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Il·lustració 252: església de Sant Miquel, Fulda (818-822). 
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8. L’arquitectura de l’església formalitza, en condició de programa iconològic, el tema de la 

duplicació i perfeccionament del Vell Testament en el Nou que serveix de base a la 

interpretació al·legòrica de l’Escriptura; el seguiment dels mecanismes que utilitza per fer-ho i 

les relacions fortes que es poden establir entre l’arquitectura i alguns dibuixos de la bíblia de 

Rodes n’aclareixen la concepció espacial, amb el cos de les naus centrat en el grup de quatre 

suports amb columnes superposades que en trava la secció, es constitueix en contrapunt de la 

capçalera i encapçala la jerarquia intencional de les peces que caracteritza l’edifici com a lloc 

memorable. 

 

El 1996, Günter Binding, al final del seu estudi sobre les fonts que fan referència al promotor medieval, 

escrivia que “per jutjar la influència que el promotor, com a ordinator aedificiorum, pot haver tingut sobre 

la conformació i el sentit de l’arquitectura altmedieval, he procurat, com un savi arquitecte, disposar el 

fonament: ut sapiens architectus fundamentum posui; d’altres s’estimen més edificar-hi al damunt i, 

mitjançant la interpretació iconològica de les formes construïdes, formular hipòtesis sobre les intencions 

o les reflexions dels promotors, descobrir les voluntats de representació, i explicar les raons espirituals 

ocultes, per fer evidents les voluntats representatives dels promotors en les grans construccions; i 

continua viva la comesa de provar quins propòsits eren determinants perquè s’optés per determinades 

formes”.I  Hi havia ironia, però poca; perquè si descobrir intencions, reflexions i significacions es veia 

problemàtic331 –i això la justificava- també s’entenia obligatori –i això l’assuavia-: ja era antiga, quan 

Binding tancava aquest seu llibre, la porfídia que, escèptica sobre les seves possibilitats d’arribar a la 

interpretació original, havia decidit tanmateix defensar que el propi de l’historiador de l’art era 

continuar-ho provant, i no només en nom de la identitat de la disciplina.332 I de via, en tot cas, en 

                                                           
331 “En general, els promotors de les construccions no els van fixar per escrit, [els conceptes teològics que convertien les 
formes en signes, i que donaven als signes una significació]”; però és que “a més de Bru per a Fulda, només Suger va donar, per 
a l’església del panteó reial, a Saint-Denis, 1140/50, indicacions al·legòriques i anagògiques en la descripció concreta de la 
construcció i la decoració, que de tota manera no passen de referències generals i no permeten distingir si la referència va 
jugar, en la tria formal, un paper configurador o no” (BINDING 3 1998, 25). 

332 Així, Gombrich explícitament des de mitjans de la dècada de 1980 –però segurament de molt abans- en els seus escrits 
contra els relativismes –en les humanitats, en la història de les idees, en l’apreciació de l’art. “El relativisme cultural ens ha 
portat a desfer-nos de l’herència més preuada de tota l’obra d’erudició, la pretensió d’estar compromesos en una recerca de la 
veritat. Com que els testimonis del passat ja no poden ser contemplats com a testimonis, el nostre interès per ells no pot ser 
gran cosa més que un joc intel·ligent que no serveix per al coneixement, sinó simplement per al desplegament d’acrobàcies 
intel·lectuals” (GOMBRICH 4 estiu 1987); “clarament, una interpretació no és igual de bona o de dolenta que una altra [...] Les 
interpretacions d’un poema determinat poden variar molt, però troben el seu límit en les paraules sobre el paper, algunes de 
les quals mai no es deixaran «deconstruir». És el mateix amb la partitura del compositor. Hi pot haver moltes lectures de la 
mateixa simfonia, totes les quals en respectin les notes, però qualsevol intèrpret que ignori les marques perd el dret a dir que 
presenta l’obra en qüestió [...] Si no coneixem el llenguatge del poema, l’idioma de la música o l’estil de la imatge, és improbable 
que fem l’esforç adequat [...] No podem i no cal que intentem entendre una roca o un arbre, però sí que podem intentar 
entendre les creacions d’un altre ésser humà, per llunyà que ens sigui en l’espai o en el temps. Hi pot haver límits per a aquesta 
possibilitat, però això no ens absol de la necessitat d’una mena diferent d’atenció controlada, sense la qual ens quedem amb el 
plaer solipsista de gaudir del nostre propi gaudi. [...] Diu que una vegada l’eminent medievalista Adolph Goldschmidt es va fer 
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Il·lustració 253. relació tipològica entre els dos Testaments.                                

Portes de la catedral de Hildesheim. D’esquerra (Vell Testament) a dreta (Nou Testament) i de dalt a baix: 1. Déu fa els cossos d’home i dona – Crist ressuscita en el nou cos: 
paradís perdut i retrobat. 2. Trobada d’Adam i Eva – l’àngel anuncia la resurrecció: alegria. 3. Caiguda de l’home – crucifixió: arbre del coneixement i del pecat / arbre de la vida. 
4. Judici d’Adam i Eva – Pilat jutja Jesús: judici. 5. Expulsió del paradís – presentació al Temple:  separació de Déu i reunió amb Déu. 6. Vida lluny del paradís – adoració dels reis 
(Eva i Maria enlairades i amb els fills): pobresa i riquesa. 7. Sacrificis de Caín i Abel – Nativitat: l’anyell. 8. Assassinat d’Abel – Anunciació: desesperació i pecat contra esperança. 
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proposava una: “és a partir de l’ús i de la interpretació de les fonts medievals que cal considerar els 

testimonis diversos de la forma construïda i la interpretació posterior; d’altra banda, la font de Fulda[333] 

autoritza a recuperar el saber altmedieval per interpretar les formes de la construcció en relació amb la 

seva significació encara que no hi hagi fonts documentals”;II i juntament amb les formes, els nombres: 

“les proporcions, les relacions numèriques que corresponen a l’ensenyament de l’harmonia d’Agustí i de 

Boeci, les figures de les parts altes, les representacions dels capitells, les claus de volta, les motllures, 

etc. són immanents en la construcció, però un cop acabada només són parcialment perceptibles. Per 

aquesta raó, l’anàlisi ha de manejar tant la formació espacial com la material, la investigació de la paret ha 

de contemplar-ne les proporcions amidables i la conformació qualitativa, els nexes de l’evolució històrica 

s’han de fer manifests i s’ha de plantejar la qüestió del contingut significatiu de les formes”III 

 

Quant als propòsits i les voluntats de caràcter iconològic de l’església de Sant Pere de Rodes, examinem 

doncs, abans que formes, nombres: mides i quantitats que hem vist preservades a través dels canvis; i 

per començar, les dues constants de l’expressió amb què es concretaven les longituds, 15 i 17.334 Al De 

                                                                                                                                                                                           
càrrec del seminari de Heinrich Wölfflin i va començar amb una diapositiva d’un paisatge holandès i la pregunta «què hi veuen?». 
«Hi veig una horitzontal creuada per dues verticals», va contestar un dels estudiants. «El cas és», va dir Goldschmidt dolçament 
«que jo hi veig alguna cosa més»” (GOMBRICH 5 1989). I amb Agustí, no es pot renunciar a intentar arribar en aquesta cosa 
més; els sentits indiquen el camí, però cal seguir-lo: “trobem doncs alguns vestigis de raó en els sentits; i respecte de la vista i 
l’oïda, fins en el delectable [...] Quant als ulls, la congruència raonable de les parts s’anomena bellesa, i quant a l’oïda, un concert 
agradable o un cant compost amb l’harmonia adequada rep el nom propi de suavitat [...] Quan observem bé en aquest mateix 
edifici totes les seves parts, no pot sinó ofendre’ns veure una porta col·locada a un costat, l’altra gairebé al mig, però no al mig. 
Perquè en les arts humanes, no havent-hi necessitat, la dimensió desigual de les parts ofèn, d’alguna manera, la nostra vista. En 
canvi, és cosa evident i que no cal declarar amb gaires paraules, com ens delecten les tres finestres internes col·locades com 
cal, a intervals iguals dues als costats i l’altra al mig, perquè entri llum al bany. Per la qual cosa, fins els mateixos arquitectes 
anomenen raó aquesta manera de disposar les parts; i diuen que les col·locades desigualment manquen de raó. És una manera 
de parlar molt estesa i que ha passat a totes les arts i les obres humanes. I als versos, on també diem que hi ha una raó, que 
pertany al gust dels sentits, qui no sap que la mesura i dimensió és l’artífex de tota la seva harmonia? Però en els moviments 
cadenciosos d’una dansa, on tota la mímica respon a un fi expressiu, tot i que cert moviment rítmic dels membres delecta els 
ulls amb la seva mateixa dimensió, anomenem raonable aquella dansa, perquè l’espectador intel·ligent comprèn què significa i 
representa, deixant apart el plaer sensual [...] Una cosa és doncs el sentit i una altra allò que es percep amb el sentit; al sentit, li 
agraden els moviments rítmics, i a l’ànim, a través del sentit corporal, li agrada la significació agradable copsada en el moviment. 
Això mateix s’entén més fàcilment a l’oïda: allò que sona suaument agrada a l’òrgan sensitiu, però els bells pensaments, tot i que 
expressats mitjançant veus que impressionen l’oïda, només ells entren a la ment” (AGUSTÍ D'HIPONA 1 386-387, II, 11, 33-
34).  

333 Binding es refereix aquí a la Vita de l’abat Eigil de Fulda (818-822), escrita pel monjo Bru Càndid cap al 840-842, en el 
passatge on descriu i interpreta la rotonda de dues plantes construïda en temps de l’abat (il 252): “el Pare del monestir [...] 
havent-ho deliberat i acordat amb els germans, va construir una petita església rodona, allí on els cossos difunts dels germans 
descansen lliurats a la sepultura, al lloc que anomenen cementiri [...] L’estructura subterrània d’aquest edifici, amb un anell que 
envolta el centre, es dreça fermament sobre una columna de pedra col·locada al mig, amb les voltes que s’hi ajunten a tot volt; 
a dalt hi ha vuit columnes i la pedra de la clau tanca l’obra dalt de tot. Penso que, en donar forma en aquest edifici, aquest pare 
venerable i també el mestre que hem dit més amunt [Raban Maur] en companyia d’altres, guiats pel magisteri diví, van segellar-
hi per endavant la figura que significa la fe de Crist i de l’Església. L’apòstol Pau, que és designat per Déu com instrument escollit 
[...] diu: «i és que el temple de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres» i el príncep i el defensor del seu sostre és Crist 
Jesús [...] que significa que és en la pedra de la clau on es consuma la perfecció de l’edifici [...] Les vuit columnes dretes en 
aquest temple del Senyor són les vuit beatituds, que el Senyor mateix va posar a l’evangeli [...] Al cercle de l’església, que no té 
cap límit, que conté el camí de vida, és a dir, els sagraments divins, s’hi pot veure correctament la significació del regne de la 
majestat perpètua i l’esperança de la vida eterna i les recompenses permanents amb què els justos seran coronats en el temps 
durador” (BRU CÀNDID 840, 230-231); Binding ja recollia el text el 1991 (BINDING 1 1991, 34-36). 

334 Tal com observava Elizabeth Read Sunderland, “Krautheimer [...] va concloure que, a les còpies, hi havia d’haver alguna idea 
que no era la de la imitació exacta de les formes, i va suggerir que hi havia d’haver algun «contingut» en els elements de les 
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Il·lustració 254: annals de l’abadia de Peterborough (2n quart del s. XII, després de 1122), British Library, Harley ms 3667, f 7v. Al rectangle, dins dels cercles, els 12 apòstols; i 

entre ells, 12 patriarques, sacerdots i profetes del Vell Testament. 
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Universo de Raban Maur, tots dos nombres contenen la relació entre els dos Testaments: “el nombre 

quinze fa reconèixer el misteri de la Llei i de l’Evangeli, del descans [de la mort] i de la resurrecció; [...] 

el disset, de la promesa de tots els profetes; perquè els deu preceptes de la llei actuen a través de la 

gràcia septiforme de l’Esperit Sant”;IV tant en un cas com en l’altre, Raban Maur repetia explicacions que 

ja venien, almenys, d’Agustí: per al 15,  7+8  i 

“en aquell s’hi observa el dissabte, que significa el repòs; en aquest el diumenge, que significa la 
resurrecció”;335 

per al 17, 

“si determinem quin nombre hauria d’indicar la Llei, quin pot ser sinó el deu? [...] Però la Llei, 
quan no l’ajuda la Gràcia, fa trangressors, perquè només és en la lletra [... i] «la lletra escrita 
mata, l’Esperit, en canvi, dóna vida» [2Cor 3,6]. Que l’Esperit s’afegeixi, doncs, a la lletra [...] 
Però, quan la Gràcia s’afegeix a la Llei, és a dir, l’Esperit a la lletra, allí s’afegeix al deu el nombre 
set. Perquè aquest nombre [...] significa l’Esperit Sant [...] Quan afegim al nombre deu, que 
representa la Llei, l’Esperit Sant representat pel set, tenim disset”.V 

Tant 15 com 17 enuncien, doncs, el segon dels quatre sentits de l’Escriptura, l’al·legòric: la manera com 

l’Antic Testament prefigura el Nou i el Nou perfecciona l’Antic, una  noció ben establerta almenys des 

d’Orígenes, al segle III; en l’enunciat de Gregori el Gran, “en la lletra de l’Antic Testament hi havia 

amagat el Nou Testament, gràcies a l’al·legoria [...] Allò que l’Antic Testament ha anunciat pel signe, el 

Nou ens ho ha posat davant dels ulls”:VI l’Antic Testament explicava una història del món que duia tota 

ella l’anunci, amagat per als sentits corporals i la intel·ligència material, de la seva superació futura: 

“L'al·legoria cristiana difereix de la pagana pel seu fonament, però també pel seu terme. Es proposa 

«introduir per figures» -els esdeveniments i les lleis de l'Antiga Aliança- «a la visió de la Veritat», «la 

plenitud de Crist»”.VII 

 

Ja hem vist que els edificis, encara que direcament no expliquin misteris, són figura de coses més 

grans;336 és cert que, contra els testimonis que hem adduït més amunt, s’ha proposat que la conveniència 

que ho fessin podria haver estat negada per veus importants, per idolàtrica, a l’alta Edat Mitjana; però la 

negació ho és, si de cas, en el marc de la discussió;337 difícilment hauria pogut capgirar l’orientació d’un 

                                                                                                                                                                                           
còpies, que ignorem, que feia que, per als copistes, semblessin prou iguals que l’original [...] quan va fer notar que el vuit i el 
dotze eren els nombres predominants en els suports de les estructures que copiaven el Sant Sepulcre, un edifici que tenia un 
cercle de suports sota la volta amb vuit pilars i dotze columnes, implícitament estava dient que el «contingut» podria ser 
aritmètic” (SUNDERLAND 2 octubre 1959, 94) 

335 (AGUSTÍ D'HIPONA 9 391-415, 1960). Però va haver-hi altres vies per arribar al mateix resultat: Geró de Reichersberg, a 
mitjan segle XII, veia 10+5, on 10 eren els manaments i 5 les ferides de Crist a la creu, i “la passió de Crist esborra la 
transgressió del Decàleg” (GERÓ DE REICHERSBERG 2 c 1160, 1322). 

336 v el text que remet a la nota LXVII de les pàgines 22-45. 

337 Jennifer O’Reilly explica, a la seva introducció al llibre de Beda sobre el Temple, que “malgrat tot l’interès de Beda en la 
metàfora arquitectònica per descriure l’Església, mai no dóna cap interpretació al·legòrica d’una església”, i observa que  quan 
valora extensament –a la Historia ecclesiastica (BEDA EL VENERABLE 5 731)- l’obra de Wilfrid, –que a finals del segle VII havia 
construït les esglésies de Hexham i de Ripon- “no parla ni una sola vegada del seu paper com a promotor d’esplèndids edificis 
eclesiàstics [...] Hi ha una coherència clara entre la negativa de Beda a fer l’al·legoria de les esglésies construïdes per l’home a la 
Història eclesiàstica i la seva interpretació espiritual de l’edifici del Temple a De Templo, que és descrit a la Sagrada Escriptura 
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Il·lustració 255: Crist escrivint o dibuixant a terra davant de l’adúltera. Ivoris de Magdeburg (Milà, 962-973). Liverpool, World Museum. 

 
 

  



8. Idea 

152  

 

entorn intel·lectual on la idea, malgrat tot el que es pugui dir i qualsevol triomf circumstancial de les 

iconoclàsties,338 va acabar encaixant còmodament;339 i en un context proper al de Rodes, Garcies els 

                                                                                                                                                                                           
«per a la nostra instrucció» [...] Les esglésies construïdes per mans humanes i els intents d’identificar-les amb el Temple de 
Jerusalem no són sinó figures o còpies de l’autèntica Jerusalem i poden esdevenir una preocupació massa lligada amb la terra o 
un ídol. L’autèntic edifici de l’Església, discernible darrere la figura de l’edifici del Temple, és el creixement espiritual del conjunt 
de la comunitat diversa del cos de Crist i el seu viatge a través de l’exili d’aquesta vida fins a la nova Jerusalem”; i això tot que, 
per Hexham, una biografia de Wilfrid del segle següent l’havia comparat amb el constructor del Tabernacle de l’Èxode, alhora 
que descrivia l’edifici en termes que el feien semblant al Temple de Salomó. (O'REILLY 1995, xlvi-li). Sauer, almenys des del 
1924, havia explicat ja Beda, i també Isidor, en els termes d’O’Reilly: “[Isidor de Sevilla (570c-636] i Beda el Venerable (672/673-
735)] van considerar [l’edifici de l’església] des del punt de vista exegètic, o com a realització d’un dels tipus 
veterotestamentaris, el Paradís, l’Arca, el Tabernacle, el Temple de Salomó, o com a indicació de la Civitas Sancta del Vident 
apocalíptic, i sempre, sense excepció, aquesta interpretació feia referencia a l’Església espiritual, a la força de la comunitat dels 
creients que, per sobre de les oscil·lacions de la temporalitat, agraeix la seva salvació a la fusta de la creu del Redemptor, al 
temple espiritual que, construït amb pedres vives, s’articula poderosament sobre el fonament de les posicions de la societat 
cristiana” (SAUER 1924 (1902)). Naturalment, d’insistència en les pedres vives n’hi ha molta: “Amalari de Metz (des del 808 
arquebisbe de Trèveris, mort el 850), al [...] Liber officialis que va acabar el 823 [...] compara l’ecclesia materialis [de Trèveris] 
amb l’Ecclesia spiritualis: «Estem construint a dia d’avui aquests murs, que sempre més estaran essent construïts fins al final del 
món» Nos sumus hodierna die in structura huius muri, qui semper aedificabitur usque ad finem mundi” (BINDING 5 i LINSCHEID-
BURDICH 2002, 15-16); ve d’Esdras 5,16: “aleshores Sasabasar vingué, posà els fonaments del temple de Déu a Jerusalem i des 
de llavors fins ara s’està edificant, però encara no s’ha acabat”. “Guifré Babió (a la primera meitat del segle XII) al seu segon 
sermó de consagració de l’església, a partir del salm 87 (86),  «té el fonament a la muntanya santa» (fundamenta eius in montibus 
sanctis) [explica que] el Senyor va començar a construir la ciutat al principi del món, però que encara no és acabada (civitatem 
coepit ab initio mundi aedificare Dominus, necdum tamen consummata est); [...] aquesta ciutat té molts noms: Sion, Jerusalem, regnum 
coelorum, Ecclesia et aliis nominibus appellatur. Es construeix al cel, però les pedres es tallen a la Terra i després es pugen al cel, 
Haec in coelo aedificatur, sed in terra lapides quadrantur, et postea ac coelum sublevantur). Tots els àngels treballen en la seva 
construcció (Laborant omnes angeli in aedificatione eius)” (BINDING 4 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 23). 

338 Triomfs que hi van ser, indiscutiblement –hem recorregut poc o molt el dels Libri Carolini –on “la fe ve de l’audició, no de la 
visió” (BOULNOIS 2 2008), arraconats a l’arxiu imperial –v notes 88 i 89- però capaços de donar raó de la pràctica escultòrica 
dels dos segles següents –v nota 326. Deu ser-ne un altre que l’opció gairebé universal dels traductors de l’evangeli de Joan, 
quan arriben al passatge del perdó de l’adúltera (Jo 8,3-11) sigui que Jesús, per fer l’orni, es tombi a escriure (il 255) –la Vulgata, 
la de la Fundació Bíblica Catalana, la catalana Interconfessional, l’alemanya de Luter, l’anglesa del rei Jaume, l’espanyola de Reina-
Valera, la francesa de Louis Segond, la italiana de la Conferència Episcopal Italiana, la portuguesa de João Ferreira de Almeida, 
l’holandesa de Het Boek- i no, com sembla que l’original autoritza igualment, a dibuixar, cosa que no sabem que faci sinó a la 
dels monjos de Montserrat: “3 Aleshores els escribes i els fariseus li porten una dona sorpresa en adulteri i, posant-la al mig, 4 li 
diuen: «Mestre, aquesta dona ha estat atrapada en flagrant pecat d'adulteri; 5 i Moisès ens té manat a la Llei d'apedregar 
aquestes tals. Tu, doncs, ¿què hi dius?» 6 Deien això per temptar-lo i tenir de què acusar-lo. Però Jesús s'ajupí i s'entretenia 
dibuixant a terra amb el dit. 7 Com que ells seguien preguntant-lo, es dreçà i els digué «Aquell de vosaltres que estigui sense 
pecat, que sigui el primer a tirar-li la pedra.» 8 I tornà a ajupir-se i a dibuixar a terra. 9 En sentir ells això, es retiraven l'un 
darrere l'altre, començant pels més vells, i el deixaren sol, amb la dona al mig. 10 Aleshores Jesús alçà el cap i li digué: «On són? 
¿Ningú no t'ha condemnat?» 11 Li contestà: «Ningú, Senyor». Jesús li digué: «Jo tampoc no et condemno; vés, d'ara endavant no 
pequis més»”. En tot cas, és l’únic moment en què Jesús grafia alguna cosa. 

339 Hans Urs von Balthasar deia dels “segles de la cristiandat”, com a caracteritzador, que tal com “van entendre magistralment 
el llenguatge de la forma del món natural”, també “van tenir l’ull molt preparat per percebre, amb la Gràcia i la seva il·luminació, 
la revelació com a forma i –només després!- interpretar-la” (BALTHASAR 1961, 26): el després subratllat és un matís rellevant 
en el context de Balthasar, però no en el nostre. Insistint en la centralitat de la forma interpretable, Balthasar es referia a “la 
doctrina de la contemplació dels Pares, d’Orígenes a Gregori el Gran i Màxim el Confessor, passant per Evagri, Macari i Agustí, 
que ensenya l’ascens a la interioritat i l’altura, fins al punt en què la llum definitiva il·lumina les formes terrenes i encara velades 
de la salvació: contemplació aquí com a anticipació fulgurant de la il·luminació escatològica” (BALTHASAR 1961, 36); i “la forma 
visible no només «remet» a un misteri profund i invisible: n’és la manifestació, el revela alhora que el vela i l’oculta. En tant que 
forma natural o artística, posseeix un exterior que es manifesta i una profunditat interior, però ni l’un ni l’altre no es poden 
separar de la forma. El contingut no és darrere la forma, sinó en la forma” (BALTHASAR 1961, 144). En tot cas, al segle VIII, 
Roma es va definir a favor de la forma amb tots els recursos al seu abast, entre els quals hi havia el de modificar els escrits dels 
difunts: “de les diverses afirmacions sobre l’art d’aquest període [...] la més important s’atribuïa al mateix Gregori, la discussió 
de les imatges afegida a la seva Carta a Secundí, que de vegades encara és citada com a document autèntic del segle VI [...] 
inserida en una carta relativa a l’autoritat eclesiàstica i, com qualsevol bona falsificació, apropiant-se característiques de l’original, 
la interpolació va aparèixer a la part del Registrum Gregorii editat al Laterà a mitjans del segle VIII: «La teva petició ens ha 
complagut molt, perquè busques amb tot el teu cor Aquell la imatge del qual vols tenir davant dels ulls, perquè cada dia la visió 
corporal El faci visible davant teu; així, quan veus la imatge, t’inflames en la teva ànima d’amor per Aquell la imatge del qual vols 
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Il·lustració 256: primera bíblia de Carles el Calb (845-851), BNF, lat 1, f 415v. Apocalipsi, obertura del primer segell; i els quatre vivents revelen Moisès. 
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veia ben útils en un sentit semblant.340 Altrament, la prefiguració d’un Testament per l’altre té tota una 

sèrie de concrecions susceptibles de representació material,341 al moment de l’església s’ha assenyalat 

algun interès a inventar-ne,342 i n’hi ha d’importants que passen per la quantitat; abans que les que 

s’obtenen descomponent 15 i 17, són més evidents les del 4 i el 12 -4 profetes majors (Isaïes, Jeremies, 

Ezequiel i Daniel) i 4 evangelistes, 4 vivents a la primera visió d’Ezequiel i 4 vivents a l’Apocalipsi, 12 

tribus a Israel i 12 apòstols, amb variants (il 254)-; però també s’expressa amb el 20 de 10+10 -perquè 

                                                                                                                                                                                           
veure. No fem cap mal volent mostrar l’invisible mitjançant el visible [...] Sabem que no demanes una imatge del nostre Salvador 
per venerar-la com a Déu [...] No ens inclinem davant d’aquesta imatge com davant de la divinitat, sinó que adorem Aquell el 
naixement, la passió i l’ascens a la glòria del qual recorda la imatge. I així, com l’escriptura, la imatge fa que el Fill de Déu torni a 
la nostra memòria» [...] Com que servia per refusar l’acusació iconoclasta contra l’art sagrat, que sostenia que les imatges 
materials no podien salvar el buit entre la matèria i l’esperit, la interpolació de la carta de Gregori a Secundí va esdevenir un 
text provatori crític per a les declaracions sobre l’art a l’Occident llatí. No només es va fer servir, sembla, al Concili del Laterà 
del 769, sinó que al cap de pocs anys, el papa Hadrià la va utilitzar en una defensa de les imatges pictòriques, primer a la seva 
Synodica del 785, la seva carta de suport als sobirans bizantins, Constantí VI i Irene, en el seu rebuig de la iconoclàstia, i 
novament el 791, en la seva refutació dels Libri Carolini adreçada a Carlemany, l’anomenat Hadrianum” (KESSLER 4 1998). 

340 “En el goig de la nostra festa d’avui, estimadíssims, m’ha agradat dir aquestes poques coses sobre la factura del temple, 
d’entre les moltes que se’n podrien dir; i ho he fet tant perquè això que heu sentit sobre la fàbrica admirable de la casa de Déu 
us delectés, com perquè la ciutat que Déu estima disposi les seves grans cobertes sota l’edifici de la fe, perquè ens inflamem en 
el pas del sagrat altar visible a l’altar interior de la vida en olor de benevolència, de misericòrdia, de justícia, amb benignitat, 
mansuetud i sobrietat, perquè la pedra opulenta sigui exaltada com a ornament de pura confessió de reconeixement de 
l’autèntic misteri del Déu Pare” (GARCIES 1040-1045). El subjecte del text de Garcies ha il·luminat el seu auditori, que 
segurament sense les seves paraules no hauria arribat sinó molt difícilment a les significacions: la qüestió és del terreny de 
l’exegesi, no del de la bíblia dels pobres: “les belleses de la superfície, no pas menys que l’opulència de la significació que 
amagaven, només podien ser enteses pels que eren capaços de detectar «la gran i delectable bellesa del misteri». La recerca de 
les correspondències ocultes, heretada de l’hermetisme neoplatònic, continuava essent essencial per a la bellesa de la 
intel·ligència espiritual” (MORRISON 1992, 355) -Karl F. Morrison maneja sobretot Rupert de Deutz (c1080-c1030), però la 
idea és generalitzable-; Olivier Boulnois ha assenyalat que la idea dels illetrats de la imatge ja es troba en Porfiri, al segle III: “les 
imatges esculpides només són fusta o pedra, però fan visible la forma transcendent de la divinitat. Recullen una certa ciència 
dels déus, tal com ho farien els llibres. Hi ha doncs una analogia entre l’escriptura i la imatge, totes dues dipositàries d’una veritat 
transcendent. Els més incultes només veuen la imatge en la seva materialitat (de fusta o de pedra esculpida); n’ignoren la 
significació divina. Hi ha illetrats de la imatge, que no saben desxifrar, en la materialitat de les lletres (pedra, fusta, papir) la 
intenció que les anima” (BOULNOIS 2 2008, 83), i Yves Christe ja assenyalava el 1969, en el terreny més comunament assignat 
a la idea de la imatge com a procediment de vulgarització, que les coses eren bastant més complexes: “L’expressió teofànica 
romànica tendeix a crear una «il·lusió» per permetre als «ulls de l’esperit» elevar-se gradualment de la contemplació d’una 
imatge a la visió directa i intuïtiva de la realitat intel·ligible [...] És evident que les imatges tenien valor educatiu, però no totes 
eren simples fins al punt d’ésser enteses per fidels sense formació intel·lectual. La composició d’un timpà permet sovint 
reconèixer preocupacions teològiques que no són esmentades en cap text. En molts llocs, l’extrema riquesa i la complexitat 
dels suggeriments de la iconografia revelen a més una precisió teològica que sovint no atenyen els texts” (CHRISTE 01 1969, 
Introducció). 

341 Així, en un seu article sobre els modes de visió que distingia Ricard de Sant Victor i la seva relació amb la producció 
d’imatges, Madeline H. Caviness: “el segon mode de visió [...] comença en «l’aparença exterior de l’acció física» però hi veu una 
«significació mística». Es correspon amb el nivell al·legòric de l’Escriptura, i en dóna com a exemple un tipus estàndard del Vell 
Testament, l’esbarzer que crema sense consumir-se com a símbol del naixement de la Mare de Déu. Aquesta al·legoria és 
conceptual més que no pas visual, però se’n poden trobar moltes a l’art medieval que són més clares, com Isaac que porta la 
llenya com a símbol o tipus de Crist que porta la creu” (CAVINESS 1983, 115) 

342 Piotr Skubiszewski atribueix a Bernward de Hildesheim (993-1022) la juxtaposició tipològica d’Eva i la Mare de Déu al Llibre 
dels Evangelis dit preciós (Hildesheim, Tresor de la Catedral). Els medallons amb les miniatures d’Eva, juntament amb la 
repetició del tema de la mare amb el seu fill tant per a Eva com per a la Mare de Déu a la porta de bronze de Hildesheim, “són 
els exemples conservats més antics d’una juxtaposició directa d’un tipus veterotestamentari i d’un antitipus neotestamentari en 
l’art occidental. Pertanyen al grup d’aquelles obres rares i aïllades que precedeixen l’aparició massiva d’aquesta forma particular 
de la iconografia tipològica a la primera meitat del segle XII. En una època en què no es disposava encara de cap sistema 
d’imatges coherent, susceptible de traduir directament els principis de l’explicació al·legòrica de la Bíblia, aquests dos exemples 
de parelles tipològiques esmentats suara apareixen com una gran innovació” (SKUBISZEWSKI 2 1990, 288-289). De fet, tots els 
plafons de la portes situats a la mateixa alçada poden considerar-se com a tipus o antitipus l’un de l’altre (il 253). 
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Il·lustració 257: coberta de vori de llibre d’Evangelis (Metz, c840). BNF, lat 9383. Sota el braç dret de Crist, la Sinagoga (dreta, d’esquena a la creu) s’enfronta a l’Església 

(asseguda, de cara a la creu). 
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sempre amb Raban Maur, “el Decàleg de la Llei duplicat pels preceptes de l’Amor fa vint”343- i el 24, 

perquè en la xifra dels vint-i-quatre llibres del Vell Testament “els Pares hi han discernit tant el Vell com 

el Nou Testament. A l’Apocalipsi, «sobre els setials veig vint-i-quatre ancians asseguts» (Ap 4,4)”.VIII N’hi 

ha més, encara a l’enciclopèdia: 28, 40, 70 i 80, 120.IX I si, en altres llocs, Raban Maur mateix troba la 

manera de llegir semblaria que en qualsevol nombre la referència en aquesta al·legoria,344 a De Universo 

no n’informa: bé deu voler indicar alguna mena de claredat superior en els nombres que sí que hi recull. 

 

La nau de l’església conté aquests nombres: al registre inferior hi ha 20 columnes, 10 per banda; de 

capitells, 12 per banda; i tot plegat –dalt i baix-, de columnes n’hi ha 28. La constatació d’aquestes 

presències acumulatives d’ordenació elemental345 en les quantitats discontínues del nombre de columnes 

i capitells, dobla l’observació que fèiem per a les contínues346 de les mesures regides pel 15 i el 17; unes i 

altres assenyalen, des de valors simbòlics codificats més que de sobres,347 el maneig d’un programa 

                                                           
343 (RABAN MAUR 4 842-846, XVIII,III, col 492); també “i els «vint bous de pastura» són els predicadors del Nou Testament, 
que és com si portessin el Decàleg duplicat, perquè prediquen igualment el Nou i el Vell Testament, amarats de l’amor de Déu i 
del proïsme” (RABAN MAUR 7 832, 131). 

344 Meyer i Suntrup en situen almenys a tots els nombres entre 12 i 20 que no hem documentat al text (MEYER 2 i SUNTRUP 
1987). 

345 Que s’han assenyalat moltes vegades i per a molts edificis: “l'analogia amb Jerusalem pot encara ser subratllada pel fet que els 
santuaris de Cuixà comportaven dotze portes en el seu perímetre. Aquest nombre simbòlic remet a la Jerusalem celestial que, 
segons la descripció de l'Apocalipsi, posseïa dotze portes obertes a les seves muralles” (BONNERY, MENTRÉ i HIDRIO 1998, 
224); “com no trobar un valor simbòlic en la presència, a la catedral romànica de Besançon, de dos grups de sis columnes?... la 
tria, a Sant Genou, de dotze columnes al cor i de dotze columnes aplicades a l’absis, no és, sens dubte, fortuïta... o a la nau de 
Sant Benet del Sault, igualment decorada amb dotze columnes aplicades”  (VERGNOLLE 5 1998, 149). 

346 “És que la propietat de la quantitat et sembla que existeix en algun lloc que no sigui el nombre de les parts, o en els seus 
espais, o en les seves mesures, tant si aquestes parts són contínues, com ho són les parts de les línies o dels temps o d’altres 
coses que es mantenen juntes per la quantitat contínua, o són discontínues, marcades per límits naturals definits, com ho estan 
els nombres i qualsevol multitud, on és clar que hi ha quantitat discontínua?” (ERIÚGENA 1a 862-866, I,107) 

347 Que no veiem cap dificultat a acceptar que es manejaven –en general, “en un univers entès com a disposat per Déu segons 
la mesura, el nombre i el pes, la ratio numerorum, i per tant el simbolisme dels nombres, s’imposa com una clau de desxiframent 
del gran llibre de la Natura i del Llibre per excel·lència que és la Bíblia” (BEAUJOUAN 8 1991, IX); des del principi, “d’ença dels 
primer Pares, els teòlegs s’havien aproximat en aquest pensament del cosmos pitagòric i platònic de l’antiguitat. Des d’aleshores 
hi havia hagut una interrelació estreta entre la teoria de la música, les ciències matemàtiques, la concepció del món i 
l’arquitectura” (SUCKALE 1 1989, 42), i també molt després, “ja Sant Agustí havia admès que les especulacions sobre els 
nombres no són inútils per comprendre alguns passatges obscurs de l’Escriptura [...] Set segles després, Abelard anirà molt més 
lluny quan afirmarà, malgrat el seu nominalisme, que d’entre les set arts liberals, les dues més indispensables al teòleg són la 
dialèctica i l’aritmètica” (BEAUJOUAN 2 1961, 161)-; com no la tenim a admetre que vagin tenir algun valor operatiu, en algun 
moment, consideracions com les tan continuadament repetides als repertoris que llistàvem a la nota 91: “les columnes, que 
aguanten la casa, són els bisbes, que amb la rectitud de la vida aguanten amunt la màquina de l’Església; les bigues, que mantenen 
la casa unida, són els prínceps del segle, que protegeixen l’Església; les teules de la teulada, que allunyen la pluja de la casa, són 
els soldats, que defensen l’Església dels pagans i dels enemics” (HONORI D'AUTUN 1 1130, I,131) (i idèntic al Mitrale de Sicard 
de Cremona (SICARD DE CREMONA c1190, 22)), o que “la disposició de l’església material té la forma del cos humà [...] 
l’amplada és la caritat [...] l’alçada representa l’esperança en la recompensa futura [...] El paviment és la humilitat [...] Les quatre 
parets laterals són les quatre virtuts cardinals [...] són en l’apocalipsi els quatre costats iguals de la ciutat [...] Les finestres 
representen l’hospitalitat [...] La porta de l’església és Crist [...] Les columnes de l’església són els bisbes i doctors que amb la 
seva doctrina sostenen el temple de Déu [...] Les bases de les columnes són els bisbes apostòlics que suporten l’edifici de 
l’Església universal” (GUILHEM DURAND c 1284, I); Honori d’Autun al segle XII i Guilhem Durand al XIII recollien, en això, 
tradicions més que formulades: al segle V, Euqueri de Lió ja veia la humilitat en el paviment, i apòstols en les columnes 
(EUQUERI DE LIÓ c420, 768); al segle VI, un himne sobre la catedral d’Edessa situava els apòstols a les columnes que 
enlairaven l’ambó (GRABAR 3 1947, 37) (i (IOGNA-PRAT 3 2006, 97-100)); a la Clavis Melitonis, del segle VIII, les columnes 
eren els evangelistes, i Crist, la porta (PSEUDOMELITÓ s VIII); al segle IX, una lectura semblant de les columnes la donava 
també, entre moltes més, el sempre prolix Raban Maur, “les columnes són els apòstols, com en Pau: «Jaume, Cefas i Joan, que 
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Il·lustració 258: església de Sant Pere de Rodes. Els dos grups de quatre suports de la nau, a l’alçada de les columnes; al fons, el grup de l’est; en primer terme i a banda i banda, 

el grup de l’oest. 
 

 
Il·lustració 259: església de Sant Pere de Rodes. Coronació dels suports de la nau. 259a. Suport de l’oest de la nau, amb els blocs d’imposta passants. / 259b Suport de l’est de la 

nau. 
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iconològic que té l’al·legoria tipològica per tema. Que ningú no esperés que la recepció de l’edifici 

hagués de consistir estrictament en la comprensió d’aquesta al·legoria;348 que l’objectivitat del seu 

desplegament construït mantingués una relació complexa amb la legitimitat de les interpretacions, que 

devia limitar només dins de marges molt amplis;349 que s’entengués que a l’edifici s’hi haurien de buscar 

també sentits d’altra condició, tots junts al servei d’una finalitat global;350 que tot plegat fos concebut 

dins d’unes pràctiques que coneixem poc i que com a màxim coneixerem només en part;351 tot alhora 

                                                                                                                                                                                           
eren reputats columnes» (Ga 2,9), perquè aquests i els altres apòstols sostenen l’Església” (RABAN MAUR 5 840c, 899-900), i 
en Raban la porta també és Crist (RABAN MAUR 5 840c, 965-966 i 1031). Altra cosa és la utilitat que puguin tenir, tant els 
nombres tot sols com una iconografia d’aquesta mena, per penetrar en una arquitectura: és bastant evident que “la 
interpretació de la significació de l’església i les seves parts de Guilhem Durand podria valdre per a qualsevol estructura basilical 
amb suports, parets, finestres i un sostre” (DAVIS 1 i NEAGLEY 2000); i que quan llegim Garcies aplicant-les el seguim més pel 
color que per res més: “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, tot exprés per simbolitzar els querubins de la glòria cobrint amb la seva ombra el lloc de la 
devoció sagrada: amb les columnes, proclama la glòria dels màrtirs que, escarlates per la passió dels seus cossos, blancs per la 
puresa de la seva ànima [...]  i amb les bases, la cohort dels doctors que [...] suporta el poble relligat al cim per la unitat de la fe. 
Perquè al cim de les columnes, per marcar l’esclat de la castedat eclesiàstica i suprimir les vanes pors dels justos que gaudeixen 
amb bon dret les flors de les gràcies espirituals, va posar-hi capitells de marbre blanc ornamentats amb fulles i flors variades” 
(GARCIES 1043-1046, col 1451). Però rendiment a part, si identificacions d’aquesta mena i lectures simbòliques dels nombres 
es van proposar continuadament almenys durant nou segles, no sembla especialment arriscat contestar afirmativament la 
pregunta de “si en perseguir el descobriment de relacions numèriques amb valor simbòlic, els teòlegs no exercien una certa 
influència i encoratjaven creacions artístiques d’estructura matemàtica” (BEAUJOUAN 4 1975, 439), “i qui podria de bona fe 
declarar anodí que dues naus tinguin el perímetre de la Jerusalem celestial, 144 peus?” (GUERREAU 5 1998, 197); l’equanimitat 
d’Eric Fernie quan volia, en relació amb l’arquitectura medieval, que “una de les grans classificacions dels estudiosos de la 
projectació arquitectònica és la que distingeix aquells que pensen que les proporcions i les dimensions dels edificis religiosos 
tenien una significació simbòlica, d’aquells que proposen que els sistemes eren de caràcter pràctic” i que “és clar, a partir de 
nombroses referències contemporànies, que la gent pensava els edificis, incloses les seves dimensions, en termes simbòlics [...] 
tanmateix, també és possible dir que les significacions pietoses són afegits posteriors a l’execució” (FERNIE 15 2002, 8) és 
d’ordre reglamentari, i les posicions que equilibra són de la naturalesa del partit pres, no de la hipòtesi verificable o no. 
348 “L’esquema compositiu que utilitzava l’edifici de l’església [en el trop del mestre d’obres] no es tractava com si tingués un 
contingut fixat [...] com un teorema matemàtic, sinó més aviat com un procediment heurístic per «descobrir» significacions,  i 
no un que «imparteix» coneixements, o encara pitjor, informació. La distinció és la de pensar un llibre o una església com un 
objecte per ser observat i estudiat per allò que és en ell mateix, o pensar-los com una màquina que s’utilitza amb propòsits 
socials, com la construcció de símbols que són tan públics com personals [...] Tendim a fer una distinció forta entre lectura i 
creativitat, però és clar que els erudits medievals no la feien [...] qualsevol versicle de la Bíblia esdevé el lloc on s’allotgen molts 
altres texts” (CARRUTHERS 1993, 891-892). 
349 “Els «simbolistes» volen demostrar que la simbologia és a la base de la concepció dels edificis i que l’arquitectura deriva de la 
simbologia, mentre que els «positivistes» subratllen que gran part de les interpretacions simbòliques són a posteriori, i no valen 
doncs per explicar la concepció arquitectònica de les esglésies. Cap teòleg medieval no entendria el «problema»: per a ell la 
interpretació segons el sensu spiritualis comença per les propietats de les coses i és un «reconèixer», per tant a posteriori, no una 
interpretació arbitrària [...] Les innovacions arquitectòniques eren interpretades simbòlicament a posteriori, però aquesta 
interpretació tenia efecte retroactiu, influïa en la selecció de motius arquitectònics, i fins en la disposició de l’edifici, que no 
determinava però del tot. [...] Hi ha una interrelació estreta entre creació artística i interpretació simbòlica, mai un simple nexe 
de causalitat en una sola direcció” (SUCKALE 2 març-juny 1990, 113-114). 
350 “No n’hi ha prou considerant que a un sentit preestablert vindria a afegir-se-li l’efecte susceptible d’assegurar-ne millor la 
transmissió. Perquè l’efecte participa en la producció i la mobilització de les significacions, igual com les significacions participen 
en la producció de l’efecte de l’obra. Així, la imatge ha d’ésser considerada menys com un enunciat que demana ser 
desencriptat que no una producció singular d’un entramat de significacions, com a dispositiu de coneixement implicat en un 
procés, com el desig de Déu o la recerca de la salvació” (BASCHET 2008, 173). 
351 “Ignorem encara gairebé del tot l’autèntic pas del models a l’obra construïda, que és, enllà d’analogies formals, un pas ritual, 
una successió d’accions inserides en la litúrgia de què no queda traça, però que són el suport dinàmic tant de la projectació com 
de la fruïció de l’arquitectura [...] Despullades d’accions de què estem informats només superficialment (consagracions, […] 
processons, etc.), les estructures materials [...] ens apareixen com a simples reduccions a esquemes elementals d’estructures 
més complexes; però considerades en el seu propi context històric (com a signes en contrast dialèctic amb un món en 
moviment) podrien revelar una representativitat insospitada de funcions precises de relació i d’organització socioespacial” 
(GUIDONI 1978, 127). 
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Il·lustració 260: església de Sant Andreu de Sureda. 260a i 260b. Nau / 260c. Planta dels pedestals / 260d. Planta de l’ordre. 
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no desacredita la utilitat de l’anàlisi que interroga aquesta al·legoria tipològica en la pedra que la fa 

visible, que recorre el sistema que aquells nombres anuncien conscientment manejat,352 que busca la idea 

de l’edifici de Rodes a partir de la comprensió del funcionament de l’estructura de la duplicació i la 

superació. El nostre objectiu no és fer l’ècfrasi de l’edifici,353 i no pot no referir-se al formal, l’espacial i 

l’extens; però –fantasmes a part- fora de l’exegesi en què l’edifici va poder arribar a constituir-se354 no hi 

ha altra forma ni altre espai355 críticament significatius que els que són de l’ordre del sobreentès356 -i en 

aquests, que en últim extrem són l’objectiu, no hi pervindrem sinó des del que aconseguim fer-nos 

explícit; no podrem “reconstituir els mètodes d’implantació i, més enllà, de la representació de l’espai 

                                                           
352 S’ha sostingut que entre “un simbolisme volgut pel dissenyador original, o almenys present al seu cap i segons com 
controlant la forma del seu edifici” i “un simbolisme llegit en l’edifici per un observador després de la seva construcció”,  
“aquest segon, si és d’una font gairebé contemporània, pot no dir gran cosa sobre la significació intencionada d’un disseny 
particular, però revela idees més generals i actituds davant de l’arquitectura en el període” (GEM 1 1983, 1); amb independència 
de la utilitat diferencial de dissenyador i observador més o menys contemporani –en què, no tenint ni l’un ni l’altre, no ens cal 
entrar- acceptem amb Gem que de l’estudi de la imbricació entre símbol i arquitectura, tant de producció com de lectura, se’n 
poden esperar resultats. 

353 “El primer exemple d’ecphrasis cristiana, el dóna la Història eclesiàstica d’Eusebi de Cesarea... l’eflorescència monumental 
contemporània de la pau de l’Església marca la cesura entre el temps passat, on Déu feia sentir la seva paraula a través de les 
Escriptures, i el temps present, on les obres divines –la ciutat, la casa del Senyor, el lloc on resideix la seva glòria, la muntanya 
santa- poden ser vistes amb els ulls... Eusebi diu en poques paraules tota la dificultat que pot haver-hi a concebre la 
materialització del diví. El pastor «ple de saviesa i d’intel·ligència», pot ser l’«artesà de la construcció del Temple segons els 
símbols dels tipus celestials»? (Ex 31,2-3; He 8,5) Com reproduir el «Temple perfecte»? En quina mesura el visible pot «ser 
semblant a l’invisible»? Aquestes són les preguntes que es planteja el panegirista a l’hora de parlar de l’església edificada a Tir i 
de donar una interpretació al·legòrica de la construcció... La descripció sumària que el panegirista fa de l’edifici... no té altra 
finalitat que la de donar matèria a una sèrie d’interpretacions al·legòriques adequades per evocar «els arquetips», «els prototips 
intel·ligibles», «els models divins» i «la renovació de l’edifici diví i raonable en les ànimes»” (IOGNA-PRAT 3 2006, 61-62).  

354 Anna C. Esmeijer volia, el 1978, que no era “fins a l’època carolíngia [...] que es poden assenyalar els inicis d’un mètode 
exegèticovisual que feia un ús coherent de diagrames adaptats i d’arranjaments esquemàtics [...] Tanmateix, no és fins als segles 
XI i XII que podem referir-nos a l’exegesi visual com un sistema amb regles més o menys fixades” (ESMEIJER 1978, X). Ella 
mateixa matisava l’inici carolingi: “els Libri Carolini arriben a reconèixer, en alguna mesura, la significació mística de les imatges, 
però la contemplació de la naturalesa i la lectura de la Bíblia es consideren mètodes millors per enlairar-se a Déu” (ESMEIJER 
1978, 7), però proposava que “el reconeixement creixent de la funció mística de la imatge, juntament amb la didàctica i la 
pedagògica, pot haver estat impulsat pel fet que, des del segon quart del segle IX, els escrits platònics i neoplatònics vagin anar 
essent més ben coneguts a Occident” (ESMEIJER 1978, 8). 

355 “Georg Germann a la seva Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie, tracta adequadament molt poc l’Edat Mitjana, i 
amb el suport d’Otto von Simson la veu continuadament ocupada amb les qüestions teològiques de la iconologia dels edificis. 
També Hanno Walter Kruft va arribar a la conclusió, a la seva Geschichte der Architekturtheorie, que «la interpretació simbòlica 
de l’edifici de l’església i les seves parts, que és la típica de la interpretació teològica,... no indica cap concepció teòricoestètica 
de l’arquitectura...  La preponderància dels aspectes filosòfics, teològics o matematicogeomètrics mostra clarament que a l’Edat 
Mitjana les qüestions de l’arquitectura s’alimentaven de fonts heterogènies»” (BINDING 1 1991, 18-19). De manera curiosa –i 
convenientment retallada per Binding-, el text de Kruft, després de proclamar el domini d’aquests “aspectes filosòfics, teològics 
o matemàticogeomètrics” a l’hora d’alimentar heterogèniament l’arquitectura, en concloïa, en una cabriola que substituïa -la mà 
més ràpida que la vista- dispersió per manualitat, que “l’Edat Mitjana no va produir ni podia produir una teoria arquitectònica 
pròpia, perquè com a ars mechanica l’arquitectura ocupava una posició relativament baixa en la jerarquia del coneixement” 
(KRUFT 1986, 43).  

356 “Existim, diu Heidegger, enmig d’un complex sobreentès; i la tasca de l’hermeneuta, en termes filosòfics, però també en 
termes literaris, consisteix a fer explícit aquest sobreentès anterior a tota perquisició nostra. La literatura, segons aquesta 
formulació heideggeriana, serà entesa [...] com a «emergència» a la consciència individual d’un entrellat de significació 
preexistent, d’una «concepció del món» que, en certa manera, «atrapa» vulguis que no tota manifestació simbòlica dels 
individus” (LLOVET 1996, 225). 
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Il·lustració 261: església de Sant Pere de Rodes. Pedestals del segon i el tercer suport del sud  
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subjacent”357 si pretenem ignorar que allò que tenim la temptació d’anomenar estratègia compositiva és 

primer un instrument exegètic.358 

 

Duplicacions i superacions, doncs. La més òbvia, muntada sobre el 4 dels paral·lelismes tan senzills que 

recollíem més amunt, és la dels quatre suports orientals de la nau respecte dels quatre occidentals; dos 

grups que hem seguit ben definits i ben clarament relacionats –i totes dues coses arquitectònicament i 

escultòrica.359 La relació tipològica entre els Testaments (il 256) ens haurà de permetre entendre millor el 

funcionament de la formal entre els dos grups.360 D’una manera o d’una altra, els de l’oest són de mena 

material i els de l’est apunten a l’enlairament espiritual (il 257); el pilar del nucli –aquí atenuat i allí ben 

visible- és idèntic, i la diferència s’encarrega a les columnes, que a l’est doblen les de l’oest, setze a 

vuit,361 i que efectivament s’hi enfilen fins a la volta on a l’oest es queden a rebre els formers (il 258): els 

suports de l’oest s’acaben a l’alçada dels blocs d’imposta dels capitells, que tenen continuïtat sobre tota 

la cara del pilar i el tallen completament (il 259a); i els de l’est superen aquest límit i s’enlairen amb la 

columna superior fins als doblers de la nau (il 259b). No és l’únic límit horitzontal de l’oest que l’est oblida: 

per sota, el vol seguit de la cornisa del pedestal de l’oest marca la llarga arrencada comuna de pilar i 

columnes més de deu peus per sobre del nivell que trepitgem; a l’est, el pedestal trenca endavant cap a 

                                                           
357 L’expressió és d’Alain Guerreau (GUERREAU 13 2000, 327); la recull Philippe Bernardi (BERNARDI 2001, 207). 

358 (HUGHES 2006, 185). Hughes remet a Marcia A. Kupfer, Romanesque Wall Painting in Central France (KUPFER 1993): 
“aquestes obres, mitjançant la seva organització formal, treballen elles mateixes de manera exegètica. Tal com ho ha dit Marcia 
Kupfer en relació amb els murals romànics, l’exegesi visual és «una forma de narració no lineal que correlaciona la dinàmica de 
la percepció i de la interpretació. L’espectador comprèn els diversos elements particulars a partir de l’organització global a què 
es sotmeten»” (HUGHES 2006, 183). En el text citat, Kupfer es refereix concretament a les pintures de Vicq, i Hughes la força 
una mica per fer-li dir el que vol dir; però és cert que Kupfer formula el tema ja des de la introducció del seu llibre i el desplega 
particularment al capítol quart. 

359 I una qüestió prou important, aquesta dels dos grups de quatre suports, els uns amb columnes dins de la nau i els altres no, 
com perquè es repeteixi a Sant Andreu de Sureda -tantes vegades posat en relació amb Sant Pere de Rodes-, fins passant per 
sobre del fet que allí de suports exempts només n’hi ha sis (il 260). 

360 S’han proposat raons litúrgiques per a diferenciacions de suports relativament anàlogues en esglésies dels segles XI, XII i XIII; 
Eric Fernie volia corregir amb aquesta explicació la que les entenia com a modificacions del projecte: “algunes esglésies dels 
segles XI i XII tenen suports a l’extrem est de la nau que trenquen el ritme, uniforme o alternat, de la resta de l’arcada. Els 
exemples anglesos i francesos d’aquest fenomen s’han explicat tradicionalment com a canvis fets durant l’execució del projecte. 
Però l’examen d’algun d’aquests exemples, i en particular de les abadies de Romsey i Peterborough, i de les catedrals de 
Norwich i Laon, indica que és més adequat considerar que els suports especials van ser dissenyats per marcar la posició de 
l’altar de la nau o la divisió entre la part dels laics i la part del clergat” (FERNIE 04 1984); en aquell seu article llistava de l’ordre 
de trenta casos de diferenciació, i no només anglesos o francesos, sinó també alemanys i italians. El 1987 insistia en la idea 
estudiant amb més intensitat la catedral gòtica de Laon: trobava a l’Ordinari de l’església d’entre 1173 i 1228 indicacions de 
l’existència d’un espai litúrgic important a la nau, a l’oest del cor litúrgic, que contenia almenys un crucifix i probablement un 
altar de la Santa Creu i afirmava l’existència relativament generalitzada, abans del segle XIII, de santuaris a les naus de les 
esglésies, tan monàstiques com seculars (FERNIE 06 1987). Òbviament, entre fonamentació iconogràfica i hipotètics usos 
litúrgics no hi ha incompatibilitats documentables. 

361 I tenim –només faltaria- un text de Raban Maur per donar-ne raó:  “en el setze, doncs, hi ha el vuit dues vegades, i en la Llei 
havia estat establert que la circumcisió carnal es fes el vuitè dia. A l’Evangeli, amb aquest nombre s’expressa tant la circumcisió 
del cor de cadascú com la futura resurrecció dels cossos, perquè aquells que en aquesta vida han observat com cal les vuit 
espècies de les benaurances evangèliques, tenen el premi de la remuneració eterna al regne del cel” (RABAN MAUR 8 834, 
393). 
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Il·lustració 262: església de Sant Pere de Rodes. Pedestals dels suports del nord 

 

Il·lustració 263: església de Sant Pere de Rodes. Columnes superiors de la cara sud de la nau. 
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la nau i individualitza almenys la cara que hi presenta en relació amb la columna que hi entra (il 261), amb 

un front relativament molt estret (il 262) que és només d’ella; sempre som sota terra, tal com havia vist 

Domènech,362 però l’est baixa a carregar en aquesta nostra fondària, que l’oest ignora. Altrament: el 

sistema definit als suports de l’oest és reproduït i transcendit, amunt i avall, als de l’est. 

 

Ja hem assenyalat, però, que l’estatut de les columnes superiors és més complex que el d’elements que 

formen part dels suports verticals: que també s’integraven en una alineació de quatre columnes per 

banda -o columnes i semicolumnes- situades sota els doblers (il 263). Aquí dalt també hi ha una lògica 

horitzontal que val per a tota la longitud de la nau; i com abans columnes i pedestals dels suports de 

l’oest, les columnes que es disposen a eix amb ells també són només d’aquesta seva horitzontal: van amb 

el dobler i manquen de cap mena de continuïtat per sota dels blocs d’impostes.  

 

De fet, al cos de les naus de l’església, l’única arquitectura coherentment contínua de terra a la volta és 

la que arrenca de l’avançament dels pedestals de l’est i hi superposa les columnes fins als doblers: no és 

només a l’oest de la nau on hi ha la distància que aquí es dramatitza amb la juxtaposició en altura 

d’elements inconnexs. A les naus laterals, tots els suports presenten el mateix tall que suposa el vol de la 

cornisa del pedestal que els de l’oest encaren a la nau central (il 264); les pilastres que, sobre els murs 

exteriors, es corresponen amb els suports de l’oest, queden escapçades si fa no fa a l’alçada dels plints 

de les columnes i ja no continuen amunt, i els pilars dels mateixos suports no passen més amunt de 

l’alçada dels blocs d’imposta, amb què els doblers de l’oest de les naus laterals han d’arrencar de 

mènsula (il 265).363 A l’est, pilars i pilastres es van alçar fins a aquests doblers: però tots els arcs surten 

precàriament dels uns i les altres amb impostes curtes, irregulars, entregirades (il 266), ben lluny de 

l’acord per reducció de la secció del mur fins a l’amplada de l’arc que és norma a la capçalera, 

d’elaboració vulgarment simple però concebut a l’extrem oposat de la consciència de la interrupció que 

aquí s’evidencia amb tanta candidesa. I encara, les pilastres de més a l’est s’escanyen a mig aire (il 267a i b); 

degué ser així també a les encarades amb els segons suports, malmeses després arran de la construcció 

de la tribuna del XVII (il F, 11, 268)364 i ara restaurades contínues; es van picar en obra per corregir un 

error o la motllura refosa s’hi va incloure d’origen: ni en l’un cas ni en l’altre la raó pot ser de naturalesa 

formal, com no pot ser-ho tampoc la que fa decidir la disposició dels capitells sense fust de la nostra 

primera irritació a les pilastres extremes (il 269), tan comprensibles des de la inscripció dels nombres 

significatius; i caldrà continuar explorant aquesta via per poder trobar una explicació.  

 

                                                           
362 v el text que remet a la nota XXXI de les pàgines 1-8. 

363 Ja hem observat –v nota 271- que al sud n’hi ha una que no arriba a alçar-se de terra, tot i haver estat formada al tall de la 
pedra del terreny. 

364 v nota 59. 
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Il·lustració 264: església de Sant Pere de Rodes. Nau lateral sud. Il·lustració 265: nau lateral nord, amb pilastra i els pilars tallats als suports de l’oest.  

  
 

  
Il·lustració 266: església de Sant Pere de Rodes. Arcs doblers de les naus laterals. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 266a. Nau sud, primer suport 

266b. Nau sud, segon suport. / 266c. Nau nord, primer suport. / 266d. Nau nord, segon suport. 
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Hem manejat més amunt la identitat de les dimensions exteriors de l’església i el Temple de la visió 

d’Ezequiel; també com al Temple d’Ezequiel –i al de Salomó-, a l’església la relació de la longitud de la 

nau amb la del santuari és –ja ho hem vist- de 2:1. Al Sant d’Ezequiel, “enfront del Sant dels Sants hi 

havia una parença com d’un altar de fusta, de tres colzades d’alçària per dues de llargària; tenia també els 

seus angles; i la seva base i les seves parets eren de fusta. I em digué: Aquesta és la taula que hi ha davant 

de Jahveh” (Ez 41,21-22); la descripció del Temple de Salomó inclou també un altar, ara d’or, a l’hecal 

(1R 7,48; 2Cr 4,19); i la del Tabernacle, un “per cremar-hi encens: el faràs de fusta d’acàcia [...] el 

revestiràs d’or pur” (Ex 30,1-3), en posició anàloga davant del vel i compartint l’espai del Sant amb el 

canelobre i la taula de la proposició (Ex 26,35) (il 270), “enfront del propiciatori que recobreix el 

testimoniatge, allí on jo em comunicaré amb tu” (Ex 30,6).  No tenim cap notícia de la litúrgia del primer 

moment, a Rodes,365 ni sabem res sobre la ubicació possible d’altars a la nau;366 però que l’articulació 

vertical que relliga els registres horitzontals altrament independents que l’arquitectura ha disposat els 

uns damunt dels altres es concentri als suports de l’est i s’hi limiti, que no pugui construir-se sinó en 

                                                           
365 No és una mancança específica del cas: a Catalunya, “els llibres litúrgics d’aquests segles [finals X-mitjan XII] també [com els 
anteriors] són molt parcs en rúbriques [que indicarien com s’utilitza l’espai de l’església en la litúrgia], i no serà fins a mitjan 
segle XII, que en la progressiva fixació dels ritus litúrgics catedralicis i monàstics apareixeran les «Consuetes», en gran part 
encara inèdites, on ja es reglamentarà fins als mínims detalls el desenvolupament de tots els ritus sagrats” (GROS 2 1992, 34). 
De l’organització interior de l’església no en sabem sinó el poc que n’explica, cosa de sis segles després del moment que ens 
interessa, Jeroni Pujades a la Corònica universal, v nota 59; fa referència a un altar entre columnes, a la nau central, però explica 
també que en això hi ha hagut canvis des de l’última vegada que havia estat al monestir. 

366 A les naus de l’església de la planta de Sankt Gallen se’n compten deu (il 75), i no saber-ne res aquí no és menor: de l’espai 
sagrat a l’època dels merovingis s’ha dit que “té ell mateix una estructura esclatada perquè, a l’interior d’aquestes zones 
marcades per Déu, el creient es concentra en certs objectes o monuments precisos que, perquè han estat tocats pel sant, 
concentren forces sobrenaturals [...]  El caràcter tangible i localitzat, gairebé físic, del sagrat, a l’època merovíngia, apareix de 
manera esclatant en el cas de les relíquies. Formen part de les riqueses més precioses, a l’alta Edat Mitjana [...] La força d’un 
sant pot mesurar-se amb una balança, i té un pes real, perceptible, igual que es manifesta en un lloc precís, sagrat” (CARDOT 
1987, 246-247 i 251-252); i “per al creient  que penetra sota la seva volta [la de l’edifici de l’església], l’espai és multiplica, 
esclata en universos discontinus que reuneix tanmateix la unitat física de l’edifici, que tot ho inclou, com introvertida [...] L’espai 
eclesiàstic és el de la pregària, col·lectiva o individual, amb les fites que són les imatges esculpides, pintades, el mobles i les joies 
als llocs prescrits de la nau, de les capelles, de les columnes, de la volta” (ZUMTHOR 1993, 100-101): no que no hi hagi 
jerarquia en aquesta multiplicació, “una de les coses que apareix quan s’estudien amb cura els ordines que es conserven són les 
característiques que es perceben en cada part de l’estructura: la importància de definir els límits de l’edifici i les diferències 
entre les parets interiors i exteriors; l’espai de la porta; els focus bessons del centre de la nau i de l’altar major; i la significació 
precisa del terra” (GITTOS 2003, 99-100). A Rodes, els únics elements d’anàlisi que ens queden són els que subministra l’edifici 
mateix, però podem entendre que aquesta idea de discontinuïtat, de concentració i de fita continua essent-nos útil: s’ha explicat 
com una comprensió de l’espai de l’església, independent de la sacralitat de la relíquia, “el desenvolupament del drama litúrgic 
mostra [...] que el conjunt de l’edifici ha estat integrat en el joc molt lentament [...]. L’espai respon de primer a normes 
qualitatives, i alhora és percebut com a discontinu. És aquesta particularitat de l’espai de l’església, sense dubte, allò que havia de 
conduir els organitzadors de les representacions litúrgiques a voler precisar-lo aillant els llocs dramàtics, enlairant-los sobre 
escenaris. L’escenari construït així era alhora aïllat i significatiu per la distància que el separava del terra de l’edifici, cosa que en 
feia un espai perfectament teatralitzat, però simultàniament –pel seu lloc dins de l’església- lligat a tots els altres llocs de la 
representació repartits en l’edifici” (KONIGSON 1975, 52), i com una característica general de l’espai medieval, sense cap 
relació amb el sagrat, ja a nivell geogràfic; així, Patrick Gautier: “[la geografia de Roger Bacon, de Guillem de Saint-Cloud, 
d’Albert Magne, de Gerard de Feltre] no era la mateixa que la nostra, perquè suposava un espai diferent: un espai no homogeni 
i abstracte, sinó un espai de qualitats concretes. Aquest espai aristotèlic podia ser representat per una figura, a la manera de 
Roger Bacon, i fins amb intencions pràctiques [...] com un conjunt de punts situats a la superfície de l’esfera terrestre sotmesa a 
les influències celests, cosa que era suficient per respondre a les necessitats” (GAUTIER D'ALCHÉ 2 2000, 436); amb Gautier, 
només Eriúgena hauria arribat a expressar la intuïció d’una altra idea: “Joan Escot s’esforça a concebre l’espai tant del cel com 
de la terra no com un conjunt d’objectes concrets, sinó com un substrat abstracte, on la mesura és una operació de l’esperit, 
no una activitat pràctica. Les qüestions del deixeble, les seves certeses ingènues, mostren la dificultat que hi havia a representar-
se un espai fet de línies imaginàries i de llocs determinats per distàncies angulars” (GAUTIER D'ALCHÉ 2 2000, 403-408). 
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Il·lustració 267: església de Sant Pere de Rodes. Talls a les pilastres de l’est. 

267a. Costat nord de la nau. Tall a la primera pilastra (extrem dret de la fotografia) i retauració contínua de la segona (entre suports). 
 267b. Costat sud de la nau. Tall a la primera pilastra (extrem esquerre de la fotografia) i restauració contínua de la segona (entre suports). 
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aquest indret de la nau davant del santuari on no cal forçar gaire res per proposar un paral·lel amb 

aquell punt privilegiat del Sant dels Temples i del Tabernacle des d’on és possible sentir Déu,367 és el 

corol·lari esperable de la idea que la superposició dels ordres sobre els pedestals celebra la superació 

del Vell Testament per part del Nou. L’error d’haver començat unes pilastres que no hi haurien de ser, 

o el que els picapedrers haurien corregit buidant motllures en les pilastres que ja s’havien construït, o 

simplement el motiu que no permet que hi hagi pilastres contínues del paviment als arcs de la volta –els 

murs no compten: ja no comptaven a l’hora de dimensionar, quan totes les mides es prenien a cara de 

pilastra-, és exegètic: en el temps de l’Església per anar amunt només hi pot haver un camí,368 i és el del 

Nou Testament que l’ha fundada.369  

                                                           
367 Déu indica a Moisès que se li manifestarà al Tabernacle, “de damunt estant del propiciatori” (Ex 25,22) sobre l’arca, que 
mana que sigui “de dues colzades i mitja de llarg, i d’una colzada i mitja d’ample” (Ex 25,17), amb els costats en relació 5/3, 
doncs. Entre els angles entrants dels suports de l’est mesurem, arran de terra i a la cara sud, 13,33 peus; i a la cara est, 22,13 
peus (il 224). Aquestes distàncies, amb la previsió d’un vol d’1/3 de peu a la cornisa del pedestal, que ja hem manejat, esdevenen, 
a aquesta alçada, 12,666 i 21,466 peus, que divergeixen entre un 0,7% i un 1% dels 15/20 i 15/12 de perxa de 17 peus que 
acotem a la reconstrucció del projecte de la nau al moment que es van construir aquests suports (il 225), i que estan igualment 
en aquesta relació de 5/3; estrictament, seria un objecte de l’interior del Sant dels Sants del Tabernacle, i no del Sant, el que 
hauria servit per proporcionar la planta: continua essent la col·locació a la part inferior de la materialitat del Vell Testament; 
per a Bianca Kühnel, la utilització del Tabernacle en aquesta relació amb la Jerusalem celestial seria conseqüència de la difusió 
de la Topografia cristiana de Cosme l’Indicopleustes (KÜHNEL 2 1987, 155). 

368 La columna com a marca de camí i, d’una manera o una altra, de moviment, no és cap imatge estranya: és la primera 
al·legoria que li proposa Raban Maur: “Columna és la divinitat de Crist, com a l’Èxode, on la columna de foc precedia el poble a 
la nit (Ex 13,21) [...] Columna és la humanitat de Crist, com a l’Èxode, on la columna de núvol anava davant del poble de dia (Ex 
13,22)”  (RABAN MAUR 5 840c, 899-900). 

369 Un camí d’accés a les realitats que vindran quan s’acabi la història, amb conseqüència arquitectònica que desenvolupem en el 
text; però l’Església no és estrictament històrica en el sentit vulgar –ni tan sols el món no ho és, perquè de la lectura de 
l’Apocalipsi, Victorí de Petàvia ja entenia, al segle III, que la ciutat santa vindria “en aquestes províncies” (VICTORÍ 258, XXI,2). 
Lubac ja va explicar la pertinença només parcial de l’Església a la història: “la profecia jueva, tant la dels antics profetes com la 
dels apocalipsis, era escatològica; anunciava un ordre de coses definitiu que havia de substituir l’ordre, o el desordre, actual. El 
Messies va venir, va acomplir la seva obra, va ressuscitar,i el  temps del món va continuar [...] es va obrir un temps entre el 
primer i el darrer adveniment, on l’Església desenvolupava la seva existència, per un temps indeterminat [...] El misteri de la 
salvació havia estat revelat, però no podia ser entès plenament, i el final dels temps no arribaria fins que l’Anyell vencedor 
acabés de trencar els segless del llibre. Només havia estat revelat a la fe; [...] després del «mirall» i de l’«enigma», hi hauria el 
«cara a cara». [...]  Sembla, doncs, que calia concebre el Nou Testament, veritat en relació amb l’Antic, com una simple 
«imatge» en relació amb la realitat darrera, que encara ha de venir. [...] Com el poble hebreu havia prefigurat el poble cristià, 
l’Església de la terra, amb el desplegament de la seva litúrgia, portava el signe de les solemnitats del segle futur. [...] Aquesta 
perspectiva trobava la seva expressió en un mot, un adverbi: interim. [...] Però el creient ja té «la substància de les coses que 
espera», ja ha penetrat, ni que sigui secretament, en el regne. [...] La comunitat cristiana primitiva havia tingut «una consciència 
intensa de ser alhora l’Israel de Déu i el regne celestial anticipat a la terra». [...] A la terra, amb la seva disciplina i la seva regla 
de fe, amb el seu magisteri i la seva successió apostòlica, en la seva condició precària i militant, l’Església de Crist ja era l’Església 
celestial (Orígenes, De princ., I. IV, c. II, n. 2). [...] En aquesta perspectiva més profunda, que mostrava la identitat mística de 
l’Església del cel amb la de la terra, del Nou Testament amb el Testament etern, l’anagogia feia un cos amb l’al·legoria: donava el 
sentit doctrinal de l’Escriptura en plenitud” (LUBAC 1959, 1a part, volum 2, X,I); ja hem recollit una observació d’Yves Christe 
sobre el tema a la nota 190, on plantejava la identificació entre l’Església del món i la Jerusalem celestial; en el seu continuat 
treball d’estudi de la iconografia apocalíptica, Christe ha tingut sempre interès a historitzar la lectura admesa del text, i ja 
assenyalava el 1976 que “l’Apocalipsi [...] no es presenta [...] com una revelació dramàtica només sobre el fi últim del món i dels 
individus, ni tampoc com una narració contínua, de tipus històric” (CHRISTE 03 1976, 81); el 1979 veia fonamental, per a la 
generalització d’aquesta posició, el comentari de Ticoni: “a l’últim quart del segle IV i el començament del segle següent es 
produeix una alteració radical de l’exegesi apocalíptica. Cap al 385, Ticoni publica el seu comentari, i poc temps després Jeroni, 
que ja n’acusa la influència, corregeix el de Victorí de Petàvia, compost a finals del segle III. [En Ticoni] l’Apocalipsi ja no és 
considerat com un escrit polèmic antiromà, orientat a les promeses i l’espera inquieta del Regne postparusíac” (CHRISTE 05 
1979, 110); com que, seguint aquell mateix text de 1979, “no existeix iconografia apocalíptica realment constituïda abans del 
final del segle IV. I no sembla que aquest text hagi tingut cap paper important en la imatgeria cristiana abans dels anys 400” –tot 
i que això directament contradit per Clementina Mazzucco (MAZZUCCO 1983, 50)-, els usos més visibles del text en l’art ja 
s’haurien fet des de la visió triomfal dominant a partir d’aquell moment, plenament acceptada per una Església gens interessada 
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Il·lustració 268: església de Sant Pere de Rodes. Costat nord de la nau. Segona pilastra malmesa a mitja alçada. 

 

    
Il·lustració 269: església de Sant Pere de Rodes. Capitells de les pilastres dels extrems de la nau. 269a. Capitell 3 a la pilastra nord-est. / 269b. Capitell 4 a la pilastra sud-est. / 

269c. Capitell 25 a la pilastra nord-oest. / 269d. Capitell 26 a la pilastra sud-oest. 
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L’enlairament a través del Nou Testament ho és, en particular, cap al coneixement anagògic de les 

realitats últimes, i si la duplicació dels suports de la nau es refereix a la genèrica entre Testaments, la 

continuïtat vertical en marca una de concreta en aquest sentit: l’església és el Temple d’Ezequiel per les 

seves dimensions exteriors quan arrenca dels fonaments, i el Temple és el tipus veterotestamentari de la 

Jerusalem apocalíptica;370 a Sant Pere de Rodes, aquesta relació tipològica és actualitzada – i no de 

manera retòrica o convencional, com s’ha continuat invocant molts segles després en qualsevol 
                                                                                                                                                                                           
en grans trasbalsos: “La imatge del sofriment, la idea del dubte, la possibilitat del fracàs queden tan clarament fora de les 
litúrgies triomfals que celebren els fastos de la seva [de l’Església] ascensió a la sobirania total, que podem preguntar-nos si una 
serenitat tal no resulta simplement d’una voluntat d’ignorar la realitat de la història, les seves vicissituds passades, presents o 
venidores. Fins al segle IX [...] les anotacions narratives són acuradament eliminades del repertori apocalíptic monumental. 
Queden confinades a l’interior dels llibres il·lustrats [...] La inserció d’elements narratius trets de l’Apocalipsi en les 
composicions dominades per una imatge triomfal és tanmateix freqüent a partir de l’alta Edat Mitjana, a partir del segle XI” 
(CHRISTE 13 1996, 55-56); i en contrapartida, “no seria [el gran art monumental] simplement una resposta pública i oficial a les 
desviacions de tota mena, polítiques o doctrinals, que una lectura massa literal o massa historicista de la Visió de Patmos podia 
engendrar en moments difícils? Que se’n presenti aleshores una versió “edulcorada”, exclusivament triomfal, despullada de tota 
tensió dramàtica, sense cap al·lusió als cataclismes i les amenaces que omplen aquest text d’una punta a l’altra, deriva d’una sana 
política de la imatge. En aquell moment, la propaganda oficial, en l’art, la numismàtica, l’epigrafia i els panegírics, no fa pas altra 
cosa” (CHRISTE 13 1996, 24-25). En continuïtat explícita amb Christe en aquestes qüestions, Peter Klein ha insistit en el domini 
de la interpretació no històrica -“ja al segle IV, el sentit històricoprofètic [de l’Apocalipsi] va ser abandonat i substituït per un 
intent d’interpretació al·legòrica i simbòlica, inspirada en el comentari sobre l’Apocalipsi del teòleg nordafricà Ticoni [...] La 
interpretació de Ticoni es centra en el regne actual de Crist i la seva Església, en la primera vinguda de Crist [...] Aquesta 
interpretació espiritualista i moralitzant de Ticoni va dominar tota l’exegesi occidental de l’Apocalipsi fins al canvi radical de 
Joaquim de Fiore (1130-1202), que va restablir en part la concepció historicoprofètica del darrer llibre de la Bíblia” (KLEIN 4 
1981, 123-124)- i n’ha tret, en el terreny de les formes, les mateixes conclusions sobre “el caràcter primordialment atemporal i 
triomfal d’aquests motius que, tal com ha mostrat Yves Christe, poden ser entesos com a representacions de la «parusia 
present»” (KLEIN 8 1992, 161)) . En resulta una comprensió complexa anàloga a la que explicava Lubac: “la visió de Jerusalem 
es relaciona tant amb el present com amb el futur, amb realitats ja realitzades i amb d’altres que encara no s’han acomplert” 
(CHRISTE 05 1979, 129), renovada pels comentaris posteriors al de Ticoni fins als segles XI-XII -“tot i que els comentaris de 
l’Apocalipsi de Victorí/Jeroni, Ticoni i Primasi encara circulaven i fins i tot eren copiats, després del segle VIII, les seleccions 
particulars d’aquesta tradició anterior compilades i organitzades per Beda i Ambròs Autpert [c 760] van esdevenir les fonts 
principals del comentari carolingi [...] És evident, a través de l’exegesi carolíngia, que l’Apocalipsi es considerava una al·legoria 
de l’Església […] l’exegesi altmedieval presenta l’Apocalipsi com un llibre sobre la puresa i la integritat de l’Església a la terra” 
(MATTER 1992, 48-49)- que haurien servit perquè la interpretació iconogràfica es mantingués també constant; així, sobre el 
cicle de l’Apocalipsi de Sant Hilari el Gran, a Poitiers, “en pujar al santuari enlairat, es passava de la il·lustració de l’Església de la 
diòcesi a la de l’Església universal, triomfant amb Crist. Efectivament, el pintor ha seleccionat les imatges de l’Apocalipsi que han 
estat interpretades com la victòria de l’Església enfrontada a les dificultats del món: els cavallers, la Dona i el drac, el combat de 
Miquel i els seus àngels [...] Ens sembla que el programa seleccionat al fris dóna una visió de l’Apocalipsi més serena que no 
catastròfica” (CAMUS 1989, 130). De tota manera, això matisa de manera important, però no nega del tot, que “la vinguda de 
Crist marca l’acompliment del temps amb la realització de les promeses fetes per Déu als Patriarques i als Profetes amb qui va 
fer l’aliança, però la salvació no s’haurà acabat plenament, el temps no s’haurà acomplert, fins que la història d’aquest món no 
haurà arribat al seu terme amb la segona vinguda del Crist per al Judici Final [...] aquest doble acompliment és un dels 
components del temps medieval” (DELUZ 1993, 189), perquè “no essent «històriques», les coses «celestials» i «espirituals» són 
però, en relació amb nosaltres que hem de viure en el temps, «coses futures»” (LUBAC 1959, 1a part, volum 2, X,I).  
370 La superació del Temple amb la ciutat santa és el tema que explica els detalls de la visió d’Ethelwulf el 815, per exemple: “de 
sobte vaig veure una ciutat que brillava. Semblava que els murs tocaven els núvols humits. Lluïen les portes, tancades sobre 
bones frontisses. El guia resplendent hi va entrar acompanyat de qui el seguia espantat. S’hi podien veure els murs d’una santa 
església, i eren fets en forma de creu. I l’interior d’aquest edifici brillava amb molta llum, i les seves parets eren fetes de pedres 
polides. A fora, l’edifici s’aguantava tot al voltant sobre pòrtics grans i petits. D’aquests, dues vegades dos miraven cap als 
quatre cantons del món, i per dalt arribaven al cim del mur. Entre ells hi havia fileres de cel·les petites. Envoltaven el temple 
completament amb les seves entrades brillants, i deixaven veure l’aula, que era una meravella de marbre. El terra de l’edifici 
sota el centre de la coberta del temple suportava el pes de les donacions d’or sobre una taula meravellosa. Una santa creu 
s’alçava brillant amb un peu molt llarg des de sobre la taula, i damunt d’ella lluïen plenament les maragdes. Les xapes d’or hi 
relluïen, combinades amb gemmes de foscos matisos” (ETHELWULF 815c, 706-725); Ethelwulf veu una ciutat, però hi entra 
amb el guia resplendent, com Ezequiel entra al Temple; tot i que a la Jerusalem celestial no hi ha santuari, hi troba una església; 
els murs de l’església tenen forma de creu, però està envoltada de cel·les fins al cim del mur, com el Temple; al mig de l’edifici 
hi ha una taula meravellosa amb molt d’or, com d’or és l’altar que hi ha davant de l’hecal, ben bé al mig del Temple; i 
naturalment, sobre la taula hi ha la creu. 
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Il·lustració 270: planta del Tabernacle al Còdex Amiatinus (Northúmbria, 715c) , amb l’altar del perfum, la taula de la proposició i el canelobre al Sant. Florència, Biblioteca 

Laurenziana, Ms Amiatinus I, f IIv- III. La imatge podria ser una còpia del Tabernacle del Còdex Grandior, perdut, que Cassiodor hauria fet il·lustrar al segle VI, i que Ceolfrith, 
prior de Wearmouth, hauria comprat a Roma el 679-680 per endur-se’l a Northúmbria (MEYVAERT 2 octubre 1996). 
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església,371 ni en el terreny de les referències simbòliques paral·leles sense incidència en el projecte,372 

sinó materialment- almenys amb dos mecanismes, un dels quals per la qualitat i ben visible -a les voltes- i 

                                                           
371 Literalment qualsevol església: el ritual de la consagració “es fixa cap al 840 [...] A l’època de la Reforma de l’Església [a 
mitjan XI] passa a ser el més fastuós de la litúrgia llatina [...] el pas previ obligat perquè s’acompleixin dins de l’església els 
sagraments que engendren la comunitat cristiana” (IOGNA-PRAT 3 2006, 19; també 317); s’hi canta l’himne Urbs beata 
Jerusalem –documentat a Poitiers al segle X (KONRAD 1965, 535)- i s’hi llegeix Ap 21,2-5, on “la ciutat santa, una Jerusalem 
nova, la vaig veure que baixava del cel de part de Déu, embellida com una núvia abillada per al seu espòs. I vaig sentir una veu 
forta procedent del setial que deia: Heus aquí la tenda de Déu entre els homes, perquè plantarà tenda entre ells [...]”. La 
condició privilegiada de l’edifici com a lloc de relació amb Déu s’hi referma amb l’exclamació de Jacob a Gn 28,17, “que paorós 
és aquest lloc! No és sinó la casa de Déu i la porta del Cel!” (STOOKEY 1969) (i també (SMITH 2 2000, 71)). De referències a 
la Jerusalem celestial en els rituals, se n’han proposat puntualment d’altres: a Sant Miquel de Hildesheim s’han recuperat dels 
fonaments pedres amb el nom dels apòstols, perfectament d’acord amb la indicació d’Ap 21,14 (v nota 376): “a la pedra 
fundacional descoberta el 1906 hi havia inscrits els noms Maties i Benjamí, apòstol i profeta, juntament amb la data i el nom de 
Bernward. És probable que n’hi hagués dotze, de pedres d’aquestes: es va descobrir un altre fagment amb les lletres IAS, potser 
per Jeremies. És possible [...] que formessin part d’un ritual elaborat de disposició del fonament al principi de la construcció 
(PLANT 2003, 40-41). El ritual continua dient avui que “perquè és un edifici visible, aquesta església apareix com un signe 
peculiar de l’Església pelegrina i com a imatge de l’Església que viu al cel” (KACZYNSKI (ed) 1988, 150). De comparacions d’una 
construcció material amb la Nova Jerusalem n’hi ha de molt anteriors, i sembla que la primera que tenim, tal com assenyalava 
Grabar el 1946 (GRABAR 2 1946, 236), és la d’Eusebi de Cesarea a la Vida de Constantí, del 337, “de com va ser construïda 
l’església del Nostre Salvador, que els profetes havien anomenat la Nova Jerusalem” (EUSEBI DE CESAREA 2 337, III,XXXIII), 
tot i la insistència de la bibliografia - (DEICHMANN 4 1964, 55-57), (COLLI 2 1983, 119), (NAREDI-RAINER 1994, 48), 
(CHRISTE 13 1996, 161)- a trobar-la ja al panegíric que va pronunciar arran de la consagració de l’església de Tir, entre el 316 i 
el 319, que va incloure després a la Història eclesiàstica (EUSEBI DE CESAREA 1a 324, X,IV), on no s’explicita; Heitz forçava el 
text d’Eusebi a la Vida per fer de l’Anàstasi, i no de la basílica, la Nova Jerusalem, i justificar així les Jerusalems celestials circulars 
de l’Edat Mitjana i de després: “en l’esperit de l’home medieval, la Jerusalem nova succeeix la Jerusalem vella […] La Jerusalem 
nova, construïda per Constantí al voltant del Sant Sepulcre, substitueix en la imaginació dels artistes la ciutat de la promesa tal 
com l’havia vista Sant Joan […] l’Anàstasi, la rotonda del Sepulcre. Fa quinze segles que mosaics, frescs, miniatures, objectes 
d’orfebreria, ens conserven la imatge de la ciutat celestial amb aquesta forma” (HEITZ 1 1963, 132-133). En tot cas, a l’època de 
Sant Pere de Rodes, la relació era prou assumida com perquè Gerbert s’hi refereixi ben bé de passada en una seva carta de cap 
al 994: “el proverbi diu la veritat: «es cosa teva, quan es crema la paret amb el veí», i tampoc la paraula de Déu, «comenceu pel 
meu santuari», vull dir pels fonaments del regne i per la seva ciutadella” (GERBERT D'ORLHAC 6 994c). 
Tornant a la litúrgia, tant a la visigòtica com a la merovíngia, la ciutat que ve del cel hi apareixia de més maneres. “El cànon 17è 
del Concili de Toledo del 683 obligava, sota pena d’excomunió, a llegir l’Apocalipsi de Pasqua fins a Pentecosta, d’acord amb un 
costum que va prevaldre arreu d’Occident durant tota l’Edat Mitjana” (CHRISTE 13 1996, 43); i efectivament, l’Apocalipsi es 
llegia durant l’octava pasqual (FÉROTIN 1912, 529 i s): concretament la lectura d’Ap 21,9-23 amb la Jerusalem celestial era, a 
Toledo i a mitjan segle VII,  la del segon diumenge després de Pasqua (MEER 1938, 468-469); els versicles immediatament 
anteriors, Ap 21,1-8, també amb la ciutat de Déu, es llegien a París el dissabte de Pasqua, si fa no fa a la mateixa època (MEER 
1938, 471). Higini Anglès volia, el 1935, el Cant de la Sibil·la, de tema apocalíptic, cantat a Ripoll des del segle X: “un altre cant 
celebèrrim a l’Edat Mitjana, que tingué una gran influència educadora, i en l’execució del qual prengué part el poble, és el cant 
de la Sibil·la practicat a Ripoll, almenys des del segle X. Els versos Judicii signum al·legats ja en grec per Constantí en el Concili 
de Nicea, traduïts en llatí per Sant Agustí en la Ciutat de Déu, foren executats després de la sisena o novena lliçó a les matines 
de Nadal a França, Itàlia, Castella i principalment a Catalunya, almenys des del segle X [...] El cant de la Sibil·la representa, 
doncs, per a Catalunya el drama més antic dels que coneixem; ell comença almenys al segle X a Ripoll, i s’escampa arreu de la 
Catalunya on perdura fins al XVI” (ANGLÈS 1935, 288-289) –Paul Aebischer no veia creïble tanta antiguitat (AEBISCHER 2 
1972), però sembla que se’n conserven manuscrits musicats des dels segles IX-X. Quant al calendari de l’adopció de la litúrgia 
romana a Catalunya, Mundó la situava a principis del segle IX, de seguida de la conquesta franca ( (MUNDÓ 5 1971, 42) i 
(MUNDÓ 3 1967, 187); i amb ell, almenys per a la diòcesi d’Elna, Robert Amiet (AMIET juny 1978, 77)); Lluís Serdà proposava 
un canvi gradual al llarg del mateix IX, “amb un procés més lent a Catalunya que a la Septimània, a l’occident (Urgell) que a 
l’orient” (SERDÀ PRAT 1967, 18); i per a Alexandre Olivar, que explicava que al segle X es dotaven esglésies acabades de 
consagrar amb llibres litúrgics visigòtics, la nova litúrgia no s’havia pogut imposar del tot ni al segle XI (OLIVAR 1967, 73, 88). 
Però sigui com sigui, el canvi va suposar un afebliment important de la presència litúrgica explícita del llibre: “el costum 
mossàrab d’associar l’Apocalipsi amb la setmana de Pasqua –que no era només Cristològic sinó també tipològic en associar les 
celebracions pasquals amb la litúrgia celestial- manca completament al missal romà” (WALKER 1998, 209); de l’explícita només, 
perquè implícitament tota la litúrgia ho és, d’apocalíptica: “l’Església dels primers dos segles […] va entendre com [l’Apocalipsi] 
relliga el litúrgic amb l’escatològic. [...] Potser el moment de la litúrgia de l’eucaristia en què aquesta orientació escatològica (o 
almenys orientació a la litúrgia celestial present tal com la descriu l’Apocalipsi) apareix amb més claredat és a l’hora d’entonar el 
Sanctus […] s’implora que «nosaltres», és a dir, els celebrants del ritual, siguin admesos a la seva companyia, de manera que 
dient el que es diu «allí», al cel, «nosaltres» puguem, en el nostre lloc i temps, ser transportats ja «allà» i compartir les activitats 
celestials. […] El comentari litúrgic més influent de l’Edat Mitjana [és] el Liber officialis d’Amalari de Metz [del segle IX...] 
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Il·lustració 271: església de Sant Pere de Rodes. El quadrat de costat 12 sobre la planta de l’església de Sant Pere de Rodes. 
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l’altre per la quantitat, sempre de percepció més difícil. Quant en aquest segon: la ciutat de Déu ja havia 

estat determinant a l’hora de fixar les dimensions. Hem seguit com la nau i el transsepte suposen un 

                                                                                                                                                                                           
semblaria que Amalari és poc conscient del sentit escatològic de la celebració litúrgica de què testifica l’Apocalipsi. Per a ell, la 
litúrgia és un exercici didàctic en què els clergues instrueixen els laics. Però la noció antiga de la litúrgia ha deixat les seves 
traces […] perquè després de glossar el nou ordes dels àngels, afegeix inesperadament que «en aquests nou ordes se n’afegeix 
un altre, un desè, el de la condició humana. És per a la veu d’aquest orde que el capellà diu «et demanen que ordenis que les 
nostres veus s’ajuntin amb les dels àngels»” (FLANIGAN 1992, 341-346). 

372 Ja hem citat, en aquesta línia, l’estudi sobre el simbolisme de l’església que Joseph Sauer va publicar el 1902 –v nota 49- un 
estudi considerat fundacional -“la primera indicació de l’edifici eclesiàstic paleocristià com a imatge de la Jerusalem celestial és la 
de Sauer” (ROSSI i ROVETTA 1983, 77)- tot i que la segona edició, del 1924, incloïa tretze pàgines de bibliografia, amb la 
meitat de les referències, si fa no fa, publicades abans que sortís la primera (SAUER 1924 (1902)); Sauer considerava la 
significació simbòlica dels elements de l’església –i dels nombres- des de la convicció que qualsevol seva relació amb qüestions 
artístiques era de juxtaposició, i només considerava digne d’estudi especial el tema de les façanes (SAUER 1924 (1902), VII, 
383), i Rossi i Rovetta n’acceptaven parcialment la posició el 1983, amb alguns matisos sobre els elements on sí que podria 
haver tingut alguna materialització: “la referència a la Jerusalem celestial [...] a Occident s’insereix en alguns elements 
arquitectònics ben precisos, com la façana, l’arc triomfal i l’absis”, i en canvi “a l’orient tendeix a implicar la imatge global de 
l’edifici principalment central” (ROSSI i ROVETTA 1983, 86). En sentit directament oposat a Sauer –i amb la mateixa voluntat 
absoluta que ho fa tot de tan mal sostenir-, “l’església reflecteix sempre, també en la seva estructura arquitectònica, la 
referència a la ciutat celestial [...] Aquesta referència és constant des de l’Anàstasi de Jerusalem, la Nova Jerusalem anunciada pels 
profetes (Eusebi) en el desenvolupament de l’arquitectura paleocristiana oriental, travessada per clares referències còsmiques; 
des de Sant Pere del Vaticà en la difusió de l’estructura basilical a Occident, derivada de suggeriments àulics i imperials. 
L’arquitectura carolíngia va desenvolupar particularment la referència a la ciutat de l’Apocalipsi a través de la impostació 
espacial i la funció litúrgica de les torres occidentals de les abadies; un intent reprès per la cultura de l’era otoniana adreçada a 
la recuperació d’elements simbòlics caracteritzadors de la renovatio imperii” (GATTI PERER 1983, 27-28). El 1996, i després de 
llistar uns quants casos d’utilització efectiva de la referència (v nota 377), ampliant llistes seves anteriors (CHRISTE 12 1992, 
251), Yves Christe els situava en el terreny de l’excepció: “tot i que era reconegut que tota església, qualsevol que en fos 
l’aspecte, era la imatge de la Jerusalem celestial, de la Jerusalem ideal de l’Apocalipsi, però també d’Isaïes, d’Ezequiel o dels 
Psalms, cal constatar que aquesta idea rarament va tenir efectes concrets, manipulacions arquitectòniques tangibles. Aquest 
simbolisme multiforme nodreix la reflexió dels clergues –spiritus intus alit. D’aquí a esdevenir una definició literal: in quadra 
posita; habens portas duodecim, et in portis angeli duodecim¸et longitudo, et altitudo, et latitudo eius aequalia sunt, etc. només hi havia 
un pas: que molt rarament ha estat fet”, i suggeria que “convindria realitzar una enquesta sistemàtica en aquest sentit, amb un 
risc previsible de fracàs, que hauria de fixar-se principalment en la freqüència de les obertures tripartites dels campanars i dels 
porxos, i en la naturalesa dels emmerletats, de caràcter «ornamental» n’hagi dit Suger el que sigui, afegits amb finalitats 
semàntiques, d’alguns edificis de prestigi. L’emmerletat de la façana de Saint-Denis, el del porxo de Moissac, el del carnet de 
Villard de Honnecourt sobre el deambulatori, les naus laterals i la nau de la catedral de Reims i els de moltes catedrals angleses 
dels segles XIII i XIV evoquen naturalment la civitas amenaçada d’Is 62,6: super muros tuos Jerusalem- constitui custodes; tota die et 
tota nocte- in perpetuum non tacebunt [...] Per no quedar-se en un vague simbolisme sobreafegit, caldria no posar en la llista dels 
monuments concebuts realment com a figures de la Jerusalem celestial més que aquells que la voluntat dels seus promotors 
hagi dotat almenys amb dues referències al text de Joan. La collita és ben magra; no justifica l’abundància de la literatura 
consagrada en aquest tema. Els rars monuments on aquesta idea es materialitza són així encara més significatius” (CHRISTE 13 
1996, 163); igualment amb poc entusiasme, “està en discussió si alguns tipus d’esglésies, tals com la basílica protocristiana o la 
catedral gòtica, o edificis individuals (tals com en nucli romà de la basílica de Trèveris, el cos occidental de Corvey, la torre-
porxo de Sant Benet del Loira) poden ser entesos com a símbols arquitectònics de la Jerusalem celestial” (KLEIN 8 1992, 171); 
o veient-hi condicionaments nacionals, “sens dubte, és arran de l’explosió de les pràctiques en una multitud de petites galàxies 
erudites centrades en la història de la societat, de l’Església, de les arts, de la litúrgia o encara de la teologia (podríem allargar la 
llista tant com volguéssim), que els medievalistes francesos han perdut des de fa molt de temps tot l’interès per allò que 
Huysmans anomenava la «demència del simbolisme» o l’art, propi de l’Edat Mitjana, de «fer d’una pila de pedres un 
macrocosmos». La medievalística alemanya, de Joseph Sauer a Gunther Binding, passant per Friedrich Ohly, Günter Bandmann i 
Bruno Reudenbach, al contrari, sempre s’ha mantingut impregnada d’aquest interès dels romàntics per la Symbolik des 
Kirchengebäudes, per recuperar el títol de l’obra cèlebre de Joseph Sauer, publicada el 1902” (IOGNA-PRAT 2 2003, 216) -però, 
ni Heitz ni Rossi, Rovetta o Vergnolle, que citem a la nota 377 proposant casos d’operativitat efectiva de la idea, no han tingut 
mai passaport despatxat a la Frància oriental. Wilhelm Schlink, en un article a què ja ens hem referit (v nota 51) en la mateixa 
línia de la citació que recollim aquí de Iogna-Prat, tot i que al principi hi assegurava, en relació amb “la fascinació amb la idea que 
la catedral gòtica significa o és la Jerusalem celestial”, que intentaria “explicar el següent: primer, que aquesta màxima és 
simptomàtica d’un conservadurisme catòlic austríac especial de l’època del nacionalsocialisme [...]; segon, que aquesta màxima 
és fonamenta en una mena de percepció específica desenvolupada a partir del 1910 pels arquitectes i els historiadors de l’art 
alemanys; tercer, que no hi ha cap raó per perpetuar una idea tan dubtosa, i que faríem bé d’oblidar-la ara i per sempre”, o bé 
es va oblidar de desplegar el tercer punt, o va entendre que era un corol·lari tan evident dels altres dos que no calia insistir-hi 
(SCHLINK 3 1998, 275). 
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Il·lustració 272: arcs doblers i voltes. 272 a. Des de la nau lateral nord. / 272b. Des de l’accés nord al deambulatori. 
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quadrat de 85 peus de costat, i el quadrat doble girat sobre aquest, que té el vèrtex a l’extrem de la 

capçalera i que conté així tota l’església, és el de costat 120 peus (il 271);373 això equival a recordar que la 

diagonal del quadrat de 85 peus de costat en fa 120; i encara una altra manera d’arribar al nombre lligada 

a la mateixa relació diagonal: els 60 peus de costat del quadrat que té per diagonal un costat del de 85 

equivalen a 12 passos.374  120, 12 i 12000 són sovint el mateix nombre per a l’exegesi bíblica, i 12000 és 

la mida en estadis de la ciutat de Déu, que té planta quadrada i és igual de llargària, amplada i alçària (Ap 

21,16):375 amb el text de Joan a la mà, tan possible és entendre que els 12000 estadis es mesuren al 

costat com a la diagonal de la planta. Els 120 peus de la diagonal de Rodes no s’hi poden veure, perquè 

del quadrat de 85 peus n’hi ha els dos costats però no la geometria, i és difícil imaginar ningú capaç de 

percebre a ull nu els 12 passos de la mitja diagonal; però la possibilitat de recórrer-la visualment sembla 

haver estat tinguda en compte a l’hora de situar i dimensionar els suports de la nau. 

 

L’altre mecanisme de referència a la Jerusalem celestial, el més visible, emmiralla, dalt de tot, el Temple 

de baix: la descripció de la ciutat, a més d’aquestes dimensions, explica que té una muralla alta amb 12 

portes, 3 a cada costat, i que la muralla descansa sobre 12 fonaments.376 I a la nau de l’església sí que són 

ben visibles els 4 arcs doblers de la nau central (il 272) que amb els seus equivalents a les laterals fan 4 

grups de 3 arcs (il 273) -els de la nau sobre columnes-, que es corresponen amb els 4 grups de 3 portes 

                                                           
373 Hem vist que 17/12, 24/17, 34/24 són aproximacions de la relació entre el costat del quadrat i la diagonal; 85 x (24/17) = 
120. Fernie assenyala la mateixa relació a la planta de Sankt Gallen, on mesura l’amplada del cos de les naus de l’església en 85 
peus, allí entre eixos de parets -l’amplada acotada a la planta és la lliure interior, de 20 + 40 + 20 = 80 peus- i observa que tant 
l’amplada del transsepte com el costat del claustre fan 120 peus (FERNIE 02 desembre 1978). 

374 Un pas són cinc peus, tant en Balbus (BLUME, LACHMANN i RUDDORFF 1848), sembla que a finals del segle I o principis 
del II (MOMMSEN 1852, 147), com en Gerbert (GERBERT D'ORLHAC 1 980) a finals del X. 

375 Michael Davis i Linda Elaine Neagley documenten la identitat entre aquestes diferents versions numèriques dels 12000 
estadis al segle XIV, a l’església de de l’abadia de Sant Ouen, a Rouen: “la significació del quadrat de 120 peus reials queda clara 
en el document amb les previsions fundacionals de 12 de desembre de 1321 (el dotzè dia del dotzè mes) que establia que 
l’església s’havia d’alçar com a imatge de la Jerusalem celestial [...] Els estudiosos han proposat sovint la inscripció numèrica de la 
Jerusalem celestial o d’altres prototips bíblics significatius com el Temple de Salomó o l’Arca de Noè en les dades dimensionals 
dels edificis eclesiàstics, i a Sant Ouen això es confirma per la convergència d’evidències documentals, arqueològiques i 
mesurades” (DAVIS 1 i NEAGLEY 2000).  

376 I també que la muralla té 144 colzades -no s’especifica de què- i hi ha 12 àngels a cura de les portes. Les portes tenen escrits 
al damunt els noms de les 12 tribus d’Israel, i els fonaments els noms dels 12 apòstols. Al mig del que la Vulgata anomena la 
platea  principal –que tant pot ser una plaça com una avinguda, i les traduccions opten ara per l’una ara per l’altra- hi neix un 
riu, i a banda i banda hi ha l’arbreda de la vida, que dóna 12 collites, una cada mes. La muralla de la ciutat és de jaspi; els 
fonaments, cadascun d’una pedra preciosa diferent; les portes són perles; la ciutat mateixa, i la seva platea en particular, d’or. 
Baixa del cel resplendent i lluminosa; no hi ha Santuari; no hi ha sol ni lluna i la il·lumina la glòria de Déu; les portes no es 
tanquen mai (Ap 21,10-22,2). El 144 també s’ha utilitzat en la referència apocalíptica, de l’arquitectura carolíngia a la gòtica, de la 
capella palatina d’Aquisgrà - (ROSSI i ROVETTA 1983, 92),  (SKUBISZEWSKI 1 1985), (CHRISTE 13 1996, 162), (STALLEY 
1999, 71-73), sembla que tots directament o indirectament a partir d’un article de 1964 de Felix KREUSCH, “Das Mass des 
Engels”; Kreusch, tanmateix, remetia allí als treballs que un C.P. Bock hauria realitzat abans de 1843, conservats en un 
manuscrit de l’arxiu diocesà (KREUSCH 2 1964, 62 i nota 3), i es dedicava a assenyalar la presència d’un perímetre interior de 
144 unitats en altres edificis: colzades romanes (a la tomba d’Helena a Roma i a l’Anàstasi), peus grecs (a la tomba de la Mare de 
Déu, a Jerusalem), peus romans (a Sant Aquili i a Sant Gregori de Milà i a l’església de la Mare de Déu de Garizim), colzades 
bizantines (al mausoleu de Hieràpolis) i peus bizantins (a Sants Sergi i Bacus i a Sant Vidal)- a les catedrals de Beauvais i Amiens, 
on Stephen Murray proposava alçades de 144 peus per a les claus de volta de la nau (MURRAY 3 2002, 172-173), amb peus 
diferents; ja havia estudiat Amiens el 1996 (MURRAY 2 1996), i Beauvais el 1989 (MURRAY 1 1989), amb resultats sobre el peu 
de validesa negada per Alain Guerreau (GUERREAU 1 1992). 



 

164v  

 

 
Il·lustració 273: fotomuntatge de les tres naus fins als torals de més a l’est. 



8. Idea 

165  

 

del text,377 aquí tots paral·lels: menys evidents, doncs, que no hauria pogut desplegar-los aquell sostre 

que hagués reconegut central el tram de les columnes superposades, i amb menys capacitat de treballar 

qüestions com la de la indiferència de posició que Mentré veia característica de la Jerusalem celestial de 

les miniatures dels Beats –i ja és difícil, en arquitectura, fer igual el dalt que el baix-; però al capdavall 

també se’ns posen totes paral·leles les torres que fan de portes a la Jerusalem celestial de l’Apocalipsi de 

Bamberg (il 274) (c1020), les portes del Temple d’Ezequiel del foli 209 de la bíblia de Ripoll (il 122) o les de 

la Jerusalem celestial del Beat de Girona (970) (il 99); i certament són dalt de tot, tal com la ciutat baixa 

del cel.378 Quant als 12 fonaments, els murs que suporten les voltes són descarregats, a la nau, per 12 

                                                           
377 Alfred Stange va proposar, el 1950, que el cor de la segona catedral de Trèveris –“avui designat sovint com a nucli romà”-, 
d’entre el 375 i el 383, era la primera arquitectura que s’havia concebut com  a materialització concreta de la descripció de la 
Jerusalem celestial, i que la idea s’havia mantingut i desenvolupat en les reconstruccions del segle V ( (STANGE 1 1950, 110-
116) i després també (STANGE 2 1964, 28-29),  bastant contra la idea que Lothar Kitschelt havia desenvolupat el 1938, de les 
basíliques paleocristianes en general com a representació “realista, no simbòlica” de la ciutat del cel (KITSCHELT 1938, 1); 
Carol Heitz va assenyalar el 1963 l’ús d’aquesta descripció al cos occidental de Corvey, del segle IX; a la rotonda del cementiri 
de l’abadia de Sant Miquel de Fulda, d’abans del 822; i a la capella palatina de Carlemany a Aquisgrà (HEITZ 1 1963, 33-39, 105, 
156) (i per a Fulda, també (HEITZ 3 1979, 218-219)); el 1983, la llista de Marco Rossi i Alessandro Rovetta incloïa també la 
torre-porxo de Sant Benet del Loira, del primer terç del segle XI; la tribuna de Saint-Savin-sur-Gartempe, la torre occidental de 
Moissac i el cos occidental de Sant Pantaleó de Colònia, de finals del X; per al darrer edifici, però, amb errors en la descripció 
(ROSSI i ROVETTA 1983, 91-94). Eliane Vergnolle va estudiar extensament, el 1985, el cas de Fleury  (VERGNOLLE 1 1985, 
34). El 1996, en el text a què ens hem referit a la nota 372, Christe tornava a formular la llista i l’ampliava: “a la catedral de 
Reims, és en la decoració exterior –la corona d’àngels i els merlets restituïts per Villard de Honnecourt- i els vitralls del cor –
les esglésies de l’arxidiòcesi confoses amb les esglésies d’Àsia- que s’expressa aquesta idea. A Aquisgrà, l’assimilació de 
l’octògon a la Jerusalem celestial s’indica en els versos d’Alcuí, els 144 peus drusians del perímetre interior i la decoració de la 
cúpula. Al pis del cos occidental de Corvey, la inscripció en majúscules antigues fixada en la façana respon a les tres arcades 
obertes en els quatre costats de la capella alta, una citació aquesta vegada literal d’Ap. 21,13. La planta quadrada amb 4x3 
obertures en cada costat era al pis del porxo de Moissac, en correlació amb un doble emmerletat i dos tocadors de trompa a 
l’exterior de les parts altes. Una Jerusalem celestial serveix doncs per enquadrar la visió de Déu del portal: ubi populus adorare 
debeat maiestatem Domini. La idea és gairebé la mateixa a Sant Benet del Loira, per a la «torre de Gauslí» i per als monuments 
llemosins més tardans que s’hi inspiren, l’antiga torre-porxo de Sant Marcial de Llemotges i la de Sant Pere de l’Esterps, de què 
la primera vocació sembla haver estat funerària. Paral·lelament, en la sèrie tipològica més estesa, la de les Jerusalems celestials 
de planta circular, retindrem un monument paleocristià fins ara poc notat, l’església de Sant Miquel Arcàngel a Perugia, amb les 
dotze finestres del seu tambor reagrupades de tres en tres als eixos de l’edifici, a la manera com es veuen als Apocalipsis de 
Valenciennes o de Saint-Amand. També hem vist com la Jerusalem celestial de Saint-Chef era interpretada com un Westwerk 
carolingi” (CHRISTE 13 1996, 162). 

378  La identificació d’una santedat superior a la volta ja hi és en Cosme l’Indicopleustes al segle VI: el seu cosmos en forma de 
nau coberta de volta (il 32) –“imagina’t una volta posada sobre l’església orientada a l’est segons l’exemple del sol llevant”- és 
partit en dos pel firmament: “Déu, al segon dia, va fer el firmament i el va fixar al primer cel a mitja altura entre la terra i el cel, 
dividint l’espai únic en dos espais; va ordenar que l’un, l’espai inferior, fos aquest món, però l’espai superior, el va reservar des 
de l’origen al món futur, segons el seu designi concebut des de dalt” (COSME L'INDICOPLEUSTES c 547, llibre V); i és ben 
visible  a la representació del Temple de la Bíblia Primera de Sant Isidor (il 275), del 960 -alhora una planta i una secció on el 
Sant dels Sants amb els querubins s’hi situa de manera natural- i després al Sant Agustí de la Ciutat de Déu de Canterbury, de 
principis del segle XII (il 276). Gombrich ja assenyalava coherències d’aquesta naturalesa entre el marc arquitectònic i la 
representació pictòrica quan descrivia l’absis de Santa Maria de Taüll (GOMBRICH 3 1976, 27-29), i al seu estudi sobre la 
pintura mural del segle XII en esglésies de la diòcesi de Bourges, Marcia Kupfer veu confirmada “la correlació tradicional entre 
tipus d’imatgeria (per exemple, els misteris celestials) i parts de l’estructura arquitectònica (les voltes)”, per trobar-hi usos i 
utilitats en l’estratègia de desplegament i de comprensió del programa pictòric que van enllà de la “definició de les zones de 
l’espai en termes iconogràfics” (KUPFER 1993, 14-15); per a les nostres finalitats, aquesta sola definició ja ens serveix, i es 
maneja amb tota claredat als frescs de la capella dels Àngels de l’abadia de Saint-Chef, al Delfinat, amb la ciutat del cel 
representada a la volta i l’església del món, en les seves versions successives, a les parets: “als representants de la Llei i de la 
nova Aliança, a l’Església pelegrinant de les parets laterals, que es va fent, s’oposa, a la volta, el seu model celestial ja complet” 
(CHRISTE 13 1996, 154). El que sabem sobre les representacions dramàtiques a l’interior de les esglésies medievals confirmaria 
percepcions semblants, referides a les parts altes de l’edifici; així –i es pot posar en paral·lel amb l’observació de Grodecki que 
“les tribunes de Hildesheim servien per als cors, però també hi havia altars (dedicats als àngels), és a dir, que eren, d’alguna 
manera, capelles altes” (GRODECKI 1 1958, 202)- Francesc Massip explicava, el 2007, que “a les tribunes d’aquest Westwerk [el 
de Corvey, construït a mitjan segle IX] s’han trobat neumes musicals gravats a la paret, clar indici de l’emplaçament al cor dels 
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Il·lustració 274: Jerusalem celestial a l’Apocalipsi de Bamberg, ms bibl 140, f 55r. Reichenau, abans del 1020. 

 

  
Il·lustracions 275 i 276. 275: Bíblia Primera, Col·legiata de Sant Isidor, León, còd 2, f 123. 960. / 276: Agustí, a De Civitate Dei, Florència, ms Plut 12.17 f 3v. Canterbury, XII. 
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arcs, 4 i 4 formers repetits a la nau central i 4 arcs alineats entre els braços del transsepte; o si ens 

concentrem en els doblers i els arcs que salten les naus laterals, també són 12 els punts d’on arrenquen 

que es correspon amb algun element arquitectònic que baixa força avall: per als de les naus laterals, els 4 

pilars dels suports de més a l’est i les quatre pilastres corresponents, fins a l’entalla; i per als dos arcs 

corresponents de la nau central, les 4 columnes de la superposició, del Nou Testament. Però ara no és 

sinó el més natural que només en aquestes darreres l’arquitectura s’articuli ininterrompuda en tota 

l’alçada que podem veure, de la nostra fondària a les portes del cel; l’elaboració lingüística que hem vist 

més amunt té el seu rerefons propi, però no és independent de l’acció que es representa.379 

  

                                                                                                                                                                                           
scholares. Entre els actes que es celebraven en aquest cos occidental, cal situar una nova cerimònia dedicada a commemorar 
amb tot esplendor la victòria del Salvador sobre la mort i que es basaria en el trop del Quem quaeritis in sepulchro [...] Aquest 
trop dialogat el trobem en manuscrits de Sant Marçau de Limòtges (Occitània) (entre el 923 i el 934) i de St. Gall a l’entorn del 
950” (MASSIP BONET 2007, 105-106); Ezio Franceschini documentava el 1955 la realització efectiva de representacions del 
trop al segle X: “al segle X neix el trop dramàtic. I l’exemple més antic se’ns ha conservat al cod. 484 de Sankt Gallen, d’aquell 
segle mateix. És el trop dramàtic de la missa de Pasqua […] Quem quaeritis […] D’aquí neix el primer drama litúrgic, o ofici 
dramàtic, la Visitatio Sepulchri: la descripció més antiga d’aquest drama es troba, com és sabut, a la Regularis concordia de Sant 
Adelvold (+977), escrita el 965-975 [...] És bastant probable que aquesta Visitatio Sepulchri sigui originària del continent i que hagi 
estat introduïda a Anglaterra; però no en tenim proves [...] a finals del segle X, es difon per tota Europa” (FRANCESCHINI 
1955, 307-311); sabem que al segle XI es representava a Catalunya, però ni d’aleshores ni de més tard en tenim cap indicació de 
dramatització en vertical com la de Corvey que explica Massip: el text llatí del Quem queritis –que es representava a Catalunya 
almenys des del segle XI- de Santa Maria de l’Estany -probablement del segle XIII- en conté només en relació als actors que es 
col·loquen davant de l’altar o que s’hi amaguen al darrere, sense moviments verticals marcats (DONOVAN 1958, 77-78). Del 
segle XIV endavant hi ha notícies pertot; a York, “hi ha la possibilitat que Déu, en el cicle de York, particularment en les obres 
de l’Antic Testament, estés assegut sobre l’àrea de l’acció principal, i no prengués part en l’acció. Les primeres línies de la 
Creació de York: In altissimis habito/ In the heghest heuyn my hame haue suggereixen que l’actor era enlairat sobre l’àrea de 
l’escenari utilitzada per representar el món. Tindria poc sentit escriure aquestes línies per a un actor situat al mateix nivell que 
el públic” (CORBETT 1996, 261); a Rouen, “dos manuscrits de la catedral de Rouen, del XIV i del XV”, contenen indicacions  
precises de l’escenografia i els moviments, i “els nens del cor apareixen a la galeria dels arcs que es diu trifori, des d’on canten 
«com si fossin àngels»” (EDWARDS 1976, 46); a València, “a partir del llibres de comptes de la catedral” [no en precisa l’època, 
però sembla que algun document és de 1440], Josep Sanchis i Sivera, a La Catedral de Valencia: guía histórica y artística, de 1909, 
descriu una representació a la catedral de València, a la Pentecosta, amb moviments verticals, escenificació del cel a la part alta, 
descens de l’Esperit Sant amb politges i altres mecanismes i focs d’artifici. El mateix Sanchis descriu una representació de Nadal, 
amb un decorat que representa el cel dalt del cibori, d’on també baixava l’Esperit Sant i després un àngel amb un lliri a la mà. 
“Sanchís no parla, en el seu resum, d’un element molt important de l’equipament de l’escenari que apareix contínuament als 
comptes de la catedral, l’aracoeli. L’aracoeli era una mena d’ascensor mecànic que es deplaçava amunt i avall entre el «cel» i la 
«terra» d’una manera espectacular [...] Encara avui, a Elx, l’aracoeli acompleix la seva funció en el famós drama de l’Assumpció” 
(DONOVAN 1958, 143-146); i a Mallorca, el 1511, la Consueta del sagristà de la catedral descriu una representació del cicle 
de Pasqua, a la catedral, amb indicacions molt precises de moviment; l’àngel canta des d’una capella alta, amb les ales plenes 
d’espelmes enceses (DONOVAN 1958, 132-135). Tornant al moment que ens interessa, el 1984, Massip mateix havia explicat –
seguint molt literalment Elie Konigson (KONIGSON 1975)- que el drama litúrgic, d’aquest primer emplaçament al cos 
occidental, s’hauria a anat “desplaçant, progressivament i amb el nou art constructiu del romànic, vers el transsepte i el cor”. 
Assenyalem, però, que Konigson i Massip creuen que hi hauria hagut una relació molt forta entre l’obertura de les 
representacions al públic laic i la introducció d’una escenografia important que evidenciés el simbolisme dels espais, innecessària 
quan no hi ha més públic que els mateixos religiosos que representen l’acció i ja el coneixen: “la introducció de tots aquests 
elements escenogràfics en la dramática litúrgica assenyala el pas del drama celebrat a porta tancada pels eclesiàstics al drama 
realitzat davant el públic creient. En el primer cas, el drama litúrgic no era visualitzat sinó oficiat, executat per tots els assistents, 
sense la més mínima noció d’actor, de públic o de contemplació estètica […] Quan s’obren les portes al públic creient, no 
iniciat, es fa necessari subratllar les significacions simbòliques de l’espai i dels llocs de la representació, i començarà la 
progressiva incorporació d’elements figuratius no litúrgics” (MASSIP 1984, 51-52).  

379 En el mateix sentit, i sobre les manifestacions més simples gràficament de la cartografia medieval, els dits mapes del món T-
O, “la informació dels mapes medievals del món és una combinació d’esdeveniments històrics i llocs geogràfics, una projecció 
de la història sobre un marc geogràfic [...] un mappaemundi no representen només una geografia estàtica, sinó que també és un 
agregat d’informació històrica que qui ha fet el mapa ha considerat important per al seu públic, i no hi ha hagut cap intent de 
separar o d’identificar els dos tipus d’informació” (WOODWARD 1987, 326). 
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        . 
Il·lustració 277: secció longitudinal de la nau de l’església de Sant Pere de Rodes i calc de Temple de Salomó al foli 129v del volum II de la Bíblia de Rodes. 

277a. Pedestals dels suports - fondària / 277b Formers sobre suports – llargària. / 277c. Torals i voltes- amplària. 
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Si el programa d’una arquitectura iconogràfica com aquesta es va escriure mai, no ho sabem;380 si es va 

dibuixar, la base per a l’enlairament anagògic s’assemblava altament al Temple de Salomó del foli 129v 

del volum II de la bíblia de Rodes, que ja tenim examinat. Hem caracteritzat l’alçat de la nau des de la 

superposició de franges horitzontals separades, que des de la posició es poden referir amb molta facilitat 

a les de la fondària, la llargària i l’amplària de la carta de Sant Pau als d’Efes que vèiem abans a la 

miniatura (il 277), on hem desenvolupat les mateixes significacions extremes que suara a la nau: el nivell de 

la humanitat en la història a baix de tot, i el de la Jerusalem definitiva als arcs de les voltes; i hi hem 

marcat també l’articulació vertical contínua de la superposició de columnes que permet pujar de l’un a 

l’altre, que té el paral·lel, al dibuix, de la relació axial entre l’arca i la torre principal de la ciutat del cel (il 

278). Si volem trobar la ciutat emmerletada, que és fora del Temple, caldrà igualment que sortim de la 

nau: podríem anar-la a buscar a la conca absidal (il 279) on la intersecció del quart d’esfera amb el mig 

cilindre –la línia que mai ningú que hagi pintat un absis no ha ignorat381- mostra a l’ull la corba convexa 

del cel de Déu. El dibuix no té cap mena de condició de plànol ni d’esbós, però defensar que pot fer 

referència a Rodes no requeriria cap malabarisme; és una possibilitat imaginable -i no ho és en canvi que 

pugui tenir cap relació amb Sant Miquel de Cuixà ni amb Sant Vicenç de Cardona- perquè és prou clar 

que el miniaturista i l’arquitecte de les naus veuen els seus edificis de la mateixa manera: que per a tots 

dos aquests interiors d’on no és legítim sortir sinó anant més endins s’entenen composts, resultat d’una 

operació de muntatge –no buidats ni procedents de la divisió d’una totalitat primera382-; que per a tots 

                                                           
380 Però en el context dels edificis que es refereixen arquitectònicament als bíblics i els constantinians, l’església de Rodes 
podria estar molt ben acompanyada; Krautheimer ja va recollir el 1942 la referència de Ripoll a Sant Pere de Roma: “el nord 
d’Espanya i el nord de França van experimentar, a principis de l’XI, un genuí renaixement cristià romà directament dependent 
de les protobasíliques romanes: Ripoll, la catedral d’Orleans i Sant Remigi a Reims, amb les seves quatre naus laterals i les 
nombroses capelles sobre el transsepte, només s’expliquen com a inspiració directa de Sant Pere o de Sant Joan del Laterà” 
(KRAUTHEIMER 3 març 1942, 27), una referència en què ha insistit Xavier Barral: “Oliba […] va privilegiar, per a les seves 
grans realitzacions, els prestigiosos models romans: les línies de la capçalera de Sant Pere per a l’església abacial de Ripoll” 
(BARRAL I ALTET 5 2006, 72), i v també nota 314- hi ha casos en què la mateixa referència es documenta directament: “La 
Vida del bisbe Gerard de Constança, escrita a l’entorn de l’any 1000, descriu com l’església de Sant Jordi a Petershausen era 
occidentada i seguia la forma de l’església de Sant Pere de Roma: Aquest temple està disposat cap a occident, segons la forma de la 
basílica del príncep dels apòstols contruïda a Roma” (BINDING 4 i LINSCHEID-BURDICH 2002, 69)-; i de Cuixà, André Bonnery, 
Mireille Mentré i Guylène Hidrio han dit que “no podem evitar observar que la nova església, que després dels treballs d'Oliba 
havia esdevingut una de les esglésies més grans del seu temps, presenta analogies amb els llocs sants constantinians, la 
restauració dels quals per Constantí Monòmac tot just acabava de començar quan s'edificava el conjunt occidental de Cuixà [...] 
La rotonda de la Trinitat recorda l'Anàstasi. Després ve un atrium, que precedeix, sobre el mateix eix orientat, l'església de Sant 
Miquel, imatge de la basílica del Martirium. És difícil de creure que aquesta disposició arquitectònica no hagi estat volguda 
explícitament per l'abat Oliba com a imatge del Sant Sepulcre” (BONNERY, MENTRÉ i HIDRIO 1998, 219-224). 

381 Fora del sapastre de Sant Miquel de Marmellar (MNAC). 

382 I al costat de les superfícies de Cuixà o Cardona hi podem posar documents escrits que surten també de la mateixa idea de 
la unitat primera: Richard Gem es referia, el 1983, a “la torre del New Minster a Winchester, construïda c980-988 pel rei 
Aedelred a instàncies de l’aleshores abat, el bisbe Aedelgar de Selsey, i descrita al Liber uitae de New Minster, escrit c1020-
1030” -sembla que el llibre es va escriure el 1031 (KEYNES 2004, 150, 155), però Gem considerava que la descripció de la 
torre podia ser còpia d’un text anterior-; la torre tenia sis nivells, i Gem observava que “l’escriptor de la narració introdueix la 
referència al nombre 6 d’una manera curiosament elaborada. No diu simplement que Aedelgar va construir una torre de sis 
nivells i que aquest nombre era significatiu: en comptes d’això, representa la torre com a acabada abans que Aedelgar la dividís 
en sis nivells com a coronació dels seus treballs” (GEM 1 1983, 16-17); la nostra lectura del text llatí, que difereix de la de Gem, 
en confirma però l’observació sobre la unitat que es divideix: “Va erigir amb gran despesa la fàbrica d’una torre d’alçada 
meravellosa i bellesa extraordinària [...] Aedelgar [...] desitjós d’imposar en les pròpies obres els ritme de la perfecció, va dividir 
hàbilment el conjunt d’aquesta fàbrica elegant amb l’únic nombre de perfecció que per sota del cent es compon de les seves 
parts [...] amb sis sostres de volta” (AELFSIGE 1031, 9-10). 
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Il·lutració 278: les columnes superposades fins a la volta a l’església de Sant Pere de Rodes i la relació vertical entre l’arca i la porta de la Jerusalem celestial al Temple de Salomó 

del foli 129v del volum II de la bíblia de Rodes  
 

     . 
Il·lustració 279: l’arc triomfal, les seves columnes, la volta del presbiteri i la conca absidal de l’església de Sant Pere de Rodes i l’alçada al Temple de Salomó del foli 129v del 

volum II de la bíblia de Rodes 
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dos hi ha una vertebració horitzontal dels elements –contínua o ritmada, lineal o de superfície-; que 

sobre l’estratificació de les horitzontals, tots dos treballen la definició d’entitats tridimensionals que la 

superen exercint verticalitat; que la peça és, com a noció, un punt de partida383 -i aquí, a la miniatura, el 

quadrat i el semicercle, i la cornisa contínua que els separa; i a l’edifici, les lògiques tan diverses, i en cada 

cas completes, d’una capçalera que reclama el transsepte per desplegar-hi la façana i d’unes naus 

contínues que, d’aquest transsepte, només en deixen els extrems dels braços i no admeten cap 

creuer384-, però com a forma un resultat ben feble davant de la potència amb què s’hi articulen els 

elements, a què queda del tot subordinada. 

 

Els elements: a l’arquitectura de l’interior on es celebra el banquet de Vasti (il 121), del foli 97 del volum III 

de la bíblia de Rodes –també n’hem començat l’anàlisi més amunt- no s’hi dibuixa res més, i no hi ha 

contingut exegètic. Abans hi hem volgut veure directament reclamada la nau de l’església, per aquesta 

superposició de columnes que val per una definició (il 280). Potser en el conjunt de l’arquitectura del 

dibuix hi ha una altra indicació que reforçaria la identificació: la inclinació pronunciada i simètrica dels 

merlets exteriors, que no es marca tant en cap altra representació d’edifici ni de ciutat dels molts que 

representa el tercer artista,385 pot ser una remissió al quadrat diagonal que hem dit que introduïa en la 

                                                           
383 En aquest sentit, i molt concretament, l’observació de Suckale sobre l’articulació en peces del Temple de Salomó o del 
d’Ezequiel: “el pensament tipològic veia en l’Antic Testament, els seus personatges, els esdeveniments i les coses, una part 
important de la revelació que prefigurava i aclaria els elements corresponents del Nou Testament i de l’Església. Aquests edificis 
eren objectes concebuts i revelats per Déu, amb un ric contingut simbòlic, i en conseqüència models per a la construcció de les 
esglésies –per exemple en la successió atri-nau-santuari” (SUCKALE 1 1989, 42): ja hem indicat com l’església coincideix amb el 
Temple tant en llargària i amplària com en els 2/3 de la seva longitud que corresponen a la nau i l’1/3 de la capçalera.  

384 Pi i Margall ja s’havia adonat de la independència de les peces el 1848: “en entrar al presbiteri [...] tot revela la mà d’un altre 
artista i encara d’un altre segle” (PI I MARGALL i PIFERRER sd (1848), 175). Quant al deambulatori i a la disposició dels seus 
accessos sobre els eixos de les naus laterals, no sembla pas haver estat pensat per articular continuïtats entre cos de les naus i 
capçalera, i aquesta n’ha estat la percepció general; Pi i Margall no l’envoltava, i es limitava a baixar a la cripta des de les naus 
laterals (PI I MARGALL i PIFERRER sd (1848), 175); Rogent, el 1886, només s’hi referia quan parlava dels arcs, desapareguts, 
que el separaven de l’absis, i és des de l’absis que se’ls mirava i els valorava (RIU-BARRERA 2006); i Domènech, el 1893, ni un 
mot (GRANELL i RAMON 2006). El 1905 i ben bé al revés del que sostenim, Falguera en deia que “es forma [...] prolongant les 
naus baixes al voltant de l’absis central. Aquesta continuació de les naus baixes, donant la volta a l’altar, a més de facilitar [...] la 
fàcil circulació dels que anaven a venerar les relíquies [...] estableix una gran unitat de composició” (FALGUERA 1 octubre-
novembre 1905); però Falguera devia escriure de memòria, i no pas de memòria de l’edifici; i el 1918, a L’arquitectura romànica a 
Catalunya, d’aquesta unitat compositiva ja no se’n parlava. Erlande-Brandenburg, el 1995, jutjava que el deambulatori establia 
“una relació molt maldestra amb el transsepte” (A. i.-B.-B. ERLANDE-BRANDENBURG 1995, 161), i la secció obligada a què la 
restauració ha donat un mínim de regularitat es deixa molt ben qualificar així; el 1998, Adell –en  un text a què ja ens hem 
referit a la nota 35, que allí hem contraposat a la lectura de Kubach- n’assajava una explicació: “en propietat [...] no sembla que 
pugui ser considerat d’origen un deambulatori per circular-hi, ni tan sols un espai unitari, sinó més aviat diversificat amb uns 
corredors destinats a l’activitat estacionària d’un grup limitat de persones, com podria ser un cor. La seva complexa disposició, 
sense paral·lelismes en el context català i relacionada amb les capçaleres de les gran esglésies monàstiques carolíngies, en fa una 
peça excepcional, que segurament és la plasmació d’unes formes molt concretes de la litúrgia i l’organització de la comunitat 
monàstica” (ADELL I GISBERT 5 1998): amb cor o sense, i  deambulatori o altra cosa, és de l’absis –de la capçalera- i no hi 
introdueix cap lligam amb la nau; els accessos encarats amb les naus laterals són més aviat de la cripta i fan bona la definició de 
Walafrid Estrabó: “les criptes són galeries subterrànies, i en diem així per com s’enfonsen aspres, tal com anomenem crepidines 
els límits aspres de qualsevol estructura” (WALAFRID ESTRABÓ c835, 925-926). 

385 La més semblant –però de geometria molt menys marcada, ni per inclinació ni per netedat dels merlets- és la del foli 45 del 
volum III (il 181), que representa Ez 4,1-3: “I tu, fill d’home, pren un maó, posa-te’l al davant i grava-hi una ciutat, Jerusalem. 
Després posaràs setge contra ella, construiràs contra ella un mur i alçaràs contra ella un terraplè i dreçaràs campaments contra 
ella i encararàs contra ella ariets al seu voltant. I pren una paella de ferro i posa-la com un mur de ferro entre tu i la ciutat. 
Clava contra ella la teva mirada: ella serà assetjada, i tu estrenyeràs el setge”. 
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Il·lustració 280: l’arquitectura de la il·lustració inferior del foli 97 del volum III de la bíblia de Rodes i la secció transversal de l’església de Sant Pere de Rodes. 

 
  

      
Il·lustracions 281 i 282.  281: L’emperador Enric III i l’emperadriu Agnès amb la Mare de Déu al Codex aureus escurialensis. Escorial, Cod. Vit. 17, f 46. Echternach, 1045-1046. 

282: L’escriptori d’Echternach a l’Evangeliari d’Enric III Biblioteca de la Universitat de Bremen, ms 216, f124v Echternach, c1040.             
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planta el nombre 120 de la Jerusalem celestial. Si ho és, però, no passa d’aquí, i només té aquest valor de 

fer referència al lloc concret on el dibuixant i el seu cercle podrien saber que s’ha manejat aquest 

procediment de traçat; sabem que l’acció de la història que s’hi representa és ben profana, que la 

protagonitza gent digna de condemna, que les torres de dalt representen llocs remots des d’on hi ha 

interès a saber què passa en aquest interior; però que això no seria obstacle perquè se’n poguessin 

esperar lectures, en un nivell que no fos l’històric, ben diferents: tanmateix, sembla que aquí les 

al·legories les haurà d’aguantar la reina, i no l’edifici, perquè no hi ha cap ombra de res d’anàleg a la 

sortida transcendent de Rodes II 129v, a l’eix vertical que allí anava de l’arca a la ciutat de Déu. 

 

L’interior i l’exterior que es representen a Rodes III 97 es mantenen perfectament separats a tots els 

nivells, com en tantes altres representacions de l’autor; i més, perquè la història exigeix que no 

corresponguin al mateix edifici.386 No hi ha continuïtat, ni trava de parts, ni forma global; els 

miniaturistes més o menys contemporanis d’Echternach, fins quan dibuixaven interiors exactament igual 

que aquí, amb tres arcs de costat i les columnes només als extrems (il 281), explicaven les seves esglésies 

manejant totes tres coses: hi apreníem capçaleres dobles i seccions basilicals, i l’alçat de la nau (il 282) i 

l’estructura de l’absis387 i gairebé quina llum baixava -o havia baixat, o es preveia que baixaria388- de les 

moltes finestres dels claristoris fins al faristol del copista; però una altra vegada el significatiu és que si 

aquí no cal explicar-les és perquè no hi són. Rodes –tant dibuix com edifici- té secció de sala; i les 

finestres enlairades que –l’edifici- obre efectivament a l’est i a l’oest, i que havia obert al sud –tres- però 

mai al nord, passat dels símbols aquí estrictament de vocabulari que s’hi vulguin trobar, són simple funció 

que no estructura res; si es tracta d’explicar l’essencial i específic de l’edifici, de definir-lo –al dibuix-, no 

cal fer-hi cap al·lusió -ni transversal ni, encara menys, longitudinal: sí que hem seguit, a l’edifici, 

continuïtats sobre l’eix llarg, que van doncs en la direcció que marca al ritme de les obertures 

d’Echternach; però són secundàries, i la nau, abans de tenir una sèrie de suports alineats a banda i banda, 

té dos grups de quatre suports, els uns a l’est i els altres a l’oest, en relació jerarquitzada. 

 

Amb Isidor, “la definició [...] explica què és una cosa, com és i de quines parts es compon. Té la forma 

d’una frase breu que inclou la significació específica de la naturalesa de la cosa i la separa del que en 

caracteritza una altra”.X Les parts amb què la cosa es compon són les columnes i els arcs, i la 

superposició és la caracterització separadora; la cosa és l’església, o més aviat el lloc que és l’església, el 
                                                           
386 Podria haver-hi la temptació d’assimilar les torres amb interior visible dels extrems dret i esquerre a la de Sant Miquel i la 
seva simètrica, que sembla que va existir sobre el braç del transsepte del sud; però ha quedat ben establert que aquesta segona 
va ser un afegit posterior a la construcció de la primera església, que no la preveia (ADELL I GISBERT 5 1998, 153); igualment, 
podria pretendre’s identificar els merlet amb els de la façana de l’església: però l’examen visual de la paret obliga a dubtar que 
siguin d’origen; i no es veu cap correspondència possible per a les altres quatre torres. 

387 L’emperador i l’emperadriu s’inclinen davant la Mare de Déu a la catedral de Spira, el 1045 (SCHWEINFURTH 1941-1942, 
42) o el 1046 (WEINFURTER 2002, 143): han de ser a la capçalera i no a la secció transversal, perquè la nau central no es va 
cobrir de volta fins a finals del segle XI. 

388 L’església de l’abadia d’Echternach havia de ser una obra al moment de la representació de l’escriptori de la il·lustració 214. 
Sembla que l’església carolíngia sí que havia tingut la doble capçalera que la miniatura suggereix. 
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Il·lustració 283: Codex aureus escurialensis. Escorial, Cod. Vit. 17, f 24. Echternach, 1043-1046. 283a. Anunciació a Zacaries, f 94. / 283b. Les noces de Canà, f 137.   

283c. La casa del ric Epuló, f 117v. 

 
 

  
Il·lustració 284: Codex aureus epternacensis, Echternach, 1030-1050. Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs 156 142, 

284a. Presentació al Temple, f 19 / 284b. Anunciació, f 18v. / 284c. Els tres reis davant d’Herodes, f 18v. 
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lloc que és idea d’Eriúgena,389. Tal com es poden ignorar les finestres de l’església, se’n poden ignorar els 

pedestals que permeten que la fondària que habitem tingui entitat material i que ens sigui així possible 

contemplar des d’aquí l’arquitectura que es desplega d’ells en amunt, la que Domènech sí que va saber 

aïllar i que Falguera buscava per indicació seva, i que no trobava perquè en comptes d’obrir el llibre 

s’escarrassava inútilment a buscar en les pedres les evidències físiques d’un rebaix que no era d’aquesta 

mena; altrament, representar els pedestals hauria estat duplicar idees: per remetre al món material, ja hi 

ha la taula del banquet. 

 

Tota aquesta brevetat fa que el tornapunta de la serp resulti exuberant. Fa lloc a les dames de Pèrsia i de 

Mèdia i segurament signa el caràcter maligne del que està succeint, però a més de recurs gràfic i 

indicació de significació, alguna cosa diu de l’arquitectura; ni a Echternach -cap de les moltes vegades que 

van tornar al tema (il 283 i 284), i tant si dibuixaven amb més detall com si no-, ni a Sant Bertí (il 102 i 285),390 

ni a les il·lustracions més repetides dels Beats –on sovint alguna de les set esglésies incorporava els tres 

arcs sense suports, amb eixos més o menys oblics (il 286),391 i que solien emmarcar l’arca del santuari 

obert en el cel (Ap 11,19) també amb els tres arcs, aquí d’eixos gairebé sempre perpendiculars (il 287)-, ni 

al sostre des d’on, al de Girona, el Com-fill-d’home mana a Joan que escrigui l’Apocalipsi (il 288) o, també 

al de Girona, al sostre de l’infern (il 289), ni molt després al dibuix de c1200 -tan decididament paral·lel al 

de Rodes- de l’al·legoria del colom i el falcó de Heiligenkreuz (il 290), ningú que hagués suprimit les 

columnes no va trobar mai que calgués res de semblant a la serp que marca de l’elisió que ha estat 

necessària perquè hi cabés la taula de Vasti amb la boca en funcions de bloc d’imposta. Si el dibuix és la 

secció transversal, descarregar els arcs cap als costats explica que les columnes superposades es 

constitueixen en façana d’un suport que s’entén amb tota la profunditat de la nau lateral;392 si és el 

desplegament pla d’un baldaquí tridimensional -si la taula s’ha parat entre les quatre columnes de la 

superposició i es tracta de reduir columnes i espai “de la mateixa manera i amb la mateixa decisió [...] a 

la superfície”393- aleshores les serps no arrosseguen les dels extrems, sinó que volen duplicar-les –i els 

arcs són els torals d’aquell sostre oblidat quan es va decidir que tots els suports serien composts. De 

                                                           
389 v el text que remet a la nota LI de les pàgines 62-101. 

390 Per a Sant Bertí, v nota 167. 

391 Al Beat de Girona, la de Filadèlfia de la il·lustració; al de Torí (primer quart del XII, copiat probablement a Ripoll), la de 
Pèrgam.  

392 Una idea absolutament clara a Sant Andreu de Sureda, amb les voltes laterals d’eix perpendicular al de la nau central, i 
tallades abans d’arribar a la meitat de l’amplada del suport (il 291). 

393 “L’art de l’Antiguitat Clàssica, simple art de cossos, reconeixia com a realitat artística el que era visible i tangible, i no unia 
pictòricament els diferents elements materialment tridimensionals i determinats funcionalment i proporcionalment en una 
unitat espacial, sinó que els disposava en un encaix de grups tectònicament o plàsticament. I tot i que l’Hel·lenisme […] 
comença a descobrir […] al costat del cos sòlid, l’espacialitat que l’envolta […] continua, malgrat tot, unint la representació 
artística a les coses, i no arriba a concebre l’espai com a quelcom capaç de circumscriure i resoldre la contraposició entre cos i 
no-cos, sinó en certa mesura solament com allò que queda sobrer entre els cossos [...] Quan la pintura romànica redueix d’una 
mateixa manera i amb similar decisió els cossos i l’espai a la superfície, confirma i consolida per primera vegada, l’homogeneïtat 
entre aquest i aquells, amb la qual cosa transforma la seva elàstica unitat òptica  en una [...] unitat sòlida i substancial” 
(PANOFSKY 5 1927, 112-120 de l'edició catalana, que corregim). 
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Il·lustracions 285 i 286.  285: Vida de Sant Bertí. c1000. Boulogne, Bibliothèque Publique, ms 107, f 6v. 

286: l’església de Filadèlfia. Beat de Girona, 975, Girona, Catedral, Manuscrit 7, f 94 
 

   
Il·lustracions 287 i 288. 287: santuari del cel, obert, amb l’arca (Ap 11,19). Beat de Facund, 1047, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. Vit. 14.2, f 184v. 

288: el Com-fill-d’home mana a Joan que escrigui l’Apocalipsi. Beat de Girona, 975, Girona, Catedral, Manuscrit 7,  
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correspondències concretes, d’indicacions de què s’abrevia i com, el dibuix en pot arribar a suggerir 

moltes més; però de seguretats, la que podem treure’n és que el dibuixant va considerar especialment 

necessari que la continuïtat gràfica entre la part de baix i la de dalt del seu interior passés per tots 

quatre punts d’arrencada dels arcs; i si la comprensió que tenia dels arcs i l’ordre de l’església era la de 

la relació entre el Temple i la ciutat de l’Apocalipsi que hem desenvolupat, la que exigia el 4 de la Nova 

Aliança per arribar a la comprensió de la salvació, si aquesta era la idea que es celebrava al lloc de Rodes 

i que hi era constituent, s’entén bé que fos així. 
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Il·lustracions 289 i 290. 289: davallament als inferns. Beat de Girona, 975, Girona, Catedral, Manuscrit 7, f 17v. 

290: vida activa i vida contemplativa. Heiligenkreuz, Stiftsbibliothek, cod 226, finals del s XII o principis del s XIII, f 129v 
 

   
Il·lustració 291a, b i c: Sant Andreu de Sureda, volta lateral
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Notes finals de les pàgines 149-171 

                                                           
I (BINDING 3 1998, 464). 
II (BINDING 3 1998). 
III (BINDING 1 1991, 31). 
IV (RABAN MAUR 4 842-846, 492). 
V (AGUSTÍ D'HIPONA 10 413-418, CXXII,8 1963). 
VI (GREGORI EL GRAN 2 593, 213,217). 
VII (LUBAC 1959, 1a part, v 2, VIII,III). 
VIII (RABAN MAUR 4 842-846, 492). 
IX (RABAN MAUR 4 842-846, 492-494). 
X (ISIDOR 1 615 c, II, XXIX). 




