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•  Temple	  grec	  és	  un	  lloc	  sagrat	  (un	  INTERMEDIARI),	  on	  
entrem	  en	  contacte	  amb	  el	  Tot,	  amb	  el	  món	  de	  les	  
idees	  eternes	  (arqueHps)	  del	  qual	  necessitem	  senHr	  
que	  formem	  part)	  per	  sobre	  de	  l’omnipresent	  
naturalesa.	  

•  Significa	  un	  descans,	  una	  relaxació,	  perquè	  confiem	  
que	  l’autodomini	  (domini	  que	  l’esperit	  fa	  de	  l’ànima	  o	  
cos	  animat,	  vital)	  no	  depèn	  només	  del	  jo	  i	  la	  voluntat	  
individual	  sinó	  que	  el	  Tot	  depassa	  l’individu	  i	  ens	  
interconnecta	  entre	  nosaltres	  i	  amb	  l’univers.	  

•  La	  naturalesa	  i	  nosaltres	  formem	  part	  d’un	  Tot	  
interrelacionat	  (les	  relacions	  són	  les	  idees	  eternes)	  

•  La	  comprensió	  de	  les	  idees	  eternes	  es	  pot	  iniciar	  
mitjançant	  la	  GEOMETRIA.	  

•  La	  VIDA	  és	  l’expressió	  més	  alta	  de	  l’ordre	  que	  
organitza	  el	  Tot	  (moviment	  constant	  /	  evolució	  
complexa	  i	  constant	  =	  l’ESPIRAL	  



•  Pitàgoras:	  Tot	  és	  
nombre.	  El	  nombre	  és	  
una	  explicació	  
profunda	  de	  la	  
naturalesa	  (realitat);	  
evidencia	  relacions	  
presents	  en	  el	  Tot	  (i	  
entre	  el	  Tot	  i	  l’home)	  

•  Nombre	  és	  geometria	  i	  
és	  música	  (octaves	  
musicals	  i	  ritme)	  

•  Escola	  pitagòrica:	  creen	  
una	  mísHca	  racional	  
basada	  en	  una	  
simbologia	  del	  nombre	  
de	  gran	  influència	  en	  
l’àmbit	  ar_sHc.	  

•  Les	  seves	  idees	  es	  
basaven	  en	  
pensaments	  que	  
expressaven	  tant	  amb	  
paraules	  com	  per	  mitjà	  
de	  símbols.	  

	  



Els	  10	  primers	  nombres	  enters	  es	  
consideraven	  llavors,	  pautes	  
generaHves,	  de	  tots	  els	  
principis	  de	  l’univers.	  

	  
Començant	  per	  un	  PUNT	  (essència	  

d’un	  cercle)	  i	  amb	  ajuda	  dels	  
instruments	  del	  geòmetra	  
(compàs,	  regle	  i	  llapis)	  van	  
crear	  tota	  una	  sèrie	  de	  formes	  
simbòliques	  que	  reflexaven	  les	  
seves	  concepcions	  de	  
l’univers.	  

	  
Res	  no	  existeix	  sense	  un	  centre	  

(número	  1)	  
	  

La Mònada  1 
PUNT 



Quan	  un	  cercle	  es	  veu	  a	  si	  mateix,	  
queda	  reflexat;	  llavors	  existeixen	  
dos	  cercles	  (la	  Díada)	  

	  
Dos	  centre:	  una	  LÍNIA	  
Relacions	  d’atracció	  i	  repulsió	  entre	  els	  

dos	  centres	  
	  
El	  número	  2	  (Díada)	  és	  la	  gènesi	  de	  tots	  

els	  altres	  nombres.	  
	  
Dualitat=polaritat=realitat	  dual	  
	  
Díada:	  Vesica	  piscis:	  vagina.	  

La Díada  2 
LÍNIA 



•  El	  triangle	  és	  la	  primera	  figura	  
que	  emergeix	  de	  la	  vesica	  
piscis.	  

•  L’ú	  i	  el	  dos	  generen	  el	  tres.	  

•  Els	  dos	  centres	  s’atrauen	  i	  
rebutgen	  alhora	  mentre	  un	  
tercer	  punt	  conciliador	  se	  situa	  
per	  sobre=	  

•  Relació	  entre	  contraris	  que	  els	  
uneix	  i	  els	  eleva	  a	  un	  nivell	  
superior.=	  TRINITAT	  (divinitat)	  

•  Triangle	  és	  l’única	  estructura	  
poligonal	  rígida=EQUILIBRI	  

La Tríada  3 
SUPERFÍCIE 



•  El	  quadrat	  és	  la	  segona	  figura	  
que	  emergeix	  de	  la	  vesica	  
piscis.	  

•  El	  4	  és	  el	  primer	  nombre	  que	  
resulta	  de	  la	  suma	  i	  la	  
mulHplicació	  de	  dos	  
iguales=primer	  nombre	  parell	  i	  
femení	  

•  4	  simbolitza	  la	  JUSTÍCIA:	  4	  
costats	  iguals	  i	  es	  pot	  dividir	  en	  
4	  parts	  iguals	  

•  Quadrat	  és	  una	  figura	  estable	  i	  
deformable.	  

•  4	  simbolitza	  la	  TERRA:	  4	  
estacions,	  4	  punts	  cardinals	  

La Tètrada  4 
VOLUM 



•  El	  pentàgon	  és	  la	  tercera	  figura	  que	  
emergeix	  de	  la	  vesica	  piscis.	  

•  La	  pèntada	  representa	  el	  següent	  
nivell	  de	  disseny	  còsmic	  en	  
introduir	  el	  símbol	  de	  la	  VIDA,	  
creixement	  (regeneració)=	  

•  Proporció	  àurea=ESPIRAL=	  la	  
PERFECCIÓ	  

•  Principi	  d’autosimilitud	  
(regeneració)=plantes.	  

•  Simetries	  quíntuples	  de	  
creixement:	  home	  (cinc	  senHts,	  
cinc	  dits,	  home	  com	  a	  pentàgon,	  
proporcions	  àurees	  cos	  humà)	  

La Pèntada  5 











•  Pèntada	  com	  a	  símbol	  de	  la	  veritat	  oculta=saber=inframón	  



•  El	  10	  és	  un	  nou	  inici:	  l’inici	  
d’un	  viatge	  a	  l’infinit	  

•  Un	  punt	  de	  trobada:	  símbol	  
del	  món	  i	  del	  cel=	  

•  1	  x	  2	  x	  5	  =	  10	  (combina	  
mònada,	  díada	  i	  pèntada)	  

•  1	  +	  2	  +	  3	  +	  4	  =10	  

•  Qualsevol	  nombre	  
mulHplicat	  per	  10	  és	  ell	  
mateix	  a	  un	  nivell	  superior	  
(un	  nou	  inici)	  

La Dècada  10 
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•  TEMENOS=santuari=terreny	  DELIMITAT	  i	  consagrat	  a	  un	  déu,	  exclòs	  d’usos	  seculars.	  
•  Molts	  consisHen	  només	  en	  un	  altar	  sense	  temple.	  
•  Necessari	  un	  procés	  de	  purificació	  per	  penetrar	  en	  ell.	  



Recinte sagrat d’Stonehenge 2500 aC 



•  Primers	  santuaris:	  cultes	  agraris=	  
culte	  de	  l‘arbre	  /bosc	  sagrat/	  
selva	  

•  Arbre	  sagrat	  com	  a	  principi	  
d’espiritualitat:	  VERTICAL:	  	  

	  	  	  	  	  des	  de	  terra	  creix	  cap	  al	  cel	  de	  
manera	  que	  fulles	  i	  arrels	  
s’alimenten	  mutuament	  
(DUALITAT)	  



•  El	  temple	  és	  un	  espai	  limitat	  per	  arbres	  (tancat	  del	  terreny	  diví)	  

•  Límit:	  PERISTIL:	  galeria	  de	  columnes	  que	  rodeja	  un	  RECINTE	  (temenos;	  paradís).	  
•  Columna	  períptera	  és	  un	  record	  /	  evocació	  del	  bosc	  original	  (hàbitat	  dels	  déus	  i	  

deeses	  en	  el	  Panteó	  grec)	  

•  És	  un	  ús	  illògic	  de	  la	  columna:	  envoltar	  una	  cel.la	  tancada	  al	  públic	  amb	  un	  pòrHc	  
en	  forma	  de	  perisHl.	  

•  Ús	  llògic	  de	  la	  columna:	  sostre	  per	  protegir	  entrada	  d’un	  edifici	  o	  sala	  hipòsHla	  per	  
generar	  un	  ampli	  espai	  cobert.	  



Santuari funerari a Lefkandi, illa 
d’Eubea IX-VIII aC 

Primers santuaris de 
Termos a Etòlia X-VIII aC 



•  Procés	  de	  PETRIFICACIÓ	  del	  recinte:	  
pedra	  és	  eterna:divinitat	  és	  eterna	  

•  Primers	  santuaris:	  columnes	  i	  sostres	  de	  
fusta.	  

•  Prototemple	  arcaic:	  columnes	  de	  pedra	  i	  
sostre	  de	  fusta.	  

•  Temple	  arcaic	  i	  clàssic:	  columnes	  de	  pedra	  i	  
sostre	  és	  un	  entramat	  de	  pedra	  

•  FINAL	  DEL	  PROCÉS:	  Els	  temples	  de	  
pedra	  guardaran	  el	  record	  dels	  boscos	  
sagrats	  quan	  el	  santuari	  abandoni	  la	  
naturalesa	  silvestre	  i	  ocupi	  el	  centre	  de	  
les	  ciutats.	  







Evolució dels ordres es basa en 
el record de les formes 
concebudes amb el sistema 
constructiu de la fusta. 
 
Es procedeix segons un criteri 
formal que no té en compte les 
propietats dels materials (pedra) 
i això donà origen a una sèrie de 
disbarats tecnològics (la pedra 
no permet cobrir distàncies molt 
grans perquè pesa molt i es 
trenca a flexió). 



Dòric: masculí / 
Magna Grècia i 
Grècia 
continental. 
 
Jònic: femení /
Costes Egeo i a 
les illes d’Àsia 
Menor 



•  Temple	  grec:	  intermediari	  entre	  l’home	  i	  el	  món	  diví	  
de	  les	  idees	  eternes	  =	  temple	  com	  a	  expressió	  de	  
les	  idees	  eternes	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desig	  de	  trascendir	  la	  condició	  humana	  a	  través	  de	  
l’art	  de	  l’arquitectura	  (geometria)	  

	  
Plató:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  La	  geometria	  és	  l’eina	  essencial	  per	  a	  la	  comprensió	  de	  les	  

idees	  eternes	  en	  el	  procés	  de	  creació.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  La	  bellesa:	  les	  formes	  costruïdes	  amb	  compàs	  i	  regle	  són	  

sempre	  belles	  en	  si	  mateixes	  mentre	  que	  l’aparença	  dels	  
éssers	  vius	  i	  dels	  objectes	  és	  bella	  només	  en	  determinades	  
condicions.	  

	  
Anaxàgoras	  de	  Clazómenes	  (500-‐428	  aC):	  
	  	  	  	  	  	  Primacia	  de	  la	  intel.ligència	  en	  sotmetre	  tot	  a	  la	  raó	  

ordenadora.	  
	  	  	  	  	  	  Un	  edifici	  ha	  de	  tenir	  una	  organització	  clara,	  basada	  en	  la	  

symmetria,	  la	  commodulaHo	  i	  l’harmonia.	  
	  	  	  	  	  	  En	  arquitectura	  i	  en	  filosofia,	  l’esperit	  tendeix	  a	  construir	  un	  

sistema	  en	  què	  tot	  es	  deriva	  d’un	  principi	  únic	  (tot	  és	  en	  
tot)	  

Partenó, a Atenes 447-438 aC 





	  
•  Geometria	  :	  nombre	  :	  mitjà	  per	  

formalitzar	  un	  espai	  PERFECTE	  
(digne	  del	  ToT)	  

•  Perfecció	  a	  través	  de	  la	  
SYMMETRIA	  (Vitrubi	  “Els	  deu	  llibres	  
d’arquitectura”	  I	  aC).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simetria	  és	  un	  sistema	  de	  
proporcions	  que	  permeten	  establir	  
relacions	  d’equilibri,	  aconseguint,	  
així,	  l’HARMONIA.	  

•  PROPORCIÓ:	  relació	  entre	  dos	  
nombres	  enters	  (doctrina	  
pitagòrica)	  

•  MÒDUL	  (CommodulaHo):	  aplicació	  
d’un	  mòdul	  que	  es	  repeteix	  a	  totes	  
les	  mides	  fonamentals.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  mòdul	  és	  la	  unitat	  (1)	  sobre	  la	  
que	  actuen	  totes	  les	  proporcions.	  

	  
	  

















•  Temples	  de	  la	  Magna	  Grècia	  (colonització	  grega):	  camp	  d’experimentació	  del	  dòric	  amb	  la	  
forta	  influència	  de	  l’escola	  pitagòrica	  afincada	  al	  sud	  d’Itàlia.	  

•  Cada	  lloc	  de	  culte	  havia	  de	  ser	  ÚNIC	  (més	  perfecte),	  com	  passarà	  a	  l’Edat	  mitja	  amb	  les	  
esglésies	  (no	  n’hi	  ha	  dues	  iguals)	  

•  Cada	  temple	  forma	  part	  d’un	  procés	  d’esHlització	  (aconsegui	  esbeltesa	  columnes)	  



PAESTUM	  (sud	  de	  Nàpols)	  

Basílica	  d’Hera	  (540-‐530	  aC)	  
	  	  	  	  	  	  Proporció	  esHlòbat	  4	  a	  9	  (2	  a	  4,5)	  
	  	  	  	  	  	  Naos	  2	  a	  5	  
	  

Temple	  d’Atenes	  (520-‐490	  aC)	  
	  	  	  	  	  	  EsHlòbat	  5	  a	  12	  (2	  a	  4,8)	  
	  	  	  	  	  	  	  Naos	  1	  a	  2	  
	  

Segon	  temple	  d’Hera	  (440	  aC)	  
Contemporani	  del	  Partenó	  

	  	  	  	  	  	  EsHlòbat	  2	  a	  5	  

PARTENÓ (447-438 aC) 
    Proporció estilòbat i façana 4 a 9 
(2 a 4,5) 
    Naos sense antes 4 a 9 





SELINONTE	  (costa	  meridional	  de	  Sicília)	  

Acròpolis	  d’una	  ciutat	  poderosa:	  sèrie	  de	  temples	  C,D,A,O.	  
Ampliació	  de	  la	  ciutat	  est:	  temples	  G,F,E	  
Tots	  van	  ser	  enderrocats	  pels	  cartaginesos	  (409	  i	  250	  aC).	  
Només	  s’han	  reconstruït	  el	  temple	  E	  i	  un	  pòrHc	  del	  C.	  

Temple	  C	  Acròpolis	  
	  	  	  	  Cel.la	  1	  a	  4	  
	  
Temple	  E	  i	  F	  	  
	  	  	  	  EsHlòbat	  2	  a	  5,4	  

PARTENÓ (447-438 
aC) 
    Proporció estilòbat i 
façana 4 a 9 (2 a 4,5) 
    Naos sense antes 4 
a 9 



AGRIGENTO	  (costa	  meridional	  de	  Sicília)	  

AcanHlat	  abrupte	  amb	  temples	  a	  la	  seva	  vora:	  Corona	  de	  
temples	  

D’est	  a	  oest:	  temple	  d’Hefest,	  L,	  Zeus	  (Olympieion),	  
Heracles,	  F	  (Concòrdia),	  D	  (Hera	  Lacínia)	  

	  
Temple	  d’Heracles	  (500	  aC)	  
	  	  	  	  Cel.la	  2	  a	  5	  
	  
Olympieion	  (Temple	  de	  Zeus)	  (480	  aC).	  Voluntat	  de	  superar	  

els	  veïns	  de	  Selinonte	  
	  	  	  	  EsHlòbat	  2	  a	  4	  /	  1	  a	  2	  
	  
Temple	  d’Hera	  Lacínia	  (D)	  (450aC)	  
	  	  	  	  EsHlòbat	  4	  a	  9	  
	  
Temple	  de	  la	  Concòrdia	  (F)	  (430	  aC)	  
Un	  dels	  més	  conservats	  de	  l’arquitectura	  grega.	  Com	  va	  ser	  

església	  des	  de	  597	  dC,	  conserva	  la	  cel.la.	  
	  	  	  	  	  EsHlòbat	  4	  a	  9	  
	  

PARTENÓ (447-438 aC) 
    Proporció estilòbat i 
façana 4 a 9 (2 a 4,5) 
    Naos sense antes 4 a 9 



Temple D Hera Lacínia 



Temple F Concòrdia 



Temple F Concòrdia 







SEGESTA	  (muntanyes	  al	  noroest	  de	  Sicília:	  país	  dels	  elimis)	  

Temple	  inacabat	  de	  Segesta	  (425	  aC)	  
Mai	  es	  va	  construir	  la	  cel.la	  
	  	  	  	  EsHl.lòbat	  2	  a	  5	  
	  
Teatre	  hel.lenísHc	  al	  mont	  Bàrbar	  
	  	  	  	  	  
	  

PARTENÓ (447-438 
aC) 
    Proporció estilòbat i 
façana 4 a 9 (2 a 4,5) 
    Naos sense antes 4 a 9 







Teatre: lloc de reunió de 
l’ekklesia (comunitat de 
ciutadans) inclús en règims 
tirànics 





CORRECCIONS	  ÒPTIQUES	  dels	  temples:	  l’angle	  evidencia	  el	  defecte	  del	  sistema	  
matemàHc	  (desordre)=	  
l’estèHca	  prima	  sobre	  la	  puresa	  del	  concepte	  (humanització	  del	  caràcter	  
fredament	  matemàHc)	  

Solució:	  
	  	  	  	  	  	  	  Escurçar	  darrer	  intercolumni	  
	  	  	  	  	  	  	  Augment	  del	  diàmetre	  de	  la	  columna	  angular	  
	  	  	  	  	  	  	  Lleugera	  inclinació	  de	  la	  columna	  angular	  cap	  al’eix	  de	  la	  diagonal	  de	  la	  planta	  del	  

temple	  
Argument	  funcional-‐estructural:	  major	  resistència	  a	  les	  empentes	  horitzontals	  



CORRECCIONS	  ÒPTIQUES:	  
corbatura	  dels	  esHlòbats=	  

	  
Funcional:	  evaquació	  d’aigües	  

de	  pluja	  
ÒpHca:	  corregir	  desviació	  

òpHca	  





Aplicació	  a	  l’art	  i	  a	  l’arquitectura	  contemporànies:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ConHnuem	  necessitant	  senHr	  que	  formem	  part	  del	  Tot	  (santuari).	  Un	  mitjà	  (intermediari	  

entre	  l’home	  i	  les	  idees	  eternes)	  és	  l’obra	  d’art	  (creació).	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L’art	  i	  l’arquitectura	  actuals	  uHlitzen	  criteris	  de	  composició	  intuïHus	  (sensibilitat-‐

humanització	  de	  la	  geometria)	  que	  es	  fonamenten	  en	  aquest	  senHment	  ínHm	  de	  perHnença	  
al	  Tot.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Com	  hem	  vist,	  aquest	  senHment	  ínHm	  es	  basa	  en	  els	  nombres,	  en	  les	  proporcions	  que	  

estableixen	  i	  en	  els	  seu	  profund	  senHt	  simbòlic.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aquests	  elements	  permeten	  configurar	  una	  geometria	  creaHva	  dinàmica	  (símbol	  de	  la	  vida)	  

mateixa).	  

















•  L’arquitectura	  no	  és	  una	  art	  perquè	  soluciona	  una	  funció.	  
•  L’art	  provoca	  experiències	  estèHques	  a	  través	  de	  la	  contemplació	  que	  és	  un	  

acte	  de	  comunicació	  d’emocions	  

•  El	  temple	  grec	  és	  una	  obra	  plàsHca	  pensada	  per	  comunicar,	  no	  per	  solucionar	  
una	  funció	  arquitectònica.	  

	  	  	  	  Per	  aquest	  moHu,	  és	  més	  una	  escultura	  que	  una	  arquitectura.	  I	  la	  seva	  forma	  
està	  plena	  de	  decisions	  formals	  per	  comunicar	  (	  rectangles	  i	  proporcions	  per	  
comunicar	  ordre	  /	  bosc	  de	  columnes	  que	  creen	  llums	  i	  ombres	  per	  comunicar	  
profunditat	  i	  la	  idea	  de	  filtre…)	  


