven entre 0,282 i 0,289 
(GUILHIERMOZ 1 1913). Santiago Llensa de Gelcen, el 1952, afirmava que el peu “a Barcelona valia, antigament, 0,259323 m; a 
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Il·lustració 203: església de Sant Pere de Rodes. Longitud de la capçalera. 

 
 

 
Il·lustració 204: església de Sant Pere de Rodes. Designació del punts de les pilastres del cos de les naus 
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de considerar admissible; tot i la dificultat que aquesta dispersió suposa i que no podem no mantenir, és 

clar que la determinació de la unitat de mesura que es va utilitzar passa per interrogar aquesta longitud 

d’entre 24,57 m i 24,865 m. I una primera confirmació de la seva importància ve d’afegir a les 

constatacions que ja esperem (il 203) -que la distància que, a les naus, separa les cares de les pilastres del 

nord de les del sud és de 12,37 m275: la meitat, bastant al mig del marge; que la longitud de la capçalera, 

entre la finestra de l’absidiola del seu extrem est i la línia que uneix les pilastres que tanquen la nau per 

l’est, i que obren, doncs, la capçalera, mesurada sobre el primer eix que el projecte havia tingut i que 

l’absidiola conserva, és de 12,275 m: altra vegada la meitat, ara molt decantada cap a l’expressió més 

curta- la de veure que la distància sobre aquesta mateixa línia entre la façana de la capçalera i l’entrada 

de l’absis és una meitat curta de l’anterior, 6,06 m. Si mesurem ara, entre punts anàlegs (il 204), la longitud 

del tram que determinen les pilastres –on no esperaríem, en principi, que hi hagués cap submúltiple de la 

longitud de la nau, atès que el ritme dels suports s’interromp en l’encontre amb els braços del 

transsepte- trobem un tram promig de 4,9125 m,276 1/5 de la longitud total, i novament al valor curt -5 x 

4,9125 = 24,5625, idèntic als 24,57 m d’aquest valor curt, que apareix doncs per tercera vegada, i ara 

considerant dades procedents de tots dos costats de la nau. 

 

Recapitulem: mesurant entre cares de pilastres, la longitud del cos de les naus és igual que la del 

transsepte; l’amplada del cos de les naus és la meitat de la seva longitud i igual que la longitud de la 

capçalera; la longitud del presbiteri fins al pla on comença la corba de l’absis és la meitat de la de la 

                                                                                                                                                                                           
València, 0,302 m. El peu castellà de Burgos, 0,278635 m. A les antigues Constitucions de Catalunya, el valor del peu adoptat va 
ser de 0,299462 m” (LLENSA DE GELCEN 1952). R.D. Connor, a The Weights and  Measures of England, llista nou patrons del 
peu romà entre 0,29 i 0,2945 m, tots per sota del valor de 0,2957 de Dilke; Fernie indica que el valor de Dilke és el més 
probable, però el fixa amb seguretat dins de l’interval 0,292-0,297 m (FERNIE 01 desembre 1978), i al mateix text dóna notícia 
d’una llista de cinquanta-nou longituds del peu utilitzades a Alemanya fins al segle XIX, publicada per Verdenhalven, de què 
només una passa dels 0,31 m (Verdenhalven, F. Alte Masse, Münzen und Gewichte aus den deutschen Sprachgebiet. Neustadt an der 
Aisch, 1968).  F. Bettes determina un peu al monestir de Jarrow de 0,280 m (BETTES 1991), que Eric Fernie critica durament 
(FERNIE 10 1991). La llista dels peus de la bibliografia és inacabable. 

275 Tracem les línies on mesurem aquests 12,37 m de manera que siguin, a cada banda, la mitjana de les que exigirien els punts 
del mig de les cares de cada pilastra. Al nord, la línia no es separa més de 0,0074 m de cap punt d’aquests, i la mitjana és de 
0,004 m; al sud, la separació màxima és de 0,0204 m i la mitjana de 0,018 m. 

276 Donem les dades, en metres, en forma de taula; atès que, com ja hem dit, la pilastra S3 només es va tallar en la pedra del 
terreny però no va arribar a pujar, consignem per a les distàncies entre S2 i S3, i S3 i S4, la meitat de les que hi ha entre S2 i S4. 
tram distància  diferència amb la distància promig  % diferència sobre longitud real 
N1.1 – N2.1 4,920 0,0075 0,15 
N1.2 – N2.2 4,945 0,0325 0,66 
N2.1 – N3.1 4,950 0,0375 0,76 
N2.2 – N3.2 4,925 0,0125 0,25 
N3.1 – N4.1 4,910 0,0025 0,05 
N3.2 – N4.2 4,880 0,0325 0,67 
S1.1 – S2.1 4,950 0,0375 0,76 
S1.2 – S2.2 4,990 0,0775 1,55 
S2.1 – S3.1 4,880 0,0325 0,67 
S2.2 – S3.2 4,860 0,0525 1,08 
S3.1 – S4.1 4,880 0,0325 0,67 
S3.2 – S4.2 4,860 0,0525 1,08 
PROMIGS 4,9125 0,0341 0,70 
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Il·lustració 205: església de Sant Pere de Rodes. Model dimensional de l’església, a partir de la mesura real de la longitud total (36,85 m). 

 
 
 

       . 
Il·lustració 206: planta de l’església del monestir de Sant Miquel de Cuixà (fragment), amb correccions comprovades. Dimensions dels elements principals. 
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capçalera i la quarta part de la del cos de les naus. En aquest moment hi havia un model dimensional 

bastant clar, i enllà de les variacions en què es construeix podem concretar-ne els valors amb prou 

aproximació: mesurem, a l’edifici, la distància més llarga de les que s’alineen en aquest llistat, la que va 

del mig de la línia que marquen les pilastres del mur de façana, a l’oest, fins al mig de la finestra de 

l’absidiola de l’extrem est: 36,85 m; i a partir d’aquesta, determinem les que respondrien exactament al 

model (il 205) -totes hauran de ser, òbviament, mides molt properes a les reals-: la nau i el transsepte 

haurien de fer 24,567 m; les naus d’amplada i la capçalera de llargada,12,2833 m; el presbiteri fins a 

l’absis, 6,14167 m. Com a llei és ben fàcil de recordar; com a diagrama de proporcions, res que hagués 

de sobtar gens a ningú capaç de recórrer endavant i enrere les línies on saltaven les superparticulars de 

Boeci (il 207); i per viatjar –idea o esquema- no pesa gaire. Va viatjar: com a mínim, els poc més de cent 

quilòmetres que hi ha entre Cuixà i Rodes. I encara que no sigui un viatge gaire llarg –per al caminant;277 

per a les fronteres de la fusta i de la volta, o del mur i el suport aïllat, és llarguíssim- no el va fer sola: fos 

la que fos la unitat de mesura, també va traslladar-se. De Sant Miquel de Cuixà s’ha dit que era una 

església de doble capçalera,278 i el cert és que la que avui és la nau central és clarament més llarga que no 

                                                           
277 Al segle X, però no per al caminant, sinó dalt de cavall, cosa de dos dies, si els camins eren comparables als de l’entorn de 
París on Zumthor dóna algunes dades (ZUMTHOR 1993, 172).  Altrament, de viatges de mides se n’ha parlat, tant des de les 
referències documentals com des de la comprovació en amidament. Krautheimer ja recollia que “dos-cents anys després que 
Eigil i Rabanhaguessin construït la capella de Fulda, el bisbe Meinwerk de Paderborn va enviar l’abat Winó de Helmershausen a 
Jerusalem perquè en portés les mides que calien «mensuras eiusdem ecclesie et s. sepulgri»” (KRAUTHEIMER 2 1942); amb més 
desenvolupament, “[segons la Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis, escrita entre 1155 i 1165, al capítol 216] quan el bisbe 
Meinwerk de Paderborn (975-1009-1036) va voler construir una església, que després seria la Buβdorfkirche [encara existeix, 
molt transformada], el 1033 va enviar l’abat Winó de Helmarshausen a Jerusalem, a mesurar-hi l’església del Sant Sepulcre; [i al 
capítol 217] després que l’abat Winó va haver tornat de Jerusalem amb les mides [...] el bisbe va fer començar l’obra: Reverso 
autem Winone abbate de Ierosolimis et mensuras eiusdem ecclesiae et sepulchri sancti reliquias deferente cepit episcopus ad 
similitudinem eius ecclesiam [...] construere. (BINDING 5 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 64) i (BINDING 3 1998, 90); ara bé, tot i 
que “[el bisbe] s’havia escarrassat a enviar un emissari a Terra Santa per mesurar l’original [...] l’edifici que va construir era una 
estructura cruciforme sense deambulatori, sense relació aparent amb el suposat model (STALLEY 1999, 76), i això malgrat l’ad 
similitudinem del text (MORRIS 2005, 162). Si Winó va anar a Jerusalem entre el 1033 i el 1036, va poder mesurar les restes de 
l’església destruïda el 1009, per a la reconstrucció de la qual ja hi havia acord des del 1030, però on les obres no havien de 
començar fins a c1042; v nota 147. S’ha proposat, a partir de Krautheimer, que la semblança podia ser precisament, qüestió 
només de mides; així, per a Sant Benigne de Dijon, “si l’any 1001 Guillem de Volpiano hagués volgut construir una església a 
partir del Sant Sepulcre, no hauria pogut mesurar l’original, com el bisbe de Paderborn va fer-ho al cap de trenta anys. Potser 
era ben conegut que S. Stefano havia estat fet a partir del Sant Sepulcre i era el doble de gran. Podria ser que els mestres 
haguessin estat enviats a Roma a estudiar la suposada còpia. Van prendre’n mides precises en peus romans, de 0,297 metres. El 
diàmetre de 66,0 metres va ser amidat com de 222 peus romans. Quan l’escala es va reduir a un quart a Dijon, a 55 ½ peus, es 
va traduir a peus de Dijon, i en va resultar la mida que llegim ara [...] Allò que es va transmetre va ser simplement la planta i la 
seva dimensió. L’alçat es va transformar completament d’acord amb els requeriments funcionals d’una església de pelegrinatge 
que, alhora, havia de servir per a les necessitats particulars d’una gran comunitat monàstica” (SANABRIA desembre 1980, 530). 
Al segle XII, a Sant Esteve de Bolonya –que, des de la seva fundació al segle V, la bibliografia ha relacionat amb Jerusalem- a més 
de les semblances òbvies de la planta amb la reconstrucció del Sant Sepulcre de c1042-1048, “pot haver-hi hagut també la 
transferència d’una mida: la distància entre la tomba i el centre de la capella de la Santa Creu a Bolonya és virtualment idèntica a 
la distància entre la Tomba de Crist i el Calvari a Jerusalem. El Commemoratorium de casis Dei diu que la distància a Jerusalem és 
de 28 dexteri, o 41,6 metres; la distància a Bolonya és de 42 metres. Així, el nucli del complex de Bolonya imitava els dos edificis 
més importants i, dintre d’ells, les dues relíquies més importants del Sant Sepulcre, i els connectava amb un pati obert i porticat 
després d’haver-los situat a la mateixa distància” (OUSTERHOUT 1 1981, 312); Ousterhout explicitava en nota la remissió a 
Krautheimer, després de recollir-ne que en “l’aproximació medieval a la còpia [...] la significació religiosa i la dedicació específica 
juguen un paper més important que no pas la semblança visual. Uns quants trets característics van ser seleccionats per 
comportar la idea del conjunt: la planta central, la cúpula, el deambulatori amb la galeria al damunt, la repetició de nombres 
simbòlics. Naturalment, hi va haver modificacions: els aspectes arquitectònics de l’original es van transferir a una escala molt 
més petita i en l’estil local” (OUSTERHOUT 1 1981, 313).  

278 v nota 261. 
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Il·lustració 207: el to i els semitons major i menor, a De Musica, de Boeci. ACA, ms Ripoll 42, f 20r, procedent de la biblioteca del monestir de Ripoll on hauria estat copiat entre 

el 1018 i el 1046 (ANGLÈS 1935, 64), i sembla que més precisament cap al 1040 (MUNDÓ I MARCET 1989-1990, 8) 
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les laterals (il 206). Sobre l’eix de l’edifici, la longitud que correspon a les naus laterals i el transsepte fa 

24,64 m -7 cm més que no el model de Rodes, de què es desvia doncs un 0,30%, i comodíssimament 

dins del marge que aquesta distància té allí (24,57-24,865)-; la de la capçalera, 12,10 m -18 cm per sota 

del model, amb una desviació de l’1,49%-; la de la hipotètica capçalera oest, o en tot cas la distància en 

què la nau central supera les laterals, 6,08 m –la del presbiteri fins a l’absis és, al model de Rodes, un 1% 

més llarga-; la mateixa longitud, segmentada igual i creixent amb la mateixa llei. I encara, l’amplada de la 

nau central de Cuixà, amb el gruix del mur que la separa de les laterals, és de 12,34 m a l’entrada de la 

hipotètica capçalera de l’oest, ben comparable als 12,2833 m de l’amplada del cos de les naus al model -

0,46% de desviació-; i les diferències es compensen: naus laterals, transsepte i capçalera fan 36,74 m a 

Cuixà, contra els 36,85 m de Rodes, i deixen la divergència en el 0,38%.  

 

Cuixà i Rodes, tan diferents, són iguals per la quantitat. La proximitat voldria explicació, però no la 

tenim: que la duplicació ens serveixi només per poder pensar que, a Rodes, no estem descrivint 

casualitats. Les dimensions estan controlades, i l’esquema que hem començat a establir conté gairebé 

totes les relacions musicals que assenyalàvem abans: totes les que vèiem mesurables en planta. És una 

base: però aquí no hi ha cap nombre; perquè per més creïble que arribi a ser l’esquema i més obligat 

que se’ns faci estudiar-lo, cap anàlisi d’aquesta mena que es limiti a treballar proporcionalment les 

dimensions podrà servir-nos, amb el sol ajut d’hipòtesis sobre les regularitats i sense cap evidència 

exterior addicional, per arribar a l’objectiu que assenyalàvem més amunt de determinar -unívocament i 

amb un mínim de solidesa- les unitats de mesura que es van utilitzar per fer l’edifici. Podem fer la 

suposició que la dimensió del tram de la nau en sentit longitudinal es va fixar en un nombre enter de 

peus. La hipòtesi ja és arriscada, tant quan proposa que existeix un peu, sigui el que sigui, com quan 

espera trobar-ne, en el tram, una quantitat entera -la idea que la longitud del tram pot ser el resultat de 

dividir en parts iguals no necessàriament enteres una longitud més gran no és gens estranya a la cultura 

que aprèn música amb el monocordi. Hem vist que la distància promig entre punts anàlegs de pilastres 

consecutives –entre els punts 1 per una banda i els punts 2 per l’altra (il 204) és de 4,9125 m: per donar-la 

per bona, la tolerància màxima que ens cal és de l’1,55%.279 Si admetem com a possibles peus propers als 

0,25-0,35 m, aquesta distància és d’entre 14 peus dels més llargs i 20 dels més curts.280 Quan provem 

aquests diferents peus en una altra distància –i tornem a arriscar-nos suposant que és una de les que es 

                                                           
279 v nota 276 

280 Novament en metres i forma de taula, les magnituds d’aquests possibles peus que mesurarien el tram promig de 4,9125 
metres són les següents: 
longitud del peu longitud del tram (en peus)  

0,3509 14  
0,3275 15  
0,3070 16  
0,2890 17  
0,2729 18  
0,2586 19  
0,2456 20  
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Il·lustració 208: església de Sant Pere de Rodes . Base del mur sud del cos de les naus, per fora de l’església, a l’encontre amb el transsepte 
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van voler enteres a l’origen-, com ara l’amplada entre murs del cos de les naus –que té, per a aquesta 

finalitat, l’avantatge de mantenir-se encara més constant que la longitud del tram, amb un promig de 

13,0083 m i una variació màxima del 0,26%, 0,033 m281-, de 0,289 m n’hi caben 45, podem considerar 

que exactament;282 i gairebé igual de bons són encara els resultats del peu més petit dels possibles, de 

0,2456 m -53- i del més gran, de 0,3509 m -37-, que donarien tots dos amplades totals dins del rang de 

les observades.283 Però, naturalment, ni tan sols aquest resultat triple no és conclusiu: l’evidència que 

podem arribar a acumular mai no serà de la naturalesa de la demostració; i és que podem anar afegint 

dades, sempre certíssimes, que apunten en altres direccions: el més prestigiós dels peus romans, el de 

0,2957 m,284 que no serveix per a la longitud del tram, sí que mesura exactament l’amplada de la nau: 44 

peus romans són 13,0108 m.285 

 

Sortim, doncs, a buscar altres suports. L’afirmació que hem fet, molt al principi, sobre la identitat 

exterior entre la longitud de l’església i l’amplada del cos de les naus amb les del Temple de la visió 

d’Ezequiel -78 colzades la primera, o 136½ peus, i 32 colzades la segona, o 56 peus286- es fonamenta en 

la identitat de la relació entre aquestes dues magnituds en els dos edificis, 39/16, o 2,4375; la identitat 

que haurien tingut si l’església de Rodes s’hagués alçat amb les dimensions que es preveien quan es va 

tallar la pedra del terreny. L’església va acabar essent una mica més estreta, però podem determinar 

quina era aquella amplada prevista; de fet, creiem que podem veure-la. El transsepte i la capçalera, junts i 

sempre inclosos els gruixos dels murs, representen la meitat de la longitud total; la base del mur sud de 

les naus té, fora de l’església, un perfil irregular tant en planta com en alçada, resultat d’haver-s’hi tallat 

l’entrada al monestir; però a la part inferior i quan arriba al transsepte en aquest punt mig de la longitud, 

té una secció molt regular amb un gruix 0,60 m més gran que no el del mur mateix a la part alta (il 208): si 

aquest gruix addicional marca fins on havia d’arribar l’amplada de l’església quan es va tallar la pedra, amb 

el mur del nord en la posició que ocupa ara -inamovible des que es va construir la contenció de les 

                                                           
281 Les dades, per a les tres línies que grafiem entre els suports a la il·lustració , sempre en metres, són les de la taula: 
situació distància entre murs diferència amb la distància promig % diferència sobre longitud real 
N1.N2-S1.S2 13,040 0,0317 0,24 
N2.N3-S2.S3 12,975 0,0333 0,26 
N3.N4-S3.S4 13,010 0,0017 0,01 
PROMIGS 13,0083 0,0222 0,17 
 
282 45 x 0,289 = 13,005; 3,3 mm per sota del promig de les observacions. 

283 53 x 0,2456 =13,018; i 37 x 0,3509 = 12,983. Amb una diferència respecte del promig de 9,7 mm en el primer cas i de 25,3 
mm en el segon. 

284 v, a la nota 274, la citació de (DILKE 1 1971) 

285 I la mesura és encara més exacta que la més exacta del altres tres peus que ens semblàvem possibles: amb 44 peus de 
0,2957 m la diferència total respecte del promig de les magnituds que observem no arriba als 2,5 mm. Tant 44 peus de 0,2957 
m com 45 de 0,289 m donen diferències per sota del límit de precisió de les nostres mesures i del que forcen les irregularitats 
de la textura dels mateixos murs. 

286 v nota 64. 
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Il·lustració 209: església de Sant Pere de Rodes. Posició del suport sud-oest en funció de l’eix de replanteig de les dimensions del Temple d’Ezequiel. 

 

 
Il·lustració 210: església de Sant Pere de Rodes. Suport sud-oest, part inferior assentada sobre el tall de la pedra del terreny. 
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terres287- aquesta amplada havia de ser de 16,235 m. La longitud exterior de l’edifici és de 39,465 m.288 

Ara, la relació entre aquestes dimensions és 2,4309: la variació respecte de la del Temple és del 0,27%. 

Aquest relleix del mur pot ser poca cosa per demostrar l’ús de les dimensions de l’edifici que tant havia 

interessat l’il·lustrador de la bíblia de Ripoll i tants nombres li havia fet fer; però la idea que l’amplada de 

l’església és el resultat de la rectificació en obra d’aquesta del Temple que s’hi havia replantejat té a favor 

seu la capacitat que demostra per explicar una irregularitat de l’església altrament incomprensible. 

 

Hem establert que quan s’estaven construint els absis laterals, ja s’havien determinat la longitud i 

l’amplada del cos de les naus, i també la longitud del tram, i que aquestes mides tenien una relació forta 

entre elles: l’amplada era ½ de la longitud; i, d’aquesta, el tram –de què hem obtingut mides de 

4,925±0,065 m-, n’era 1/5. La distància lliure entre les columnes que els primers suports des de la 

capçalera disposen dins de la nau central és d’aquest mateix sistema: mesurada a la base, fa 4,97 m -el 

tram-, i ens autoritza a veure la llum entre suports com a part d’aquell mateix projecte. Però aquesta 

llum creix a mesura que els suports s’acosten a la porta: a tots dos costats de la nau els suports 

s’allunyen de l’eix; ho fan, tant al nord com al sud, de manera constant i sobre una recta; i la desviació és 

més pronunciada al sud, on l’últim arriba a estar 0,44 m al sud de la posició que li tocaria –que li tocaria 

perquè admetem que la posició pensada és la del primer– i redueix en la mateixa mesura l’amplada, ja de 

partida molt petita, d’una nau lateral que estreny fins que la deixa en 1,45 m: la nau lateral perd gairebé 

¼ de l’amplada inicial. Ara, l’eix de l’edifici que va, d’amplada exterior, de la contenció del nord fins al 

tall de la pedra al sud, proporcionat d’acord amb el Temple d’Ezequiel en els termes que hem descrit al 

paràgraf anterior (il 209), fa que el suport sud-oest, que té ell mateix la base tallada directament a la pedra 

del terreny fins a una altura de més de 0,50 m sobre el paviment actual (il 210), ocupi exactament la 

posició que li correspon: hem d’entendre que quan es va tallar la pedra, abans de construir cap suport, 

el cos de les naus es va replantejar, amb les dimensions que en aquell moment es preveien,289 sobre l’eix 

que igualava església i Temple; i atès que al suport sud-oest el nivell de la pedra a tallar era superior al 

del paviment, el tall va consistir a definir-lo en planta i a assegurar una superfície plana on poder assentar 

després els carreus de l’obra; així, aquest suport va ser no el primer que es va construir, però sí el 

                                                           
287 Les descripcions del Temple de Salomó de Josep Flavi fan èmfasi en els grans moviments de terres que Salomó va haver de 
fer per anivellar la muntanya, i en l’estructura de contenció que va ser necessària. A la Història de la guerra jueva explica que 
Salomó només va construir el mur en un costat, i que va ser amb els anys que es van anar construint els altres (JOSEP FLAVI 1 
77-78, 5,5); a les Antiguitats judaiques la referència és més genèrica (JOSEP FLAVI 2 93, 15,11). Beer situava una còpia de la 
Història de la guerra jueva a Ripoll el 1011 (BEER 1909-1910); sabem que n’hi havia un altre a Rodes a finals del XVIII, perquè 
figura al mig catàleg conservat de la biblioteca d’aquell moment, però és impossible conèixer-ne l’antiguitat (MATEU I IBARS 
1989) 

288 Si obviem el ressalt pla de l’extrem est i ens quedem només amb la corba principal -de fet, el gir del ressalt respecte de la 
direcció definitiva del cost de les naus permet de prendre aquesta mesura molt a prop de l’eix. Si volem ser geomètricament 
molt estrictes i mesurem la longitud de l’església sobre l’eix que situem al mig d’aquesta amplada de 16,235 m, el resultat que 
obtenim, ressalt recte inclòs, és de 39,595 m. La relació longitud/amplada, en aquest cas, és de 2,4389, que es desvia de la del 
Temple en un 0,057%. 

289 Que no eren encara les construïdes, ni tan sols a nivell de la base: però només hi ha diferències en els suports de la meitat 
est, no als de l’oest, que ja havien de tenir les dimensions que van acabar tenint; ho desenvolupem més avall. 
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Il·lustració 211: església de Sant Pere de Rodes. El mòdul de 17 peus a la planta 
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primer a tenir assignada una posició de modificació relativament difícil. I quan després –perquè es devia 

arribar a la convicció que els murs laterals podien construir-se amb un gruix menor- l’obra de l’església 

es va estrènyer sobre la referència fixa de la contenció del nord -que no es podia abandonar sense 

conseqüències catastròfiques- sense alterar, almenys en els suports més propers a la capçalera, unes 

dimensions generals interiors que havien estat objecte d’elaboració atenta, aquesta posició ja no va ser 

rectificada: la decisió va ser acordar aquest quart suport amb el primer, construït quan l’eix ja era el 

definitiu i al seu lloc; i la deformació corresponent, atès que la volta podia absorbir-la sense problemes 

especialment preocupants, es va amagar rere la seva pròpia duplicació, al nord -menys accentuada. 

 

En el context de la discussió de la unitat, el Temple d’Ezequiel és productiu. Si acceptem que hi ha prou 

evidència de la voluntat d’assimilar proporcionalment l’església amb l’edifici de la visió, quan n’assagem 

també l’assimilació dimensional (il 36) els resultats són massa contundents per ser ignorats. De fer 

correspondre els 39,465 m de la longitud de l’una amb els 136½ peus de l’altre, en surt un peu de 

0,28912 m: de 0,289, en la simplificació que adoptem; la mateixa operació, en amplada, ens dóna un 

resultat pràcticament idèntic,290 que coincideix del tot amb un dels que ens mesuraven exactament el 

tram; d’aquests, era lleugerament el millor en la mesura de l’amplada de la nau. I haver-hi arribat 

novament per un camí que no té cap relació amb el primer ens sembla motiu d’acceptació pacífica.291 

 

Els 17 peus de 0,289 m de la longitud del tram de nau són, de fet, el mòdul bàsic de les dimensions de 

l’església: vèiem més amunt que, a l’interior de la nau, a més de marcar la distància entre pilastres, 

servien per fixar-ne la longitud total (il 211): ja observàvem que en particular al costat sud, la distància 

entre la cara de la pilastra del mur de façana i la que s’hi enfronta a l’altre extrem -a la capçalera- era 

exactament de 5 vegades el tram, 24,57 m, ara 85 peus,292 5x17. Dit altrament, la interrupció del ritme 

dels suports quan els braços del transsepte troben el cos de les naus, que assenyalàvem abans que hauria 

d’haver eliminat aquesta relació modular, no ho fa; els suports de la nau central es disposen de manera 

que la llum entre la pilastra de façana i el quart suport sigui igual a la que separa els suports entre ells, i 

que la que hi ha entre la pilastra de la capçalera i el suport que té més proper –la llum del transsepte- 

sigui igual a la longitud del tram; tot mesurat a l’alçada de la base de les columnes sobre els pedestals -on 

                                                           
290 El resultat de considerar l’amplada, 16,235 m per a 56 peus, fa un peu de 0,2899 m; i la longitud lleugerament diferent que 
ens ha ocupat en la nota 288, de 39,595 m, un de 0,29 m. La diferència màxima d’1 mm en la nostra tria ja no té conseqüències 
en l’explotació posterior. 

291 En relació amb el peu romà de Dilke de 0,2957 m, elaborem la taula següent per comparar-lo amb aquest de 0,289 m, a 
l’hora de reflectir l’analogia proporcional amb el Temple d’Ezequiel: 
 Temple d’Ezequiel Edifici de l’església 

En peus de 0,289 metres En peus de 0,2957 metres En metres 
Dimensió Diferència amb Ezequiel Dimensió Diferència amb Ezequiel Dimensió 

En peus absoluta % sobre real absoluta % sobre real  
amplada 56,00 56,17 0,17 0,302 54,90 1,10 2,00 16,235 
longitud 136,50 136,55 0,05 0,036 133,46 3,04 2,27 39,465 
 

292 24,57 m : 0,289 m/peu = 85,0173 peus. 
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Il·lustració 212: església de Sant Pere de Rodes. El mòdul de 17 peus a la secció transversal. 
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Domènech i Montaner veia el paviment de la seva primera església. En sentit transversal, vèiem suara 

que la llum entre les bases de les columnes inferiors de la nau, al primer suport, torna a ser el mòdul; i 

l’alçada total de les columnes inferiors del primer suport del costat de l’Evangeli, inclòs el plint de la base 

i fins al bloc d’imposta, és encara aquesta mateixa longitud (il 212). Tot i que només en un text, 17 peus és 

un dels valors de la perxa documentats als agrimensors, i la longitud de què parlem podria tenir valor 

d’unitat, almenys a la biblioteca;293 haurem de tornar al 17 des d’altres bases, i amb l’accent posat en la 

xifra:294 però vegem ara que totes les dimensions de les magnituds interiors que defineixen el conjunt de 

l’església, que més amunt ens han permès assegurar la presència de les proporcions musicals en el traçat, 

es refereixen a aquesta perxa de 17 peus –a aquest mòdul de 4,913 metres. Si recuperem les dimensions 

que ja hem esmentat i hi afegim la resta, totes en el peu que hem determinat, constatem que la longitud 

total, ara de 127½ peus,295 equival a 7½ perxes; que la longitud del cos de les naus entre cares de 

pilastres extremes, i l’amplada al transsepte, de 85 peus, dóna 5 perxes; que retirant d’aquesta amplada 

la d’un braç del transsepte –i fixant així l’amplada del cos de les naus- tenim 633/4  peus, o 33/4 perxes;  

que els 51 peus de l’alçada de la volta296 fan 3 perxes; i que l’amplada del cos de les naus -sempre entre 

                                                           
293 v nota 238. No coneixem altres notícies de l’ús d’aquesta perxa de 17 peus a Catalunya: el Diccionari de mesures catalanes 
volia que la perxa valgués uns encoratjadors 8½ peus de Barcelona (ALSINA, FELIU i MARQUET 1996, 193); Gaspar Feliu –que 
va ser-ne coautor- assegurava el 2001 que la perxa estava documentada a la Catalunya altmedieval, i informava que la dada del 
Diccionari procedia de Llensa (LLENSA DE GELCEN 1952), havent-ne corregit un error –tot i que Llensa parlava de pams de 
Barcelona, i no de peus, la seva equivalència mètrica obligava a canviar-ho-; però Feliu corregia ara la correcció, i volia que la 
perxa equivalgués a 8½ pams de destre, i no peus (FELIU I MONTFORT 1 2001, 140-145); s’hi va refermar el 2004 (FELIU 2 
2004, 13), sempre sense indicar les seves possibles fonts. Fernie assegura que sí que té comprovada la unitat, i que una perxa de 
5,03 metres (17 peus romans de 0,2959 cm) és coneguda en diferents llocs, està certificada en nombrosos documents i és 
idèntica a la perxa moderna del sistema imperial, de 5,5 iardes o 5,0292 m (FERNIE 05 1985); James Addis fa també de 17 peus 
romans el mòdul de la nau i les naus laterals de San Miniato, a Florència (ADDIS 2002, 67). En tot cas, la perxa de 17 peus no és 
res de semblant a la gran unitat de què parlava Paul Frankl, que “en molts edificis és de set peus de llargada, en altres només de 
cinc” (FRANKL 2 1945, 49), que no era “cap suposició hipotètica, perquè en donen testimoni els passatges de la carta de 
Stornaloco on parla de la unitas” (FRANKL 3 1960, 68) i que no amagava cap significació mística, perquè “els constructors 
utilitzaven canes de mesurar de set peus de llargada. Qualsevol que es senti inclinat a detectar forces misterioses en els 
nombres pot dir que és aquesta opció pels set peus la que garantia la bellesa de la catedral de Colònia. Però set peus, si seguim 
Haase quan accepta que el peu utilitzat a Colònia era de 29,5 cm, serien 2,065 m. La cana de set peus era, en aquest cas, només 
6,5 cm més llarga que un regle de dos metres, i igual de manejable. Fent-la servir es podien construir tota mena d’edificis, mals 
edificis, edificis bells i estructures estrictament utilitàries que no eren ni una cosa ni l’altra” (FRANKL 3 1960, 720); Frankl 
atribuïa el descobriment de l’ús d’aquesta gran unitat a Bernhard Koßmann, que l’havia comunicada en un seu llibre de 1925 
(KOSSMANN 1925): “Aquest llibre va ensenyar finalment que els constructors gòtics utilitzaven canes de mesurar; per 
exemple, que els cistecencs utilitzaven canes de set peus de llargada. Els cistercencs no eren els únics arquitectes que utilitzaven 
aquesta mesura, perquè l’estudi de la documentació de Milà revela que també se n’utilitzaven d’altres longituds, en particular la 
de vuit peus i la de sis peus [...] La conclusió de Koßmann deixa clar d’una vegada per totes que les opcions proporcionals a 
l’Edat Mitjana es justificaven amb consideracions pràctiques, i no estètiques” (FRANKL 3 1960, 723-724). Però Frankl corria 
massa, perquè és clar que bo i usant canes de mesurar es poden fer, a més de “mals edificis, edificis bells i estructures 
estrictament utilitàries”, edificis que vulguin tenir significació mística i edificis que no tinguin cap pretensió semblant; i restringia 
fins a la falsificació la seva lectura de Koßmann, que havia detectat grans unitats de longituds molt superiors a la de la màxima 
cana imaginable: 5,49 m a Maria zu Münster, a Mittelzell, o 4,42 m a la Marienkirche de Gelnhausen (KOSSMANN 1925, 65-66); 
en tot cas, tan Frankl com Koßmann consideraven les seves grans unitats com a mòduls repetibles i no és així com Rodes fa 
servir la perxa de 17 peus: ho desenvolupem al text immediatament. 

294 Des del seu paper en el problema de la duplicació del quadrat (v notes 121 i 239), des de la música, i també des de la seva 
significació iconològica. 

295 36,85 m : 0,289 m/peu = 127,50865 peus. 

296 14,72 m : 0,289 m/peu = 50,934 peus; 14,78 m : 0,289 m/peu = 51,142 peus. 
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I·lustració 213: església de Sant Pere de Rodes. L’edifici mesurat en perxes de 17 peus. 213a. Planta. 213b, secció longitudinal 
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cares de pilastres- com la longitud de la capçalera297, de 42½ peus,298 és de 2½ perxes. Ara, en una 

notació que ens fa més clara la relació entre aquests valors: 

15/2   x 17 : longitud total de l’església 
15/3   x 17 : longitud del cos de les naus; amplada del transsepte 
15/4   x 17 : amplada del cos de les naus i un braç del transsepte 
15/5   x 17 : alçada màxima 
15/6   x 17 : amplada del cos de les naus; longitud de la capçalera 

La llei és molt senzilla: una successió de termes de la forma A/n sobre una unitat (il 213a i 213b).299 I sembla 

que continua aplicant-se per fixar dimensions més petites: bo i admetent que la reducció de la magnitud 

                                                           
297 I també com l’alçada de la nau des del plint de les columnes del primer suport del nord. 

298 Per a la nau, 12,37 m : 0,289 m/peu = 42,80 peus; per a la capçalera, 12,275 m : 0,289 m/peu = 42,474 peus. 

299 L’època escrivia els nombre racionals amb notacions molt diferents de la nostra, Boeci no n’havia fet servir mai i totes les 
fraccions que maneja Gerbert a la Geometria –les escrigui com les escrigui- són sexagesimals: això, contra la possibilitat de 
concebre i manejar aquesta successió. A favor, i d’ells mateixos o de molt a prop, les relacions superparcials tal com les hem 
vist explicades per Boeci (“Un nombre és superparcial sempre que comparat amb un altre, conté en ell mateix aquest nombre 
més petit sencer i una certa part d’aquest nombre. Si és la meitat, se l’anomena sesquiàlter; un terç, sesquiterç; un quart, 
sesquiquart […]” (BOECI 1 c500, I.24,1-2), “quant als nombres més petits, els que són continguts sencers amb una part d’ells 
mateixos, el primer és el subsesquiàlter, el segon el subsesquiterç, després el subsesquiquart” (BOECI 1 c500, I.24,3)); o el 
maneig de l’astrolabi per mesurar alçades a partir de les ombres, tal com l’explica, per exemple, el capítol XXI de la Geometria 
dita de Gerbert -que ja és de l’autor incert-: “mira en aquella part del costat del quadrat que és dividida en 12 [...] si són dues 
parts, de què 12 és el sèxtuple, sextuplica l’ombra per tenir l’alçada; si marca 3, quadruplica-la; si 4, triplica-la; si 5, 
doble i superbipartient de cinc; si 6, duplica-la; si 7, fes-ne el supercincpartient de set; si 8, el sesquiàlter; si 9, el sesquiterç; si 
10, el sequiquint; si 11, el sesquiundècim; si tot, l’alçada i l’ombra són iguals” (GERBERT D'ORLHAC 1 980, XXI)). Al segle XIV, 
la sèrie harmònica, que es munta amb termes d’aquesta forma, ja va ser objecte d’anàlisi per part de Nicolau Oresme, amb prou 
nivell com perquè els seus resultats continuïn explicant-se. I també a favor, el Vitruvi que no és del mòdul: “la construcció dels 
temples depèn de la simetria, la norma de la qual ha de ser observada acuradament pels arquitectes. Aquesta neix de la 
proporcionalitat, que en grec s’anomena analogia. La proporcionalitat és la correspondència de la qual sorgeix la norma de les 
simetries. En efecte, cap temple sense simetria i proporcionalitat, si no segueix l’harmonia perfecta dels membres d’un home 
ben format, no arribarà a atenir una bona construcció. Certament, la natura va modelar el cos de l’home de tal manera que el 
rostre, des de la barbeta fins al cap d’amunt del front i les arrels del cabell, fos la desena part del total; igualment, i en la mateixa 
proporció, es troba el palmell de la mà, des de l’articulació fins a l’extrem del dit del mig; el cap, des de la barbeta fns a dalt de 
tot n’és una vuitena part, una sisena des de la part de dalt del pit fins a les arrels dels cabells comptant el clatell i, de mig pit fins 
a dalt de tot, una quarta. I a la mateixa cara hi ha un tercera part de l’alçada, des de la barbeta fins a sota el nas, el mateix fa 
aquest des de sota fins a l’entrecella, i des d’aquí fins a les últimes arrels el front mesura també una tercera part. El peu 
representa la sisena part de l’alçada del cos, el colze la quarta, el pit també la quarta. La resta dels membres tenen cadascun la 
seva proporció de mesura, proporció de què se serviren els cèlebres pintors i escultors antics, els quals assoliren grans i 
eternes lloances. Igualment, les parts que componen els temples sagrats han de tenir una concordança de mesura molt exacta 
en cadascuna de les seves parts i en la completa dimensió del total [...] Així, doncs, si la natura ha disposat el cos de l’home de 
tal manera que les parts es corresponguin proporcionalment amb la configuració total, és amb raó que va semblar bé als antics 
que, en una obra perfecta, la mesura de cadascun dels membres guardés una correspondència amb l’obra sencera. I així, bé que 
van aplicar aquest ordre a totes les obres, ho feren de manera especial als temples dels déus, per tal com els encerts i els 
defectes d’aquests treballs romanen per sempre” (VITRUVI c 25 aC, III.I.1-3). 
D’altra banda, hem assenyalat que l’església de Sant Miquel de Hildesheim es va consagrar, com Rodes, el 1022; la cronologia 
n’és segura: el bisbe Bernward va posar-hi la primera pedra el 1010 (BESELER 1954, 86), després d’alguns precedents que 
expliquen que la voluntat de la fundació era anterior: “el 10 de setembre del 996, Bernward mateix va consagrar la capella [la 
primera edificació del que després seria el monestir de Sant Miquel de Hildesheim]”; el 29 de setembre del 1015 estava acabada 
la cripta; el 29 de setembre del 1022, poques setmanes abans de morir (el 20 de novembre del 1022), Bernward va consagrar 
l’església, que no es va acabar, però, fins al 1033 (BESELER 1954, 21-22). Hans Roggenkamp havia estat mesurant l’església abans 
que fos bombardejada el 1945, i va continuar-hi treballant després de la guerra, quan les necessitats de la reconstrucció van 
facilitar una investigació que va permetre situar bé la capçalera i el transsepte orientals, que havien patit modificacions 
importants; el 1954 va publicar, amb Beseler -juntament amb les seves elaboracions- les dades de l’amidament, tant de la part 
conservada de l’església original com de l’excavació d’aquesta capçalera est (ROGGENKAMP 1954); (BESELER 1954). De les 
seves dades resulta que la longitud interior total de Sant Miquel, sobre l’eix, de la porta de la cripta a l’oest fins a la cara interior 
del fonament de l’absis a l’est és de 73,56 m, mig peu menys que el doble de la de Sant Pere de Rodes (2 x 36,85 m = 73,70 m) 
–Roggenkamp dóna mides parcials, que hem sumat; assenyalem que en taula dóna una longitud, per a la nau, de 27,34 m: però 
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Il·lustració 214: església de Sant Pere de Rodes. Dimensions principals de la planta de l’església, en perxes de 17 peus: 15/2, 15/3, 15/4 i 15/6. 

 

 
Il·lustració 215: església de Sant Pere de Rodes. Dimensions principals de la secció longitudinal de la nau, en perxes de 17 peus: 15/2, 15/3, 15/5 i 15/9. 
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augmenta les possibilitats de la casualitat, el cert és que l’alçada de la columna de l’arc triomfal ronda els 

28⅓ peus; que l’entrada del presbiteri, la seva longitud fins a l’inici de la corba de l’absis, la distància des 

d’aquí fins a l’extrem de l’absidiola que acaba la capçalera i també la llum dels braços del transsepte es 

deixen considerar fixades en 211/4 peus; que com ja hem assenyalat, la longitud del tram de la nau, com la 

llum entre les columnes de la nau del primer tram o l’alçada de les columnes del primer suport del nord, 

són els 17 peus de la perxa; que les alçades de les columnes del sud s’ordenen sobre els 1515/16 peus; que 

l’amplada de la boca de l’absis fa 141/6 peus; que l’alçada de les columnes superiors dels dos primers 

trams és de 12¾ peus; i que això no són mides estrafolàries, sinó termes d’aquella mateixa successió; és 

a dir: 

15/9   x 17 : alçada de la columna de l’arc triomfal 
15/12 x 17 : longitud del presbiteri fins a l’absis; llum del transsepte 
15/15 x 17 : tram de la nau; alçada de les columnes del costat nord; perxa unitat 
15/16 x 17 : alçada de les columnes del costat sud 
15/18 x 17 : amplada de l’entrada a l’absis 
15/20 x 17: alçada de les columnes superiors dels quatre suports orientals 

Tres termes seguits qualssevol d’una successió d’aquesta mena –A/n, A/(n+1), A/(n+2)-, o saltats un 

mateix nombre d’elements –A/n, A/(n+k), A/(n+2k)-, estan sempre en proporció harmònica;300 i entre 

termes de la forma A/n, A/(n+k1), A/(n+k2), pot haver-hi, és clar, proporcions geomètriques i 

aritmètiques.301 I això, enllà de la utilitat del coneixement de les proporcions “per als estudis de la 

música, les subtilitats de l’astronomia o l’essencial de la ciència geomètrica, i també per a la lectura i la 

comprensió dels Antics”,XXXIX genera valor, especialment quan les relacions entre els nombres presents 

permeten arribar a “l’acord suprem i perfecte [...] que estès en tres dimensions [...]” amb l’estudi del 

qual Boeci entén que pot donar per ben acabada la seva introducció a la ciència del nombre: 

                                                                                                                                                                                           
les cotes  del seu plànol són unes altres, inequívocament 27,51 m per al costat nord de la nau i 27,57 m per al costat sud, amb 
un promig de 27,54 m- i que la distància entre els dos arcs triomfals dels extrems, també mesurada a l’eix, és de 49,04 m, una 
altra vegada el doble de la magnitud equivalent a Sant Pere de Rodes, la longitud de la nau, de 24,57 m (2 x 24,57 m = 49,13 m); 
aquestes coincidències no són particularment indicatives: amb les toleràncies que ens cal admetre, segur que podem trobar 
moltes esglésies medievals on les dimensions mantenen relacions anàlogues –i en tot cas, el peu que Roggenkamp determina 
per a Sant Miquel és de 0,325 m (v nota 256). Però sí que pot ser més intrigant que les mides principals de Hildesheim semblin 
ajustar-se també a una sèrie de la forma de la de Rodes: del doble de la longitud total (147,12 m), la longitud de la nau i els 
transseptes n’és la tercera part (49,04 m); només la de la nau, la cinquena part (29,50 m); la longitud del transsepte, sense les 
tribunes, la sisena part (24,52 m); la longitud de la cripta, la vuitena part (18,46 m); i la meitat de l’amplada total del transsepte, 
entre les torres extremes, la novena part (16,455 m).   

300 “La mitjana harmònica és la que es constitueix no amb les mateixes diferències ni amb relacions iguals, sinó que la diferència 
del terme major i del terme mitjà és a la diferència entre el mitjà i el petit, en la mateixa relació que el gran és al petit. 
Exemples: 3, 4, 6; 2, 3, 6” (BOECI 1 c500, II.47). I si els tres termes són A/(n+2k), A/(n+k) i A/n, l’expressió 

(A/n-A/(n+k))/(A/(n+k)-A/(n+2k)) = (A/n)/(A/(n+2k)) 

és vàlida per a qualssevol valors d’n i k. 

301 “Parlem de mitjana aritmètica sempre que, considerats tres termes o un nombre qualsevol de termes, es troba una mateixa i 
igual diferència entre tots els termes” (BOECI 1 c500, II.43,1), i n’hi haurà sempre que els tres termes de la forma dels de la 
nota 300 siguin tals que k2=(2nk1 /(n-k1). “Expliquem ara la mitjana següent, la geomètrica […] aquesta vegada, efectivament, la 
relació roman sempre igual. Exemples: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64; o, en relació triple, 1, 3, 9, 27, 81” (BOECI 1 c500, II.44); i en el cas 
del termes que ens ocupen, caldrà que k2=(k12+2nk1)/n. 
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Il·lustració 216: església de Sant Pere de Rodes.  Dimensions principals de la capçalera, en perxes de 17 peus: 15/6, 15/9, 15/10 i 15/12. 
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“Queda parlar de l’harmonia suprema i perfecta, la que, extensa en les tres dimensions, juga un 
gran paper en les combinacions de l’harmonia musical i en l’estudi de les qüestions de la natura.  
Efectivament, no es pot trobar res de més perfecte que aquesta mena de mitjana que, 
desplegant-se en tres dimensions, posseeix la naturalesa i la substància del cos més perfecte. 
Perquè és d’aquesta manera, com ho hem mostrat, que el cub també, sòlid de tres dimensions, 
és la plenitud de l’harmonia. 
Aquesta mena d’harmonia es presentarà si, donats dos termes extensos ells mateixos en tres 
dimensions, llargada, amplada i profunditat, es situen com a mitjans dos termes d’aquesta mena, 
ells mateixos definits per tres dimensions, que siguin els productes d’un igual per un igual un 
nombre igual de vegades, o d’un desigual per un desigual per un desigual, o d’un desigual per un 
igual un nombre igual de vegades, etc., i que així, bo i presentant la proporció harmònica, puguin 
tanmateix, si se’ls posa en una altra relació, donar la mitjana aritmètica, i que no pugui faltar-los 
la mitjana geomètrica, que es troba entre aquestes dues mitjanes. 
En efecte, en quatre termes, si el segon és al quart com el primer és al tercer, […] això 
desenvolupa una mitjana geomètrica i el producte dels extrems serà igual al producte dels dos 
mitjans multiplicats entre ells. D’altra banda, si el més gran dels quatre termes té en relació amb 
el seu veí la mateixa diferència que el terme veí del més gran té en relació amb el més petit, 
aquest gènere de comparació es presenta en una proporció aritmètica, i la reunió dels extrems 
serà doble del mitjà. Però si dels quatre termes el tercer ultrapassa el quart d’una part del quart 
que sigui igual a la part del primer de què és ultrapassat pel primer, aquesta mena de proporció 
o de mitjana és harmònica i el producte del mitjà i de la reunió dels extrems és doble del 
producte dels dos extrems. 
Sigui un exemple d’aquesta disposició: 6, 8, 9, 12. No és dubtós que totes aquestes quantitats 
siguin sòlids. En efecte, 6 neix de dues vegades 1 tres vegades, 12 de 2 vegades 2 tres vegades, i 
per als termes mitjans, 8 és producte d’una vegada 2 quatre vegades, i 9 d’una vegada 3 tres 
vegades. Així doncs tots els termes són parents entre ells, estan definits per tres dimensions. En 
aquests termes, es troba doncs la proporció geomètrica si es compara 12 amb 8 i 9 amb 6. 
Perquè les dues relacions són sesquiàlteres i els producte dels extrems és idèntic al producte 
dels mitjans […] I es té una proporció aritmètica si es compara 12 amb 9 i 9 amb 6. Perquè en 
tots dos casos la diferència és 3 i la reunió dels extrems és el doble del mitjà […] S’hi 
descobreix la mitjana harmònica, si es compara 12 amb 8 i, 8 amb 6 […] Hi descobrim també 
tots els acords musicals. En efecte, 8 comparat amb 6 i 9 amb 12 donen la relació sesquitèrcia,  i 
alhora l’acord de quarta; però 6 comparat amb 9 o 8 amb 12 donen la relació sesquiàltera i 
produeixen l’acord de quinta; i 12 comparat amb 6 dóna la relació doble i fa ressonar l’acord 
d’octava; però els termes mitjans, 8 i 9, comparats entre ells, donen la combinació de la 
sesquioctava, que s’anomena “to” en l’harmonia musical; i és la mesura comuna de tots els sons 
en la música. Perquè aquest so és el més petit de tots. Per això és ben sabut que el to és la 
diferència entre els acords de quarta i de quinta, igual com entre les relacions sesquitèrcia i 
sesquiàltera l’única diferència és la sesquioctava”.XL  

Les fraccions (15/n)x17 no són, en general, sòlids d’aquests de Boeci, quantitats que resultin de la 

multiplicació de tres nombres naturals, iguals o no: ni tan sols admetent, amb ell, que un d’aquests tres 

sigui l’u. Però és Boeci mateix qui supera l’obstacle que el fet de no usar fraccions oposa a la divisió del 
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Il·lustració 217: església de Sant Pere de Rodes. Dimensions principals de la secció transversal, en perxes de 17 peus: 15/12, 15/15, 15/16 i 15/20. 
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monocordi empetitint la seva unitat,302 i mesurades en pams totes les que defineixen mides principals ja 

tindrien un mínim de tres factors diferents de l’u; de les de la nostra segona llista, 15/9 i 15/18 no 

s’estendrien en tres dimensions fins a les polzades, i 15/8 i 15/16 fins als dits. Amb aquesta correcció i 

aquella dispensa, d’acords suprems i perfectes se’n donen uns quants, entre les dimensions que 

considerem;303 d’entre els més coherents, els següents: 

                                                           
302 “El desconeixement de la fracció impedeix a Boeci, sobretot en les divisions més complicades, de concedir el valor d’unitat a 
la longitud major i dividir-la en parts [...] Necessita prendre com unitat una longitud més petita, que càpiga un nombre 
determinat de cops en la major [...], necessita trobar el màxim comú divisor de totes les divisions d’un sistema de dues escales 
d’àmbit [...] Per a una longitud total de la corda de menys d’un metre s’arriba a una aproximació de dècimes de mil·límetre” 
(BOFILL I SOLIGUER 1993, 45) 

303 Per a les sèries decreixents de la forma 15/n, 15/(n+k1), 15/(n+k2), 15/(n+2k2), l’acord es produeix sempre que k2=nk1/(n-k1). 
Sempre hi ha una proporció aritmètica, perquè 

15/n = 15/(n+k1) + C 
15/(n+k1) = 15/(n+2k2) + C, 

amb C = k1/(n(n+k1)); una de geomètrica, 
(15/n) / (15/(n+k2)) = (15/(n+k1)) / (15/(n+2k2)); 

i una d’harmònica entre 15/n, 15/(n+k2) i 15/(n+2k2), que compleixen la condició, que hem assenyalat al text, de ser termes 
saltats entre ells un mateix nombre d’elements.  
Fastijós, potser; procedent, segur. Boeci bé hi havia dedicat atenció: “Donats dos termes, si s’ha d’establir una mitjana 
aritmètica, cal sumar els dos extrems i dividir el resultat d’aquesta addició: el nombre produït per la divisió, col·locat entre els 
extrems, formarà la mitjana aritmètica [...] Si es busca el mètode que permet establir la mitjana geomètrica, cal buscar el costat 
quadrat del nombre que és producte dels dos extrems i posar-lo de mitjà [...] També es pot dividir la relació que tenen entre 
ells els termes donats i posar com a terme mitjà el resultat [sic] [...] La mitjana harmònica es trobarà de la manera següent: cal 
mutiplicar la diferència dels termes pel terme menor i després sumar els termes; després, dividir pel nombre obtingut així 
aquell nombre que és producte de la diferència i el terme menor; quan se’n té el valor, s’hi afegeix el terme menor; i el resultat 
es posa com a terme mitjà” (BOECI 1 c500, II,50,7-11). 
D’altra banda, aquests dels mètodes de trobar nombres en una proporció determinada són dels paràgrafs de l’Aritmètica de què 
més immediat ens resulta entendre la utilitat, després de tantes i tan esgotadores classificacions -“el nombre parell té tres 
espècies. L’una és la que s’anomena el parellament parell, una altra el parellament imparell, la tercera l’imparellament parell” 
(BOECI 1 c500, I.8,1): “el nombre imparell […] té tres subdivisions […] el nombre primer i no compost, […] el segon i 
compost […] i el que en si és segon i compost, però apareix primer i no compost quan se’l compara amb d’altres” (BOECI 1 
c500, I.13); “entre aquests nombres [els parells], els uns són abundants, d’altres deficients, segons els dos aspectes que pot 
presentar la desigualtat” (BOECI 1 c500, I.19,2); “quant a la quantitat més gran, n’hi ha cinc subdivisions. La primera és la que 
s’anomena el múltiple; la segona, el superparcial, la tercera, el superpartient; la quarta, el múltiple superparcial; i la cinquena, el 
múltiple superpartient” (BOECI 1 c500, I.22); “quant als nombres més petits, els que són continguts sencers amb una part d’ells 
mateixos, el primer és el subsesquiàlter, el segon el subsesquiterç, després el subsesquiquart […] Anomeno els nombres més 
grans antecedents, i els més petits conseqüents” (BOECI 1 c500, I.24,3-4); “anomeno longuilàters els nombres formats per la 
multiplicació de nombres que es sobrepassen d’1” (BOECI 1 c500, I.27,8)- i de tantes relacions i transformacions -“tal com el 
món és constituït a partir de l’immutable i del canviant, tot nombre ho és a partir dels tetràgons, produïts per l’immutable, i 
dels nombres amb un costat més llarg que l’altre, que participen de la naturalesa del canvi” (BOECI 1 c500, II.31,6); “els cubs 
mateixos, que tot i que extensos en tres dimensions, participen, a causa de la igualtat de la seva multiplicació, de la substància 
immutable i són associats a la naturalesa del mateix, mai no són produïts per l’acumulació de d’altres que dels imparells, imai 
dels parells” (BOECI 1 c500, II.39,1). 
Però a l’entorn de l’any 1000, el valor de la complexitat d’aquesta elaboració no es discutia; calia ser un pagà menyspreable, 
com l’Hadrià de la Passió de les santes verges Fe, Esperança i Caritat, per queixar-se’n: “Oh, quina explicació àrdua i complicada 
que ha suscitat, l’edat de les seves filles!” (ROSWITHA DE GANDERSHEIM 1 972c) s’exclamava –infame- després d’haver 
rebut, com a resposta a la pregunta de l’edat, l’explicació sencera de les classes de nombres: i la Saviesa en mostrava la misèria 
ben justament amb la rèplica que hem recollit a la nota 248. És tan cert que “les diverses operacions no presenten cap interès 
particular i tot el problema, des del punt de vista estrictament matemàtic, sembla ben inconsistent”, i que ens preguntem “per 
què tant d’interès en això, que no ens sembla altra cosa que un joc aritmètic?”, com que “Gerbert s’apassiona en el tema de la 
desigualtat que es fa igualtat, del desordre aparent que amaga un ordre íntim; l’atrau la suggestió meravellosa de la ciència dels 
nombres que, en penetrar en l’estructura remota de l’univers, revela les lleis d’harmonia que hi va inscriure el Creador” 
(FROVA 1 1974, 348-350).  De la indiscutibilitat del prestigi no se’n desprèn la universalitat del conreu: “[...] l’estat dels 
coneixements aritmètics a l’occident llatí a finals del primer mil·lenni [...] Aquest saber es pot definir amb dos atributs: ardu i 
excepcional. Les carreres d’estudi registren molts abandons [...] Un saber, doncs, difícil [...] Les disciplines del nombre i de la 
mesura són prerrogativa d’un grup extremament restringit de gent que les conrea” (FROVA 2 2000, 48-51). 
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Il·lustració 218: església de Sant Pere de Rodes. Nivell de les impostes del sud de la nau. 

 

 
Il·lustració 219: església de Sant Pere de Rodes. Nivell dels pedestals del sud de la nau. 

 

 
Il·lustració 220: església de Sant Pere de Rodes. Nivell dels pedestals del nord de la nau. 
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‐ amb n igual a 2, 3, 4 i 6, el que relaciona les dimensions principals en planta: la longitud total; la 

idèntica del cos de les naus i del transsepte; la que resulta d’excloure’n, del transsepte, un braç; i 

l’amplada del cos de les naus (il 214); 

‐ amb n igual a 3, 5, 9 i 15, el que es pot llegir en la secció longitudinal entre la longitud del cos de 

les naus, l’alçada màxima de la volta, la de la columna de l’arc triomfal i la de les columnes del 

nord (il 215); 

‐ amb n igual a 6, 9, 12 i 18, el que governa la capçalera, on les fraccions donen, en el mateix 

ordre, la longitud, l’alçada de la columna de l’arc triomfal, la longitud del presbiteri fins a l’absis i 

l’amplada de l’obertura de l’absis (il 216). 

‐ Amb n igual a 12, 15, 16 i 20, el que fixa les dimensions dels elements principals dels ordres 

superposats i l’àmbit on es disposen: l’amplada entre els nuclis dels pilars, l’alçada de les 

columnes del nord, la de les del sud, la de les de l’ordre superior (il 217). 

El primer d’aquests acords conté les relacions numèriques senzilles que hem assenyalat en començar el 

recorregut de les dimensions de l’església, i al segon hi ha les poques distàncies que allí ens faltaven  per 

poder donar raó de la presència de la totalitat de les proporcions musicals que indicàvem abans, 

l’aparició de les quals és un resultat garantit, si el procediment de fixar les mides és aquest; el tercer en 

seria una aplicació en un lloc molt concret. El quart afecta els elements que fonamenten la fascinació de 

l’església, la dels altres que recuperàvem pàgines enrere i la nostra; l’elaborarem. 

 

La secció longitudinal de la nau té pendent, i la transversal també: hi ha fins a 0,44 m de desnivell entre la 

base del suport més alt, al sud-oest i la del més baix, al nord-est.304 Capacitat d’anivellar l’estructura de 

vol, se’n tenia: a les columnes de l’ordre inferior, al sud, el desnivell màxim entre les impostes és de 

0,045 m (il 218);305 entre les cornises dels pedestals on s’assenten els plints de les columnes dels tres 

suports de més a l’est d’aquest mateix costat, no arriba als 0,03 m (il 219). L’interès que l’edifici ensenya 

en l’aplicació d’aquesta capacitat, desigual: al nord, el desnivell d’aquest coronament entre els suports 

extrems arriba als 0,18 m, i tot i que entre el primer i el tercer des de la capçalera gairebé no n’hi ha, el 

segon els supera en prop de 0,10 m (il 220). Cap d’aquestes diferències, però, no s’acosta a la que hi ha 

entre les cornises dels pedestals més orientals de tots dos costats, que és de l’ordre d’un peu, més alt el 

del costat sud, (il 221) recuperat fins amb un petit escreix per la longitud superior de la columna del nord, 

que deixa el seu bloc d’imposta 0,04 m per sobre de l’altre. Al suport més oriental del costat nord, les 

columnes inferiors s’ajusten al model amb molta precisió: 4,915 m d’alçada, inclosos plint i cara inferior 

de la imposta: 15/15 x 17 peus; a l’altre costat, al primer suport del sud, la mida equivalent és de 4,585 m:  

els 15/16 x 17 peus del model demanen 4,605 m -0,02 m més, que considerem irrellevants-; per al segon 

suport del sud, les dades són les mateixes; al segon del nord hi ha una diferència que deixa curta la 

columna de 0,057 m, l’1,16% -el pedestal havia quedat massa amunt, i tot i la reducció la imposta és 

                                                           
304 Mesurat al paviment actual, que sembla que no difereix gaire de l’original. 

305 Mesurat al límit superior de la cara esculpida. 
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Il·lustració 221: església de Sant Pere de Rodes. Desnivell entre les bases de les columnes inferiors als suports més orientals de la nau. 



6. Mida 

131  

 

0,055 m per sobre de la del sud. L’ordre superior és molt proper al del model al sud –les diferències 

són de 0,03 i 0,04 m- i menys al nord, on baixa 0,09 i 0,11 m, el 2,55% i el 3%, per situar els blocs 

d’imposta superiors al nivell dels oposats i permetre que els doblers arrenquin a la mateixa alçada a 

banda i banda de la nau. Però ja de bon principi, l’eixamplament ostensible de la distància entre suports a 

mesura que s’allunyen de la capçalera -que més amunt sosteníem ben conscient com a ajust d’obra-  fa 

que l’acord, que inclou la llum, hagi de limitar-se als suports sota el dobler de més a l’est.306  

 

El més insòlit de les mides de la secció transversal és la diferència d’alçada de les columnes oposades. 

Com a transgressió, no és pas més greu que la que suposen els capitells sense fust de tots quatre 

extrems de la nau; però si l’esquema de proporcions que plantegem va ser efectivament pensat i aquesta 

diferència tenia valor, arribar a situar-ne el motiu amb més precisió ens hauria d’acostar a la comprensió 

de com el cap que busquem ponderava el maneig la gramàtica clàssica –que proposarem més avall que, 

com a idea, no li era estranya. I si fins aquí l’eina ha estat l’Aritmètica de Boeci, i la Música només en tant 

que en depenia, aquí caldrà deixar la primera i entrar en la segona, i en particular en les qüestions inicials 

de la discussió del to i el semitò,307 que es plantegen i quantifiquen al primer i segon llibres: 

“El to és contingut en la proporció sesquioctava [...] com en 8, 9. [...] no es pot dividir en parts 
iguals”;XLI “la diatèssaron, que és consonància, [...] consta de dos tons i un semitò no integre. 
Sigui la relació 192, 216, 243, 256. Si es compara el nombre 192 amb 256, s’origina la proporció 
sesquitèrcia i ressonarà l’harmonia diatèssaron. Però si comparem 216 amb 192, és la proporció 
sesquioctava: la seva diferència és 24, que és la vuitena part de 192, i hi ha un to. Comparem ara 
243 amb 216, i hi haurà una altra proporció sesquioctava; la seva diferència, 27, és la vuitena part 
de 216. Queda la comparació de 256 amb 243, entre els quals la diferència és 13, que ja es veu 
que multiplicada per vuit no arriba a la meitat de 243. No hi ha doncs la meitat d’un to, sinó 
menys de mig to. S’hauria considerat amb raó que hi havia un semitò íntegre si la seva diferència, 
que és 13, multiplicada per 8 hagués estat igual que la meitat de 243. La comparació 256 amb 
243 és un semitò menor”;XLII “l’altra part, que és la major, els grecs l’anomenen apotome [...] Si 
es pogués tenir 243 incrementat en una vuitena part perquè se li pogués comparar com a 
sesquioctau, la comparació de 256 amb el sesquioctau del nombre menor mostraria 
necessàriament la raó de l’apotome. Com que es veu que no hi ha vuitena part, multipliquem per 
8 tots dos nombres. 243 multiplicat per 8 fa el nombre 1944. Si se li afegeix la seva vuitena part, 

                                                           
306 A la meitat oest de la nau, sense columnes inferiors dins de la nau, l’esquema ja no és d’aplicació; tot i això les columnes del 
tercer suport del sud i del quart del nord es mantenen molt bé dins del rang –les darreres tornen a ser exactes-; però les dels 
altres dos se n’allunyen de manera més sensible –2,31%, 3,30%-, tot i que no per reduir la diferència d’altura, sinó per 
incrementar-la; l’ordre superior canvia de naturalesa, i tant la seva configuració com les seves dimensions també són 
completament diferents de les dels dos primers suports. 

307 Que havia tingut, per al seu autor, valor de demarcació: “el semitò pitagòric [...] no arriba a tenir el valor de la meitat d’un 
to. Les implicacions que se’n dedueixen són: existència de dues classes de semitò en no dividir el to en dues parts iguals [...]; 
quarta i quinta estaran constituïdes, doncs, per dos i tres tons respectivament + un semitò menor [...] l’octava queda composta 
per cinc tons i dos semitons menors i no per sis tons [...] Tots aquests principis són defensats fermíssimament [per Boeci] 
enfront de les afirmacions de la gran escola antagònica al pitagorisme, l’aristoxènica, que, donant crèdit exclusivament al 
testimoni dels sentits, postulava un semitò = mig to, una quarta de dos tons i mig i una octava de sis tons” (BOFILL I 
SOLIGUER 1993, 16). 
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Il·lustració 222: església de Sant Pere de Rodes.  Proporcions de les consonàncies musicals, del to i del semitò major. 
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que és 243, apareix 2187. Ara, que 256 creixi 8 vegades, i s’origina 2048; i posem-lo entre els 
termes anteriors. 

1944 2048 2187 
El tercer terme continua tenint amb el primer la proporció d’un to. El segon amb el primer, la 
del semitò menor. El tercer amb el segon, la de l’apotome”.XLIII 

El tercer llibre de De musica gira tot ell sobre el semitò, però el nostre interès en té prou amb aquestes 

relacions, 256:243 per al semitò menor, i 2187:2048 per al semitò major (il 207). La segona és 

extremament propera a la que mantenen entre elles les columnes que estem examinant; aplicada als 

4,915 m de l’alçada de la del nord, demanaria 4,602 m per a l’altra: en fa, dèiem, 4,585. 

 

La diferència de longitud entre les columnes satisfà doncs, alhora, dos criteris dimensionals diferents: 

encaixa en la continuïtat aritmètica de les fraccions de numerador 15 i denominador natural, i recull una 

elaboració matemàtica de la teoria musical. Ja hem seguit l’extensió amb què el primer criteri fixa les 

dimensions majors de l’edifici; l’aparició del segon no es limita, però, en aquest doblatge puntual. La 

relació del to, 8:9 apareix a la nau, en sentit longitudinal, entre la dimensió dels suports i la distància que 

els separa, a l’alçada de la cornisa del pedestal; i en aquest cas no és només una relació, sinó que les 

mides en què es concreta són les dels 8 i 9 peus que formen junts els 17 de cada tram: mesurats a la 

cara sud i arran de terra, els pedestals del costat sud de la nau preveuen un vol d’1/3  de peu per banda 

per arribar als 8 peus a la cornisa, amb exactitud singular (il 222); els espais entre ells s’hi ajusten amb la 

mateixa precisió, amb l’excepció del més proper a la capçalera, que queda molt clarament per sota dels 

92/3 peus que, en principi, li correspondrien. A la cornisa mateixa les toleràncies creixen: s’hi manté, és 

clar, el primer interval molt estret, i el tercer suport és ¼ de peu més llarg que no el model: però ja era 

el més llarg a terra, i la cornisa vola més pronunciadament al sud, on mesurem, que no al nord: no 

sembla que aquesta segona diferència exigeixi cap explicació308 -sí que en buscarem per a la primera. 

Trobem la mateixa relació 8:9 a la part de la façana al transsepte de la capçalera que respon directament 

al cos de les naus, exclosos els braços extrems; aquí, la distància entre les pilastres que s’enfronten amb 

els murs nord i sud de les naus creix respecte de la llum entre aquests murs, fins que iguala l’alçada de la 

volta, (15/5) x 17, menys una novena part –i òbviament (8/9) x (15/5) x 17 no és cap terme de la 

successió de les fraccions. I al costat del to i el semitò, sempre en vertical i a banda i banda del 

transsepte, i afectant elements de la mateixa naturalesa, la relació 4:3 que hi ha entre les longituds de les 

columnes inferior i superior és la de la consonància diatèssaron; la 3:2 de la longitud de la columna 

inferior amb l’alçada de l’àmbit de la volta, per sobre de la superior, és la diapente; la 1:3 de la longitud 

de la columna inferior del nord amb l’alçada màxima és la de la diapasó i diapente; i la 1:4 que compara, 

amb aquesta mateixa alçada màxima, la longitud de la columna superior, és la de la bisdiapasó. Ja hem 

                                                           
308 La tolerància ha de créixer quan es consideren mides preses en alçada, necessàriament afectades pel desplaçament del plom. 
Les mides del costat nord són més llargues, perquè han d’absorbir el peu de més que hi ha, allà, entre les pilastres extremes de 
la línia de suports; l’allargament és molt regular, d’1/6 de peu per a cada suport –amb l’excepció del primer per l’est- i també per 
a la llum entre pedestals. La distància entre el primer i el segon pedestal per l’est, com al sud, també és clarament inferior a les 
altres. 
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Il·lustració 223: església de Sant Pere de Rodes. Columna de la cara est del suport de la nau més proper a la capçalera al costat sud. 
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assenyalat més amunt aquestes relacions entre les grans fraccions; les trobem ara, però, reunides a la 

part més arquitecturada de l’edifici, regulant-ne la secció des dels elements amb més càrrega formal i 

amb la difícil del semitò major en posició d’honor. 

  

De fet, si es tracta d’aproximar la relació del semitò major utilitzant termes consecutius de la sèrie 15/n, 

la millor de les possibles és aquesta de 15/15:15/16; hem vist que allí on, a partir del 4,915 m de la 

columna del nord, el semitò vol una longitud de 4,602 m, les fraccions la demanen de 4,605: la relació 

entre qualsevol altre parell de fraccions, més grans o més petites, se’n separa més. Si es tracta de 

determinar on es creuen les dues regles del dimensionat, difícilment es trobarà un candidat millor que 

aquest del consecutiu de l’una generant el més elaborat dels resultats en què es complau l’altra, i tot 

sobre la gran unitat de 17 peus. I si d’això se’n vol fer celebració no hi ha, en aquesta església, cap indret 

més visible on exposar-la. 

 

Sí que hi ha maneres més eficients de convocar-la, però: si mesurar és una operació costosa, comptar és 

senzill.309 El nombre sense mida continua acceptant-nos les mateixes xifres i remetent-nos, doncs, a l’un i 

l’altre sistema: per a (15/n) x 17 en particular amb una facilitat que no es deixa ignorar sense esforç, 

perquè a banda i banda de l’eix de l’església comptem 17 capitells, i només 15 sobre un fust. Quant a la 

música, ja hem seguit en Boeci com trobar totes les consonàncies en la sèrie 6, 8, 12, i si s’hi afegeix el 9 

també la relació del to; si no ens movem dels capitells i continuem comptant-los separats a nord i sud, 

n’hi ha 6 a les columnes inferiors dels suports de l’ordre superposat, i 8 si hi sumem els de les columnes 

superiors; fora d’aquest sistema principal, els altres 9; i si ajuntem tots els que formen part d’algun 

suport de la nau, amb superposició de columnes o no, arribem als 12. 

 

                                                           
309 I habitual en les descripcions, que poden ser simples acumulacions de quantitats; Vergnolle cita la de la basílica de Saint Dénis 
de l’any 799 -a partir de B. Bischoff: “Ein Beschreibung der Basilika von Saint-Denis aus de Jahre 799”, Kunstchronik 34, 1981, p 
97-103)-:  “habet ipsa ecclesia fenestras CI. Columnas infra ecclesia capitales L, alias columnas XXXV. Excepto habet columnas de licio 
V. In summo sunt intus illa ecclesia columnas inter totum XC. Excepto habet foras per illos porticos de illa ecclesia capitales LVIII, alias 
columnas minores XXXVII. Excepto habet columnas de licio VII. In summo sunt columnas deforas per ipsos porticos CXXX et in summo 
sunt inter totum infra illa ecclesia et deforas columnas CXCIII” (VERGNOLLE 5 1998, 142); la descripció, ultra comptar columnes, 
inclou també mides generals i compta nombre de finestres i de lluminàries; amb criteris molt semblants, els Costums de Cluny 
descriuen Cluny II uns dos-cents cinquanta anys després –abans del 1049-: “Ecclesia longitudinis CXL pedes habeat, altitudinis XL et 
tres; fenestrae vitreae CLX. – Capitulum vero XL et V pedes longitudinis, latitudinis XXX et quatuor.- Ad orientem fenestrae IIII, contra 
septentrionem tres.- Contra occidentem XII balcones, et per unumquemque duae columnae affixae in eis.- Auditorium XXX pedes 
longitudinis; camera vero nonaginta pedes longitudinis.- Dormitorium longitudinis CXL pedes, latitudinis XXX et IIII; omnes vero fenestrae 
vitreae quae in eo sunt XC et septem, et omnes habent in altitudine staturam hominis, quantum se potest extendere usque ad 
summitatem digiti, latitudinis vero pedes II et semissem unum; altitudinis murorum XX et tres pedes... (MORTET 1 1911, 132-137); la 
Crònica de Sant Benigne de Dijon, del tercer quart del segle XI dóna més dades, sense deixar però de continuar utilitzant 
massivament les quantitats, tant per a l’església longitudinal com per a la rotonda: sobretot quantes columnes, però també 
quants arcs, finestres, altars, graons, pilars, torres i portes, i naturalment mides (MORTET 1 1911, 26 i s); és el mateix quan la 
descripció és ideal, i el pseudoBeda explica així el molt ordenat temple d’Àrtemis a Efes: “la setena meravella, el temple de 
Diana, sobre quatre columnes. El seus primers fonaments són arcs de drenatge, i puja sobre quatre arcs disposats sobre els 
quatre anteriors. Sobre aquests quatre hi ha vuit columnes i vuit arcs, i al tercer ordre creix en la mateixa ponderació pels 
quatre costats. Sobre els vuit n’hi ha setze; sobre els setze, trenta-dos, al quart nivell; al cinquè ordre, seixanta-quatre columnes 
fan el final d’un edifici tan admirable” (BEDA EL VENERABLE 6 sense data, 962). 
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il·lustració 224: església de Sant Pere de Rodes. Planta dels quatre suport més orientals de la nau; a dalt, costat nord; a baix, costat sud. 
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Ara bé, ni l’una ni l’altra marca hi havien de ser, quan es van començar a construir els primers suports 

de la nau: perquè en aquell moment, de columnes i de capitells se’n preveien força menys dels que 

l’església va acabar tenint. 

 

Al suport més proper a la capçalera del costat sud, la columna de la cara est no hi cap: ha hagut de 

retallar el plint en forma de mènsula i fer-lo volar enllà de la cornisa del pedestal, tot i que s’acosta tant 

al seu pilar com li ho permet el capitell (il 223). No és que en arrencar de baix hi hagués cap error de 

previsió; la planta del suport és voluntàriament asimètrica i està dimensionada amb un enter i una fracció 

ben senzilla –des de la projecció que avança cap a la nau, 2 peus cap a la porta i 1½ peus cap a la 

capçalera (il 224)- per irregular que en sigui la geometria. El suport següent n’emmiralla asimetria i 

dimensions sobre l’eix de l’interval que els separa, i tots dos són diferents dels que els corresponen al 

nord, que sí que volen ser, cadascun d’ells, simètrics sobre el seu eix transversal. Quan els dos primers 

suports del sud van començar a pujar –hem d’entendre que abans que els del nord-, amb la capçalera 

acabada –o almenys replantejada en la posició i i direcció definitives-, sobre l’alineació que els afilerava 

amb la base de l’últim –que hem vist picada d’un temps abans- i amb el model dimensional ben travat i 

determinat, la previsió ja devia ser que a partir d’alguna alçada havien d’enfrontar, com van acabar fent, 

columnes l’un amb l’altre i també amb els dos que tindrien al davant, a l’altre costat de la nau central; la 

base que les esperava tenia el mateix fons cap a la nau i cap al suport contigu -o era, aquí, fins 

lleugerament més ampla- i els diàmetres de les columnes haurien pogut ser iguals, o no –com a la 

solució construïda-, però en el segon cas res a la base no indica que la columna principal hagués de ser la 

de la nau. I enfora d’aquest sistema, la dimensió tan reduïda que projecten fa molt creïble que per aquí 

haguessin de pujar muraris. L’arc del transsepte i els formers de la nau no havien de descansar, doncs, 

sobre cap capitell, sinó sobre piles aparellades de grans carreus (il 225) –als extrems de l’est i de l’oest, 

directament sobre les pilastres-; piles que s’haurien allunyat del mur de Cuixà augmentant de secció, 

probablement on hi ha la cornisa del pedestal -marcant d’aquí en amunt entre massissos i buits la relació 

del to que hem vist recollida després a les cornises, i que ja havia d’estar elaborada, atesa la seguretat 

amb què la longitud d’aquests dos primers suports va quedar fixada, a terra, en els 7⅓ peus que 

exigeixen, per generar el 8:9, els vols de banda i banda-; i que haurien tornat a aprimar-se just per sota 

del coixí dels arcs, en la gramàtica aplicada als absis laterals i als accessos al deambulatori de la capçalera 

(il 226). La voluntat que les columnes de la nau, asimètriques respecte de la longitud total del suport si es 

col·locaven centrades en la projecció del pedestal, es separessin entre elles en la magnitud del tram, 

justifica el desplaçament del primer suport cap a l’oest i la reducció de la llum entre els suports en 

aquest punt, que observàvem més amunt (il 227). La singularitat del tram de nau de les columnes 

superposades es preveia, doncs, bastant més gran que no en l’edifici construït, i hauria pogut comportar 

un sostre força diferent i més complex que no l’executat; el canó seguit va ser imaginable despres que la 

universalització de les columnes -decidida ja abans d’arrencar els dos primers suports del costat nord, 
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Il·lustració 225: església de Sant Pere de Rodes.  Reconstrucció del projecte de la nau en el moment de la construcció dels primers suports. De dalt a baix: alçat nord, planta dels 

pedestals, planta de les columnes inferiors, planta de les columnes superiors.  
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de costats iguals- hagués reduït aquella singularitat; el canvi, però, va manejar procediments i tenia 

implicacions que ja no eren de la categoria de la quantitat; i analitzar-los exigeix reagrupament. 

 

L’esquema dimensional de l’interior de l’església de Sant Pere de Rodes va quedar fixat abans de la 

construcció de les conques dels absis laterals, i des que va arrencar aquesta construcció no s’hi va 

introduir cap modificació substancial; en les línies i magnituds més generals, és idèntic al de Sant Miquel 

de Cuixà. El peu és de 0,289 m i l’esquema maneja una perxa de 17 peus: de vegades –a la nau- de forma 

modular i amb subdivisions en peus enters, i en general en quantitats d’expressió 15/n -on n és un 

nombre natural- sovint no enteres. Entre les mides d’elements de nivell semblant –les globals de l’edifici; 

les dels que componen la nau; les dels que articulen la capçalera; les dels que configuren la secció 

transversal amb les columnes superposades- s’estableixen relacions numèriques que responen a les 

proporcions més valorades en la teoria aritmètica o als acords musicals; i en particular a l’ordre doble, 

l’elaboració proporcional respon simultàniament a l’un i l’altre criteri allí on menys coincideixen. Per 

determinar les dimensions exteriors globals es van estudiar les del Temple de la visió d’Ezequiel. 

L’esquema dimensional es va conservar malgrat els canvis de direcció de l’eix de l’església i les 

modificacions dels gruixos dels murs: els ajusts interiors resultants es van orientar sempre a repartir i 

equilibrar les deformacions que aquelles alteracions feien imprescindibles; es va conservar també quan, 

amb el perímetre completament definit, es va decidir una variació major de l’arquitectura de la nau, els 

suports de la qual havien estat concebuts originalment com a piles i on es preveia l’ús de l’ordre centrat 

en un sol tram; aquesta idea va ser substituïda per la generalització de l’ordre a tots els suports, bo i 

mantenint però l’elaboració superior del tram immediat al transsepte. 
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Il·lustració 226: església de Sant Pere de Rodes. Arrencada de l’arc a l’absis sud. 

  



6. Mida 

136  

 

Notes finals de les pàgines 104-135. 
                                                           
I (BOECI 1 c500, II,49,1-2). 
II (FERNIE 15 2002, 1). 
III v (WIRTH 2 1999, 11). 
IV (KIDSON 2 1990, 71). 
V (BRUTAILS 3 1913). 
VI (KIDSON 2 1990, 73). Val a dir que no hem estat capaços de trobar cap manifestació concreta d’aquest rebuig i aquesta 
burla, que Kidson no documenta. 
VII (KIDSON 2 1990, 97). 
VIII Va ser, juntament amb Paul Crossley, l’editor de Medieval Architecture and its intellectual Context: studies in honour of Peter 
Kidson. Londres i Ronceverte: The Hambledon Press, 1990. 
IX (FERNIE 10 1991, 4). 
X (FERNIE 10 1991, 5). 
XI (FERNIE 09 1990, 235). 
XII (BOECI 2 500c, I,II, col 1172). 
XIII (AGUSTÍ D'HIPONA 8 401-415, IV,3,7). Binding ho assenyala a partir d’un article de 1940 de Hermann Krings, “Das Sein 
und die Ordnung: eine Skizze zur Ontologie des Mittelalters”, a Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 18, 1940, p 233-249: “la frase [Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti] en la interpretació d’Agustí, 
descobreix l’esquema d’una concepció dinàmica de l’estructura essencial de Déu, que va del Déu creador al Déu de la 
consumació, en tant que mensura designa l’origen (mensura omni rei modum praefigit), numerus la forma (numerus omni rei speciem 
praebet) i pondus la tendència de l’ésser a la finalització (pondus omnem rem ad quietem ac et stabilitatem trahit)” (BINDING 3 
1998, 29). 
XIV (AGUSTÍ D'HIPONA 2 386-388, Llibre 6, 35). 
XV (CASSIODOR 1b 507 i s, 18-19) i (BINDING 3 1998, 191-192). 
XVI (GONZÁLEZ RAPOSO 1998). 
XVII (J. J. ROCHE 1998, 24). 
XVIII Cartulari de l’abadia de Sant Martí de Tul·la, donació feta per Renaud, vescomte d’Aubusson, a l’abadia benedictina de Sant 
Martí de Tul·la, a la diòcesi de Llemotges... es reserva el dret de fer-se construir una casa de tàpia de dotze braces: Mansionem 
vero quam ad ecclesiam jam dictam habuero erit terrestris et [de] duodecim brachia; quam tali conventu tenebo, ut de ipsa non moveam, 
nec revertar ad ullum male faciendum alicui homini vel feminae. Mortet explica que una indicació relativa a les dimensions d’una 
casa privada que s’ha de construir, a l’entorn del 1000, és raríssima; per a una data posterior, esmenta un text relatiu a Licairac, 
prop de Carcassona, igualment en braces: ad faciendam mansionem de sex brachatis longitudinis et latitudinis ex omnibus partibus. 
(MORTET 1 1911, 14). 
XIX Chronicon Sancti Benigni Divisionensis; Fundatum est autem hoc templum anno Dominice Incarnationis millesimo primo, indictione 
decima quarta, decimo sexto cal. Martii. Cujus longitudo ducentorum ferme cubitorum, latitudo autem quinquaginta trium existit 
[...]decem vero cubitus erigitur in altitudine [...]triginta septem cubitus habens in diametro, decem in alto[...] viginti cubitorum altitudinis 
[...]habens in longitudine cubitos triginta tres, in altitudine decem[...]Quae ad instar crucis edificata habet in longitudine cubitos centum 
viginti octo, in latitudine, sicut prescriptum est, quinquaginta tres, in altitudine quaquaversum permaximos triginta et unum cubitos, in 
medio autem quadraginta.[...] Est tumba ex quadris edificata lapidibus que octo cubitos in longum, quinque autem tenet in latum.[...] 
Olim super lapideos arcus, quos continebant, absidam ferebant ligneam sex cubitorum longitudinis et trium latitudinis septemque ac semis 
altitudinis. (MORTET 1 1911, 26 i s). 
XX (RIU I RIU 1990). 
XXI (ISIDOR 1 615 c, XIX 18,1) i (RABAN MAUR 4 842-846, XXI XI). 
XXII (HORN 2 i BORN 1979); el text, d’altra banda, és ben visible en qualsevol altra bona reproducció, inclosa la que es pot 
consultar en línia (The Institute for Advanced Technology in the Humanities; University of Virginia; University of California, Los 
Angeles; University of Vienna 2010). 
XXIII (ADAMNAN 1 c 680, I,II). 
XXIV Per exemple, Centum ergo cubitus habet latus tabernaculi in longum quia uniuersi qui ad membra ecclesiae pertinent necesse est 
pro aeterna in caelis uita laborem in se patientiae et continentiae temporalis assumant (BEDA EL VENERABLE 3a 720, 1686-1766). 
XXV (BEDA EL VENERABLE 5 731, V.16). 
XXVI En peus, set (XXI, XXVI-XXXI); en colzades, dues (IX-X); en perxes, quatre (XXII-XXV). 
XXVII (GERBERT D'ORLHAC 1 980); en peus, vint-i-quatre (XVII-XVIII, XX, LIII-LIV, LVII-LVIII, LXIV, LXVII, LXXII-LXXVII, 
LXXIX, LXXXI-LXXXIV, LXXXVII-LXXXVIII, XC-XCI); en colzades, dos (XXXV-XXXVI); en perxes, quatre (LXVIII-LXXI). 
XXVIII Ecclesia longitudinis CXL pedes habeat, altitudinis XL et tres; [...] Capitulum vero XL et V pedes longitudinis, latitudinis XXX et 
quatuor.- [...] Auditorium XXX pedes longitudinis; camera vero nonaginta pedes longitudinis.- Dormitorium longitudinis CXL pedes, 
latitudinis XXX et IIII; omnes vero fenestrae vitreae quae in eo sunt XC et septem, et omnes habent in altitudine staturam hominis, 
quantum se potest extendere usque ad summitatem digiti, latitudinis vero pedes II et seissem unum; altitudines murorum XX et tres 
pedes. (MORTET 1 1911, 132-137). 
XXIX (GUERREAU 5 1998, 197). 
XXX (MAITLAND 1897, 368). 
XXXI (MAITLAND 1897, 369). 
XXXII (MAITLAND 1897, 387) 
XXXIII (TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH 2008, 12); també (ALSINA, FELIU i MARQUET 1996, 18-22) . L’èxit de la unificació no va 
ser complet (TEIXIDÓ I PUIGDOMÈNECH 2008, 66); “la desitjada unificació no es va aconseguir, però sí que sembla que 
bastant ràpidament hi va haver una notable simplificació de les unitats utilitzades, tant pel que fa al nom com pel que fa a les 
equivalències” (ALSINA, FELIU i MARQUET 1996, 22) 
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Il·lustració 227: església de Sant Pere de Rodes. Desplaçament del suport oriental de la nau. 
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XXXIV Balbi ad Celsum expositio et ratio omnium mensurarum (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 94-97), i Mensurarum 
Genera Sunt XII (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848, 339). 
XXXV “[...] vir dignus angelico solatio forte munitus jecit fundamentum ex vulgaribus saxis popularibusque quadris luculentissime: quam 
cum altius materiam ejus in longitudine usque in triginta tres cubitos & in latitudine pene in quadraginta palmos elevasset, tandem in 
excellentia arcus elegantissime dimisit” (GARCIES 1043-1046, 1074); per la data del text, (MUNDÓ 4 1970): Marca Hispanica el 
vol una mica anterior, c1040. 
XXXVI (PUIG I CADAFALCH 1, FALGUERA i GODAY 1909-1918, II, 103). Puig va tornar a estudiar l’església el 1933 i el 1936, i 
l’última vegada va fer-ne un aixecament bastant complet, que va ser adquirits l’any següent per la Direction Générale des Beaux-
Arts (BARRAL I ALTET 1 1977, 193-194). Els plànols van ser reproduïts per Xavier Barral al mateix article en què donava 
aquesta notícia. 
XXXVII (SAGRERA I ARADILLA 1994, 60). 
XXXVIII (SAGRERA I ARADILLA 1994, 45-48). 
XXXIX (BOECI 1 c500, II,40). 
XL (BOECI 1 c500, II.54). 
XLI (BOECI 2 500c, I, XVI). 
XLII (BOECI 2 500c, I, XVII). 
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