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Al passat imperfecte dels que van arribar sense res...
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INTENCIONS

 ¿Con quién es que, en resumidas cuentas, deberán identifi carse los maes-
tros del historicismo? La respuesta será, ineluctablemente: con el vencedor. 
[…] Cualquiera que, hasta este día, haya alcanzado la victoria, formará parte 
del gran cortejo triunfal que pasa por encima de quienes jalonan el suelo. 
El botín, expuesto, como es costumbre, en ese cortejo, tiene el nombre de 
herencia cultural de la humanidad. Esa herencia encontrará en la perso-
na del historiador materialista un experto algo distante. Él, al pensar en la 
procedencia de tal herencia, no podrá evitar un estremecimiento. Porque 
toda ella está debida, no sólo a la labor de los genios y de los grandes 
investigadores, sino también a la servidumbre oscura de sus congéneres. 
[…] El historiador materialista estará llevado, más bien, a despegarse de 
ella. Está encargado de cepillar a contrapelo el pelo demasiado reluciente 
de la historia.

El historiador materialista, […], llegará a hacer estallar la continuidad his-
tórica, para desprender de ella una época dada; llegará a hacer estallar 
igualmente la continuidad de una época, para desprender de ella una vida 
individual; llegará, por fi n, a hacer estallar esa vida individual, para des-
prender de ella un hecho o una obra dada. Conseguirá así llegar a hacer 
ver cómo la vida entera de un individuo cabe en una de sus obras, en uno 
de sus hechos; cómo, en esa vida, cabe una época entera; y cómo, en esa 
época, cabe el conjunto de la historia humana. Los frutos nutrientes del 
árbol del conocimiento son, pues, los que llevan encerrado en su pulpa, 
como una semilla preciosa pero desprovista de gusto, el Tiempo histórico.

Walter Benjamin_Sobre el concepto de historia (1939-40)
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La present investigació es presenta com a Tesina fi nal de Màster del progra-
ma de Màster i Doctorat MPIA de l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura 
La Salle de Barcelona.

La cerca d’un objecte d’estudi és, de vegades, una feina quasi tan difícil com 
l’estudi mateix. Els interessos personals, les inquietuds, allò que és conegut 
i està a l’abast, són punts que juguen a favor a l’hora d’escollir un objecte 
d’estudi; la desconeixença, la intuïció, el delit per conèixer allò que no és 
dominat, possiblement també. El dubte és constant i la decisió no és fàcil. 
De tot ja se n’ha parlat, es parla i es parlarà i qualsevol investigació sembla 
que o ja està feta, o no té recorregut, o no té interès. Al fi nal, possiblement 
el menys important és l’objecte o el resultat, si està molt publicat o és quel-
com inèdit o si de la investigació es poden extreure resultats concloents. Al 
fi nal, allò realment important és la investigació en sí, el camí, els coneixe-
ments que es prenen al voltant d’un objecte o d’una idea. Les conclusions 
mai seran defi nitives, sinó el resultat d’una pausa en el procés, personal, de 
la investigació que altres van iniciar i que molts altres continuaran. 

La refl exió a l’entorn de la cerca de l’objecte d’estudi em va fer recordar la 
cita del fi lòsof alemany Walter Benjamin en la que teoritza sobre la idea en 
que tot el temps històric està contingut i, per tant, pot acabar explicant-se 
fent explotar una petita obra, un fet quasi insignifi cant però que concentra 
en ell tot allò que ha succeït i que succeeix en el moment històric en el que 
és produït. ¿És possible doncs analitzar una petita obra d’arquitectura i, a 
través d’ella anar extraient capes i capes de conceptes i fets que la relacio-
nin amb el seu context i que la lliguin tant al passat com al futur?

Seguint amb el mètode d’investigació de Benjamin, hem de creure que la 
Història que se’ns explica és la Història dels vencedors, d’unes teories que 
s’han imposat sobre d’altres i de fets que són considerats moments històrics 
o bens culturals pel fet que són els que les cultures vencedores han escollit 
com a propis. Tot i així, segons Benjamin, hi ha per sota d’aquesta Història 
una història paral·lela, la dels que no l’han escrita i que afl ora quan es pen-
tina a contrapèl la Història que coneixem. Benjamin ens convida a posar en 
valor aquells fets, aquelles obres insignifi cants i sovint míseres, que poden 
contenir una història que mai va ser explicada però que és de ben segur 
part de la base de la que coneixem.

Inspirat per aquestes idees i amb la intenció de fer el retrat d’una realitat 
propera, vaig iniciar aquest pentinat a contrapèl de la Història per trobar 
aquests nusos, aquests punts de tensió que permetessin trobar petites 
obres que han passat desapercebudes i que poden concentrar en elles els 
elements arquitectònics i socials que, tal com deia Benjamin, permetin ex-
plicar capa a capa el conjunt d’una època; de la mateixa manera que una 
petita llavor concentra en ella tot el que esdevindrà en un futur. 

INTENCIONS
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La perifèria de Barcelona té un passat imperfecte. L’arribada massiva d’im-
migrants i la construcció ràpida i desordenada de bona part de l’àrea me-
tropolitana han conformat una realitat territorial molts cops deixada de 
banda i que ha passat desapercebuda darrere les grans intervencions urba-
nístiques i arquitectòniques que han marcat el caràcter i la història contem-
porània de Barcelona. Són, precisament aquests barris, els punts de tensió 
que amaguen sovint petites espurnes de genialitat d’arquitectes forçats 
per la precarietat i la urgència i que poden haver estat camps de proves de 
futurs llenguatges formals valorats per la crítica. 

Al fi nal de la dècada dels 50, una parella de joves arquitectes, Josep Maria 
Martorell i Oriol Bohigas construeixen les esglésies provisionals de Sant Se-
bastià, al barri del Verdum, i de Sant Josep Obrer al barri de la Trinitat Nova. 
L’església provisional de Sant Sebastià tingué una certa repercussió social 
i arquitectònica, va ser publicada i exposada i assenyalada com a exemple 
de la nova arquitectura per la que apostava l’Església en els moments de 
canvi que vivia. La segona, és completament desconeguda, quasi oblidada, 
però conté tota la càrrega formal i funcional que es va desenvolupar a la 
primera amb major precarietat i difi cultats si cap.

La meva mirada es va fi xar en aquests dos petits edifi cis perquè sembla que 
poden concentrar en ells tots aquells canvis que es produeixen en diversos 
àmbits durant aquests anys. 

Primerament, es troben en aquest context de precarietat i urgència social 
de la perifèria. Les dues parròquies són projectades de forma provisional 
per a donar servei a uns barris en plena construcció i infradotats d’equi-
paments o d’estructures urbanes mínimes. La fesomia del barri és la seva 
gent: immigrants d’arreu d’Espanya que arriben a una Barcelona en creixe-
ment accelerat per a buscar feina en una indústria renaixent després de la 
postguerra. 

En segon lloc, es tracta d’esglésies de nova construcció en un moment 
de canvis radicals a l’Església Catòlica. Durant els anys 50 es consoliden 
les corrents reformistes que aconsegueixen imposar-se al Concili Vaticà 
II (1962/65) i que introdueixen importants canvis litúrgics que afecten a la 
confi guració dels temples i a la relació entre la jerarquia eclesiàstica i el 
conjunt dels fi dels.

En tercer lloc, els anys 50 són els anys de l’afi rmació d’una nova arquitectura 
moderna a Catalunya que, després dels anys d’aïllament que van seguir a la 
Guerra Civil, afl ora amb una plàstica pròpia i peculiar i que tindrà al Grup R 
i, posteriorment, a l’anomenada Escola de Barcelona bons exemples.

Sembla, doncs, que Sant Sebastià i Sant Josep Obrer poden ser aquelles 
petites obres que passant desapercebudes són un dels petits nusos on es 
concentren les diferents tensions que construeixen el temps històric del 
que parla Benjamin a la nostra ciutat.

El treball d’investigació es divideix bàsicament en dues parts: l’anàlisi i des-
cripció de les obres i les relacions amb l’entorn físic, temporal, social, ide-
ològic i arquitectònic.

Aquestes dues esglésies provisionals s’analitzen resseguint el procés de 
projecte i de construcció, les diverses versions i els petits elements de dis-
seny que les acompanyen, buscant les lleis geomètriques, formals i cons-
tructives que les confi guren. Des del redibuix i l’anàlisi de les obres és 
possible arribar a conéixer dos objectes a priori poc documentats. És per 
això que ha estat molt important una cerca general a l’entorn des canvis 
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socials, religiosos i arquitectònics que tenen lloc en el moment de construc-
ció de les esglésies i que són cabdals per a entendre el perquè de moltes 
qüestions latents darrera dels dibuixos o les cartes de Martorell i Bohigas. 
Aquesta fase de l’investigació (que abasta un àmbit més general per a com-
prendre la situació general), es pot trobar als Annexes que acompanyen el 
treball d’investigació.

Després de desenvolupar aquesta feina prèvia i d’analitzar els dos projec-
tes, es planteja el repte d’extreure d’elles dues realitats contraposades però 
que s’hi donen conjuntament per a quallar en aquests dos projectes. Per 
una banda, el treball intel·lectual de la modernitat, dels conceptes arquitec-
tònics, d’allò racional i espiritual. Per altra, la construcció de la precarietat, 
la pobresa, la immediatesa de l’espontaneïtat i el treball directe amb el 
material i l’obra.

A partir d’aquí es podran anar llençant fi ls que les lliguin al seu entorn físic 
i temporal més proper, per a situar-les dins l’obra de Martorell i Bohigas i 
poder establir certes relacions amb altres exemples similars. L’objectiu és 
fer-les explotar, per a explicar a través d’elles els canvis que s’han enunciat 
anteriorment i cercar certs lligams amb, per exemple, el gran nombre de 
conjunts parroquials construïts a l’entorn dels anys 60 a la rodalia de Barce-
lona o amb la producció arquitectònica de l’anomenat Grup R a fi nals de la 
dècada dels 50. 

Finalment, el present treball d’investigació planteja certs interrogants. Hi ha 
a les arrels de l’arquitectura moderna catalana l’empremta d’aquella immi-
gració massiva dels 50? Quins són els canvis que, degut a l’escassetat i a la 
urgència pateixen els conjunts parroquials construïts a l’àrea metropolitana 
de Barcelona d’aquests anys? Es trobaria als orígens de l’anomenat realis-
me de l’arquitectura catalana la plasticitat d’una arquitectura espontània 
que forçadament té lloc a la perifèria barcelonina? Quin és el valor d’aquest 
passat imperfecte?
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A MODE D’INTRODUCCIÓ

La arquitectura durante los últimos años ha sufrido un error evidente: el de 
trabajar preocupada por lo que tendrían que ser las cosas, más que por lo 
que realmente son las cosas. Por eso no nos parecen demasiado provecho-
sas las divagaciones sobre la teoría de la arquitectura o la teoría de la litur-
gia, es decir, las divagaciones sobre lo que tendría que ser la arquitectura o 
lo que tendría que ser la liturgia. Lo que nos conviene ahora es acercarnos 
con humildad a lo que realmente es la arquitectura y a lo que realmente es 
el culto colectivo. Lo necesario es captar bien esta realidad, hacerla propia, 
sentirla íntimamente.

Oriol Bohigas_ Arquitectura y Liturgia. Coincidencias y confl ictos (1963)

Converses sobre arquitectura religiosa

Del 8 al 11 d’octubre de 1963, l’Ajuntament de Barcelona a través del Patro-
nato Municipal de la Vivienda junt amb el COACB organitzen unes jornades 
que sota el lema Conversaciones de Arquitectura religiosa agrupen a una 
sèrie d’experts (liturgistes, sociòlegs, artistes i arquitectes) que es reunei-
xen per a debatre durant uns dies l’estat de l’arquitectura i la planifi cació 
de les parròquies del moment i exposar diferents punts de vista sobre el 
tema. Entre els arquitectes que hi participen destaquen noms com Antoni 
de Moragas, Manel Ribas Piera, Guillem Giráldez, Xavier Subias, Josep Ma-
ria Martorell i Oriol Bohigas.

Les jornades es duen a terme en un moment clau en el desenvolupament 
de la història de la fe catòlica, especialment a casa nostra. Tal com s’anuncia 
a les jornades, al bisbat de Barcelona s’hauran de construir durant la dèca-
da dels 60 unes 100 noves parròquies i complexos parroquials que vinguin a 
ampliar les existents degut a l’enorme creixement de la població a la ciutat 
i, sobretot, per l’extensió més enllà dels seus límits històrics a les perifèries 
que acabaran formant la corona metropolitana de Barcelona. El moment, 
l’any 63, també és clau per a l’evolució que està vivint l’Església Catòlica 
amb la celebració del Concili Vaticà II, que clourà l’any 1965. Les jornades 
es celebren quan s’està complint un any des de l’inici del Concili, on els mo-
viments reformistes ja es feien palesos i consolidaven els aires renovadors 
que des de feia anys buscaven una obertura de l’Església i, sobretot, de la 
Litúrgia. Aquests canvis cabdals en la celebració dels ritus de l’Eucaristia i 
en la relació entre els estaments de l’Església i el poble provocaran canvis 
radicals en l’arquitectura del temple catòlic, tal i com veurem més endavant.

Aquesta renovació no serà només funcional o litúrgica, sinó també arqui-
tectònica i artística. El Moviment Modern inaugura una nova plàstica essen-
cialment abstracta que transformà radicalment l’arquitectura; també l’ecle-
siàstica. Les corrents reformistes del catolicisme van adoptar l’art modern 
com a propi i com a un nou llenguatge per a una nova Església. En el cas 
d’Espanya, l’Església va ser un dels principals promotors d’obra pública i 
privada de la postguerra i, per tant, una escletxa per on es van anar introdu-
int les tesis modernes provinents del nord d’Europa1.

1  La modernitat a l’arquitectura religiosa del segle XX ha estat un camp profusament 
estudiat des de diverses òptiques que han valorat la gran quantitat d’edifi cis de caràcter religiós 
que es van construir a Espanya durant els anys 50 i 60. Com a excel·lent exemple cal destacar la 
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Les jornades s’estructuren en conferències al vespre i grups de treball i tau-
les rodones durant el dia següent que analitzen i desenvolupen els temes 
que s’han exposat. L’objectiu és crear un estat d’opinió i compartir diferents 
punts de vista sobre les problemàtiques evidents a les que s’ha enfrontat la 
planifi cació i construcció de centres parroquials a nivell europeu i específi -
cament a la ciutat de Barcelona durant la dècada dels 50; intentant cercar 
solucions per als futurs projectes. Les refl exions sobre arquitectura religiosa 
es divideixen en tres blocs d’anàlisi desenvolupats en cada una de les tres 
jornades respectivament: Sociologia parroquial i Urbanisme; Exigències 
culturals de l’Arquitectura religiosa i; Iconografi a i simbolisme.

Els debats que s’hi produeixen són interessants, ja que serveixen per poder 
fer un retrat dels diferents problemes socials, litúrgics i arquitectònics a que 
s’estava enfrontant la societat de l’Espanya dels 50. També s’hi refl ecteixen 
les diferents visions per part de responsables i intel·lectuals d’aquests àm-
bits, des de les visions més dogmàtiques a les que aposten per una ober-
tura radical vers el poble de la litúrgia i dels equipaments religiosos. Entre 
els ponents trobem a Oriol Bohigas, que hi donarà una visió profundament 
crítica i alhora coherent que pot servir d’exemple a l’hora d’analitzar les 
obres sobre les que versa aquesta investigació: funcionalitat, fi delitat a les 
lleis de l’arquitectura, economia de mitjans, sinceritat constructiva i poètica.

La primera jornada

Durant la primera jornada es produeixen interessants debats sobre l’estat 
de la planifi cació parroquial espanyola. Els problemes es donen sobretot a 
grans ciutats com Madrid, Barcelona o València, que veuen incrementada 
exponencialment la seva població en poc temps i, per tant, sense marge de 
reacció per a una planifi cació adient del territori a nivell pastoral.

Entre els ponents existeix una gran preocupació per la inexistència en molts 
casos d’equipaments religiosos als nous barris de les perifèries. Sembla 
però que hi ha un cert consens en delimitar el nombre màxim d’habitants 
per parròquia a 5.000. Hi ha, per tant, una correspondència entre la unitat 
veïnal (el barri) i la parròquia. L’objectiu dels nous planejaments urbanístics 
ha de ser la de dissenyar unitats veïnals amb un caràcter propi i amb els 
equipaments públics que li són necessaris, entre ells, la parròquia. Aquesta 
planifi cació territorial i urbana va ser la que va servir de base per a la creació 
de nombrosos polígons residencials2.

El programa del centre parroquial és un altre aspecte important a deba-
tre, ja que no hi ha cap tipus d’estandarització de les necessitats d’aquests 
equipaments i és, en la gran majoria dels casos, el criteri del rector el que 
dicta el programa a complir. En el cas espanyol i català es suma també la 
infrainversió en equipaments públics per part de l’Estat. El problema: barris 
superpoblats i amb un dèfi cit important d’equipaments públics (escoles, 
ambulatoris, espais de reunió o equipaments esportius). És en molts casos 
l’Església qui supleix aquesta mancança amb la construcció de centres par-
roquials.

tesi doctoral d’Esteban Fernández Cobián El espacio sagrado en la arquitectura española con-
temporánea de 2001 i publicada l’any 2005. Fou guardonada amb el premi d’Humanitats de la 
Reial Acadèmia de Doctors (Consell Superior d’investigacions científi ques 2001) i el premi extra-
ordinari de la UDC (2003).

2  S’indiquen els barris de Montbau i del Besòs com a exemples on s’ha tingut en 
compte aquesta planifi cació parroquial equilibrada. Conversaciones de Arquitectura religiosa. 
COACB. 1963. p.17.

Participants a les jornades davant la seu del COACB. 
El P. Aguilar, el P. Capellades, Dom Pere M. Busquets, 
arquitecte i un dels principals responsables dels bene-
dictins de l’Abadia de Montserrat i el P. Coello, també 
arquitecte. Pere Busquets era germà del també arqui-
tecte Xavier Busquets.
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A l’Espanya dels 50, la parròquia es pot descriure no com un simple edifi ci 
per al culte sinó com un complex de locals religiosos i socials. Les funcions 
generalment associades a la parròquia són: oratori i actes litúrgics, escola 
maternal, sales per a reunions d’associacions veïnals, d’obrers i/o profes-
sionals, biblioteca, catequesi, camp d’esports, ambulatori mèdic, sales de 
conferències, sales de projeccions i cinema i sales per a reunions familiars3. 
A aquest model de parròquia que s’implanta a Espanya se l’anomena mo-
del maximalista o americà (en que la parròquia assumeix el rol de centre 
social de la comunitat amb els serveis que li són necessaris) i es contraposa 
al model minimalista o francès (en que la parròquia és essencialment una 
comunitat de culte amb un mínim material i equipament i els serveis comu-
nitaris els assegura la societat civil).

Un altre problema de la planifi cació parroquial objecte de debat és la con-
veniència o no de construir edifi cacions provisionals i d’urgència per a 
solucionar les mancances dels barris de la perifèria ràpidament. En aquest 
punt els criteris dels ponents són divergents; mentre que hi ha arquitec-
tes com Moragas que aposten clarament per aquestes construccions (tal 
com s’ampliarà més endavant), hi ha posicions molt contràries de les solu-
cions provisionals. El principal argument és que la construcció d’un temple 
provisional allarga el procés de consolidació d’un equipament parroquial 
complet al que els veïns s’hi sentin arrelats. Les propostes en aquest sentit 
indiquen que una possible solució pot ser construir la parròquia per fases, 
començant per un semisoterrani que funcioni com a capella i sala polivalent 
mentre es van aixecant la resta d’espais. La intenció és implicar el veïnat en 
la construcció del conjunt i fomentar així el sentit de vincle entre la comu-
nitat, l’edifi ci i el lloc.  

La conferència d’Oriol Bohigas

A la segona jornada de les Conversaciones, Oriol Bohigas és convidat a do-
nar una conferència que, sota el títol Arquitectura y Liturgia. Coincidencias 
y confl ictos busca donar una visió estrictament arquitectònica a l’arquitec-
tura (mal anomenada segons ell) religiosa4. La conferència té un marcat ca-
ràcter de confrontació amb l’objectiu de sacsejar certs clixés i paradigmes 
establerts en una temàtica tan propera al simbolisme com és l’arquitectura 
dels recintes consagrats. La seva visió és (com no pot ser d’una altra mane-
ra) la de l’arquitecte, que ens ha de servir per analitzar de forma objectiva, 
contundent i, per tant, radical qualsevol objecte d’arquitectura; inclosa, per 
descomptat, l’església.

Estamos seguros que para construir un buen templo, un templo útil para la liturgia, a 
los arquitectos nos servirá mejor aprender la lección de la arquitectura que la lección 
de la liturgia, es decir, nos serán más provechosas las divagaciones teóricas de un 
gran arquitecto que las divagaciones teóricas de un gran liturgista. Queremos decir 
que lo más importante, la única condición que se debe exigir a un templo es que, por 
encima de cualquier otra consideración, sea una buena obra arquitectónica. 

Oriol Bohigas. Arquitectura y Liturgia. Coincidencias y confl ictos. Octubre 1963

3  Tot aquest conjunt de funcions a banda de les estrictament religioses van ser impul-
sades bàsicament pels moviments d’Acció Catòlica, que pretenien fer arribar el missatge i els 
valors catòlics pels que es regia l’Estat espanyol a una societat en ple canvia cap a la modernitat.  

4  Cuando se dice “arquitectura religiosa” es porque se piensa que este carácter de 
religiosidad ha de ser un hecho básico en la arquitectura del templo católico. Y esto nos parece 
absolutamente equivocado. Nos parece equivocado porque creemos que la religión no puede 
escapar de las estrictas relaciones entre Dios y el hombre y no puede ser atribuida a la realidad 
fi nal de una obra de arquitectura. (Oriol Bohigas. Arquitectura y Liturgia. Coincidencias y confl ic-
tos. Octubre 1963)

Sessió de treball a les Converses d’Arquitectura Religio-
sa el 1963.
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Bohigas inicia la seva exposició llençant una crítica a l’objectiu mateix de 
les jornades. Segons ell són absurdes unes jornades sobre un tipus especi-
alitzat d’arquitectura com pot ser l’arquitectura religiosa. Són més profi to-
ses unes jornades sobre noves tècniques, nous mètodes d’ensenyament o 
noves estructures; en defi nitiva, congressos que aportin eines de treball a 
l’hora de construir, no només una església, sinó un hotel, una fàbrica o una 
casa. La intenció de Bohigas és clara: col·locar l’església al mateix nivell que 
qualsevol altra construcció i evitar elevar-la a un nivell superior que, segons 
ell, no li pertoca. Unes jornades sobre arquitectura litúrgica no fan més que 
crear una falsa subespecialització; arquitectes que només es dediquen a 
construir un tipus d’edifi ci que deixa de seguir les lleis pròpies de l’arqui-
tectura per a seguir únicament les de la litúrgia. 

El discurs d’Oriol Bohigas radica en defensar una funcionalitat extrema, 
deslligant l’arquitectura del temple catòlic de qualsevol simbolisme. Una 
església és un edifi ci que, com tots els edifi cis, està dissenyat per a complir 
unes funcions concretes. La resposta arquitectònica ha de ser el més adient 
possible per a satisfer aquestes funcions. Si l’edifi ci és útil per a la litúrgia 
serà un bon edifi ci, no li calen altres explicacions ni justifi cacions alienes a 
les pròpies lleis de l’arquitectura. 

No podemos olvidar que la liturgia es el culto colectivo y comunitario y este culto se 
ejerce en cada época según las características sociales y psicológicas que le corres-
ponde. Hoy creemos que el pueblo ha de convivir directamente con el altar y con el 
sacrifi cio. En cambio hace siglos –e incluso ahora en alguna parte del mundo- conve-
nía difuminar el altar detrás de los velos del misterio. Hoy parece que todo el templo 
ha de concentrarse alrededor del altar, y en cambio, hace poco tiempo el templo era 
un sitio de reunión, de conversación y de intercambio, el sitio de la vida comunitaria. 
Hoy creemos inútiles las excesivas representaciones iconográfi cas porque los medios 
de información han evolucionado fundamentalmente. Cada época tiene la forma de 
culto que le corresponde y no es preciso desasosegarse en la búsqueda de dema-
siadas explicaciones. 

Oriol Bohigas. Arquitectura y Liturgia. Coincidencias y confl ictos. Octubre 1963

Bohigas assenyala certs errors que per part dels defensors de la religiositat 
es cometen a l’hora d’assimilar estil arquitectònic amb religiositat. Segons 
ell és pueril pensar que la manera actual d’enfocar la litúrgia és la bona o la 
defi nitiva. Cada moment històric ha tingut la seva i li ha donat una resposta 
arquitectònica. Per tant, és incongruent pensar que certs estils arquitectò-
nics són els bons per a mostrar la suposada religiositat que ha de tenir el 
temple.5

La importància del culte comunitari modern és més probablement degut 
a factors polítics, econòmics i socials que a les intervencions específi ques 
de la direcció de l’Església. 

A la arquitectura del templo no le es posible este repertorio minuciosamente simbó-
lico. Lo que le hace falta, no obstante, es una alta carga de poesía, una alta vibración 
poética en la que se puedan desenvolver la sublimidad de los misterios. La poesía, 
en lugar de especifi car y diferenciar el templo de los demás temas arquitectónicos, lo 
hace más válidamente ligado a las corrientes y las exigencias generales de la arqui-
tectura. ¿No hay la misma intención poética en la “Unité d’Habitation” de Marsella 
que en la Capilla de Ronchamp? Hay, efectivamente, una misma poesía, una poesía 

5  La crítica va dirigida directament als revivals i als regionalismes que, des del Règim, 
s’imposaven com a formes arquitectòniques vàlides per a la construcció dels temples. La crítica 
va dirigida també a un símbol per a la societat barcelonina com és el temple expiatori de la 
Sagrada Família. [Hay un grupo de desencadenamientos entusiastas que continúan todavía el 
templo de la Sagrada Familia con el beneplácito de todos, invirtiendo millones en una tarea 
que es una substancial falta de respeto a las exigencias pastorales, a las específi cas necesidades 
litúrgicas y, sobre todo, a la misma arquitectura.] (Oriol Bohigas. Arquitectura y Liturgia. Coinci-
dencias y confl ictos. Octubre 1963)

Una de les conferències a la sala d’actes del COACB.
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que no es más que el genio arquitectónico del mismo maestro. 

Si bien la arquitectura del templo no puede ser una sucesión de símbolos en sí mis-
ma, es necesario, en cambio, que se presente como un contenido que, para enten-
dernos, hemos de llamar poético, en el cual encuentre acogida el culto colectivo. La 
poesía de una vivienda modesta, la poesía de una nave industrial, la poesía de una 
ordenación urbanística son aspectos tan fundamentales, tan importantes y tan difíci-
les de alcanzar como la poesía de la iglesia. 

Oriol Bohigas. Arquitectura y Liturgia. Coincidencias y confl ictos. Octubre 1963  

Un altre postulat de les refl exions de Bohigas és la diferència entre poesia 
i simbolisme. El simbolisme en l’arquitectura de l’església és un problema 
irresoluble per part de l’arquitecte. Segons ell, és impossible que un edi-
fi ci simbolitzi el Cos Místic de Déu o el poble que avança cap a Crist. Una 
església és un edifi ci i prou, amb problemes arquitectònics a resoldre amb 
arquitectura. Mentre que el temple s’ha d’allunyar d’aquest fals simbolisme 
que sembla que se li imposa, per contra, ha de buscar la poètica arquitec-
tònica que li és pròpia pel temps i el lloc en què es construeix. La poètica 
és allò que diferencia una bona obra d’arquitectura d’una de vulgar, ja sigui 
una església, una escola o una casa. Un bon arquitecte, ben entroncat al seu 
entorn històric i social, treballarà en pro d’aquesta poètica. Quan això ha 
succeït, l’obra ha resultat reeixida i no es precisen justifi cacions teòriques ni 
explicacions complicades.

Bohigas va voler fi nalitzar la seva conferència amb sis refl exions certament 
provocadores que resumeixen una visió extremadament funcionalista del 
temple, però en defi nitiva una visió radicalment arquitectònica fora de qual-
sevol altra lectura possible.

1- El temple és una obra d’arquitectura i per tant té unes lleis pròpies 
plàstiques, tècniques i econòmiques que no són les de la litúrgia. 
Per tant, la litúrgia s’ha d’adaptar i ha de saber llegir aquestes lleis 
per a no desvirtuar l’obra arquitectònica.

2- No es pot fer servir l’arquitectura en funció del simbolisme ni les 
arts plàstiques com a temes fi guratius. La jerarquia eclesiàstica 
s’ha d’adaptar a la modernitat.

3- L’arquitectura del temple s’ha de presentar com un contenidor 
poètic on hi trobi acollida el culte col·lectiu. La poètica d’un habi-
tatge, d’una nau industrial o d’una planifi cació urbanística són tan 
importants i tan difícils de trobar com la poètica d’una església.

4- Plantejat això, el temple queda reduït a un tema qualsevol d’arqui-
tectura i, segons Bohigas, potser un dels més senzills. Un temple 
és només un espai cobert on es poden desenvolupar una sèrie 
d’accions relativament senzilles, com un garatge o un envelat de 
festa major.

5- Si fer un temple és tan senzill, qualsevol arquitecte podria fer-ho 
perfectament, però ha quedat clar que és necessària una impor-
tant càrrega poètica. Per tant, l’únic problema de l’arquitectura del 
temple és la qualitat de l’arquitecte qui hi ha al darrere, indepen-
dentment de les seves creences o si és o no religiós.

6- Per tant, cal convèncer als estaments eclesiàstics per a que apostin 
per arquitectes i artistes qualifi cats i compromesos amb el mo-
ment en que viuen, per a que l’edifi ci que es construeixi sigui co-
herent amb la època, el lloc i la societat on es troba.
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7- El temple és una obra d’arquitectura i s’ha de respectar com a tal. 
És necessari que els canvis que s’estan produint a la litúrgia tinguin 
en compte que el seu contenidor és precisament l’arquitectura 
moderna i que aquesta es manté fi del a una evolució, a l’esperit 
del moment històric que viu i, sobretot, a exigències plàstiques, 
tècniques i econòmiques.

La segona i tercera jornades

La conferència de Bohigas va encetar un intens debat sobre el suposat sim-
bolisme del temple. És evident que la radicalitat de l’arquitecte no va ser 
compartida per tothom, tot i que es va acceptar que als temples moderns 
el simbolisme s’ha de cercar als ritus i a l’actitud de les persones més que a 
les parets que sustenten els edifi cis. Del debat del simbolisme es va passar 
ràpidament als valors abstractes de l’arquitectura moderna i al sentit de 
pobresa6 que el material nu, la geometria i la claredat constructiva aporten.

Els assistents a les conferències remarquen que no s’ha de confondre po-
bresa amb mala qualitat, és a dir, els materials es poden mostrar nus, sense 
decoració, però han de ser materials nobles i durables. Part de la poètica a 
la que fa referència Bohigas està en aquesta pobresa si la entenem com a 
sinceritat constructiva. 

Antoni de Moragas, amic personal de Bohigas, va ser un dels principals 
defensors dels postulats que es van exposar a la conferència. Segons ell, la 
difi cultat a l’hora de projectar una església rau en la indeterminació que hi 
ha al programa i a l’atmosfera que cal aconseguir en aquest tipus d’espais. 
La unitat arquitectònica d’altres èpoques (romànic, gòtic o barroc) sembla 
que amb la modernitat s’hauria perdut i en proposa una idea: estudiar amb 
deteniment les possibilitats de la prefabricació a l’arquitectura. El llenguat-
ge de la modernitat ha de ser el de la funcionalitat, l’economia, la indus-
trialització; és a dir, la prefabricació. Estudiar a fons aquests sistemes no 
signifi ca repetir el mateix model d’església o d’habitatge infi nitament com 
si es tractés de barracons militars sinó aprofi tar l’incipient indústria de nous 
materials de construcció per a donar respostes senzilles, econòmiques i, 
sobretot ràpides.

El mateix criteri és aplicable a l’art litúrgic. S’ha d’apostar per un art modern, 
abstracte i industrialitzable. D’aquesta forma es pot apostar per objectes 
litúrgics i peces artístiques d’una gran qualitat, dissenyades per reconeguts 
artistes, que un cop industrialitzades siguin econòmicament accessibles per 
a qualsevol parròquia.

El programa de l’església, lligat a la litúrgia, és força obert si es compara 
amb els requeriments tan específi cs que poden tenir un hospital o un hotel. 
És possiblement aquesta indeterminació la que provoca que hi hagi múl-
tiples lectures i formalitzacions del recintes consagrats. El debat sobre el 
programa és ven viu a les jornades i al Concili que s’està duent a terme en 
aquells moments. Per part dels participants als grups de treball es demana 
una major concreció en aspectes funcionals i en la importància de certs 
elements que intervenen a la litúrgia i que acaben composant l’interior de 
l’església7.

6  El sentit de pobresa tant a la litúrgia com a l’arquitectura religiosa és objecte de 
debat intens per part dels moviments reformistes que impulsen el Concili i serà un dels principals 
valors de les noves esglésies modernes. 

7  El rector que encarrega el projecte de l’església acaba determinant la posició de 
cada una de les peces que intervenen a la litúrgia, sovint sense criteris arquitectònics objectius. 
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Les refl exions a l’entorn de les jornades

Tal com s’ha vist, l’objectiu de les converses no va ser trobar solucions con-
cretes a la construcció de noves parròquies ni resoldre els importants dèfi -
cits d’aquests tipus d’equipaments a la planifi cació urbana del moment. Tot 
i així, van servir per evidenciar un seguit de qüestions a les que en aquell 
moment els arquitectes s’enfrontaven a l’hora de projectar-los. El programa 
específi c dels complexos parroquials, la funcionalitat, l’economia de mit-
jans al moment de la construcció, la cerca d’una poètica plàstica i espacial, 
el valor de la pobresa i l’austeritat, el paper de la indústria a l’arquitectura 
moderna... totes elles qüestions d’una modernitat absoluta per a donar for-
ma a un edifi ci amb una càrrega d’història i tradició tan fortes com és una 
església. 

En la seva conferència, Oriol Bohigas argumenta la posició radical i les 
valors de l’arquitecte del moment; una posició amb que junt a Josep Mª 
Martorell posen en pràctica en el seu exercici professional. L’any 63, l’equip 
d’arquitectes ja ha construït alguna de les seves obres més reconegudes de 
la seva extensa trajectòria que deixen entreveure aquests valors. Entre elles 
les parròquies que són objecte d’aquest estudi.

Sembla doncs coherent pensar que a través d’aquestes qüestions i del pen-
sament expressat per l’equip Martorell-Bohigas podem analitzar i poder 
arribar conèixer com va ser el procés de projecte i la construcció de les 
parròquies provisionals de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer; exemples de 
funcionalitat, economia, austeritat i modernitat.

És per aquest motiu que esglésies que es construeixen simultàniament poden tenir diferències 
programàtiques i formals considerables. 
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El creixement de la perifèria

Els anys 50 a Barcelona estan marcats per un important impuls econòmic 
lligat, sobretot a la indústria que, després dels primers anys d’autarquia del 
règim franquista, ressorgia amb força. Les oportunitats de feina de la gran 
ciutat van atraure a milers i milers d’immigrants d’una Espanya empobrida 
en busca d’oportunitats de futur i de desenvolupament. Durant aquests 
anys el creixement de la població és exponencial; entre 1950 i 1975, Ca-
talunya passa de 3,3 milions d’habitants a 5,6 milions1. 2,3 milions de nous 
catalans que pràcticament per complet s’agrupen a la perifèria barcelonina 
i les ciutats del que més endavant s’anomenarà la “corona metropolitana”. 
Durant les dècades dels 50, 60 i 70, la necessitat d’habitatge és una cons-
tant a tota l’àrea metropolitana i és el moment en que creixen molt ràpida-
ment tant els barris perifèrics de la gran ciutat com extenses àrees del Vallès 
(a l’entorn de Terrassa i Sabadell), l’àrea del Baix Llobregat (Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà, Sant Boi, El Prat...) i l’àrea del Besòs (Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Montcada...). La implantació 
dels nous barris, degut a la necessitat i el ràpid creixement, no va ser mol-
tes vegades de la qualitat desitjable, sense carrers asfaltats i amb voreres 
estretes, mancats d’espais verds o d’equipaments i amb una construcció (o 
auto-construcció) majoritàriament defi cient2.

1  Anuari Estadístic de Catalunya. 1989.

2  Tot i així, no cal oblidar els grans esforços municipals per a regular i organitzar aques-
tes àrees en creixement mitjançant grans actuacions urbanístiques i generant els polígons re-

Vista aèrea del districte de Nou Barris a l’entorn de l’any 
1960. Les grans actuacions de les Vivendes del Governa-
dor i de la Trinitat Nova ja s’han construït i, entre elles, 
ha crescut el barri d’autoconstrucció de Les Roquetes. A 
la dreta s’entreveu el traçat de l’avinguda Meridiana i al 
centre de la imatge, en diagonal, es comença a construir 
la Vía Júlia, eix vertebrador del districte. Per sobre d’ella 
creixeran els barris del Verdum i la Trinitat Nova.

* Amb aquesta contundència descriuen la necessitat de 
construir centres parroquials als barris de la “part alta” 
de Sant Andreu Mn. Puga i Mn. Juncà al seu Informe 
sobre la creación de nuevas parroquias en Verdún y Tri-
nidad. (1958)
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Mn. Puga i Mn. Juncà il·lustren el seu informe amb nom-
broses fotografi es dels barris que han anat creixent al 
vessant de Collserola. El creixement d’aquests barris és 
anàrquic i s’hi barregen àrees parcialment planifi cades 
amb zones on predomina l’autoconstrucció. Tot i així, 
la dotació d’infraestructures i equipaments és nul·la, i 
deixa aquests barris aïllats del centre de Barcelona.

A la dreta, imatges dels grups d’habitatges de la Obra 
Sindical del Hogar construits al barri del Verdum entre 
1954 i 1958.

Un clar exemple és el sector del que s’ocupa el present treball d’investigació 
i que en l’actualitat és el districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. 
Històricament, s’havia tractat d’una zona eminentment rural, als peus de 
la serralada de Collserola, que depenia majoritàriament de la vila de Sant 
Andreu3. Els terrenys sense urbanitzar entre Sant Andreu i la serralada de 
Collserola estaven creuats per línies elèctriques d’alta tensió, tenien forts 
pendents i estaven força allunyats del centre de la ciutat. Eren, per tant, 
terrenys barats on el gran nombre d’immigrants hi trobaven el lloc ideal on 
construir casa seva. En aquest nou i complex fragment de ciutat s’hi barre-
gen diversos tipus i formes urbanes amb el denominador comú de la im-
migració espanyola que dóna identitat i caràcter a les diferents barriades. 

L’ordenació parroquial del territori

El ràpid creixement de la rodalia de Barcelona degut a les successives ona-
des migratòries té unes conseqüències immediates a la confi guració de les 
parròquies de la perifèria que, sobtadament augmenten de forma desme-
surada el nombre de fi dels. Els nous assentaments s’escampen sovint de 
forma desequilibrada dins els termes parroquials existents. Mentre que al 
centre de la ciutat l’estructuració parroquial era coherent amb els barris ja 
consolidats, a la rodalia, les antigues parròquies dels termes absorbits per 
Barcelona es començaven a desbordar. El problema era clar; el que anys 
enrere havien estat demarcacions parroquials gairebé rurals que abastaven 
una àmplia àrea amb una escassa població, ara passaven a ser territoris 
amb una massa ciutadana nouvinguda, desorganitzada i en rapidíssim crei-
xement, lluny del centre de la ciutat i sense els serveis bàsics disponibles.

A la part alta de la vila de Sant Andreu, abans de la Guerra Civil, s’erigiren 
les parròquies de la Santíssima Trinitat (1930), actualment al barri de la Tri-
nitat Vella i de Santa Engràcia (1928), al que posteriorment ha estat el barri 
de la Prosperitat. El que havien estat demarcacions rurals van passar a ser 
en pocs anys populosos barris per a la immigració, que buscava terrenys 
econòmics on construir el gran nombre d’habitatges necessaris per a acollir 
els nouvinguts. 

sidencials característics de la perifèria barcelonina. La singularitat i la qualitat urbana de molts 
d’ells ha estat àmpliament estudiada i reconeguda. Malgrat això no han deixat d’experimentar la 
problemàtica de l’absència d’organització parroquial i de manca d’equipaments religiosos. Cal 
destacar polígons residencials com Montbau (1960), el Sud-Oest del Besòs (1960), Verneda-La 
Pau (1965) o Sant Martí (1958-63) en els que també es va dur a terme una refl exió important sobre 
aquest tipus d’equipament, la seva inserció urbana i les qualitats plàstiques que li són inherents.

3  La Vila de Sant Andreu va quedar annexionada a la ciutat de Barcelona l’any 1897. 
Per la seva posició estratègica a l’entrada del pla, al costat del Besòs i de les vies de connexió 
amb el Vallès, ràpidament es va convertir en un dels centres industrials de la gran ciutat. Això va 
provocar també un creixement del districte segons les diverses onades migratòries que s’hi van 
anar produint durant el s.XX. La primera, amb l’establiment de les indústries tèxtils (Fabra i Coats) 
va eixamplar el barri més enllà del carrer Gran. D’aquestes primeres migracions, bàsicament de 
població de la Catalunya interior i dels Pirineus, resten extraordinaris exemples arquitectònics 
com la Casa Bloc de Sert, Torres Clavé i Subirana (1933). La segona gran onada migratòria es 
va produir a partir dels anys 50, un cop superats els primers anys de la postguerra i amb el 
desenvolupament de la indústria a la corona metropolitana. En aquest cas, la immigració va ser 
eminentment andalusa, castellana i murciana, que va ocupar progressivament els terrenys rurals 
que s’obrien entre el nucli del barri i la serralada de Collserola.  
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L’Informe “sobre la creación de nuevas parroquias en Verdún y Trinidad”

Dins l’àmbit pastoral, el problema preocupà des de bon començament 
l’arquebisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus, que va anar divi-
dint i subdividint les demarcacions parroquials ja existents a la perifèria per 
donar cabuda a un augment tan ràpid i nombrós d’habitants en aquestes 
àrees. Amb un decret de l’any 1958, erigia, junt amb d’altres, la parròquia 
de Sant Sebastià a la zona del torrent de la Guineueta i el barri del Verdum4.

L’octubre del mateix any 58, l’ecònom de Santa Engràcia, Josep Puga Bat-
llori i el de la nova parròquia de Sant Sebastià, Josep Maria Juncà signen un 
Informe sobre la creación de Nuevas Parroquias en Verdún y Trinidad que 
presenten a l’arquebisbe Modrego5 .

És un informe detallat en que s’il·lustra amb plànols i fotografi es la situa-
ció actual del que ells anomenen barris extrems de les parròquies de San-
ta Engràcia i Santíssima Trinitat, zones on l’arribada massiva de la immi-
gració ja era ben palesa. En aquells moments, part d’aquestes barriades 
s’havien construït sense cap tipus de planifi cació prèvia i amb una forta 
presència de l’auto-construcció6. Per a donar una ràpida solució al proble-
ma, l’Ajuntament de Barcelona va endegar diversos planejaments amb la 
intenció de construir un gran nombre d’habitatges en poc temps. El resultat 
tampoc era l’òptim, tal i com Mn. Puga i Mn. Juncà argumentaven al seu 
informe. En aquest sentit, exposen aquestes problemàtiques per a justifi car 
la creació de noves demarcacions parroquials que millorin l’accés dels veïns 
a l’Església.

Tal com diu l’informe:

Están sin el menor contacto con el sacerdote

El sacerdote acude únicamente cuando se le requiere para administrar los últimos 
sacramentos (si no lo hiciese, cometería pecado mortal).

El hecho de que a causa de las grandes distancias no se persone el sacerdote ante 
la casa del difunto en los entierros de esos Barrios y se limite a esperar el fúnebre 
cortejo en el término del barrio antiguo (si no es llevado en coche a casa), no sólo 
ha originado una ruptura total y una hostilidad hacia las respectivas parroquias, sino 
que incluso entre las personas sencillas y buenas de estos barrios se ha creado la 
conciencia de que todo lo que sea llamar al sacerdote es ocasión para él de muchas 
molestias y graves extorsiones. Y, con ánimo de evitárselas, no le llaman, muchas 
veces, en el trance de muerte de sus familiares.

Los barrios indicados tienen características de agrupaciones humanas auténticas, to-
talmente aisladas de los núcleos de viviendas que se levantan alrededor de ellos, a 
determinada distancia. Actualmente se comunica con ellos por medio de una sola 
calle (más bien descuidada carretera […]), si se utiliza algún carruaje, y para ir a pie 
existen sólo algunos senderos de montaña.

Así, para las personas sanas ya resulta difícil la asistencia a la Santa Misa, sobre todo 

4  El barri del Verdum va ser creat, en bona part, arrel del Congrés Eucarístic Internaci-
onal celebrat a Barcelona el 1952; moment en que es construïren les anomenades Viviendas del 
Gobernador, tal com es veurà més endavant.

5  Actualment l’informe es troba a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. 

6  A l’informe s’inclouen una sèrie de fotografi es que il·lustren l’estat en que es tro-
baven aquests barris. Es poden veure els nous blocs d’habitatges que construeix el Patronato 
Municipal de la Vivienda i les grans àrees amb cases aixecades pels propis veïns sense mitjans ni 
cap tipus de planifi cació prèvia. El baix preu dels terrenys era degut en bona part per la llunyania 
respecte el centre de la ciutat, per la situació als peus de Collserola (fet que generava carrers amb 
pendents molt fortes i parcel·les difícils de construir) i pel pas d’una de les principals línies d’alta 
tensió que abastia la ciutat de Barcelona (traçat que coincideix amb la que després serà la Via 
Favència i posteriorment la Ronda de Dalt).

La dura realitat social que es refl ecteix a l’informe forma 
part de la història de la formació del districte de Nou 
Barris.
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La proposta de divisió parroquial de Mn. Puga i Mn. 
Juncà. La nova divisió preveu el creixement futur dels 
incipients barris de la part alta de Sant Andreu. Els límits 
coincideixen parcialment amb noves infrestructures que 
seran cabdals per a l’estructuració urbana de Nou Barris 
(la Via Favència, la Via Júlia i l’avinguda Meridiana).
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en días de lluvia o cuando después de ésta quedan los grandes barrizales si se utiliza 
la calle o carretera antes indicada. En consecuencia tiene grandes difi cultades y a 
veces puede resultar imposible esa asistencia a la Misa cuando se trata de personas 
delicadas o de alguna edad, multiplicándose los inconvenientes para los niños, para 
quienes es un verdadero peligro vadear un torrente y cruzar la vía férrea o la carretera 
de Ribas.

Aparte queda la difi cultad psicológica de las mentalidades sencillas, al considerar 
que para asistir a los cultos religiosos han de desplazarse fuera de su barrio, porque 
allí, “Dios no está”.7

En aquest informe s’hi entreveu una necessitat urgent però també una pre-
visió de futur, ja que els planejaments urbanístics que s’hi estan duent a 
terme transformaran aquest territori en una àrea plenament integrada a la 
ciutat. La previsió és que les noves demarcacions parroquials que s’hi creïn 
tinguin un màxim de 10.000 habitants, tot i que apunten a que en un futur 
s’hauria de preveure que tinguessin un màxim de 5.000 per a afavorir l’acció 
pastoral.8

Seguint aquests criteris, Mn. Puga i Mn. Juncà tracen unes noves demar-
cacions parroquials que subdivideixen les tres existents en aquell moment 
(Santa Engràcia, Santíssima Trinitat i Sant Sebastià) en un total de 7, creant 
així quatre noves parròquies que necessitaran d’equipaments de nova crea-
ció per a donar solució a les necessitats d’aquests barris. Segons els rectors 
de Sant Sebastià i Santa Engràcia, la creació d’aquests nous termes parro-
quials és d’una urgentíssima necessitat actual i aquesta sol·licitud va rebre 
ràpidament el vist-i-plau del bisbat.

7  Informe sobre Nuevas Parroquias en Verdún-Trinidad. Mossèn J.M. Juncà i Mossèn J. 
Puga. Arxiu Diocesà de Barcelona.

8  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009

La divisió parroquial acabà conformant una identitat 
pròpia en cada barri. Així, al voltant de la històrica pa-
rròquia de Santa Engràcia es va consolidar el barri de la 
Prosperitat; la parròquia de Sant Josep Obrer va donar 
unitat al conjunt d’actuacions residencials de la Trinitat 
Nova; i la parròquia de Sant Sebastià confi gurà el terri-
tori del Verdum-Roquetes al voltant de l’actuació de les 
Vivendes del Governador.
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Sant Sebastià i Sant Josep Obrer

En aquest procés de planifi cació parroquial es creen les dues parròquies 
que són l’objecte d’aquest estudi: Sant Sebastià i Sant Josep Obrer9. De 
l’informe presentat se n’aprova la creació de noves parròquies però amb 
una dimensió inicial major de la prevista per manca de capellans que es 
puguin traslladar a aquests barris perifèrics i, sobretot, per manca de fons 
per a la construcció de tants centres parroquials10. En el cas de la parròquia 
de Sant Sebastià, s’aprova la construcció d’un equipament provisional en 
un punt intermedi entre el barri de les Vivendes del Governador i el polígon 
de l’Obra Sindical del Hogar (OSH) que s’estava construint a la part més 
alta del barri; amb la previsió de constituir en un futur pròxim dos nous 
centres parroquials. Poc després, el 6 d’abril de 1959, el bisbe de Barcelona 
erigeix la nova parròquia de Sant Josep Obrer al barri de la Trinitat Nova, 
que s’havia començat a construir poc abans amb iniciatives del Patronato 
Municipal de la Vivienda (PMV) i de l’OSH segons el planejament aprovat 
per l’Ajuntament el 1957.  

Neixen pràcticament alhora aquestes dues parròquies veïnes,  ja que es 
construeixen quasi paral·lelament, comparteixen un territori urbà i social 
comú i fi ns i tot, part de les activitats pastorals que s’hi realitzen i els ele-
ments arquitectònics i artístics que els són suport. Els equipaments parro-
quials provisionals de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer són obra de la pa-
rella de joves arquitectes Josep Maria Martorell i Oriol Bohigas que, junt 
amb d’altres membres d’un consolidat Grup R11 van apostar als anys 50 per 
una nova arquitectura moderna anomenada per ells realista i infl uenciada, 
com es veurà, per aquesta dura realitat urbana i social de la perifèria de 
Barcelona. L’experiència de Martorell i Bohigas en un context difícil com 
són aquests barris de nova creació es va iniciar precisament amb aques-
tes dues petites obres d’urgència, que encetaren un seguit d’obres (grups 
d’habitatges, escoles, edifi cis industrials i altres parròquies) que marcaren 
un caràcter propi i original de l’estudi MBM i que són l’inici d’una extensís-
sima i reconeguda trajectòria professional.

9  Els nous límits de les parròquies que proposen Mn. Puga i Mn. Juncà acabaran en 
concretar-se en les 8 parròquies que formen l’arxiprestat de Trinitat-Roquetes al districte de Nou 
Barris: Santa Engràcia (Prosperitat), Santíssima Trinitat (Trinitat Vella), Sant Sebastià (Verdum), San-
ta Maria Magdalena (Roquetes), Sant Josep Obrer (Trinitat Nova), Sant Marc (Vallbona), Santa 
Bernadeta (Torre Baró) i Sant Bernat Claravall (Ciutat Meridiana).

10  Més endavant es tractarà el model de conjunt parroquial pel que apostava el bisbat 
i la difi cultat de dur-lo a terme en la seva totalitat. (Veure Annex 2)

11  Segons Oriol Bohigas, el Grup R es va fundar el 21 d’agost de 1951 al despatx de 
Coderch i Valls de la plaça Calvó. Pels volts de 1959-60, el Grup R ja havia organitzat un mínim 
de 4 exposicions a les Galeries Laietanes i alguns cursets de formació i conferències. Per tant, 
s’havien establert ja les bases d’una nova plàstica realista que, transversalment, lligarà les obres 
dels seus membres, sobretot durant la segona meitat dels 50. (Veure Annex 3)
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Nou Barris

1. Parròquia de Santa Maria Magdalena, barri de Les 
Roquetes

2. Parròquia de Sant Sebastià, barri del Verdum

3. Parròquia de Santa Engràcia, barri de La Prosperitat

4. Parròquia de Sant Josep Obrer, barri de la Trinitat 
Nova

En vermell, la situació de la desapareguda església pro-
visional de Sant Sebastià, al lateral de la Via Favència.

En blau, la situació dels barracons de Sant Josep Obrer, 
actualment en avançat estat de degradació.

En gris s’indica la situació actual de les esglésies parro-
quials. La parròquia defi nitiva de Sant Sebastià, obra de 
MBM, es va construir a la zona de l’antic barri del Xarlot, 
al carrer Viladrosa. La parròquia defi nitiva de Sant Josep 
Obrer es va construir a continuació del barracó provisio-
nal, a la cantonada entre el carrer Palamós i el carrer de 
La Pedrosa. Per a la construcció de la parròquia defi niti-
va es va enderrocar una crugia del barracó provisional. 
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Sant Sebastià

La parròquia provisional de Sant Sebastià es construeix 
en un dels extrems del barri construït per la OSH, en uns 
terrenys cedits per l’Ajuntament a l’àrea sense urbanitzar 
de la Via Favència.
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Sant Josep Obrer

El barracó de Sant Josep Obrer es construeix a la illa 
d’equipaments del Pla d’ordenació de la Trinitat Nova 
aprofi tant alguns barracons de les obres de construcció 
dels blocs del INV.
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L’ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ 
DEL VERDUM

SERGI LOIS ALCÁZAR

L’ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

El Cardenal Tedeschini durant els actes del Congrés Eu-
carístic a l’altar exterior de la plaça Pius XII.

Visita dels principals poders polítics i religiosos de Bar-
celona a les Viviendas del Gobernador del barri del Ver-
dum. En primer pla, el bisbe Gregorio Modrego, el go-
vernador civil Felipe Acedo i l’alcalde Antoni M. Simarro. 

El barri del Verdum

El Congrés Eucarístic Internacional de 1952 va tenir com a escenari principal 
la plaça de Pius XII, al tram fi nal de la Diagonal. Per a fer-ho possible, el 
nou governador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, va traslladar el 
gran nombre de barraquistes que allà s’hi havia instal·lat a un nou conjunt 
d’habitatges  provisionals (que esdevingueren defi nitius) construït a cuita-
corrents entre la riera de la Guineueta i les fi nques de l’antiga barriada del 
Xarlot.  Així naixien les anomenades Viviendas del Gobernador i el barri del 
Verdum.

El planejament dels habitatges promoguts pel Govern Civil contemplava 
tres fases per a donar cabuda al gran nombre d’immigrants que arribaven 
a la ciutat. Després de la ràpida i precària construcció de la primera fase 
l’any 52 (es van anomenar las casitas de papel per la extrema precarietat de 
la seva construcció), el Govern Civil va cedir els terrenys a l’Obra Sindical 
del Hogar (OSH), que va urbanitzar i construir les àrees adjacents al torrent 
de la Guineueta i per sobre de la Via Favència entre 1953 i fi nals dels anys 
50. Paral·lelament, i sense control de les administracions públiques ni prou 
planejament urbanístic, s’estava construint una barriada al peu del Turó de 
les Roquetes, que junt amb els habitatges del Govern Civil i de l’OSH i les 
primeres construccions del Xarlot van confi gurar el que s’anomenà barri del 
Verdum.1   

Des que es van construir els habitatges del Govern Civil, es van anar habili-
tant alguns espais, sempre de forma molt precària, per a ser utilitzats com a 
església, per a celebrar els actes sagramentals bàsics o com a lloc per a fer 
la catequesi per part de joves seminaristes que s’havien traslladat al barri. A 
principis de l’any 1958, a instàncies de la Secretaria de la Cambra del Bisbat 
de Barcelona, va ser erigida canònicament2 la parròquia de Sant Sebastià. 

Les celebracions s’han de realitzar a l’aire lliure, aprofi tant placetes i racons. 
Sobre el passeig lateral de la Via Favència, encara sense urbanitzar, a la 
cantonada amb el carrer d’Argensola, s’havia construït un barracó de fusta 
de l’associació benèfi ca Talleres de Nazaret que servia de taller de formació 
per a fusters. Els dies de pluja o fred s’aprofi tava el barracó com a petita 
església provisional. La construcció és del tot precària i insufi cient pel gran 
nombre de fi dels a qui ha de donar servei la nova parròquia; per tant, la 
idea del Bisbat és construir el més aviat possible un equipament parroquial 
més adient. 

1  L’origen del nom del barri és incert. Una versió apunta a que és degut a la batalla 
de Verdun de la Primera Guerra Mundial, ja que es va desenvolupar en un descampat, terra de 
ningú; una imatge similar a la que podia tenir el barri al seu origen. L’altra és que els terrenys on 
es va construir el barri eren sovintejats a l’estiu pels veïns de Sant Andreu per a conrear i caçar 
ocellets, sobretot verdums. El Verdum. Roser Argemí. Generalitat de Catalunya, Departament de 
Benestar i Família. Barcelona 1995.

2  L’erecció canònica és el procés pel qual el bisbe de la diòcesi delimita una nova 
administració parroquial en una zona que consideri oportuna. La nova circumscripció té entitat 
administrativa pròpia. En el procés se sol nomenar un rector i un patró que donarà el nom a la 
nova parròquia. Aquest procés, en casos d’urgència, no coincideix amb la construcció del centre 
parroquial que ha d’acollir les activitats de la parròquia i, com és el cas objecte d’estudi, s’habili-
ten espais provisionals per a donar-hi cabuda. Extret del registre Arxiu Diocesà de Barcelona.



UNA ESGLÉSIA D’URGÈNCIA
LA CONSTRUCCIÓ DEL PASSAT IMPERFECTE DE LA PERIFÈRIA DE BARCELONA

TREBALL FINAL DE MÀSTER MPIA 30

Els actes religiosos al barri del Verdum es van començar 
a realitzar ocupant espais lliures. Les mitgeres servien de 
fons contra el que es col·locava una taula que feia d’altar 
provisional i els veïns disposaven les seves pròpies cadi-
res a mode d’església a l’aire lliure.

Durant l’estiu de 1958, l’ecònom de la nova parròquia de Sant Sebastià, 
mossèn Josep Ramon Juncà, entra en contacte amb Josep Maria Marto-
rell3 i li encarrega el projecte de construcció d’una església provisional que 
vingui a resoldre d’una forma ràpida i amb prou qualitat la necessitat d’un 
equipament d’aquestes característiques al ja populós barri del Verdum 
mentre es busca un emplaçament defi nitiu per al futur centre parroquial.

És molt probable que els arquitectes tinguessin ja un coneixement de la 
realitat social i urbana del barri, de fet, Oriol Bohigas ja havia publicat di-
versos articles a la revista del COACB (Cuadernos de Arquitectura) i orga-
nitzat algunes xerrades que, sota l’empara del Grup R buscaven promoure 
un apropament a una arquitectura senzilla i sincera propera a allò popular. 
Oriol Bohigas il·lustra i refl exiona als seus articles a l’entorn dels barracons 
d’emergència que es fan servir d’escola o dispensari als barris de la perifèria 
col·lapsats per l’arribada massiva d’immigrants d’arreu d’Espanya. Per part 
dels arquitectes del Grup R hi havia una certa predisposició a apropar-se a 
aquesta realitat urbana tan present a la Barcelona dels 50.

El Bisbat aconsegueix uns terrenys sense urbanitzar reservats en principi 
com a zona verda per al barri de l’OSH i cedits per part de l’Ajuntament 
mentre no es construeixi un centre parroquial defi nitiu. El solar està al carrer 
de l’Artesania a tocar de la Via Favència, que s’obre sota el traçat de la línia 
elèctrica que abasteix el nord de Barcelona i que creua el barri dividint-lo 
en dos. Aquest gran espai buit sota les torres d’alta tensió s’havia convertit 
de forma natural en l’eix  cívic del Verdum i en la via de connexió amb la vall 
d’Horta i Barcelona4. La situació del solar, però, a l’extrem del barri, difi culta 
l’accés de molts veïns i no té la posició central que un equipament d’aques-
tes característiques necessita per a la seva inserció social.

La necessitat urgent d’una església parroquial que serveixi com a lloc de 
culte i de reunió de les diferents entitats veïnals del barri fa pensar des de 
bon inici en un tipus d’edifi cació prefabricada (en la mesura del possible) 
i amb un marcat caràcter multifuncional. L’aspecte econòmic juga també 
un paper important. Els costos han de ser mínims, ja que es tracta d’una 
construcció provisional a l’espera que el Bisbat trobi la ubicació i els fons 
necessaris per a la construcció del centre parroquial defi nitiu.

3  Josep Maria Martorell estava fortament lligat en aquell moment al moviment es-
coltista catòlic català i, per tant, amb una forta vinculació amb certs estaments de la jerarquia 
eclesiàstica (tal com es veurà també amb la seva relació amb els mossens de la parròquia de Sant 
Josep Obrer). Martorell va arribar a ser-ne el màxim responsable entre 1962 i 1971. Vet aquí el que 
penso. Josep M. Martorell i Codina. Ed. Viena. 2009. Barcelona.

4  La previsió de l’Ajuntament sota el mandat de l’alcalde Porcioles era urbanitzar la 
Via Favència per a transformar-la en part de la via de circumval·lació que permetria connectar 
ràpidament amb el Vallès i el Maresme. El projecte no va arribar a consolidar-se fi ns a fi nals dels 
anys 80, moment en que es construí la Ronda de Dalt coincidint amb el seu traçat.  

Els terrenys sense urbanitzar entre la riera de la Guineue-
ta i el barri de l’OSH.
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Barracó dels tallers Natzaret, primer emplaçament de la 
parròquia de Sant Sebastià al lateral de la Via Favència 
amb el carrer d’Argensola. La vorera sense urbanitzar es 
feia servir de pati de jocs dels nens del barri.

Primers encaixos_Estiu de 1958

Fruit de les primeres reunions amb Mn. Juncà i durant l’estiu de 1958, es 
perfi len les primeres idees del que serà la parròquia provisional de Sant Se-
bastià. El programa de la parròquia provisional és senzill: una església prou 
gran i polivalent com per poder celebrar-hi la missa i els actes comunitaris, 
una petita sagristia i un despatx per a l’administració de la parròquia. L’es-
cassetat i la urgència obliguen a Martorell i Bohigas a donar una resposta 
arquitectònica el més simple, efi cient i econòmica possible.  

La primera idea és la de construir un barracó provisional amb un gran espai 
diàfan que serveixi d’església i lloc de reunió i dins el qual es puguin tancar 
uns despatxos administratius per a la parròquia i la sagristia. La construc-
ció de barracons més o menys prefabricats no era una qüestió nova a la 
Barcelona dels anys 50. Les necessitats socials (bàsicament escoles i petits 
equipaments de barri) de la nombrosíssima immigració que arribava a la 
ciutat es resolien sovint aixecant petits barracons de fusta similars als barra-
cons militars que l’exèrcit nacional venia fent servir des de la Guerra Civil5. 
El sistema de construcció amb barracons de fusta també s’havia fet servir 
per a habitatges d’emergència i zones devastades després de la guerra. La 
construcció d’aquests tipus barracons havia quedat en mans de prototips 
dissenyats pels enginyers militars i les empreses de construcció lligades a 
les obres públiques del règim franquista o del propi exèrcit6.

5  Tal com es veurà més endavant, existien ja diversos barracons d’aquestes carac-
terístiques a la zona de Verdum-Roquetes-Trinitat. Oriol Bohigas fa referència a la construcció 
amb barracons als barris de nova creació a un article on comenta el llibre Els altres catalans de 
Francesc Candel. Revista Arquitectura. Num.68, 1964 COAM. 

6  Un clar exemple n’és el barracó dels tallers Natzaret que es va fer servir com a primer 
emplaçament provisional de la parròquia de Sant Sebastià.
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A principis de setembre de 1958 es dibuixa un primer encaix del barracó 
que ha de servir de centre parroquial provisional. És una estructura molt 
senzilla de fusta amb 11 pòrtics de 8,75m de llum cada 2,60m. La llum es 
cobreix amb una encavallada que forma la coberta a dues aigües. L’alçada 
interior sota bigues (escassament 3m) és modesta, lluny de la monumenta-
litat tradicional d’aquests espais consagrats.

La proposta és clara, un espai diàfan d’uns 225m2 despullat de qualsevol 
tipus de referència des de l’exterior del que tradicionalment s’ha entès com 
una església. Únicament s’intueix la construcció d’una petita espadanya, 
quasi com si fos un afegit a la idea inicial (potser per instàncies del rector). 
Exteriorment, l’església provisional de Sant Sebastià no és molt diferent 
d’un barracó militar o d’un cobert per a arreus del camp. 

La única idea que regeix la composició de les façanes és la funcionalitat i 
l’extrema simplicitat d’un sistema constructiu per sobre de tot econòmic. La 
façana està formada per plafons (possiblement també de fusta) en els que 
s’obren fi nestres quadrades i portes tant als testers com al lateral. No hi ha 
cap tipus d’ornamentació ni res fora de l’estrictament necessari: un espai 
cobert on reunir-se.

La situació al tester de dos despatxos tancats per a l’administració i la sa-
gristia genera al centre un presbiteri separat de la nau seguint l’esquema 
tradicional que marca la jerarquia d’espais dins el recinte de l’església. La 
posició de l’altar a l’eix central amb l’accés a l’extrem oposat reforça aques-
ta idea.7

Tot i així, la proporció entre nau i presbiteri és certament descompensada, 
amb una nau força més gran del que cabria pensar per la mida del presbi-
teri. Es tracta, per tant, d’una nau que no només compleix les funcions de 
reunió i assistència a la missa sinó també les activitats socials del barri. Per 
tant, la idea d’un presbiteri més o menys separat té la seva lògica si es vol 
independitzar d’una nau on es realitzen altres activitats fora d’allò estricta-
ment religiós.

Les primeres idees de l’església de Sant Sebastià apunten un camí extre-
madament auster i funcional que s’anirà perfi lant a les successives versions.

7  Aquesta distribució de l’espai interior de l’església recorda un projecte de l’any 1951 
d’església provisional desmuntable realitzat per Francesc Folguera. Es tracta d’una església de 
tres naus amb estructura de fusta i una composició del tester amb el presbiteri i els despatxos 
molt similar a la idea de Sant Sebastià. És més que probable que Oriol Bohigas conegués aquest 
projecte, ja que es tracta d’un profund coneixedor de l’obra de Folguera. Anys després, Marto-
rell i Bohigas construiran l’església del Redemptor al barri del Guinardó de Barcelona amb una 
estructura portant molt semblant al projecte de Folguera que, de fet, l’any 57 havia realitzat uns 
estudis de reforma de la capella del Redemptor que quedava en peu just al costat del solar on 
Martorell i Bohigas aixecaran la seva obra.

L’altar improvisat al lateral de la Via Favència

Primers encaixos del projecte. Veure Annex 4. Arxiu 
MBM.
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SANT SEBASTIÀ_estiu 1958
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Primer projecte_Setembre de 1958

Durant el mes de setembre del 58 es desenvolupa el projecte i s’hi prenen 
certes decisions de disseny que acabaran de conformar l’edifi cació fi nal-
ment construïda. A fi nals de mes es presenta la primera versió del projecte 
de l’església provisional; un únic full on es troba dibuixada la planta i els 
alçats principals.

Pel que s’intueix a primer cop d’ull, és molt possible que el pressupost 
disponible per a la parròquia de Sant Sebastià no fos tan extremadament 
ajustat com es preveia8. De fet, l’enteniment entre Mn. Juncà, Martorell i 
Bohigas i el grup de feligresos del barri sembla que va ser molt positiu i 
que, gràcies a aquest, els arquitectes van tenir una certa llibertat a l’hora de 
proposar noves idees per a la confi guració de l’església.

El resultat formal de la primera proposta en ferm per a l’església provisio-
nal de Sant Sebastià explota al màxim les característiques plàstiques dels 
elements constructius bàsics amb que es projecta, dotant d’una qualitat 
arquitectònica notable el que en principi era un simple barracó provisional.

L’estructura funcional que s’entreveia a les primeres idees es manté. Un 
barracó de grans dimensions que acull tot el programa de la parròquia. Al 
tester posterior es manté el despatx parroquial i la sagristia amb una saleta 
d’espera per a accedir directament des de l’exterior. Els espais administra-
tius es comuniquen pels laterals amb el presbiteri, que en aquesta versió 
es deslliga d’ells per a passar a integrar-se per complet a l’espai diàfan de 
l’església. Les referències formals a la confi guració tradicional del presbiteri 
sembla que desapareixen per a donar pas a un presbiteri obert, en contacte 
directe amb els feligresos. El projecte, però, no abandona la idea de ge-
nerar un fons que, amb una lleugera concavitat, recorda les primeres idees 
amb que es treballava. Es dissenya un envà corbat que actua com a teló de 
fons de l’altar, a mode de retaule modern o de membrana acústica9. La veu 
del sacerdot rebota a l’envà de maó de pla i es projecta cap a la nau.

Els pòrtics amb encavallades són els mateixos que als primers encaixos, per 
tant, es continua apostant per una estructura de fusta senzilla i econòmica. 
La distància entre ells es manté a 2,60m. Aquest ritme es desdobla en faça-
na amb mòduls de 1,30m en els que es repeteix la mateixa disposició d’uns 
panells que podrien ser de fusta.10 Tot i així, el disseny de la façana és molt 
més elaborat que en els primers encaixos.

 

8  Als arxius del bisbat de Barcelona es fa referència a la gran celeritat amb que es va 
aixecar el temple provisional i com poc després es van iniciar els tràmits i les obres de la par-
ròquia defi nitiva al carrer Viladrosa. Això fou possible en gran part a les aportacions dels veïns 
del barri del Verdum i a la “efi caç gestió del seu ecònom Mn. Juncà” que molt probablement va 
aconseguir més fons del bisbat dels que en un principi disposava. 
El Martiri dels Temples. Josep M. Martí Bonet. Arxiu Diocesà de Barcelona. 2008.
En altres articles sobre la història del barri es fa referència a la intensa activitat veïnal que des de 
bon inici es va donar al barri del Verdum. Durant les dècades dels 50 i 60 aquesta activitat es con-
centrava sobretot en les iniciatives que duia a terme l’Acció Catòlica que, lligada a la parròquia, 
va vertebrar el que més endavant es convertirà en associacions veïnals i sindicals.

9  La posició del sacerdot, d’esquenes als feligresos, sempre havia estat un problema 
a l’hora de seguir les diferents fases de la litúrgia. Aquest inconvenient “tècnic”, junt amb la 
complexitat de la litúrgia tridentina havien provocat un important distanciament del poble envers 
l’Església.    

10  A falta de referències o de notes dels arquitectes a la documentació que es conserva, 
tant d’aquest primer projecte com de les idees prèvies. Arxiu MBM. AHCOAC.

Primer projecte. Veure Annex 4. Arxiu MBM.
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En aquest primer projecte ja trasllueix la importància de la modulació en 
una arquitectura que ha de ser, per sobre de tot, pràctica i funcional. La mo-
dulació signifi ca senzillesa constructiva i abaratiment de costos. De la ma-
teixa forma que als primers encaixos del barracó, aquí la modulació sembla 
que la imposa l’estructura de pòrtics de fusta. Les façanes laterals, on es 
situen els pilars de fusta, segueixen la modulació 1,30/2,60. Tot i així, als tes-
ters es trenca aquest ritme per a obrir, per una banda, les portes d’accés a la 
nau i per l’altra, l’accés al despatx parroquial. En el primer cas l’ample total 
de l’església es divideix en tres per a generar un accés axial, amb una gran 
porta de dos fulles que es fa servir per a l’ús quotidià i unes portes laterals 
plegables que es fan servir per a obrir totalment la nau en dates assenya-
lades. Al tester posterior, l’especejament té més a veure amb les divisions 
interiors i el programa del despatx parroquial que amb un possible mòdul.

Dins de l‘extrema funcionalitat i economia de mitjans, apareix aquí l’inici 
d’un interessant treball amb la llum que incideix, a través dels panells de fa-
çana, a l’interior de la nau. La llum ha estat, històricament, un dels materials 
bàsics de treball als edifi cis religiosos. Segons Bohigas, l’església ha der ser 
un espai funcional, ben cobert i ben il·luminat, per a poder desenvolupar 
al seu interior les cerimònies i els actes per a que es dissenya; amb tota na-
turalitat, sense artifi cis innecessaris, però amb una certa poètica imposada 
per a la qualitat arquitectònica de l’edifi ci. Als primers encaixos del barracó, 
la llum entrava a l’interior a través d’unes fi nestres quadrades obertes en 
façana (sembla que ho són als dibuixos que es conserven) de la mateixa 
manera que s’il·lumina l’interior d’un simple barracó de fusta. 

El primer projecte per a Sant Sebastià es comença a despendre d’aquesta 
idea i, en certa forma, qualifi ca l’espi interior d’aquest barracó a través del 
disseny de la façana i de les entrades de llum.

L’església s’entén com un gran espai diàfan i multifuncional on presbiteri i 
nau semblen units11. Només queden diferenciats clarament per una cosa: 
la il·luminació. A banda i banda del presbiteri s’obren unes gelosies que 
ocupen l’espai de dos mòduls complets de façana. La llum incideix late-
ralment i forta per a il·luminar l’altar. Pel que fa a la nau, les entrades de 
llum són unes targes de 60cm situades a 2,30m d’alçada, fora de la vista 
dels assitents i rasant a la coberta. A través de la llum, un espai que a priori 
semblava unitari i poc atractiu, es jerarquitza. Una potent il·luminació, una 
cortina de llum, sobreexposa l’espai de l’altar, mentre que la nau queda en 
la penombra, iluminada per sobre dels caps dels fi dels. 

11  S’intueix una tarima de fusta que separa mínimament el presbiteri de la nau.
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En aquest primer projecte, sembla també que el treball dels arquitectes no 
es limita només al disseny estricte del barracó, sinó que també es preveuen 
certs elements interiors i exteriors que acompanyen l’edifi ci. Uns voladissos 
marquen els accessos tant a l’església com al despatx parroquial. Cal des-
tacar que en aquest projecte, la façana d’accés (que podríem anomenar 
principal) és potser la més austera; un tester només amb unes portes de fus-
ta. El voladís i una creu metàl·lica que s’aixeca al costat dret sobrepassant 
l’alçada de l’edifi ci són els únics elements que la identifi quen com a tal; en 
aquest cas sense campanar ni espadanya. 

El projecte que es presenta al setembre de 1958 queda anul·lat (es desco-
neix el motiu) per a donar pas a un segon projecte, potser més complex, 
que resultarà el defi nitiu12. 

12  A la documentació gràfi ca conservada a l’arxiu MBM s’hi troba el plànol que conté 
els dibuixos de planta, alçat i secció del barracó. El plànol té una nota a mà “Anulat” i uns petits 
esbossos al costat del caixetí fets, molt probablement, a posteriori. Són uns esbossos en què 
s’intueixen dos prismes que formen una L dins un quadrat, amb el que podrien ser unes escales 
d’accés a una banda del quadrat exterior. Aquest podria ser el germen del segon i defi nitiu pro-
jecte per a Sant Sebastià, amb l’església i el despatx parroquial formant dos volums diferenciats.
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SANT SEBASTIÀ_setembre 1958
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Fulletó de la parròquia de Sant Sebastià un any després 
de la fi nalització de les obres de construcció de l’església 
provisional. Al plànol que s’hi adjunta es marquen les di-
ferents peces que formen part dels serveis parroquials. 
Entre elles hi ha l’església i el despatx parroquial, els ba-
rracons de la llar d’infants i del taller Natzaret i la Creu 
de la muntanya.
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Segon projecte _ Primera versió_Novembre de 1958

Després de la revisió del primer projecte s’introdueixen certs canvis que 
vindran a confi gurar el segon i defi nitiu projecte per a l’església provisional. 
Durant el mes de novembre es treballa en una primera versió que servirà de 
base per a començar les obres al mes de gener de 1959.

La realitat social del barri probablement va fer pensar tant a Mn. Juncà com 
al Bisbat que la solució d’una petita església provisional construïda ràpida-
ment a l’espera de disposar en poc temps d’un complex parroquial defi nitiu 
era poc realista. Trobar un solar adient i construir un edifi ci en condicions és 
llarg i costós i el barracó provisional haurà de servir d’església durant força 
anys abans no es traslladi la parròquia a la seu defi nitiva. A més, un cop 
construïda l’església, el barracó es podrà utilitzar com a lloc de reunió per a 
les catequesis o com a església auxiliar. Fos com fos, amb el segon projecte 
per a Sant Sebastià podem deixar de parlar d’església-barracó provisional 
per a parlar de complex parroquial provisional. 

El projecte de Novembre del 58 és més complet que el presentat dos me-
sos abans. Per primer cop es dibuixa un plànol esquemàtic d’emplaçament 
on es veu la posició defi nitiva del barracó i la relació tant amb el barri de 
l’OSH com amb la Via Favència. També per primer cop es dibuixen tots els 
alçats del conjunt (segurament per la major complexitat del projecte) i s’in-
diquen els materials i alguns detalls que aporten una informació essencial 
per a entendre l’edifi ci i per a poder pressupostar-lo per a iniciar les obres. 
Tota la informació d’aquest segon projecte està continguda en tres plànols: 
un amb la planta i l’esquema d’emplaçament i els altres dos amb els alçats 
i seccions.

Funcionalment, l’edifi ci de l’església es separa de les dependències parro-
quials i, d’aquesta forma, el projecte aborda la construcció d’un complex 
parroquial format per dos volums edifi cats formant una L i l’espai exterior 
que delimiten a mode de placeta d’accés. Per al volum de l’església es 
manté la idea del barracó lleuger amb unes dimensions i una distribució 
interior de l’espai de l’església molt similars a les del barracó del primer 
projecte: un espai diàfan on nau i presbiteri queden separats només per 
una tarima de fusta. En canvi, com a contrapunt al volum prefabricat, les 
dependències parroquials conformen un bloc massís, opac, construït amb 
parets de totxana arrebossades i pintades a la cal. El petit volum prismàtic 
conté dos despatxos parroquials, la sagristia, una sala d’espera generosa 
amb un petit porxo d’accés, un magatzem i un servei.

Els dos edifi cis queden units per un pas tancat amb una gelosia de peces 
de formigó prefabricat que uneix directament el presbiteri amb la sagristia.  

Segon projecte, primera versió. Veure Annex 4. Arxiu 
MBM.
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Pel que fa al barracó de l’església, l’estructura de fusta es manté, però en 
aquest cas, la separació entre pòrtics és de 3m (lleugerament superior a 
l’anterior projecte) i ve donada per la modulació de façana a 1,50m13. Als 
plànols s’indica que la façana està composta per plaques de Durisol14, que 
modulen la façana horitzontal i verticalment. En aquesta versió, la modu-
lació a la façana es manté també als testers, per tant, les portes d’accés 
respecten el mòdul de 1,50m. És clar que en aquest segon projecte la refl e-
xió sobre els materials constructius i els detalls normalitzats fa que sigui el 
projecte el que s’adapti a la construcció i no a l’inrevés. Només d’aquesta 
forma, l’objectiu d’aconseguir construir ràpidament i de forma econòmica i 
senzilla una església provisional és possible.

Un exemple clar són les entrades de llum. Les idees que es plasmaven al 
projecte del Setembre es mantenen, però passades pel fi ltre de la prefa-
bricació. Martorell i Bohigas proposen una gelosia prefabricada de formigó 
que serveixi tant per la tarja superior de la nau com pels panells laterals del 
presbiteri. La combinació alternada del mateix element genera un ritme 
atractiu en façana que trenca amb la homogeneïtat dels mòduls de Durisol. 

En aquest projecte, però, no queda clara la il·luminació del presbiteri. Al 
projecte inicial les franges de llum emmarcaven clarament la posició de 
l’altar i separaven virtualment el presbiteri de la nau. En aquest altre, la 
il·luminació lateral a la façana oest manté la seva posició mentre que es 
troba entre el presbiteri i la nau a la façana est, ja que part d’aquest espai 
està envaït per l’accés al pas cobert que porta cap a la sagristia. Aquesta 
divergència és un dels problemes no resolts que provocaran certs canvis al 
projecte més endavant.

L’edifi ci annex de la sagristia i despatxos parroquials sembla respondre a 
un altre tipus de plàstica, contraposada a la lleugeresa i la industrialització 
de l’edifi ci de l’església de fusta. Es presenta com un volum massís, potser 
més lligat a la tradició o a les caixes blanques del GATCPAC15. Tot i així no 
descuida la utilització de materials industrialitzats que abarateixin els costos 
de construcció. Les mides dels espais i de les obertures en façana estaran 
lligades irremeiablement a les proporcions d’aquests elements construc-
tius, sobretot, a la peça de gelosia de formigó de 20x40 de la casa SAS. 
És aquesta la peça base de la construcció del pas cobert i de part de les 
obertures del petit edifi ci, convertint-les en una espècie de vitralls moderns 
industrialitzats.

13  Dimensions entre eixos

14  Més endavant es podrà comprovar l’enorme importància de la utilització dels ele-
ments industrialitzats i prefabricats. A la memòria de l’edifi ci construït s’indiquen les dimensions 
de les plaques que determinen la modulació de la façana.

15  “No cal negar que, a desgrat de les primeres refl exions fundacionals, tots teníem 
una mica la idea de refer, després dels anys de repressió més radical, l’aventura del GATCPAC 
d’abans de la guerra, o, almenys, seguir-ne el fi l. Per això Sostres havia proposat d’anomenar-nos 
Grup R, on la R era la inicial del prefi x re que tant servia per referir-se a reintegració, a restauració, 
al retrobament, com a evolució, a rebuig, a reconsideració.” Oriol Bohigas. Dit o Fet: dietari de 
records vol.2. Edicions 62. Barcelona 1992.

Les plaques de Durisol es converteixen en el principal 
material de façana. Es tractava d’un sistema de construc-
ció prefabricat força extès a Centreeuropa. Veure capítol 
Les empremtes de l’arquitectura espontània.
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Al projecte de Novembre del 58 es dissenya ja clarament l’espai exterior 
i els accessos al complex parroquial. El més important és que, malgrat la 
senzillesa i petita dimensió del projecte, es generen uns recorreguts més 
complexos que a les primeres idees que marquen tant el moviment dels 
feligresos per l’exterior del recinte com el del sacerdot a l’hora de dirigir 
la litúrgia.

Els dos edifi cis formen una L que clou un espai que serveix d’accés al recin-
te. Per tant, l’accés a l’església ja no es produeix pel tester (trencant la con-
vencionalitat), sinó que es fa pel lateral est. Des del carrer es marca un camí 
de lloses de formigó que es dirigeix cap a la doble porta d’entrada i que 
es bifurca poc abans d’arribar-hi per a dirigir-se a l’edifi ci dels despatxos 
parroquials. Tot i així, al tester sud es mantenen les portes que permeten 
obrir per complet la nau per a actes multitudinaris.

A l’interior, el presbiteri queda comunicat directament amb la sagristia a 
través del pas cobert. D’aquesta forma es diferencia el recorregut del sacer-
dot del dels fi dels, que acaben confl uint als despatxos parroquials.16  

Sembla que es preveu un espai mínimament enjardinat que transformi 
aquest espai en un lloc més amable per al veïnat del Verdum i es troben 
ja defi nits els elements interiors que es dissenyen. L’altar i la pila d’aigua 
beneïda es descriuen als plànols i es dibuixen altres elements com el sagrari 
o la creu que presideix l’altar. Continua cridant l’atenció, però, la falta de 
referències exteriors (una creu, una imatge, un campanar o una espada-
nya...) que assenyalin que ens troben en un espai consagrat. Ni tan sols una 
inscripció a la façana de l’església amb el nom de la parròquia. A la compo-
sició general continua prevalent per sobre de tot la senzillesa i l’austeritat, 
valors tots dos d’una extrema modernitat.

16  De certa forma encara es diferencia molt clarament la jerarquia eclesiàstica dels se-
glars. Si bé l’església provisional de Sant Sebastià es va construir abans del Concili Vaticà II, 
alguns signes d’obertura s’entreveuen pel que fa a la distribució dels espais.
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Segon projecte _ Segona versió_Febrer de 1959

Coincidint amb l’inici de les obres, es realitzen certs canvis i s’acaben de 
determinar alguns elements accessoris que formen part del contingut do-
cumental de la segona versió del projecte. Amb aquesta versió, s’adjunta 
una breu memòria explicativa i un pressupost amb el que treballa el con-
tractista i on s’especifi quen els elements i materials amb que es construirà 
la parròquia provisional de Sant Sebastià. 

La intenció de Mn. Juncà i del Bisbat és poder disposar el més aviat pos-
sible de l’església, per tant, s’inicien les obres del barracó de fusta, que es 
construirà ràpidament i servirà com a església abans que s’acabi de cons-
truir tot el conjunt. D’aquesta forma es pot treballar en l’altre edifi ci i en els 
elements accessoris d’una forma més pausada un cop superada la urgència 
inicial.17

17  Martorell i Bohigas publiquen que la construcció es va realitzar en 3 mesos a la revista 
Cuadernos de Arquitectura núm.45  (COACB 1961). Tot i així, els documents gràfi cs i escrits que 
es conserven a l’arxiu MBM (AHCOAC) daten el disseny i realització d’alguns elements al novem-
bre de 1959, per tant, la fi nalització del conjunt es va allargar uns mesos més.

Obres de construcció del barracó de l’església. Entramat 
i encavallades de fusta, façanes lleugeres de plafons de 
Durisol i coberta de plaques d’Uralita. Les obres s’inicien 
el mes de gener amb la primera versió del projecte, que 
es corregeix en el procés d’obra.

Segon projecte, segona versió. Veure Annex 4. Arxiu 
MBM.
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L’estructura de fusta del barracó de l’església es manté invariable, així com 
la coberta, el disseny de les façanes i les obertures. Les dimensions i pro-
porcions tant de la nau com del presbiteri es conserven i es detalla amb 
més cura el paviment de llates de fusta del presbiteri, on s’introdueix una 
segona tarima que eleva una mica més l’espai que ocupa l’altar. Les portes 
del tester sud s’unifi quen i s’acaben de precisar els dissenys dels elements 
accessoris de la litúrgia i el mobiliari.

L’edifi ci dels despatxos parroquials es desplaça dos mòduls cap al sud. 
Aquest és un canvi lògic, ja que havia quedat sense resoldre satisfactòri-
ament l’encontre entre el pas cobert que uneix els dos edifi cis i el barracó 
de l’església. Ara, el punt de contacte es produeix just al límit entre la nau 
i el presbiteri. D’aquesta forma es manté la simetria interior entre les dues 
façanes i les entrades de llum són iguals a ambdós costats. La porta d’accés 
al pas cobert té la seva equivalència a l’altra façana amb un panell opac.

Pel que fa a la distribució interior, no varia; tan sols es preveu un accés direc-
te des de l’exterior al despatx. En aquesta versió del projecte hi apareixen 
els emmarcats de les fi nestres en formigó prefabricat.

Josep Maria Martorell en una visita a les obres de cons-
trucció del barracó. A la imatge s’hi observen les capes 
que composen la façana: enllistonat interior i plaques 
de Durisol exterior. Entre les dues capes es preveia aï-
llament tèrmic.

Primeres celebracions un cop fi nalitzada la construcció 
del barracó de fusta l’hivern de 1959. En conjunt parro-
quial, però, encara va trigar uns mesos en fi nalitzar-se.
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Mn. Cardoner i Mn. Juncà, vicari i rector de Sant Sebastìa 
respectivament, davant de la creu monumantal de formi-
gó del complex parroquial.

L’espai exterior manté la seva confi guració: un espai enjardinat amb uns 
passos pavimentats que condueixen a les portes de l’església i dels des-
patxos parroquials. Una creu de formigó de quatre braços presideix l’accés 
al recinte. Es tracta d’una creu fragmentada, un exercici d’abstracció geo-
mètrica que rep als fi dels mostrant una modernitat única al context obrer 
del barri del Verdum. Ara sí, en certa manera, es marca amb un símbol el 
complex parroquial, amb la creu s’assenyala la sacralitat del lloc i s’identi-
fi ca l’edifi ci amb el que és: una església. La lleugeresa del barracó de fusta 
contrasta amb la contundència i de la creu de formigó, que esdevindrà un  
símbol que roman a la memòria del barri més enllà que la pròpia església 
provisional.

Aquesta segona versió del projecte és la que serveix de base per a iniciar 
les obres a principis de l’any 1959. 

Segon projecte, segona versió. Veure Annex 4. Arxiu 
MBM.
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El complex parroquial provisional de Sant Sebastià foto-
grafi at per Francesc Català-Roca.

Els dos volums del complex parroquial contraposats: la 
lleugeresa de l’estructura de fusta de l’església front a 
la massivitat i solidesa del volum dels despatxos parro-
quials.

Fons fotogràfi c F. Català-Roca - Arxiu Fotogràfi c de l’Ar-
xiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Sant Sebastià construïda_Gener-Novembre de 1959

La construcció de l’església provisional de Sant Sebastià s’inicia ofi cialment 
el 20 de gener de 1959 i el bon ritme de les obres fa que pogués ser inau-
gurada l’1 de març del mateix any.18

El resultat fi nal difereix poc de la segona versió presentada el més de fe-
brer19; només s’obre una petita fi nestra a la sagristia (que no tenia llum natu-
ral), es modifi ca lleugerament el servei i s’augmenta l’aforament a la nau de 
l’església. Un pressupost fi nal i una memòria constructiva confi rmen aquest 
fet, així com registren també els elements accessoris interiors i exteriors 
i el mobiliari que no estaven contemplats al projecte d’inici de les obres. 
En aquest document es descriuen i detallen els elements constructius que 
acaben donant les dimensions i l’aspecte fi nal al conjunt parroquial.

Bàsicament, els treballs al barracó de l’església són de fusteria: estructura 
(pies derechos de 3,30m) i tancaments (placas de Durisol 25x142x10cm so-
bre entramado de madera). El fals sostre també és de fusta (listones de ma-
dera de Flandes), així com l’entarimat del presbiteri. La gelosia de façana 
es realitza fi nalment amb fusta (marcos de 75x150cm y de 275x150cm para 
cristales) amb parts practicables per a permetre la ventilació. El pressupost 
indica que els vidres de les gelosies són de color amarillo catedral, tot i 
que a les fotografi es sembla que hi ha dos colors20. La coberta, tal com es 
preveia al projecte es realitza amb plaques ondulades de fi brociment (tipus 
Uralita), així com els timpans dels testers.

L’obra de paleta es limita als paviments (15cm de hormigón y embaldosado 
con hoja cerámica Piera y peldaños con rasillas vistas 3cm), a l’envà corbat 
de maó de pla al fons del presbiteri i a la construcció de l’edifi ci dels des-
patxos parroquials.

18  El martiri dels temples. Josep M. Martí Bonet. Arxiu Diocesà de Barcelona 2008. 
Pag.191. La inauguració va ser només del barracó de fusta, ja que la resta del complex es va anar 
construint més lentament durant l’any 1959.

19  Del resultat fi nal construït es conserven al AHCOAC un grapat de fotografi es realit-
zades per Francesc Català-Roca l’any 1960 i una planta dibuixada a tinta que es van fer servir per 
a les publicacions on apareix l’església de Sant Sebastià. D’altra banda, altres autors i veïns del 
barri han registrat durant anys amb fotografi es l’església i els actes que s’hi duien a terme.

20  Les fotografi es són en blanc i negre i no permeten distingir els colors de les vidrieres. 
Tampoc no hi ha més referencies respecte els colors dels vidres.
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Acte de consagració de l’església provisional al març 
de 1959. La processó va sortir de la parròquia de San-
ta Engràcia per a enfi lar-se pel vessent del turó fi ns a 
l’emplaçament de la nova parròquia de Sant Sebastià. 

El complex parroquial provisional de Sant Sebastià com-
pletament fi nalitzat a fi nals de 1959.

És interessant el treball de disseny dels elements accessoris i de mobiliari 
que es realitza durant l’obra. Per part de Martorell i Bohigas, es dibuixen 
i detallen elements com l’altar, el sagrari o la pila d’aigua beneïda (que es 
realitzen en formigó) o els bancs, la creu o els canelobres que es realitzen 
en fusta. En el disseny d’aquests elements prima, per sobre de tot, una 
senzillesa i una austeritat pròpies de l’arquitectura moderna. Es perd tota 
fi guració en la decoració interior de l’església, que passa a ser la pròpia 
geometria del contenidor i els elements de formes bàsiques pures (prismes 
i cilindres) que confi guren els elements accessoris a la litúrgia.  

A continuació es detallen els pressupostos presentats pel contractista al 
fi nal de l’obra.

-Obras realizadas para la construccción de u pabellón destinado a capilla de 
24x9 metros con una superfície de 216m2:    
418.539,05pts

-Obras realizadas para la construcción de un edifi cio anexo destinado a sa-
cristía y despatxos parroquiales:     
129.210,28pts

-Obras realizadas en Trabajos varios en el solar exterior de la capilla provisional:  
      38.844,72pts

Coste total:      
586.594,05pts

L’església provisional de Sant Sebastià del Verdum va adquirir ràpidament 
un cert renom entre la crítica cultural del moment i les fotografi es que Cata-
là-Roca va fer-ne van ser publicades tant a Cuadernos com a altres revistes 
d’àmbit estatal. El reconeixement en el barracó de Sant Sebastià per part 
de la crítica cultural d’una modernitat certament radical va atraure, fi ns i tot, 
visitants al lloc. Entre els veïns del barri, no cal dir-ho, es van despertar tota 
una sèrie d’opinions, majorità riament en contra de l’estètica massa pobra 
de l’església. 
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El complex parroquial provisional de Sant Sebastià va 
esdevenir un veritable “centre de barri” on s’hi desen-
volupaven tot tipus d’activitats veïnals.

L’interior del barracó de l’església permetia l’ús conven-
cional i actes populars amb una distribució menys rígida.

Los arquitectos Bohigas y Martorell construyeron una capilla provisional, muy sencilla 
por ser provisional, en Verdún; la gente de este barrio es muy humilde, de aluvión, 
con poquísima formación, pero tiene este gusto todavía innato en el pueblo español 
por la fachada (gusto por la fachada que ya observamos en el siglo XVI, en el que 
se llevaban los vestidos muy arreglados por delante y por detrás sin nada, porque la 
capa lo tapaba). La cuestión es tener una gran fachada y que sea bonita, idea espa-
ñola que difícilmente nos podremos sacar de encima. Pues bien, esta misma gente, 
cuando vio aquella iglesia tan sencilla, con aquellos ladrillos vistos detrás del altar, 
dijeron al señor cura párroco: “No puede ser, ya le daremos dinero; pinte esos ladri-
llos, píntelos, ponga aquí unas fl orecitas, alguna cosa que sea más rica”.

La gente lo pidió. Bien; el cura párroco tuvo la buena idea de decir: “Ya lo pensa-
remos; hay que ver qué pinturas ponemos”. Dar tiempo al tiempo, un método muy 
efi caz. Llegaron los señores de Barcelona a visitar aquella iglesia y dijeron: “Nos han 
dicho que han hecho aquí una iglesia moderna muy sencilla”. Llegaba un domingo 
un coche, al domingo siguiente tres coches, también llegué yo, pobre de mí. La 
gente empezó a darse cuenta que venía gente a ver aquella iglesia, precisamente 
porque tenía aquellos ladrillos sin pintar y entonces, fruto de una educación, la gente 
dijo que no los pintaran, que estaba muy bien. Ahora aquella misma gente que había 
atacado aquella pobreza, simplicidad, austeridad (la palabra me importa poco, por-
que vamos a un nominalismo por desgracia a veces demasiado frecuente), a través 
de una sabia educación por parte del señor cura párroco, comprendió que en aque-
llos ladrillos vistos, obra más sincera que todas las fl orecillas que se pudieran pintar 
encima, había una belleza, y ahora ellos pueden rezar en aquella iglesia.

Mn. Antoni Borràs (Conversaciones de arquitectura religiosa. Octubre 1963)

Un cop inaugurat el centre parroquial defi nitiu de Sant Sebastià del Verdum 
al carrer Viladrosa l’any 1968, el barracó provisional es va continuar fent ser-
vir com a taller de formació per a l’obra social vinculada a la parròquia. Des-
prés d’algun intent per a ampliar-lo a fi nals dels anys 7021, es va enderrocar 
als anys 80 amb la obertura defi nitiva de la Ronda de Dalt i la construcció 
del centre de formació professional que ocupa actualment el solar i que és 
obra també de l’estudi MBM.

21  1978. Projecte de reforma i ampliació per al taller-escola Barceloneta, secció Verdum. 
MBM Arquitectes.
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Presbiteri de l’església provisional de Sant Sebastià.

- Fotografi at per Francesc Català-Roca poc després de 
fi nalitzar l’obra per a l’article publicat a la revista Cuader-
nos del COACB.

- Fotografi a de l’arxiu parroquial amb tots els elements 
litúrgics i el mobiliari que s’hi van instal·lar per a l’ús quo-
tidià de l’espai.
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EL BARRACÓ DE SANT JOSEP OBRER

La Trinitat Nova

El planejament de 1957 aprovat per l’Ajuntament de Barcelona per al 
sector nord de l’antiga vila de sant Andreu i els terrenys de la barriada de la 
Trinitat confi gura el que més endavant es batejà com a Trinitat Nova1. És un 
planejament que va arribar tard, amb la intenció d’urbanitzar i legalitzar un 
barri que ja s’havia començat a construir anys abans amb diverses actuacions 
públiques d’urgència. Els terrenys de la Trinitat Nova eren bàsicament 
antics camps de vinyes pràcticament abandonats a la falda de la serralada 
de Collserola. El preu del sòl era molt barat comparat amb altres àrees de 
la perifèria, en part per la mala qualitat del sòl i en part per la situació de la 
principal subestació elèctrica i les torres d’alta tensió que abastien el nord 
de la ciutat. A més, el barri quedava segregat del nucli habitat més proper 
(La Trinitat Vella) per la via del ferrocarril i la prolongació de l’Avinguda 
Meridiana, que s’habia convertit en un dels principlas accessos a la ciutat.

El Patronato Municipal de la Vivienda i la Obra Sindical del Hogar van 
començar a bastir els primers grups de blocs entre 1953 i 1955. Després es 
van iniciar les actuacions del Instituto Nacional de la Vivienda que, des del 
1955 va anar realitzant diverses actuacions fi ns a completar la construcció 
del barri el 1963.

Es tractava doncs d’un barri amb una certa heterogeneïtat, construït a 
pedaços, amb carrers sense urbanitzar i amb agrupacions de blocs molt 
sovint aïllades entre sí degut a la complexitat de la orografi a. Era un barri 
construït per a allotjar a un gran nombre de barraquistes que s’havien 
instal·lat a la dècada dels 40 a la muntanya de Montjuïc i al Somorrostro 
i que, amb les primeres iniciatives d’obra pública de l’Ajuntament de 
Barcelona (ampliació del port i l’aeroport i obertura del passeig marítim) 
havien estat desallotjats.

L’objectiu del Pla Parcial de l’any 57 era estructurar un barri que s’estava 
convertint en una espècie d’infra-ciutat dormitori sense els mínims serveis i 
amb una important manca de salubritat. En aquest sentit, l’obra del Bisbat i 
la planifi cació parroquial del territori tenien tant l’esperit cristianitzador del 
moment i la voluntat de generar un barri ben estructurat. És per això que a 
l’Informe sobre nuevas parroquias que redacten Mn. Juncà i Mn. Puga es té 
una especial cura a consolidar el barri de la Trinitat Nova amb una parròquia 
pròpia independent de les de Santa Engràcia o Sant Sebastià.

1  La Trinitat Nova ocupa els terrenys als peus dels Turons de Torre Baró i de les 
Roquetes de la barriada de la Trinitat, separada del nucli antic del barri pel traçat de les 
antigues línies de ferrocarril i la obertura de l’Avinguda Meridiana.

Pla d’urbanització de la Trinitat Nova. 1957. Es reserva 
una illa sencera per a equipaments de barri, amb la pre-
visió de la construcció d’un gran centre parroquial. En 
aquesta illa es construirà l’església provisional, tot i que 
no en la posició que li reservava el planejament.
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Les primeres misses a la parròquia de Sant Josep Obrer 
es celebraven al carrer, fent servir un petit local del carrer 
Palamós d’improvisat presbiteri.

El juliol de 1959, Mn. Joan Armengol és designat ecònom de la nova 
parròquia de Sant Josep Obrer2. Armengol era amic personal de Mn. 
Juncà, responsable de la veïna parròquia de Sant Sebastià que en aquells 
moments estava en plena construcció del complex parroquial provisional a 
la Via Favència. La connexió entre les dues parròquies és evident, tant per 
l’entorn proper i les necessitats urgents dels barris, com per la relació entre 
els personatges que hi ha al darrera de les seves construccions.

Anteriorment a la designació ofi cial de Mn. Armengol, el Bisbat havia 
aconseguit la cessió d’un petit local comercial als baixos d’un dels nous 
edifi cis del Instituto Nacional de la Vivienda per a que servís d’església 
provisional. El local era tan petit que les misses de diumenge s’havien de 
fer a l’exterior, col·locant l’altar a la porta del local i amb tots els feligresos 
de peu al carrer Palamós. Altres cops, igual que havia passat al Verdum, les 
celebracions es feien aprofi tant alguna placeta, amb els inconvenients que 
suposa confi ar en la meteorologia3.

Tal com diu el full diocesà de l’1 de maig de 1960: 

La nueva Parroquia de San José Obrero, de unos 11.000 feligreses, está hoy de fi esta. 
Su Santo Patrón no podrá todavía recibir la veneración de los feligreses por cuanto no 
existe ni imagen ni iglesia. El párroco llegó a la joven parroquia en agosto pasado y 
durante este tiempo se ha visto precisado a celebrar la santa Misa en la calle. Durante 
la semana se celebra ésta en una pequeñísima habitación. (…) La asistencia religiosa 
está todavía limitada por la falta de templo y locales propios para la organización 
de las diversas actividades que han de encauzar la vida religiosa de la feligresía. San 
José Obrero tendrá, como fruto del trabajo de estos feligreses, una parroquia que 
verá en él el modelo, el ejemplo y la ayuda para santifi car a este mundo laboral que 
lo ha escogido como celestial Patrono.4

El planejament de 1957 reservava una gran parcel·la, una illa sencera 
delimitada pels carrers Palamós, La Fosca, La Pedrosa i Chafarinas que havia 
de servir de centre cívic del barri amb mercat, un edifi ci administratiu i una 
gran església amb centre parroquial. El 23 de juliol de 1959, l’Arquebisbe 
de Barcelona, Gregorio Modrego, fa arribar a l’Alcalde un escrit on s’insta 
l’Ajuntament a cedir part dels terrenys de l’esmentada parcel·la al Bisbat 
per a la construcció d’un centre parroquial provisional5. Aquests terrenys, 

2  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009. Per part de membres de la parròquia es fa constar “l’atreviment” 
que va suposar a l’època batejar la parròquia amb el nom “obrer”, amb les connotacions que 
això comporta. 

3  Es feia servir un solar reservat per a zona verda a la cantonada entre el carrer Palamós 
i la Via Favència. Una creu de ferro marca, actualment, el lloc on es realitzaven les celebracions a 
l’aire lliure. 

4  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009.Extracte del full diocesà de 1 de maig de 1960.

5  (...) Pero no hay en toda aquella extensa demarcación parroquial iglesia alguna, ni 
local para habilitarlo para tan sagrada y benefi ciosa misión, ni dispone este Obispado de terrenos 
para construir en ellos el templo y dependencias parroquiales; y, no obstante, la prestación del 
ministerio parroquial es allí sumamente apremiante, ya que las parroquias vecinas no pueden en 
manera alguna atender a aquellos humildes feligreses, por la distancia que les separa de ellas, y 
por tener  ya en sus respectivas parroquias excesivo número de fi eles.
Al considerar todas estas difi cultades, para realizar allí un apostolado parroquial, que no admite 
dilaciones, me siento hondamente alentado y confi ado al saber que el Excmo. Ayuntamiento 
tiene allí en propiedad toda una manzana de terreno, delimitada por las calles Palamós, La Fosca, 
La Pedrosa y Chafarinas, para ser destinada a Centro Cívico, y tengo la seguridad de que, al 
reservar aquella manzana para servicios públicos, el Excmo. Ayuntamiento, con certera visión de 
tales servicios, habrá previsto entre ellos los servicios religiosos, que tanto enaltecen y favorecen 
todos los demás.
Confi adamente, pues, pongo a la consideración de V.E. todo lo expuesto, con el ruego de 
que se digne a someterlo a la Excma. Corporación Municipal, a fi n de que por ella se tome el 
acuerdo de cesión a este Obispado de cincuenta mil palmos cuadrados de terreno de aquella 
manzana de propiedad municipal, para construir en él el templo y dependencias parroquiales 



EL BARRACÓ DE SANT JOSEP OBRER

SERGI LOIS ALCÁZAR59

Document enviat per part del bisbat a l’Ajuntament per 
a aconseguir la cesió del solar on es construirà l’església 
provisional. La parcel·la està dins la illa d’equipaments 
delimitada pel pla del 57.

aproximadament uns 1.900m2 es situen a l’extrem oposat on en principi 
es preveia la situació de l’església. Possiblement l’emplaçament proposat 
pel Bisbat s’ajustava més a les necessitats que en aquell moment tenia la 
nova parròquia. El nou emplaçament per a l’església de Sant Josep Obrer 
es troba més a prop dels espais que inicialment havia ocupat la parròquia 
(el local i la placeta) i dels blocs d’habitatges acabats d’inaugurar. A més, al 
solar hi havia alguns barracons aixecats durant la construcció dels habitatges 
i que van servir per a allotjar part del programa parroquial. L’Ajuntament no 
va trigar a cedir els terrenys i poc després es va començar a treballar en el 
projecte d’un barracó que acollís, no només la funció d’església sino també 
la de sala de reunions, de catequesi o d’escola improvisada.  

El diumenge 31 de juliol de 1960 es va inaugurar l’església provisional de 
Sant Josep Obrer al barri de la Trinitat Nova de Barcelona. Dies abans, 
el rector de la parròquia Mossèn Joan Armengol havia convidat a l’acte 
a l’arquitecte autor del projecte, Josep Maria Martorell, agraint-li la seva 
tasca6. Martorell no va poder assistir i s’excusava pel resultat fi nal de l’obra7, 
potser massa modesta pel seu gust o per les possibilitats inicials que hi havia 
de construir un gran centre cívic que ocuparia una illa sencera del barri i que 
mai es va arribar a dur a terme. Les difi cultats econòmiques i la urgència van 
fer que els arquitectes projectessin un barracó d’una modèstia extrema, 
però no per això exempt de qualitats arquitectòniques i plàstiques.  

de la mencionada Parroquia de San José Obrero, siendo de gran conveniencia en atención al 
futuro desarrollo de aquella parroquia, que el terreno que se ceda sea el de la parte sur de 
la manzana, o sea, el señalado con trazos rojos en el plano que, para más rápida ilustración 
del Excmo. Ayuntamiento, me complazco en acompañar. (…) Amb aquestes paraules es dirigeix 
l’Arquebisbe Modrego a l’alcalde de Barcelona per a solicitar la cesió dels terrenys que han 
d’acollir la parròquia provisional.
Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del Pino González. 
Barcelona 2009.

6  …El dia 31 de juliol a les 6 de la tarda vindrà el Sr. Bisbe per beneir el local que servirà 
d’església provisional… Estaria molt content que ens afavorís amb la seva presència així com 
també el Senyor Ribadulla que ha intervingut també en la realització d’aquest edifi ci. Aprofi to 
aquesta oportunitat per agrair-li de tot cor l’interès amb que s’ha pres la construcció d’aquesta 
petita, diguem-ne, església provisional. Carta de Mn. Joan Armengol 28/07/1960. Arxiu MBM. 

7  …Em serà completament impossible ser a Barcelona el diumenge 31… Espero que 
si Déu vol, quan enfoquem l’estudi de les edifi cacions defi nitives puguem arribar a uns resultats 
que a tots plegats ens deixin més satisfets. Carta de JM Martorell 30/07/1960. Arxiu MBM.
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El projecte_Primavera de 1960

Pel que fa al projecte de Sant Josep Obrer, a diferència de Sant Sebastià, es 
tracta d’una obra pràcticament desconeguda i oblidada pel propi despatx 
de Martorell i Bohigas; una obra “menor” que passa desapercebuda. 
La documentació és escassíssima i no té ni tan sols un apartat específi c 
dins la documentació de l’arxiu MBM que es conserva al AHCOAC. La 
documentació gràfi ca i escrita del projecte es troba repartida en dues 
carpetes8 que recopilen informació d’altres projectes no realitzats o de 
poca rellevància. Del projecte de Sant Josep Obrer es conserva un únic full 
amb un dibuix de planta i l’alçat principal.

Amb tota seguretat, Mn. Armengol va entrar en contacte amb Josep Maria 
Martorell gràcies a Mn. Juncà durant les obres de construcció de l’església 
provisional de Sant Sebastià. En el cas de la parròquia de Sant Josep Obrer, 
la urgència i la precarietat eren encara més punyents que en el cas anterior. 
El pressupost i els mitjans tècnics eren gairebé nuls. L’església provisional 
s’havia de construir amb l’ajut i la mà d’obra dels propis veïns del barri 
i es volia aprofi tar part del material sobrant de la construcció dels blocs 
d’habitatges del INV (bàsicament ciment i totxanes) per a aixecar el temple.

L’illa destinada a equipaments segons el planejament tenia un pendent 
pronunciat. El solar que va cedir l’Ajuntament es situa a la cota més baixa, 
al llarg del carrer Palamós. En paral·lel al traçat del carrer s’aixequen uns 
barracons d’obra (alguns d’ells mig derruïts) que generen una espècie de 
façana espontània, sense dissenyar, i que deixen un espai prou ampli a la 
cantonada amb el carrer de La Pedrosa per a aixecar un barracó que serveixi 
d’església provisional però també de sala per a reunions o per la catequesi.

Com en el cas de Sant Sebastià, es tracta d’una edifi cació amb una vocació 
no només religiosa sinó també social. L’espai que han de dissenyar els 
arquitectes ha de ser el més neutre possible, per a poder adaptar-se a les 
necessitats urgents del barri.

El projecte de barracó provisional es desenvolupa durant la primavera de 
1960 (possiblement entre abril i maig). Es tracta d’un cos d’uns 6,50x17m 
amb coberta a dues aigües. L’estructura està formada per 9 pòrtics amb 
pilars d’obra i encavallades de fusta que cobreixen els 6m de llum interior. 
Les façanes d’obra de 15cm tanquen un espai rectangular i diàfan de poc 
més de 100m2 que ha de servir per a les múltiples funcions que necessita 
la parròquia.

La nova parròquia es construeix en paral·lel al carrer Palamós, seguint 
l’alineació dels barracons d’obra. L’accés a l’església es produeix, per tant, 
pel lateral. A la façana principal s’obren 3 portes de mides diferents que 
donen accés a la nau. Una d’elles (la de majors dimensions) es situa a prop de 
l’altar per a obrir l’església a l’exterior els dies de celebracions importants. 
Les fi nestres també tenen mides diferents, potser per a aprofi tar fusteries 
existents. Els forats en façana són petits (més econòmics) i deixen molt poc 
marge per a dissenyar un joc de llums com s’havia fet a Sant Sebastià. Aquí 
les fi nestres són senzillament per ventilar i il·luminar sufi cientment l’interior. 

És el projecte d’un barracó realment senzill, sense cap tipus de pretensió 
més enllà de l’estrictament funcional, que refl ecteix una escassetat i una falta 
de mitjans econòmics que porten a Martorell i Bohigas a adoptar solucions 
d’una extrema simplicitat. L’estructura és prou elemental com per poder 
aixecar-la sense mitjans mecànics que encareixin l’obra. La distància entre 

8  Carpetes “varis” V217 i V227 de l’arxiu MBM. AHCOAC.

Projecte. Veure Annex 4. Arxiu MBM.

Situació del solar abans de les obres. Hi ha les restes 
dels barracons de les obres de construcció dels habitat-
ges de l’INV.



UNA ESGLÉSIA D’URGÈNCIA
LA CONSTRUCCIÓ DEL PASSAT IMPERFECTE DE LA PERIFÈRIA DE BARCELONA

TREBALL FINAL DE MÀSTER MPIA 62

pòrtics és de tan sols 2,10m i l’alçada interior no arriba als 3,50m. Es preveu 
un fals sostre de suro que vingui a resoldre l’acústica de la sala i un senzill 
paviment de formigó. Els arquitectes s’atreveixen a incloure una coberta de 
xapa de zenc, però com altres coses, quedarà només en projecte.

Com en el cas del projecte de Sant Sebastià, res fa pensar, des de l’exterior, 
que el barracó és una església. S’han esborrat tots els símbols i clixés que 
tradicionalment han anat arrossegant els edifi cis religiosos. És un edifi ci 
petit comparat amb les blocs d’habitatges que l’envolten. El seu aspecte 
exterior és extremadament humil i interiorment no s’intueix cap jerarquia 
d’espais. No hi ha separació entre la nau i el presbiteri; no hi ha cap simetria 
forçada ni cap recorregut que creui axialment la nau entre l’accés i l’altar. És 
simplement un espai cobert on reunir-se.

Al costat del barracó principal es preveu la construcció d’un altre local, molt 
més petit, de planta quadrada i coberta també a dues aigües. És un espai 
d’uns 15m2 que ha de servir, probablement, de sagristia, despatx parroquial 
i magatzem. Un petit barracó encara més humil que el germà gran. Tot i 
dins aquesta extrema simplicitat, s’entreveu la voluntat dels arquitectes per 
generar un conjunt de volums separats amb traces hereves del projecte de 
Sant Sebastià, tot i que en aquest cas, molt menys sofi sticades. La relació 
entre ells ja no delimita un espai semipúblic sinó que més aviat és un pas 
estret que permet accedir a l’interior de l’illa, que es reserva com a zona de 
jocs dels joves del barri.

Obres de construcció del barracó de l’església de Sant 
Josep Obrer. Encara no s’hi han realitzat els canvis que 
més endavant li donaran la confi guració defi nitiva.
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SANT JOSEP OBRER_primavera 1960
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La construcció_Estiu de 1960

Amb el projecte que presenten Martorell i Bohigas a Mn. Armengol es 
redacta un petit pressupost. El barracó es construeix durant el mes de 
juliol de 1960, aprofi tant els dies de descans dels veïns del barri que van 
col·laborar en la construcció. La mà d’obra, per tant, és poc qualifi cada i cal 
simplifi car al màxim els detalls. La intenció del rector és aprofi tar gran part 
dels materials de construcció que té a l’abast i les aportacions dels veïns de 
la Trinitat Nova; sobretot, portes, fi nestres i mobiliari que s’han d’encabir al 
projecte de la millor manera possible. 

Ja ben iniciada l’obra, s’introdueixen alguns canvis que acaben afectant 
l’edifi ci construït. Aquests canvis queden anotats a mà sobre el dibuix del 
projecte, sense passar a net; fet que fa pensar en l’espontaneïtat i el treball 
directe en obra que van realitzar els arquitectes.

El fet més rellevant és que s’uneixen els dos barracons projectats per a 
formar un únic edifi ci. D’aquesta forma la circulació entre els dos barracons 
es fa a través d’un passadís cobert amb una escala que salva el desnivell 
existent. El barracó petit es farà servir de capella del Santíssim per a les 
misses de diari (de menor afl uència que les dominicals) i la sagristia es 
construeix just al darrera, donant a un petit pati. El conjunt capella-sagristia 
s’acabarà construint aprofi tant part dels barracons existents de les obres de 
construcció dels habitatges del INV. Es conserva la coberta a una aigua de 
l’estructura existent i s’afegeix el mòdul posterior de la sagristia així com els 
tancaments del pati. 

L’altre canvi important es dóna al barracó de l’església. Dos pòrtics sencers 
s’obren en façana al costat de l’altar amb unes portes plegables que 
permeten obrir generosament l’església pel lateral9. D’aquesta manera, 
l’altar es pot moure al límit entre l’interior de la nau i el carrer Palamós, per 
a poder celebrar les diades amb els fi dels aplegats a l’exterior. 

La realització d’aquesta obertura, amb una llinda de ferro10 que salva una 
llum de 4m i que serveix per estintolar un pòrtic, junt amb la construcció 
d’un petitíssim servei a la sagristia, va fer encarir l’obra i, per tant, es van 
haver de fer algunes retallades que van deixar el barracó amb un aspecte 
encara més humil i auster del que es preveia. Es substitueix la coberta de 
zenc per una de plaques d’Uralita i es suprimeix el fals sostre, deixant vistes 
les encavallades de fusta. Les fi nestres són majoritàriament reutilitzades 
o fetes pel fuster del barri. La il·luminació interior es soluciona amb uns 
senzills fl orescents penjats.

9  El barracó s’havia començat a construir segons el projecte, per tant, va caldre 
enderrocar un tram de façana i estintolar part de l’estructura per a realitzar la nova obertura. 
Veure fotografi a.

10  Segons el pressupost presentat: “Dintel de Hierro 400x27 (...) Puerta de entrada para 
colocación de altar 4 hojas practicables con aplacado delgas madera pino 1ª calidad”. Arxiu 
MBM. AHCOAC.

Església provisional de Sant Josep Obrer. Vista d’una ce-
lebració a l’exterior.

Església provisional de Sant Josep Obrer. Interior.

Construcció. Veure Annex 4. Arxiu MBM.
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SANT JOSEP OBRER_construïda
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L’enginy davant l’escassetat és ben palès al disseny del mínim mobiliari per 
a la parròquia. Al projecte de Sant Sebastià s’havien dissenyat pràcticament 
la totalitat dels elements accessoris i de mobiliari (altar, pila d’aigua, 
canelobres, bancs...) i s’havien pogut realitzar amb uns materials força 
nobles (formigó, llautó, fusta de pi de Flandes...). Per contra, al barracó 
de Sant Josep Obrer, el disseny es limita a l’altar i al confessionari que 
s’instal·là a la cantonada esquerra de la part posterior de la nau. L’altar es 
redueix a una humil taula de fusta feta amb una porta que va cedir una 
veïna i unes potes formades per llistons de fusta de pi. El confessionari 
aprofi ta un panell de fusta de pi i fa servir els mateixos llistons de l’altar per 
a formar una estructura de fusta que doni rigidesa a la peça.

La senzillesa de l’interior es refl ecteix a l’exterior. No es construeix cap 
senyal exterior; ni creu, ni campanar, ni espadanya, ni cap imatge del 
patró o res més del que sigui estrictament necessari. Les façanes són 
emblanquides amb calç. La principal, al carrer Palamós, té un sòcol pintat 
i una franja pavimentada amb formigó que fa de vorera. Les fi nestres es 
pinten de blau elèctric, potser per a donar un punt d’alegria popular dins 
de tanta austeritat.

El resultat fi nal no s’allunya de la imatge d’un magatzem agrícola, o d’un 
estable pel bestiar. Una imatge molt allunyada del que tradicionalment ha 
estat una església, però segurament una imatge molt propera als veïns del 
barri, gent vinguda dels camps de Castella i Andalusia en busca de feina a 
la gran ciutat. 

Els canvis i el resultat fi nal queden registrats en un pressupost que presenta 
el contractista11. El pressupost inicial presentat és de 122.072,87ptes però, 
tot i les retallades, acabarà pujant a 129.040ptes, pràcticament el mateix 
que va costar només el volum de la sagristia de Sant Sebastià.

11  Presupuesto de construcción de un barracón para necesidades de culto de la 
parroquia de San José Obrero. Barrio de la Trinidad. Barcelona.   Arxiu MBM. AHCOAC.

L’església de Sant Josep Obrer és l’únic cos construït del 
planejament d’equipaments públics que pretén dotar 
d’unitat a un barri desestructurat.

Elements de mobiliari. Veure Annex 4. Arxiu MBM.
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Elements de mobiliari de l’interior de Sant Josep Obrer.



UNA ESGLÉSIA D’URGÈNCIA
LA CONSTRUCCIÓ DEL PASSAT IMPERFECTE DE LA PERIFÈRIA DE BARCELONA

TREBALL FINAL DE MÀSTER MPIA 68

El barracó de Sant Josep Obrer va resultar extremadament humil per a certes 
opinions estètiques de l’època i es van aixecar crítiques tal i com estava 
passant amb la parròquia de Sant Sebastià. Algunes d’elles reclamaven al 
bisbe Modrego la construcció d’un temple defi nitiu per a poder disposar 
d’un espai de culte “digne”:

Ilmo. y Rvdmo. Sr:

El que suscribe, […], humildemente y con el debido respeto se permite exponer 
a su Eminencia Reverendísima los hechos siguientes, por creer que su autoridad 
dispondrá lo necesario para la dignifi cación del culto en la Parroquia provisional del 
barrio de La Trinidad.

Con ocasión de haber asistido al entierro de un verdadero niño santo, […], en el 
ambiente amoral de aquel suburbio, el suscrito tuvo la desagradable sorpresa de 
estar presente en el responso rezado en la capilla provisional que sirve de parroquia 
a aquella populosa barriada de La Trinidad, local que carece del más rudimentario 
ornamento, amén de no estar entronizada imagen alguna que proclame la santidad 
del lugar.

El único símbolo de nuestra Fe es una tosca cruz de madera, frente y alrededor de 
la cual, fi eles y sacerdotes elevamos nuestras preces por el eterno descanso del 
niño, […], estando los presentes con el ánimo apesadumbrado por la vergüenza que 
representaba despedir a un ángel desde un templo que era más bien una cuadra que 
no la antesala del Cielo.

Debiéndose celebrar el próximo viernes, día dieciocho la misa funeral, en sufragio del 
alma del difunto niño, no hay duda que asistirán sus numerosos amigos y compañeros, 
llamándole en la oración, para que interceda por ellos, con la Fe ardiente y sencilla 
de los humildes habitantes de aquel suburbio, por lo que respetuosamente el que 
suscribe pide, en nombre de los conocidos de este santo niño, que se adecente la 
capilla de la Parroquia provisional del Barrio de LA TRINIDAD, con motivo de dicho 
acto piadoso, independientemente de los proyectos que es de suponer deben 
existir para la creación de un templo defi nitivo. [...]12 

La parròquia de Sant Josep Obrer, però, no va tenir el mateix ressò que 
el barracó de Sant Sebastià dins el reduït cercle cultural avantguardista 
de Barcelona. El seu aspecte extremadament humil, potser massa proper 
a la construcció vulgar de les barriades de la perifèria el va fer passar 
desapercebut. 

Tot i així, el barracó de Sant Josep Obrer comparteix amb el de Sant Sebastià 
els mateixos mecanismes de projecte i les mateixes idees renovadores per 
a l’espai eclesial modern.  

12  La carta va dirigida a l’Arquebisbe de Barcelona i es va publicar als diaris de l’època. 
L’extracte que es presenta ha estat extret de l’original reproduït a Un sant obrer per a una 
parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del Pino González. Barcelona 2009.
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El complex parroquial_1961

L’equip d’arquitectes Martorell i Bohigas va fer un aixecament previ dels 
barracons d’obra que hi havia al solar del carrer Palamós13. Aquesta 
informació va servir de base per a redactar el projecte del barracó-església 
i per a realitzar el complex parroquial provisional que preveia el Bisbat. 
La intenció era aprofi tar les estructures existents per a donar cabuda a 
les activitats complementàries de la Parròquia, com ara la catequesi, llar 
d’infants o escola maternal.

Tot i que sembla que el resultat fi nal no va satisfer les idees inicials de 
Martorell i Bohigas, poc després de la inauguració de l’església començaran 
a treballar en el projecte del complex parroquial provisional. En aquest cas 
el punt de partida era aprofi tar les estructures mig derruïdes ja existents per 
a construir un nou edifi ci. Es tracta d’un projecte quasi de rehabilitació tot 
i que al fi nal la petjada dels arquitectes potser va ser major que al projecte 
de l’església.

Els barracons del complex parroquial ocupen la façana del carrer Palamós 
des de la capella del Santíssim fi ns a la cantonada amb el carrer de La Fosca. 
El conjunt es planteja com un volum esglaonat que s’adapta al pendent del 
carrer i que construeix la cantonada amb una edifi cació de nova planta que 
tanca la L i genera un pati interior.

Les dues façanes llargues són portants i unes biguetes de fusta cobreixen 
els 4m de llum interior que tenen els barracons. Aquests es subdivideixen 
en vàries sales: l’escola maternal i la llar d’infants, la catequesi, sala de 
reunions i magatzem. El volum de la cantonada conté els serveis i la cuina 
per a l’escola, el vestíbul d’accés al conjunt i els despatxos parroquials. La 
part interior del solar passa a ser un pati pavimentat on es desenvolupen les 
activitats a l’aire lliure que es realitzen al centre.

Els barracons d’obra es transformen en un volum blanc, fragmentat i amb 
una sèrie de fi nestres que marca un ritme regular a la façana. A la cantonada, 
una gàrgola de formigó similar a la de la sagristia de Sant Sebastià marca 
el punt de trobada entre les cobertes inclinades i es genera un tester amb 
una gran potència plàstica. 

Essent un projecte on l’estructura i la distribució pràcticament ja estan 
fetes, hi ha una especial cura en els acabats i les fusteries (detalls que 
no s’havien pogut controlar a l’obra del barracó-església). Es planteja 
la repetició massiva de dos tipus de fi nestres: d’un full i de doble full14. 
Algunes de les portes d’accés són també de vidre i segueixen el ritme de 
les fi nestres. Dins la repetició, alguns elements trenquen el ritme. És el cas 
de l’accés als magatzems des del carrer Palamós; una fi la de sis petites 
obertures quadrades deixa entrar un fi l de llum.  En obra, passen a ser-ne 
tres, formant una espècie de gelosia construïda in situ. Al tester del carrer 
de La Fosca hi ha l’accés al recinte a través d’una àmplia porta de llates 
de fusta de pi pintades de blau i acompanyada d’una gelosia de peces 
quadrades de formigó.

El pressupost del complex parroquial va ser de 142.890ptes15, més del que 
va costar fi nalment l’església inclòs el mobiliari.

13  Carpeta Varis V217. Arxiu MBM. AHCOAC.

14  Indicades a la informació gràfi ca original com a tipus h i g respectivament. Arxiu 
MBM. AHCOAC.

15  Carpeta Varis V227. Arxiu MBM. AHCOAC.

Vista exterior de la llar d’infants. Cantonada entre el ca-
rrer Palamós i el carrer de La Fosca.

Banedicció de l’arquebisbe Modrego del complex pa-
rroquial de Sant Josep Obrer. Pati interior.
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El barracó de Sant Josep Obrer va funcionar com a església parroquial fi ns 
que el 1r de maig de 1982 es va inaugurar just al costat l’església defi nitiva. 
De fet per a la construcció de la nova església es va haver d’enderrocar 
l’última crugia del barracó. Tot i així, l’antic conjunt parroquial provisional va 
continuar funcionant uns anys més per a serveis de la comunitat. Actualment 
encara existeix, tot i que en un important estat de degradació, esperant 
que sigui enderrocat defi nitivament un cop els terrenys tornin a titularitat 
pública.

Complex parroquial. Veure Annex 4. Arxiu MBM.



EL BARRACÓ DE SANT JOSEP OBRER

SERGI LOIS ALCÁZAR71

SANT JOSEP OBRER_locals parroquials 1961
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Elements simbòlics al paisatge del Verdum i la Trinitat Nova

Els barris de la Trinitat Nova i del Verdum són fruit de la immigració massiva 
dels anys 50 i 60. Com a la resta de la perifèria, estan formats per grans 
blocs amb habitatges petits ocupats per famílies nombroses. Com a 
conseqüència, la vida dels nens es feia al carrer i a la muntanya. Bona feina 
de les parròquies de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer va ser acollir a la 
canalla a la catequesi mentre els pares treballaven. Les dues parròquies 
organitzaven regularment i amb molt èxit excursions dominicals al castell 
de Torre Baró, proper als dos barris. Les pujades al castell van quallar de tal 
manera que es van convertir en una de les activitats més concorregudes i 
en una festa comuna de les dues parròquies16.

Per a institucionalitzar les excursions als cims de Collserola, el 20 de 
novembre de 1960 es va beneir la Creu de la Muntanya. La creu estava 
situada a prop del cim del turó de les Roquetes, dominant la vessant que 
ocupen els dos barris. La formaven tres biguetes prefabricades de formigó 
armat amb una base de formigó. Segurament, el disseny de la creu va 
ser quasi espontani, amb la extrema simplicitat que suposa construir un 
element tan bàsic com una creu amb els materials de construcció de que es 
disposava fàcilment en aquell moment; probablement, biguetes sobrants 
de la construcció dels blocs d’habitatges. La creu arribava als 6m d’alçada i 
era ben visible des de la vall.

Molt probablement, al maig de 1962, a prop de la Creu de la Muntanya, es 
va aixecar una columna amb la imatge de la Mare de Déu. La imatge, molt 
senzilla, era obra del sogre de Josep Mª Martorell, Rafael Solanic17. Estava 
recolzada contra dues fi leres de maó massís. Dues biguetes prefabricades 
de formigó armat sostenien la composició com si es tractés d’una columna 
improvisada amb els materials a l’abast.

Tot i que no existeix confi rmació d’aquest fet, amb tota seguretat Martorell 
i Bohigas podrien tenir una relació molt directa amb aquests dos elements, 
tant pels lligams evidents amb les obres (familiars) com per l’actitud de 
construcció sincera i espontània que tenen els projectes de les esglésies 
i que es repeteix en aquestes fi tes simbòliques al paisatge de Collserola. 
Transformar un element tan poc carregat de poesia com és una bigueta de 
formigó estàndard en una escultura simbòlica i sagrada és d’una rotunditat 
plàstica similar a la que van tenir al moment de projectar i construir Sant 
Sebastià i Sant Josep Obrer.

Tant la Creu de la Muntanya com la columna amb la imatge de la Mare de 
Déu van ser enderrocades i no queden restes de la seva presència al turó 
de les Roquetes.

16  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009.

17  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009.

Construcció de la Creu de la Muntanya per part dels pro-
pis veíns de la Trinitat Nova i el Verdum.

Situació de la Creu sobre el turó de les Roquetes. La 
Creu de la Muntanya es va convertir en un punt d’aplec 
dels veïns dels barris propers.
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Columna de la Mare de Déu erigida a prop de la Creu de 
la Muntanya poc temps després.

Detall de la Mare de Déu.





La belleza tiene dos orígenes: uno natural y uno por costumbre. El natural 
proviene de la geometría y consiste en la uniformidad, es decir, en igualdad 
y proporción. La belleza por costumbre es producida por el uso, del mismo 
modo que la familiaridad engendra amor por cosas que no son bellas en 
sí mismas.

Sir Christopher Wren_Parentalia
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LES TRACES DE LA MODERNITAT
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LES TRACES DE LA MODERNITAT

Els traçats reguladors de la Vil·la Stein de Le Corbusier.

L’experimentació amb la geometria

Si per una cosa es caracteritzen els projectes de Sant Sebastià i Sant Josep 
Obrer és per l’economia de mitjans i la senzillesa constructiva necessàries 
per a poder construir els dos edifi cis de forma ràpida. Inevitablement això 
ens fa pensar en la seriació, la industrialització i la prefabricació pròpies 
de la modernitat. Per tant, és necessari pensar aquests edifi cis en base a 
mòduls que repeteixin mides i proporcions per a que s’ajustin als processos 
constructius moderns. El mòdul es torna imprescindible si es vol construir 
un edifi ci ràpidament i efi cient. En el cas del projecte de Sant Sebastià, la 
modulació de l’edifi ci per a seguir uns patrons de prefabricació és evident. 
A Sant Josep Obrer no és tan clara, tot i que la geometria s’imposarà també 
com a mecanisme projectual.

Si s’analitzen amb deteniment les dues esglésies es pot comprovar que la 
modulació de les façanes o de les obertures és només la part més evident 
d’un complex i acurat sistema de proporcions que ordena i regula els dos 
conjunts. Sant Sebastià i Sant Josep Obrer estan projectats seguint un 
mateix sistema compositiu deliberadament geomètric.

El llenguatge de la modernitat està basat en la geometria i les proporcions. 
El Moviment Modern busca una arquitectura internacional que traspassi 
cultures i estils. Res més universal que la geometria i la matemàtica1 per 
a dissenyar una arquitectura eminentment abstracta que construeixi per sí 
sola la realitat del món modern. Les “caixes blanques” de Le Corbusier 
són acurades composicions basades en traçats reguladors que pauten les 
dimensions i proporcions de les obertures en façana o de les estances que 
composen els habitatges que va projectar a la perifèria parisenca2 i que són 
resultat d’aquest mecanisme de projecte.

1  Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las formas primarias son 
las formas bellas puesto que se leen con claridad. Los arquitectos hoy ya no realizan las formas 
simples. Guiándose por el cálculo, los ingenieros utilizan las formas geométricas, satisfacen 
nuestros ojos mediante la geometría y nuestro espíritu mediante la matemática; sus obras 
marchan por el camino del gran arte. Le Corbusier. Hacia una arquitectura (Vers une architecture). 
Ed. Apóstrofe, Barcelona, 1998

2  Collin Rowe fa referència a la Villa Savoye i a la Villa Stein com a models d’una 
arquitectura de Le Corbusier basada en la geometria i la matemàtica. Veure The Mathematics 
of the Ideal Villa and Other Essays. The Massachussets Institute of Technology, Cambridge 
(Massachussets) 1976
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Les traces geomètriques de Sant Sebastià: 

El mòdul base A (3m) coincideix amb les crugies estruc-
turals. El conjunt del barracó en planta mesura 8x3A 
(24x9m). La planta es pot dividir en dues àrees funcio-
nals: nau (3x5A) i presbiteri (3x3A). Les relacions numè-
riques entre les diferents peces tenen proporcions har-
mòniques.

Dins el disseny del presbiteri es reserva una tarima que 
té la mesura de dos quadrats conservant l’eix de sime-
tria central de la planta. Les proporcions es repeteixen 
a l’altar.

Les mateixes relacions entre quadrats i rectangles àuris 
es repeteixen als alçats, sempre amb el mòdul A com 
a base. Les proporcions es mantenen a l’especejament 
dels mòduls prefabricats de façana i, sobretot, al disseny 
de les fusteries.

La vil·la Stein a Garches construïda el 1927 és un exercici convulsiu de Le 
Corbusier per demostrar com, a través de la geometria i les proporcions 
harmòniques, es dissenya un edifi ci completament equilibrat i amb una 
bellesa més enllà de criteris estilístics o culturals3. Per a Le Corbusier, el 
disseny de les façanes és una demostració de la bellesa pura i abstracta de 
la disciplina matemàtica. Ho demostra dibuixant sobre els alçats principal 
i  posterior una sèrie de diagonals que permeten comprovar que hi ha una 
relació de proporció entre el rectangle que defi neix el volum general de 
l’edifi ci i les diferents obertures, les portes i les terrasses. La composició 
general de la façana esta pautada en base a la repetició d’un mòdul amb un 
ritme de 2-1-2-1-2. D’aquesta forma el rectangle que defi neix la façana té 8 
mòduls de base per 5 d’alçada. La proporció 8:5 és propera a la proporció 
àuria, en la que la relació entre dos segments és la mateixa que entre la 
suma dels dos i el segment més llarg. El propi Le Corbusier anota la fórmula 
al costat de l’alçat posterior que es divideix en un rectangle que manté la 
proporció àuria de 5x3 mòduls (AxB) i un quadrat de 5 mòduls de costat 
(BxB). Així, Le Corbusier fa servir la matemàtica i la proporció àuria per a 
aconseguir unes composicions de façana geomètricament belles.

De la mateixa manera que fa Le Corbusier a la vil·la a Garches, Sant Sebastià 
i Sant Josep Obrer es poden descompondre en base a uns traçats concrets 
i descobrir-hi unes proporcions que són transversals a tots dos projectes i 
que esdevenen una estructura no evident en base a la que es sustenta la 
seva bellesa compositiva. 

Sant Sebastià: el barracó és un rectangle en planta de 8x3 mòduls. Aquest 
rectangle és divisible en dues zones diferenciades funcionalment; un 
quadrat de 3x3 mòduls que correspon al presbiteri i un rectangle de 5x3 
mòduls que correspon a la nau. D’aquesta forma, presbiteri i nau tenen 
unes proporcions harmòniques entre sí. El rectangle de la nau compleix la 
proporció àuria entre els seus costats (5/3)4. El presbiteri és divisible també 
per l’eix de l’església, generant així dos quadrats que conformen l’àrea on 
es situa l’altar.
El sagrari també és un quadrat i l’altar la suma de dos quadrats. La creu de 
formigó que presideix l’accés al complex és un exercici d’experimentació 
geomètrica que juga amb quadrats, rectangles que responen a la relació 
àuria 5/8 i relacions múltiples amb les dimensions de les cares.
  
La composició a base de quadrats i proporcions harmòniques s’estén al 
conjunt del complex parroquial; també al barracó de la sagristia que, a 
priori, sembla que no està pensat des de la modulació i la prefabricació. 
El barracó es concep com un volum prismàtic on es repeteixen les mides 
del mòdul que ordena tot el conjunt: 2,5x2x1. La distància que recorre el 
pas cobert entre els dos barracons és un mòdul. Les fi nestres emmarcades 

3  El propi Le Corbusier enuncia la seva teoria dels traçats reguladors de la vil·la Stein 
a l’edició del seu primer volum d’obres completes (Oeuvre complète 1910-1929). Posteriorment 
alguns crítics com Colin Rowe han desenvolupat aquesta teoria relacionant-la amb altres obres 
de Le Corbusier i amb l’obra d’Andrea Palladio amb la intenció de justifi car l’arrel històrica dels 
mecanismes projectuals de l’arquitecte suís. Veure The Mathematics of the Ideal Villa and Other 
Essays. The Massachussets Institute of Technology, Cambridge (Massachussets) 1976 

4  [...] Por otro lado, se puede formar una serie de números enteros cuyos cocientes se 
aproximan a la sección áurea. Esta serie es: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...; en ella, cada término se 
obtiene como suma de los dos inmediatamente anteriores. Lo notable de toda esta serie es que 
cuanto más se avanza, más cerca se está del cociente de la sección áurea. Así, la relación 2:3 está 
lejos de ella, la 3:5 está más cerca, y la 5:8 casi coincide. Por cierto, 5:8 es la aproximación con 
números racionales que más se utiliza. Steen Eiler Rasmussen. La experiencia de la arquitectura.  
Sobre la percepción de nuestro entorno. (Om at opleve arkitektur, 1957). Editorial Reverté. 
Barcelona, 2000.
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Les traces geomètriques de Sant Josep Obrer: 

El mòdul base A (2,10m) també coincideix amb les 
crugies estructurals. El barracó en planta mesura 8x3A 
(16,80x6,30m). La planta es pot dividir en dues àrees 
funcionals: nau (3x5A) i presbiteri (3x3A). Les relacions 
numèriques entre les diferents peces mantenen les ma-
teixes proporcions harmòniques que s’assajen al projec-
te de Sant Sebastià.

Es proposa una relació directa entre el presbiteri (3x3A), 
la capella del Santíssim (2x2A) i la sagristia (AxA). En el 
cas de Sant Josep Obrer sembla més evident l’ús del 
quadrat com a base compositiva del conjunt. Al projec-
te defi nitiu de complex parroquial això és encara més 
radical i evident.

Altres elements funcionals de l’església com ara l’altar o 
el confessionari (A/2xA/2) tenen en quadrat com a base. 
La tarima sobre la que es col·loca l’altar és un rectangle 
de proporcions àuries.

amb llindes de formigó són quadrats situats just al punt mig de l’alçada 
del barracó. Les gelosies estan formades per peces quadrades de formigó 
prefabricat. 

La composició de la façana de l’església de Sant Sebastià és també un 
exercici de composició geomètrica en base a un mòdul. Cada una de les 
crugies estructurals es correspon a dos mòduls de façana que, sumats, 
formen un quadrat en alçat. Al mateix temps es tracta cada plafó de façana 
com la suma de quatre franges que, dividides per la meitat, també són 
quadrats. La gelosia que confi gura els vitralls està formada per una parella 
de formes que es combinen alternadament: un quadrat i un rectangle que 
mantenen la proporció àuria entre ells. 

Sant Josep Obrer: l’esquema de proporcions geomètriques de Sant 
Sebastià es repeteix exactament, tot i que amb unes dimensions del 
conjunt més humils. Longitudinalment, les crugies estructurals divideixen 
el barracó en mòduls que donen la mesura a la resta del conjunt. El barracó 
de l’església té tres mòduls d’ample per vuit de llarg. De la mateixa manera 
que a Sant Sebastià, el presbiteri ocuparia el quadrat de 3x3 mòduls 
d’un extrem i la nau el rectangle de 5x3 que respon a la proporció àuria. 
L’experimentació amb el quadrat no s’atura, així, la capella del Santíssim és 
un quadrat de 2x2 mòduls i la sagristia és un quadrat d’un mòdul de costat. 
La distància entre l’església i les altres dues peces és de mig mòdul. La base 
sobre la que es col·loca l’altar és un rectangle de proporcions àuries i el 
propi altar és la suma de dos quadrats, així com el confessionari que ocupa 
una cantonada i que també és un quadrat.

Els dos edifi cis repeteixen el mateix esquema geomètric en base a quadrats 
i proporcions properes a l’àuria tot i que amb mides diferents i amb resultats 
formals certament allunyats. El mecanisme de projecte, però, és el mateix. 
La investigació amb el mòdul i amb unes proporcions geomètriques que 
ordenen tant els espais interiors de l’església com tot el conjunt parroquial 
de Sant Sebastià es repeteix en el moment de dissenyar el barracó de Sant 
Josep Obrer. El model compositiu que va servir a Martorell i Bohigas a 
l’hora de construir Sant Sebastià va servir exactament per a projectar el 
barracó de la parròquia de la Trinitat. Una intenció completament moderna 
per part dels arquitectes, que assagen un model quasi prototípic en el cas 
de la parròquia del Verdum i que és extrapolable per a la creació de noves 
esglésies de característiques similars.

El treball de Martorell i Bohigas a l’entorn de la geometria, els traçats 
reguladors i el quadrat és, en aquestes dues obres, incipient però radical. 
El recorregut professional de l’estudi MB5 acabarà constatant que l’assaig 
amb la geometria a les dues parròquies és el germen de moltes altres obres 
en les que encara és més evident l´ús del mòdul o de la cèl·lula mínima 
que es repeteix per a construir un conjunt arquitectònic major. L’empremta 
moderna de la geometria en les dues obres de joventut es mantindrà al 
llarg de tota la seva producció arquitectònica.

5  A partir de 1962 MBM amb incorporació com a soci de David Mackay, que ja 
col·laborava amb Martorell i Bohigas anys abans.
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El barracó de Sant Sebastià vist des del torrent de la 
Guineueta. L’accés és tangencial i a través d’un entorn 
abrupte. 

El 25 de juny de 1955 s’inaugura al turó del Bourlémont, a Ronchamp, la 
capella de Notre-Dame du Haut, projectada per Le Corbusier. El santuari 
de peregrinació consagrat a la Mare de Déu va esdevenir de seguida en un 
dels símbols per excel·lència l’arquitectura moderna i en un model plàstic 
que ha inspirat posteriorment desenes d’obres. No deixa de sorprendre 
que una de les obres cabdals de l’arquitectura moderna (l’arquitectura 
del funcionalisme i la machine à habiter) sigui, precisament, una església. 
L’impacte a l’època va aconseguir confi rmar que l’art abstracte i modern 
és tan colpidor i atemporal com per ser l’adient per a construir la nova 
arquitectura religiosa. De fet, la capella de Ronchamp va estar assenyalada 
i estudiada a totes les trobades sobre art sacre i arquitectura religiosa de 
l’època i va esdevenir un model d’estudi per a qualsevol arquitecte que en 
aquell moment tingués l’encàrrec de projectar un espai de culte. Amb el pas 
del temps ha estat objecte d’infi nitat d’estudis, investigacions i publicacions 
que han llegit en ella multitud d’idees i de mecanismes plàstics i projectuals 
de Le Corbusier.

Martorell i Bohigas coneixen bé la capella de Ronchamp al moment de 
construir les parròquies de Barcelona. De fet, Oriol Bohigas hi fa referència 
vàries vegades a la seva conferència sobre arquitectura i litúrgia a les 
jornades al COACB d’octubre del 1963. Sembla interessant refl exionar en 
certes característiques del projecte de Le Corbusier per intentar trobar 
similituds (salvant les distàncies) amb Sant Sebastià i Sant Josep Obrer. 
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Recorregut i recinte

La capella de Notre-Dame du Haut domina la vall des del cim del turó del 
Bourlémont. Arribar fi ns a ella requereix esforç i completar un recorregut 
d’ascensió que culmina el pelegrinatge dels fi dels. El recorregut cap al 
santuari és un procés de transformació del fi del i una manera d’aproximar-
se a l’edifi ci, que es deixa descobrir a poc a poc. El camí que ascendeix al 
turó condueix als peregrins de forma estratègica cap a un costat, amagant 
i mostrant l’edifi ci i augmentant així l’emoció per l’arribada al destí fi nal. 
Segurament, el peregrí que hi arriba sent el murmuri dels que ja es troben 
congregats a l’exterior. En un moment del recorregut la capella es mostra 
com un bastió, sempre de costat, amb una enorme aresta blanca que 
separa les dues façanes i en una d’elles, al lateral, una porta condueix cap 
a l’interior. La primera sensació del visitant és la de trobar-se en un recinte; 
un recinte sagrat. Les diferents peces que composen el conjunt estan 
col·locades estratègicament per a delimitar un espai físic i espiritual que és 
la culminació d’un recorregut.

Molts cops s’ha comparat la idea de recorregut i recinte al projecte de 
Ronchamp amb el conjunt d’edifi cis i santuaris que conformen l’Acròpolis 
d’Atenes. L’arquitecte i enginyer francès Auguste Choisy ja refl exionava al 
segle XIX sobre els mecanismes compositius que van fer servir els antics 
grecs a l’hora de projectar l’Acròpolis. Le Corbusier va prendre les notes de 
Choisy per a llegir el complex recorregut d’ascens al Partenó i incorporar els 
mecanismes compositius en la seva idea de la promenade architecturale6.

El Partenón y sus perspectivas oblicuas: para la manera moderna de pensar, 
el Partenón –el gran templo de la Acrópolis- debería situarse frente a la entrada 
principal, per los griegos razonaban de manera un tanto distinta. El promontorio de 
la Acrópolis tiene una superfi cie desigual y los griegos, sin alterar su relieve natural, 
situaron el templo principal sobre el punto más elevado en uno de los bordes del 
promontorio, de frente a la ciudad. Así situado, el Partenón, en primer lugar, se 
presenta al espectador de manera oblicua.7

6  La idea de la promenade architecturale és probablement la visió arquitectònica 
de la teoria del muntatge que havia aparegut amb el cinema; el nou art del segle XX. Sergei 
Eisenstein, al seu assaig Hacia una teoría del montaje refl exiona sobre la relació entre el 
muntatge i l’arquitectura i posa com a exemple els estudis de Choisy sobre l’Acròpolis i els valors 
cinematogràfi cs dels diferents plans i visions que té l’espectador que s’apropa al Partenó.

7  Extracte del text de Choisy. Histoire de l’Architecture. 1899.

Els peregrins recorren el darrer tram que ascendeix a 
Notre-Dame du Haut. La capella s’entreveu en un lateral.

Els diferents elements que confi guren el recorregut per 
l’Acròpolis segons l’esquema d’Auguste Choisy.
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L’accés a l’església provisional de Sant Sebastià es pro-
dueix pel lateral. Des del barri del Verdum o des del to-
rrent de la Guineueta s’ascendeix tangencialment per a 
situar-se en un lateral del recinte. Des d’aqui es marca un 
camí que porta cap a les portes de l’església. La visió des 
dels recorreguts d’aproximació sempre és d’un lateral o 
d’una cantonada, fugint de simetries forçades.

La parròquia provisional de Sant Sebastià es troba als peus del Turó Blau, 
a la via d’accés a Les Roquetes, i s’emplaça en un terreny més o menys 
aïllat i elevat respecte el barri del Verdum. Els visitants que arriben des de 
Barcelona per la (encara per urbanitzar) Via Favència es troben un terreny 
escarpat creuat per la riera de la Guineueta, per on és molt difícil circular 
amb cotxe. No queda més remei, doncs que pujar l’últim tram a peu. 
Des d’aquesta cota inferior, el barracó es veu sempre en escorç, mostrant 
la façana contrària a l’accés; com si d’una nau hermètica es tractés. El 
recorregut per travessar la Via Favència és zigzaguejant i s’ha de passar 
per sota de les torres elèctriques que creuen el barri. Quan el visitant arriba 
al carrer de l’Artesania veu l’altra cara del barracó i descobreix que es 
tracta d’un complex parroquial. Un banc corregut fa de tanca delimitant un 
recinte quadrat. No hi ha una divisòria contundent amb l’exterior; només la 
col·locació dels barracons sobre una plataforma horitzontal pavimentada i 
la creu que s’alça a l’accés indiquen que aquest espai és especial i diferent 
a la resta de l’entorn.

La creu de quatre braços de formigó rep al visitant. A la dreta s’aixeca el 
petit volum blanc del despatx parroquial i al fons, sempre mostrant-se 
de forma obliqua, es troba el barracó de l’església. Unes lloses marquen 
el camí que s’ha de seguir per moure’s dins el complex parroquial. La 
intenció de Martorell i Bohigas és la de generar un recorregut (senzill, però 
recorregut en el fons) que serveixi per a descobrir plàsticament el recinte 
de Sant Sebastià.

Els valors arcaics de l’Acròpolis recuperats pel Moviment Modern es 
traslladen al projecte de Ronchamp, que els torna a posar en valor i els 
actualitza. Martorell i Bohigas els llegeixen i els assimilen a unes condicions 
similars al projecte de Sant Sebastià, tant pel que fa a l’emplaçament com 
per la voluntat de convertir l’accés a un recinte consagrat en un ritus que 
precedeix al que succeirà a l’interior.

El recinte de la capella de Ronchamp, amb els diferents 
elements que el conformen.
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SANT SEBASTIÀ_recorregut d’accés
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Simetria funcional: La boîte à miracles

L’any 1952 Le Corbusier està treballant en el projecte del Centre Cultural 
d’Ahmedabad i, poc després en el de Tokyo. En tots dos projectes, el 
museu és un edifi ci que s’acompanya d’altres; un d’ells, la boîte à miracles 
(la caixa dels miracles). La boîte à miracles és un enorme prisma buit que 
acull un programa d’espectacles que té dues cares. Per un costat està el 
teatre interior, dins el prisma. Es tracta d’un teatre senzill, amb grades que 
s’eleven cap al fons de la sala. Les grades estan enfocades cap a l’escenari, 
el lloc on discorre l’acció i on succeeixen els miracles que ve a experimentar 
l’espectador. Per altra banda hi ha un teatre exterior. Les grades es situen 
formant un ventall al voltant d’un estany artifi cial que té un escenari al mig, 
en aquest cas, per a fer representacions a l’exterior. 

Tant l’escenari interior com l’exterior comparteixen el mateix fons. Una de 
les façanes curtes de la caixa actua com a decorat o teló de fons tant de 
l’escenari interior com de l’exterior. És una façana diferent de la resta. Mentre 
les altres tres façanes podrien ser gruixuts murs opacs estructurals, la quarta 
és lleugera, fi ns i tot mòbil; una bambolina que es pot moure a un costat 
per a unir l’escenari interior amb l’exterior. Així, els espectadors poden 
assistir des de dins a una representació que succeeix a fora i a l’inrevés. 
També és possible que hi hagi espectadors tant a les grades interiors com 
a les exteriors i que assisteixin conjuntament a una representació central.

La façana mòbil de la boîte à miracles és l’eix de simetria entre la 
representació interior i la exterior; entre la funció que conté l’interior de 
l’edifi ci i la mateixa refl ectida a l’exterior. A banda i banda es repeteixen 
funcions. És una façana que no només separa l’interior de l’exterior sino 
que separa allò que succeeix a dins d’allò que succeeix a fora.

El projecte de Ronchamp no deixa de ser una boîte à miracles; una església 
on s’escenifi ca periòdicament una representació tant a l’interior com a 
l’exterior. A banda i banda de la façana Est es repeteixen les funcions. A 
l’interior, la capella, amb el presbiteri i l’altar i els bancs orientats per a 
assistir a la celebració de la Litúrgia. A l’exterior un altre altar serveix per a 
les celebracions multitudinàries de les diades i per donar servei a les grans 
concentracions de pelegrins. La façana Est, molt més prima que les altres 
tres i perforada per petits puntets de llum, és el teló de fons dels dos altars 
i l’eix de simetria de les dues funcions a que respon l’edifi ci. És la bambolina 
que conté l’element únic i indispensable tant per a les celebracions interiors 
com per les exteriors: la talla de la Mare de Déu que es conserva en una 
petita urna de vidre penjada just al límit, a dins la paret.

Centre cultural d’Ahmedabad (1951-53) i Museu per a la 
ciutat de Tòquio (1958-59). La Boîte à Miracles és un dels 
elements principals del conjunt.
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Sant Sebastià: el barracó és una caixa tancada per tres costats. La façana 
Sud, a diferència de les altres, es composa per tres portes de grans 
dimensions que permeten obrir per complet la nau en un dels seus costats 
curts. D’aquesta forma, l’espai exterior s’ocupa per a assistir des de fora als 
ofi cis religiosos dels dies assenyalats. A diferència del que passa a la boîte à 
miracles, a Sant Sebastià la façana que s’obre no és la del fons del presbiteri 
(l’escenari) sino precisament l’oposada. El focus d’atenció continua al fons 
de la nau seguint la ortodòxia de la litúrgia tridentina ofi cial en aquell 
moment. La obertura de la façana Sud serveix per a dilatar l’espai de la 
nau i, en aquest sentit sí que seria un eix de simetria entre uns assistents 
a l’interior i uns assistents a l’exterior. Una mateixa funció en dos àmbits 
diferents.

Esquemes de funcionament i situació dels altars interiors 
i exteriors de les parròquies de Sant Josep Obrer i de 
Sant Sebastià. L’altar és un focus a l’entrorn del qual es 
genera l’assemblea i que marca uns eixos funcionals que 
varien depenent de com s’utilitza l’espai. A la pàgina 
anterior, esquema dels altars interior i exterior de Notre-
Dame du Haut. 

SANT JOSEP OBRER

SANT SEBASTIÀ
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Sant Josep Obrer: tot i la seva simplicitat aparent, el projecte de Sant 
Josep Obrer dona una volta de clau més en el procés de transformació 
de la litúrgia en una representació més dinàmica precisament seguint un 
plantejament similar al de la boîte à miracles i Ronchamp. En aquest cas, 
els arquitectes proposen un lleuger altar mòbil. Una senzilla taula feta amb 
fustes aprofi tades fa d’altar, col·locat al fons de la nau. La façana lateral que 
dóna al carrer Palamós té unes grans portes que permeten obrir lateralment 
la nau. La intenció, tal com es refl ecteix als plànols del projecte, és treure 
l’altar per a poder fer celebracions massives al carrer. El barracó de Sant 
Josep té doncs, dos focus funcionals similars als de la boîte à miracles de 
Le Corbusier; un altar interior (un escenari interior) amb assistents a dins la 
nau i un altar exterior (un escenari exterior) amb assistents congregats al 
carrer. Al projecte, l’altar es col·loca just al límit entre l’interior i l’exterior. 
D’aquesta forma l’altar deixarà de ser un element recolzat a un fons 
i clarament direccional a ser un element singular que pot quedar aïllat i 
que mostra dues cares. El sacerdot dirigeix la cerimònia d’esquenes als 
assistents segons la litúrgia trentina vigent en el moment de la construcció 
de l’església. Quan l’altar es col·loca en aquest límit entre interior i exterior, 
el sacerdot té dues audiències; per tant passarà a donar la cara a una d’elles 
apropant-se així als canvis litúrgics que anys després canviaran la manera 
de dir la missa i la relació entre preveres i seglars.

Amb la concepció de l’objecte de l’altar com un element mòbil es trenca 
per complet la idea del presbiteri com a santuari aïllat i inaccessible per part 
dels fi dels per a traslladar-lo allà on es troba el poble. Aquesta indefi nició 
portarà anys més tard a traslladar l’altar a la part central de l’església de 
Sant Josep Obrer per a dirigir les celebracions transversalment a la nau i no 
longitudinalment. L’edifi ci es va concebre com un espai prou fl exible per a 
permetre qualsevol canvi de funcionament.

Les dues esglésies provisionals projectades per Martorell i Bohigas trenquen 
els rígids esquemes de funcionament habituals per a obrir-se francament a 
l’exterior; un exercici de fl exibilitat funcional certament modern. L’església ja 
no es concep com un edifi ci aïllat de l’exterior i amb unes funcions abstretes 
i introspectives. La funció principal de l’església moderna és la de reunir a 
la gent al voltant de la litúrgia i, per tant, ha de tenir vocació d’obertura al 
barri i els seus veïns. Un programa singular com és el d’església provisional 
i d’urgència, probablement permet una major llibertat i experimentació en 
solucions que s’allunyin del conservadorisme imperant en el disseny dels 
edifi cis religiosos fi ns al moment.

Tant a Ronchamp com a la Trinitat Nova, els fi dels 
s’apleguen a l’entron de l’altar exterior, convertnit la 
façana en un retaule i el paisatge, en església.
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Simetria per compensació

L’espai interior d’una església ha estat, tradicionalment, simètric8. Un eix 
invisible uneix les portes d’accés amb l’altar i recorre longitudinalment la 
nau. D’aquesta forma es genera un recorregut visual, espacial i espiritual 
que porta al fi del des del món exterior directament cap al focus on es porta 
a terme el misteri de l’Eucaristia. No hi ha confusió possible; un centre 
d’atenció al fons de la nau i un seguit de fi leres de bancs creuades per un 
pas al mig que condueix cap a aquest punt. La simetria és equilibri i bellesa, 
dos valors propis dels edifi cis que s’apropen a allò diví.
El disseny de les esglésies ha estat històricament un exercici especialment 
academicista on la simetria ha jugat un paper dominant. El Moviment 
Modern i les avantguardes artístiques de la primera meitat del segle XX 
aconsegueixen trencar aquesta línia per a introduir nous valors plàstics 
a la composició i al disseny arquitectònic. La simetria, entesa com a 
ordre i concepte dominant del disseny de les esglésies cedeix en favor 
d’estructures més lliures on els diferents espais funcionals que composen 
l’església s’ordenen seguint recorreguts més complexes que obliguen a 
interactuar al fi del en comptes de ser simplement observador.

Le Corbusier força al visitant que arriba a la capella de Notre-Dame du Haut 
a trobar-se diversos elements que confi guren l’accés a l’interior, dilatant-lo 
per a augmentar la sensació de sacralitat, de ritus, que ha de tenir un espai 
com aquest. Abans d’arribar a la porta d’accés, el pelegrí es troba amb 
la pedra fundacional; un monòlit prismàtic que el rep a la dreta mentre 
que a l’esquerra un dau de formigó sobresurt de la torre amenaçant caure 
sobre el seu cap. Un cop travessa la gran porta pivotant troba a la seva 
esquerra un cilindre, la pila d’aigua beneïda, on es senya per a tancar el 
ritus de l’accés. La pedra i la pila són dos elements contraposats: el prisma 
i el cilindre. D’allò quadrat, matemàtic, humà, de l’exterior a allò circular, 
perfecte, diví, de l’interior9.

La porta de la capella és un quadrat pivotant situat en un lateral. Quan el 
pelegrí creua el llindar accedeix a l’interior de la capella. Des d’aquí, ha 
de girar, continuant el seu recorregut, per a poder dirigir la seva mirada al 
fons de la nau i descobrir l’altar i la imatge de la Mare de Déu. Aquest gest 
obliga al fi del a ser un objecte actiu en el reconeixement de l’espai i en els 
ritus que s’hi desenvolupen, obligant-lo a moure’s, a descobrir i a participar 
en un cert misteri que acaba resolent-se en la celebració a la que acudeix.

8  L’església cristiana, com a edifi ci, té les seves arrels a la basílica romana i a les domus 
eccesiae, on es reunien els primers cristians en temps de l’Imperi Romà. Ambdues construccions 
tenen una forta direccionalitat i una clara simetria al llarg de l’eix central que ordena diversos 
espais on es situaven les diferents fases dels ritus eucarístics. Aquesta confi guració de l’espai 
va imposar una jerarquització del ritus que va evolucionar cap a la formalització històrica de les 
esglésies amb una clara simetria central i la focalització de la nau cap al presbiteri. 

9  De la mateixa forma dos elements, un prismàtic i un altre de cilíndric presideixen 
l’accés als temples grecs o al tabernacle jueu, simbolitzant les pedres fundacionals i les formes 
geomètriques pures lligades a la matemàtica i la deïtat.

La porta de la capella; amb els elements prismàtics a 
l’exterior (la pedra fundacional i el bloc que cau sobre 
el cap dels peregrins) i els cilíndrics a l’interior (la pila 
d’aigua beneïda)

El temple dels israelites nòmades al seu èxode des 
d’Egipte. La tenda guarda el tabernàcul i a l’exterior, un 
element prismàtic i un de cilíndric presideixen els actes 
litúrgics.
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La capella de Ronchamp té un eix de simetria longitudinal que ordena la 
planta. Els elements arquitectònics són antitètics a banda i banda d’aquest 
eix imaginari que creua la nau. La meitat sud està plena de bancs on seuen 
els pelegrins, la façana és gruixuda i té una certa concavitat. Una sèrie de 
perforacions a mode d’espitlleres abstractes sobredimensionades sembla 
com si obrissin uns forats per on s’escapa l’espai interior cap a fora alhora 
que il·luminen de colors els bancs on seuen els fi dels. 

La meitat nord està buida, no hi ha bancs ni cap ús predefi nit per a 
aquest espai de la capella; possiblement es reserva per a grans actes 
amb l’assemblea en peu. El mur que la delimita marca una convexitat i es 
manté en la foscor; no hi ha obertures que deixin passar la llum. Una sèrie 
d’elements funcionals i estètics sobresurten del mur, fugint d’ell.

A banda i banda de l’eix de simetria virtual de la capella de Ronchamp, 
les coses no es repeteixen com succeiria segons les normes de la simetria 
tradicional. Pel contrari, a esquerra i dreta els elements es contraposen: 
el buit i el ple, la llum i la foscor, els sortints i els refosos, el color i la 
monocromia...

L’accés, tant a Sant Sebastià com a Sant Josep Obrer, es produeix també 
volgudament pel lateral10. Ja no hi ha doncs un eix longitudinal que uneixi 
directament l’accés amb l’altar. Es produeix un gir, un recorregut més 
complex que, en certa manera, transforma en part del ritus el moviment 
dels fi dels cap a l’interior de l’església.

Al projecte de Sant Sebastià, més complex, s’hi endevinen les idees que Le 
Corbusier materialitza a Ronchamp. La nau, imaginàriament, està dividida 
en dos. La meitat més propera al presbiteri està plena de bancs on seuen 
els fi dels. La meitat més propera a l’accés, buida. Un espai sense un ús 
determinat que rep al visitant i que ha de travessar per a dirigir-se al seu 
lloc. La meitat on es troben el presbiteri i els bancs està força il·luminada 
gràcies als vitralls laterals que ocupen dos mòduls de façana. La meitat 
buida, a l’accés, està en la penombra, únicament il·luminada per les targes 
superiors de la façana del barracó però deixant les portes del tester i l’accés 
lateral sense il·luminació directa.

L’accés al barracó de Sant Sebastià es dilata gràcies a la conjunció de diversos 
elements que es contraposen equilibradament per a aconseguir aquesta 
sensació de recorregut ritual. La creu monumental rep al fi del amb els seus 
quatre braços de formigó que volen sobre el seu cap. Es presenta com una 
forma prismàtica, com el petit volum cúbic dels despatxos parroquials. Un 
cop es creuen les portes d’accés, a l’eix es troba la pila d’aigua beneïda; 
un element cilíndric. Des d’aquí s’ha de girar el cap per a veure al fons de 
la nau l’altar, recolzat sobre un fons còncau. Com en el cas de la capella 
de Ronchamp, els elements que reben al fi del a l’exterior són prismàtics 
mentre que a l’interior li esperen un seguit de formes cilíndriques.

La simetria per compensació, que era part del sistema projectual i plàstic 
de Le Corbusier, té un refl ex (salvant les distàncies) al projecte del barracó 
de Sant Sebastià; una aposta més per una modernitat sustentada per 
l’experiència de les icones de l’arquitectura de la primera meitat del segle 
XX.

10  Cal recordar que al projecte de Sant Sebastià tant als primers esbossos com a la 
primera versió del barracó, l’accés es produeix pel tester oposat al presbiteri, des de la Via 
Favència, tal i com tradicionalment s’ha concebut per a les esglésies. A la segona versió del 
projecte això canvia per a accedir des del pati lateral que dóna al carrer de l’Artesania.

L’eix de simetria central per compensació a la capella de 
Ronchamp. El que succeeix a la dreta es “compensa” 
amb el que succeeix a l’esquerra.
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Les simetries de Sant Sebastià: 

A banda i banda de l’eix que marca la simetria A hi ha 
dos elements contraposats: el barracó lleuger de fusta 
i el volum contundent i massiu dels despatxos parro-
quials.

A banda i banda de l’eix de simetria B, dos tipus d’espais. 
La nau buida que dóna pas a l’interior amb els elements 
rituals (la creu i la pila); i la nau construida, ocupada pels 
bancs, i el volum dels despatxos.

El recorregut d’accés travessa elements geomètrics 
equivalents: a l’exterior, la creu prismàtica i la pila cilín-
drica; a l’interior el sagrari cúbic i l’envà corb que marca 
una circunferència.
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L’abstracció i l’arquitectura vernacular

L’art de les avantguardes modernes és essencialment abstracte. 
L’arquitectura del segle XX pateix també aquest procés d’abstracció 
paral·lelament a la resta d’activitats plàstiques. Com deia Le Corbusier, 
els edifi cis no són més que formes plàstiques pures col·locades al sol. La 
geometrització de l’arquitectura dóna pas, doncs a l’abstracció com un dels 
valors estètics cabdals de la modernitat.

En aquest procés de l’arquitectura moderna cap a l’abstracció, els edifi cis 
han anat perdent paulatinament una sèrie d’elements (majoritàriament 
fi guratius) que amb el temps s’havien transformat en clixés d’allò que 
l’edifi ci representa que és. No cal dir que especialment els edifi cis religiosos 
són propensos a caure en aquests clixés estètics pel pes d’una tradició mal 
entesa que sembla que imposa un revisionisme històric .

Als anys 50 i 60 el debat a l’Església per a la introducció de l’art abstracte 
és ben viu, sobretot a la iconografi a i als elements que formen part dels 
ritus i que tradicionalment han construït una litúrgia extremadament 
fi gurativa. Durant els primers anys del s.XX l’arquitectura de la modernitat, 
amb les seves formes geomètriques pures, ja s’havia començat a assajar 
amb programes parroquials, sobretot a les diòcesis alemanyes amb una 
voluntat reformadora més clara11. Per primer cop es deslligava el programa 
de l’església d’una estètica historicista o folklòrica allunyada de la realitat 
social del moment. L’acceptació de la modernitat i de l’art abstracte per 
part de l’Església va trigar encara a arribar i no es va ofi cialitzar fi ns a les 
jornades d’estudi del Concili Vaticà II.

A nivell espanyol, a inicis dels anys 60, amb la obertura del Règim a 
l’exterior, s’enceta un interessant debat a l’Església per la introducció de 
l’art abstracte a la iconografi a i a l’arquitectura del temple. Sens dubte, el 
projecte d’una església va més enllà de l’arquitectura del contenidor per a 
incloure també un contingut ric en escultura, pintura, vitralls o objectes per 
al culte. Com a la resta de països, les postures estan enfrontades entre els 
partidaris de mantenir una tradició estàtica i els de promoure el progrés cap 
a la modernitat en l’art i l’arquitectura sacres12.

11  És a Alemanya on hi ha iniciatives més clares en pro d’una reforma litúrgica profunda 
que afecta fortament a la confi guració formal de les esglésies. Dels primers anys del segle XX en 
que sorgeixen les avantguardes artístiques modernes cal destacar les obres de Rudolf Schwarz, 
Otto Bartning o Dominikus Böhm com a arquitectes d’aquesta incipient arquitectura religiosa 
moderna.

12  En gran part, aquest debat reformador de l’art sacre va ser el catalitzador de les 
ja esmentades Conversaciones de Arquitectura religiosa celebrades el 1963 al COACB. La 
importància d’incloure la industrialització i la prefabricació als projectes d’esglésies i, sobretot 
al disseny d’elements litúrgics, és una tesi defensada per antics membres del Grup R, com ara 
Moragas o Bohigas.

Portades de la revista Arquitectura (num. 52-1963 i 73-
1965) del Col·legi d’Arquitectes de Madrid dedicades a 
l’arquitectura religiosa.



LES TRACES DE LA MODERNITAT

SERGI LOIS ALCÁZAR93

En el cas del barracó de Sant Sebastià, la voluntat de construir una església 
altament prefabricada obliga a pensar l’edifi ci en base a elements i mòduls 
on la geometrització és bàsica per a dissenyar elements seriats. Un clar 
exemple són els vitralls laterals del presbiteri. Aquests es conceben com 
plans translúcids amb una subtil combinació de colors que genera una 
sanefa abstracta; sense l’habitual fi guració que mostren els vitralls de les 
esglésies.

Els anys anteriors a la construcció de les esglésies de Sant Sebastià i de 
Sant Josep Obrer, el treball de Martorell i Bohigas havia estat vinculat 
directament a l’activitat reformadora del Grup R. El grup estava format per 
un conjunt força heterogeni d’arquitectes catalans del moment lligats entre 
ells sobretot per la voluntat d’impulsar una modernitat crítica i revisada 
allunyada de l’estètica arquitectònica ofi cial del govern. Aquesta voluntat 
cercava, entre altres, la recuperació dels valors plàstics del GATCPAC i 
la cultura catalana i mediterrània que tan importants van ésser durant el 
període de la Segona República i que van quedar estroncats per la Guerra 
Civil i l’adveniment de la dictadura franquista.

De l’acció cultural del GATCPAC en queda constància manifesta a la seva 
publicació, la revista AC, que entre els anys 1931 i 1937 va ser la punta 
de llança de l’avantguarda arquitectònica. Als números 18 i 19 (1935) la 
revista gira la seva mirada cap a l’arquitectura popular mediterrània i la 
seva recuperació. El Moviment Modern havia sabut trobar certs valors 
de modernitat en els contundents volums blancs de les construccions 
tradicionals gregues, nord-africanes, italianes o balears. Una manera de 
fer que s’estenia per tota la Mediterrània imposant una senzillesa i una 
sinceritat constructiva elogiada pels arquitectes del segle XX. Els valors de 
l’arquitectura popular mediterrània van aconseguir començar a transformar 
els rígids dogmes del racionalisme. Les “màquines d’habitar” perfectes i 
extremadament funcionals dels primers anys dels moviments d’avantguarda 
van deixar pas a una arquitectura amb una relació més intensa amb el lloc 
i amb els materials que li són propis. En certa manera, la lectura moderna 
de l’arquitectura popular dolcifi ca uns espais racionals per a apropar-los a 
la imatge que té el poble d’allò confortable.

De les realitzacions del GATCPAC a l’entorn d’aquest tema cal destacar 
el conjunt de casetes de cap de setmana al Garraf projectades per Josep 
Lluís Sert. Es tracta de petits volums quasi cúbics que es col·loquen sobre 
un terreny força escarpat. El contacte amb el terreny es resol amb murs 
de pedra similars als de la zona sobre els quals es construeixen els petits 
cossos blancs de les casetes. El conjunt acaba resultant un joc de cossos 
blancs, abstraccions de casetes tradicionals, que es disgreguen per una 
topografi a abrupta. Les obertures en façana o al porxo es conceben com 
a retalls al volum edifi cat, amb un emmarcat que potencia la profunditat 
del forat i reforça la seva presència. Les casetes del Garraf es publiquen 
al número 18, amb la intenció clara de lligar-les amb aquesta revisió de 
l’arquitectura popular per part del Moviment Modern.

Les casetes de cap de setmana al Garraf de J.LL. Sert 
(1931) i el volum dels despatxos parroquials de Sant 
Sebastià (1959). Petits volums blancs, cúbics, amb una 
marcada presència d’obertures quadrades. En aquestes 
obres es cerquen aquells valors plàstics de l’arquitectura 
mediterrània que el Moviment Modern va valorar.
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La protagonista del número 21 (1936) és l’arquitectura popular eivissenca, 
que esdevindrà un model a seguir per als arquitectes de la modernitat, ja 
que veuran en ella el joc de volums blancs contundents d’una senzillesa 
aclaparadora que voldran per a la seva arquitectura. També s’hi fa referència 
a la internacionalitat de l’arquitectura mediterrània; un model constructiu 
que es repeteix d’est a oest. Una vocació d’arquitectura global que és la 
base del Moviment Modern. 

A la construcció del centre parroquial provisional de Sant Sebastià, els 
arquitectes no volen deixar de banda la referència als volums blancs de 
geometria contundent que van ser la insígnia d’aquella avantguarda anterior 
a la guerra. L’economia de mitjans un cop acabada la feina de muntatge 
del barracó prefabricat de l’església obliga a fer servir els mètodes de 
construcció tradicional per als altres elements que conformen el conjunt. 
El volum dels despatxos parroquials i sagristia es concep com una caixa 
blanca cúbica, amb unes proporcions molt properes a les edifi cacions 
eivissenques que el GATCPAC havia elogiat i registrat i molt proper també 
a la imatge de les casetes del Garraf de Sert. El volum blanc dels despatxos 
contrasta amb el barracó de fusta. La coberta és plana i les proporcions i els 
forats aparents s’assimilen a l’anterior obra de Sert.

La mateixa idea es planteja amb el volum contundent del barracó de Sant 
Josep Obrer i dels locals annexos que poc després completen el centre 
parroquial provisional. En aquest cas es transformen el que inicialment eren 
barracons d’obra semi abandonats en volums prismàtics blancs. La solució 
és el més senzilla possible, ja que no es disposa de mitjans per a més. La 
cantonada entre el carrer Palamós i el de La Fosca es soluciona amb un 
volum que gira, amagant el cantell de la coberta però no el pendent, per a 
deixar veure només un volum blanc, trencat, on sobresurt una gàrgola de 
formigó. 
 
L’economia de mitjans obliga a una eixuta abstracció dels elements 
accessoris al ritus que tan carregats de forma i simbolisme han estat 
històricament. El retaule que serveix de fons i de focus d’atenció a la 
litúrgia tridentina, que encara és vigent en el moment de construir-se el 
barracó de Sant Sebastià, es substitueix per un simple envà corbat de maó 
de pla sense enguixar ni pintar. Només una forma com a teló de fons. Una 
aposta per l’abstracció que també es fa a la creu monumental de formigó, 
que es troba a mig camí entre les creus de quatre braços gaudinianes i les 
composicions geomètriques de Max Bill.

En el cas de Sant Josep Obrer encara s’acusa més això. El confessionari, 
d’una extremíssima senzillesa, es converteix en una espècie de cub buidat 
del que queden les arestes i tan sols dues cares. L’element, lleuger, 
construeix una cantonada buida amb plans i línies. L’altar segueix la mateixa 
fi losofi a: un pla recolzat sobre una estructura de llistons de fusta que es 
creuen. Dos exercicis d’una estètica amb un cert aire neoplasticista passat 
pel fi ltre de la precarietat.

El complex parroquial provisional de Sant Josep Obrer. 
Un petit volum blanc al costat dels blocs d’habitatges de 
la Trinitat Nova
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El barracó de l’obra social Talleres Nazaret, primer em-
plaçament provisional de la parròquia de Sant Sebastià 
del Verdum

L’església és un barracó

En els primers esbossos del projecte de Sant Sebastià, Martorell i Bohigas 
dibuixen un barracó d’una extrema senzillesa i precarietat de mitjans. La 
construcció de barracons era habitual als barris de nova creació per a acollir 
certes demandes de la gran massa ciutadana resultant de les successives 
onades migratòries cap a la gran ciutat. Aquests solien ser escoles, llars 
d’infants o tallers ocupacionals, la major part d’ells administrats per l’Esglé-
sia o per ordres religioses.

Era la solució d’urgència per a aquest tipus de situacions. Es tractava de 
construccions generalment en fusta que algun taller o alguna factoria pro-
duïen d’una forma més o menys industrialitzada i més o menys seriada. De 
fet, la precarietat del moment feia que molts cops l’empresa subministrés 
l’esquelet del barracó i els paraments i fusteries acabaven essent elements 
molt més artesanals fets i construïts in situ pels propis veïns1.

En aquest sentit, la primera refl exió de l’equip Martorell-Bohigas és con-
tactar amb l’empresa constructora Ribas i Pradell que tenia experiència en 
la fabricació d’aquest tipus de construccions prefabricades. Els primers es-
bossos del projecte de Sant Sebastià van encaminats en l’acceptació d’un 
model de barracó prefabricat ja dissenyat on l’arquitecte només té potestat 
per decidir poc més que acabats de façana. El primer projecte de Sant 
Sebastià és el resultat d’aquest procés: per una banda es fa servir l’estruc-
tura dels barracons de Ribas-Pradell, que donen la forma global a l’edifi ci, 
per altra, es dissenyen uns acabats de façanes molt més elaborats; dignes 
d’una església. Per tant, el punt de partida del projecte de Martorell i Bohi-
gas és un element estandarditzat, que ells no dissenyen, però que fan seu 
per a manipular-lo i convertir-lo en el que serà posteriorment la parròquia 
provisional.

En el moment que l’estudi MB s’enfronta als projectes de Sant Sebastià i 
Sant Josep Obrer ja existien altres barracons al mateix entorn del Verdum-
Roquetes-Trinitat Nova. Durant els primers anys del desarrollismo franquis-
ta, en aquests barris, aquests edifi cis eren el referent d’equipament ciutadà 
que tenien els veïns; una construcció precària i provisional que any rere 
any s’anava convertint cada cop més en permanent i que formava part del 
paisatge habitual de la zona.

Abans de la construcció de l’església provisional, el barracó de l’obra soci-
al-taller de Natzaret va ser el primer emplaçament temporal de la parròquia 
de Sant Sebastià. Estava construït al lateral sense urbanitzar de la Via Favèn-
cia, a la cantonada amb el carrer d’Argensola. Una senzillíssima construcció 
de fusta d’uns 15x5m2 amb coberta a dues aigües, encavallades de fusta i 
façanes de plafons d’encadellat de fusta amb fi nestres amb porticons.

També, el barracó-llar d’infants de Los Enanitos s’alçava davant de l’esglé-
sia provisional de Sant Sebastià. A la part central del que havia de ser la 
urbanització de la Via Favència. Es tractava d’un local molt similar al del 
taller Natzaret, però lleugerament més gran; probablement d’uns 18m 

1  La Guerra Civil havia estat un camp d’experimentació per a la construcció de barra-
cons militars, de fusta i fàcil muntatge, que serviren després de la guerra per a altres usos. Les 
principals característiques: fàcil transport per peces, fàcil muntatge sense maquinària pesada i 
materials econòmics. 

2  Segons fotografi es a l’Arxiu Diocesà de Barcelona
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Escola-barracó Sant Josep Obrer de les germanes con-
cepcionistes a la Trinitat Nova.

Safareig públic del barri del Verdum

de llargària.3 Tot i així sembla que el model es repeteix, el que indica que 
molt probablement compartien fabricant. És molt probable que l’empresa 
Ribas-Pradell fos la productora d’aquests dos barracons, per l’enorme simi-
litud que tenen amb les primeres idees per al barracó de l’església.

Pel que fa a la Trinitat, l’escola Sant Josep Obrer de les germanes concep-
cionistes va ser un dels primers equipaments del barri. El barracó tenia una 
confi guració molt similar als dos anteriors però de mides molt més discre-
tes i d’una senzillesa i precarietat que queden paleses a les fotografi es que 
es conserven.

L’estructura estàndard imposa una clara direccionalitat. Una construcció 
senzilla d’un sol pòrtic que condiciona l’amplada del local i que s’estén fi ns 
allà on permet l’emplaçament o l’economia. La llum es cobreix amb una 
encavallada de fusta que, per una banda permet salvar una major llum i per 
altra dóna la pendent a una coberta a dues aigües. El sistema es repeteix 
en tots ells i les característiques principals hi són comunes. Per a l’església 
de Sant Sebastià el barracó assoleix unes dimensions de 9x24m; el de Sant 
Josep Obrer, més humil, es queda en els 6x16m. 

En les projectes de les esglésies provisionals, el barracó s’eleva a tipus 
arquitectònic, que imposa les seves lleis constructives i formals per sobre 
de l’ús concret de l’edifi ci. L’estructura i les proporcions són les pròpies 
d’aquest tipus i són les mateixes tant als barracons de les parròquies com 
als barracons-taller o als barracons-escola. L’actitud front al projecte és co-
herent amb la radicalitat que Bohigas expressava a la seva conferència de 
les Conversaciones l’any 63: una església és un edifi ci com qualsevol altre i, 
per tant, l’interès de l’arquitecte ha d’estar en la construcció de l’edifi ci i no 
en allò que simbolitza; en allò que és propi de l’arquitectura.

L’església ja no és un monument, és un simple barracó prefabricat. La prò-
pia fragilitat de l’edifi ci l’empetiteix enmig dels blocs de pisos del Verdum 
o de la Trinitat Nova. Ni tan sols es planteja la construcció d’aquestes es-
glésies amb els materials nobles que imposava tradicionalment el Dret Ca-
nònic (pedra o parets d’obra). S’escull la fusta, que fi ns llavors havia estat un 
material prohibit4, com a material de construcció.5 Una església provisional 
requereix solucions constructives provisionals; i el barracó n’és una. L’es-
tructura la imposa el tipus constructiu; les dimensions de l’espai venen do-
nades per les encavallades prefabricades disponibles. El resultat fi nal deixa 
poc marge per a dissenys elaborats (salvant únicament el disseny dels forats 
en façana); un barracó és un barracó. 

Quan es construeix el barri de les Vivendes del Governador els habitatges 
es projecten d’unes dimensions tan reduïdes que es preveu que certes ac-
tivitats quotidianes es desenvolupin a l’exterior. El caràcter de la gent del 
barri, que provenia de les agrupacions de barraques de la part alta de la 
Diagonal, on vivien més aviat com a un poble que com a una ciutat, reforça 
aquest fet. Certs costums de la vida al camp s’havien de mantenir en una 
població nouvinguda a la gran ciutat. Al nou barri s’hi va construir un safa-
reig públic amb una estructura similar als safarejos dels pobles: una gran 
pila central envoltada de llocs on rentar la roba i tot cobert amb una senzilla 

3  Segons fotografi a a l’article d’Emili Donato. Los barrios altos de San Andrés. Cua-
dernos de Arquitectura núm. 60, 1965.

4  Segons els decrets vaticans, la fusta era un material pràcticament prohibit per a 
construir esglésies, sobretot pel que fa a l’estructura. Era una forma d’assegurar la resistència i 
durabilitat d’uns edifi cis que eren la imatge del poder de Déu a la Terra i que havien de perdu-
rar generació rere generació.

5  Sobretot en el cas de la parròquia de Sant Sebastià, on tant estructura com tanca-
ments són lleugers.
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Primera proposta per al barracó de Sant Sebastià. Estiu 
de 1958.

Projecte de barracó de Sant Josep Obrer. Estiu de 1960.
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Barracó de la parròquia de Sant Tarsici a l’àrea de la Tri-
nitat Nova.

estructura de pilars d’obra i encavallades de fusta. El safareig del Verdum, 
un altre barracó, és l’espai públic i de relació dels veïns més enllà del propi 
ús de l’espai. 

En el moment en que es planteja la construcció de parròquies a la perifèria 
de les grans ciutats espanyoles no hi ha cap tipus d’equipament que reu-
neixi les poques activitats que s’hi puguin donar al barri, sobretot pel que 
fa a la reunió dels veïns. L’Estat aposta pel model maximalista6 a l’hora de 
construir els complexos parroquials: a falta d’altres inversions de l’adminis-
tració pública, la parròquia es transforma en el veritable centre de barri tant 
per a adults com per a nens. Les necessitats socials urgents transformen 
l’espai tradicional de l’església en quelcom més cívic i multifuncional. Sant 
Sebastià i Sant Josep Obrer es construeixen no només per a ser temples 
sinó per a suplir una mancança en equipaments als seus barris. De la ma-
teixa forma que el barracó del safareig s’havia convertit en un dels centres 
de la vida social del barri, els barracons de les noves esglésies havien de 
complir aquesta funció.

Cal pensar doncs, que la demanda del veïnat i dels rectors de les parròqui-
es no és tant la de la construcció d’un temple sinó la de disposar d’un espai 
públic dins uns planejaments urbans pobres en aquest sentit. Les esglésies 
seran espais despullats de qualsevol símbol o organització espacial que 
els lligui únicament a un ús restrictiu i concret. Desapareixen el campanar 
o l’espadanya, no hi ha baptisteri ni una estructuració dels diferents espais 
litúrgics jerarquitzada; només un espai diàfan cobert on reunir-se. La radi-
calitat de les propostes ve motivada per la urgència del context, per la ne-
cessitat, per donar una resposta ràpida i senzilla amb una obra on el discurs 
arquitectònic o la petjada de l’autor passen a un segon pla.

En la mateixa línia que Sant Sebastià i Sant Josep Obrer cal destacar altres 
exemples de barracons i/o estructures similars que es van fer servir per a la 
construcció de temples catòlics a la Barcelona de fi nals dels 50.

La Parròquia de Sant Tarsici, erigida pocs anys després de ser-ho la de Sant 
Josep Obrer, va tenir una vida considerablement curta. De fet només va 
tenir un primer i únic rector que la gestionés: el Pare Abelard Sayrach. La 
precarietat de la parròquia queda evidenciada en la única construcció que 
es va aixecar: un petitíssim barracó provisional fet d’obra. Es va aixecar en 
un terreny de ningú entre els afores del barri de la Trinitat i les primeres 
construccions de la Trinitat Nova; on avui en dia hi ha part del Nus de la Tri-
nitat. Es desconeix l’autoria del barracó tot i que la formalització semblaria 
entroncada amb la del de Sant Josep Obrer. Com a exemple del tipus d’es-
glésia de la que es tractava, només reproduir part de les recomanacions de 
Mn. Sayrach abans de morir el 1975:

Local-barracó Església Sant Tarsici: a) No perdre mai la seva condició obrera, de barri 
pobre: senzillesa. b) Deixar-lo a tots els grups que demanin de reunir-se sense pre-
guntar per què ni qui són: és el Dret de reunió. c) Mantenir la “decoració” interior 
d’església avançada: les imatges del Che, etc. la tauleta en lloc de l’altar. d) Si la 
derribessin, pel cinturó de Ronda: si indemnitzen, edifi car algo molt senzill, en la 
mateixa línia de senzillesa i austeritat de signes religiosos, que sigui un local que es 
pugui deixar al barri per tot7.

El barracó de Sant Tarsici, més míser si cal que el de Sant Josep Obrer, tenia 
una estructura de fusta prefabricada que suportava una coberta extrema-
dament fràgil de plaques de fi brociment. L’intradós de l’estructura s’omplia 

6  Veure annexos 1 i 2

7  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009.
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(També a la pàgina anterior). Parròquia de Sant Jaume a 
Badalona. Antoni de Moragas, 1957.

amb paret d’obra arrebossada molt toscament. Pocs símbols a l’exterior; 
una senzilla creu de tub d’acer penjada a la façana d’accés i un cartell amb 
el nom sobre la porta. El resultat fi nal és un híbrid dels barracons de les 
parròquies de Sant Sebastià i de Sant Josep Obrer: una estructura lleugera 
de fusta, modulada i pautada segons els requeriments de la indústria; i una 
plementeria d’obra, tosca i artesanal, aixecada pels propis veïns del barri 
amb els pocs mitjans de que disposaven.

Només un esment també a la parròquia de Sant Jaume que, dos anys abans 
de la construcció de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer, va marcar una clara 
línia de model de parròquia obrera provisional ben embrancada amb la 
tradició i la modernitat.

L’església provisional de Sant Jaume a Badalona, d’Antoni de Moragas, va 
ser una de les obres exposades pel Grup R a la quarta exposició de les 
Galeries Laietanes. Es tracta de la reforma d’una petita nau industrial a mig 
construir a l’Avinguda Marquès de Montroig de Badalona. Durant l’estiu de 
1957, Moragas redacta el projecte de reforma del magatzem tot mantenint 
l’estructura original de la nau. El resultat és una petita església que molt avi-
at es convertí en exemple construït d’un nou llenguatge de la modernitat a 
Catalunya. L’estructura de la nau es manté vista, mostrant amb senzillesa les 
encavallades de fusta. Els materials que s’hi utilitzen per a adequar l’interior 
al nou ús són molt senzills: paviment i revestiments de les parets de rajoles, 
enllistonat de fusta al fons del presbiteri, gelosia ceràmica per a tancar el 
baptisteri, estructures senzilles de fusta per al baldaquí, el cor i l’escala... res 
artifi ciós ni superfl u per a l’església d’un barri humil i obrer. Exteriorment es 
conserva la imatge de nau industrial; només una espadanya sobre la que 
s’alça una creu feta amb barres corrugades deixa entreveure que l’edifi ci és 
una església. 

L’estructura i la imatge generals de la parròquia de Sant Jaume ben podrien 
ser les del barracó provisional de Sant Josep Obrer si potser s’haguessin 
disposat de més mitjans, amb els gruixuts murs i les pilastres que suporten 
unes rudes encavallades de fusta vistes, la coberta de plaques de fi broci-
ment o l’austeritat d’uns materials senzills i austers. Com en el cas de Sant 
Josep Obrer, el seu ús es va acabar allargant més enllà de la provisionalitat. 
En aquest cas, però, la seva imatge ha perdurat en el temps i, tot i les refor-
mes posteriors, encara s’hi veuen les traces de la mà de Moragas.
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Nous materials: Durisol, SAS i Uralita

A principis de la dècada dels cinquanta, amb les inversions estrangeres i 
l’obertura d’Espanya al mercat exterior, es comença a desenvolupar la in-
dústria com a motor econòmic del país. Barcelona i rodalia, ja abans de la 
guerra, havien estat un territori industrial lligat principalment al tèxtil. El 
règim franquista escull Barcelona com a punt estratègic en el desenvolu-
pament de les noves indústries, sobretot les de l’automòbil o l’alimentària, 
gràcies a la seva proximitat al mar i a Europa; fet que facilita el comerç 
exterior. Els treballadors de la nova indústria arribaran en massa a la ciutat i 
s’hauran de construir en poc temps barris sencers. És degut a això que creix 
ràpidament també la industria de la construcció. 

Mentre que la major part del món occidental havia recorregut un camí cap a 
la industrialització dels productes i les tècniques constructives d’acord amb 
els postulats de l’arquitectura moderna, l’estat espanyol, aïllat després de 
la guerra, havia sobreviscut amb una tradició poc renovada que imitava allò 
tradicional tant en la forma com en el fons; la construcció a l’Espanya dels 
anys 50 era quasi completament artesanal, amb una important mancança 
de recursos tècnics i de materials industrialitzats. El boom de la construcció 
que es produeix a partir de la segona meitat de la dècada dels 50 obliga la 
indústria de la construcció a un ràpid desenvolupament per a poder donar 
servei a la forta demanda.

Són aquests, anys d’una experimentació total pel que fa a la construcció. 
S’han d’importar i assimilar nous materials i sistemes productius molt ràpi-
dament. Part dels edifi cis dels barris de la perifèria barcelonina, sobretot els 
dels polígons residencials, són pràcticament models prototípics, ja que les 
solucions constructives es posaven a prova aquí. Aquest dèfi cit en la cons-
trucció ha esdevingut anys després en nombrosos problemes i patologies, 
hereus de sistemes poc o gens assajats que cercaven construir ràpidament 
i abaratir costos. 

Degut a la situació econòmica-social, la rapidesa i l’economia en la cons-
trucció són qualitats de gran valor a la construcció d’aquests anys. És per 
això que es fa una clara aposta per les indústries de la construcció com a 
garants d’aquest sistema. La indústria ha de produir nous materials i dis-
senyar sistemes constructius viables; transformant-se, en certa manera, en 
coautors de l’obra construïda. 

Pel que fa al rol de l’arquitecte, en gran part dels casos, els detalls ja no 
són els de l’artesà, sinó que la indústria fabrica uns productes amb un tipus 
de construcció a la que s’ha d’adaptar i, per tant, es generen uns detalls 
constructius específi cs i estandarditzats per a aquests productes. L’arqui-
tecte deixa de dissenyar el detall per a cedir aquesta feina a la indústria. En 
aquest sentit, l’elecció d’un o altre material és també l’elecció d’un detall 
i un sistema constructiu concret, de promptuari; i això afecta substancial-
ment a la formalització fi nal de l’edifi ci.
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A dalt, l’església provisional de Sant Sebastià. A sota, la 
casa Villiger, obra de l’arquitecte Max Bill.

Sant Sebastià i Sant Josep Obrer són dos projectes d’urgència i, per tant, 
han de ser construccions ràpides, senzilles i econòmiques. Tant als plànols 
com a les memòries de qualitats i als pressupostos es fa esment explícit 
de diferents materials, elements industrialitzats i productes de marques co-
mercials concretes. Martorell i Bohigas confi en una part important8 del dis-
seny i de l’aspecte fi nal de les esglésies a aquests materials industrialitzats; 
no ho podrien fer de cap altra forma, la necessitat és urgent i, per tant, no 
hi ha temps ni diners d’inventar res de nou. La precarietat i la confi ança en la 
indústria són també aliades de la voluntat d’innovar i d’apostar per un futur 
que, en aquells moments, es començava a albirar.

Al projecte de Sant Sebastià s’indiquen tres materials que esdevindran 
bàsics per a la confi guració del projecte i, posteriorment, per altres obres 
produïdes també per l’estudi MBM: plaques de Durisol en façana, planxes 
d’Uralita a la coberta i gelosia prefabricada de la casa SAS a les obertures 
dels despatxos parroquials.

La utilització del Durisol a l’església de Sant Sebastià és quelcom nou al 
panorama de la construcció barcelonina del moment. L’equip diposita la 
confi ança en les solucions que proposa la indústria als problemes de l’ar-
quitectura moderna. En aquest  sentit, l’empresa Durisol fabrica sistemes 
de compost de ciment alleugerit amb solucions constructives per a pràcti-
cament tots els elements de l’edifi ci; des de solucions de revestiments i cel-
rasos aïllants a sistemes d’estructures prefabricades i forjats. La construcció 
d’aquest sistemes es realitza completament en sec, en contraposició total a 
la tradició constructiva encara tan present a la Barcelona dels 50.

En el cas de Sant Sebastià, el sistema de plaques Durisol es fa servir per 
a construir les façanes. Martorell i Bohigas indiquen a la memòria que es 
tracta de plaques A4. Tot i així, la referència és errònia, ja que també s’indi-
quen les dimensions (142x50cm), que corresponen a les plaques de façana 
F142 que són les que efectivament es col·loquen al barracó. El que és clar 
és que l’elecció del material de façana imposa un sistema constructiu propi, 
dissenyat per la indústria, que determina la forma fi nal de l’edifi ci i, per 
tant, provoca canvis al projecte inicial per a acabar d’adaptar-lo al que serà 
després l’edifi ci construït. El barracó de Sant Sebastià té les dimensions i la 
imatge que determina un sistema constructiu industrialitzat. Els arquitectes 
el trien i l’apliquen confi ant una part del disseny fi nal a la indústria.

La imatge fi nal del barracó, amb la seva façana de panells de Durisol, re-
corda clarament a la casa Villiger a Bremgarten (Suïssa), construïda el 1942 
per l’arquitecte suís Max Bill9. El sistema constructiu de les façanes de Du-
risol porta a l’arquitecte a concebre el projecte en base a les regles de 
la indústria. El disseny ve predeterminat pel sistema de panells de façana 
que imposa una modulació i estructuració que, igual que en el cas de Sant 
Sebastià, afecta a les dimensions globals del projecte. La mateixa imatge 
de modulació es repetirà a tots els projectes construïts amb sistemes de 
façana Durisol, generant una mosaic de solucions repetides i aplicades a 
una gran diversitat d’edifi cis arreu d’Europa. 

8  Tal com es veurà més endavant, el disseny de les façanes i, per tant la imatge exte-
rior dels temples, depèn per complet d’aquests sistemes i materials.

9  Max Bill, Arquitecto. 2G n.29-30. Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2004
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El barracó de Sant Sebastià: 

Els pòrtics amb encavallades del primer projecte per a la 
parròquia provisional són de fusta; una solució senzilla i 
econòmica. La distància entre eixos és de 2,60m. Aquest 
ritme es desdobla en façana amb mòduls de 1,30m (en-
tre eixos) en els que es repeteix la mateixa disposició 
d’uns panells que podrien ser de fusta. 

Les dimensions dels elements prefabricats de fusta 
que composarien les façanes responen a unes dimen-
sions properes al 0,60x1,20m, que eren les dels taulons 
i panells de fusta amb que es construïen els barracons 
estandarditzats. Tot i així, l’intereix entre els pòrtics del 
segon i defi nitiu projecte s’amplia per a arribar als 3m, 
amb una modulació en façana que respon a peces de 
1,50m de llarg. 

És el moment en que s’aposta per les plaques de Duri-
sol com a tancament de l’edifi ci. Les dimensions de les 
plaques, de 1,42x0,50m, obliguen a adaptar les crugies 
del barracó per a poder construir uns panells de façana 
amb Durisol sense necessitat de tallar gran quantitat de 
peces. En aquest cas, la aposta per un material de cons-
trucció obliga a refer les dimensions del projecte.

Solució amb fusta

Solució amb Durisol
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Model Reixa de gelosia prefabricada de formigó. Era uti-
litzat majoritàriament en naus industrials i magatzems; 
també a l’església provisional de Sant Sebastià.

Anunci publicitari de l’empresa de prefabricats de for-
migó SAS

El fi brociment (ciment amb fi bres d’amiant) es va desenvolupar ràpidament 
com a material de construcció resistent, lleuger i econòmic. La factoria Ura-
lita a Cerdanyola del Vallès10 va ser el principal productor de peces de fi -
brociment a nivell estatal i, sobretot de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
L’èxit del material va ser tal que el nom de la marca comercial s’ha acabat 
associant al material.

La construcció de la ingent massa urbana que composa la perifèria barcelo-
nina va ser possible en bona mesura pel desenvolupament d’una industria 
de la construcció que va permetre disposar de materials econòmics i amb 
un grau de tecnifi cació sufi cient com per que quasi qualsevol persona els 
pogués utilitzar en la construcció. El boom de la uralita és el millor exemple 
d’aquesta situació: un material econòmic ideal per a construir ràpidament 
cobertes lleugeres. Fins llavors, la coberta era un dels punts crítics de la 
construcció tradicional per la seva complexitat. L’estanqueïtat es confi ava 
per geometria a sistemes de teulats ceràmics o cobertes planes de vàries 
capes de rasilla. La construcció d’una coberta tradicional era llarga, costosa 
i necessitava un cert grau de perfecció tècnica, per tant, poc adient per a la 
situació d’emergència de la perifèria de les grans ciutats.

La uralita va aparèixer com la solució perfecta a aquests problemes, ja que 
les plaques de fi brociment eren impermeables, fàcilment manipulables i 
força econòmiques. Només calia una estructura lleugera on fi xar les pla-
ques de grans dimensions i ràpidament es podia construir la coberta. Tam-
poc calia un alt grau d’especialització tècnica; pràcticament qualsevol po-
dia aixecar un petit cobert fàcilment. El sistema va esdevenir la solució per 
a la construcció de cobertes ràpides i improvisades a les barraques i corees 
dels immigrants nouvinguts. Gràcies a la uralita es van aixecar barris sencers 
auto construïts, entre ells l’entorn del turó de les Roquetes, el territori comú 
del Verdum i la Trinitat Nova. Amb el temps, les plaques de fi brociment 
romanen com la imatge d’aquella èspoca i d’aquells barris.

Pel que fa a les gelosies, Martorell i Bohigas dibuixen i utilitzen una peça 
prefabricada de la casa SAS. Les mides responen als models de gelosia 
prefabricada de formigó que fabricava SAS als anys 50 i 60; probablement 
als models tipus Reja, tot i que no es pot assegurar amb total certesa. Les 
dimensions segons plànol corresponen a 20x40cm, tot i que les peces Reja 
són de 25x45cm. En qualsevol cas, la disposició dels forats confi gurats amb 
peces prefabricades de gelosia determina les dimensions generals de la 
part dels despatxos parroquials. El pas cobert entre església i despatxos es 
planteja amb 10x7 peces de gelosia, així com obertures de 11x2 o de 1x12 
al volum dels despatxos parroquials. La dimensió del forat és la que imposa 
les dimensions de la peça; és a dir, són forats que segueixen l’estàndard 
marcat per la indústria.

10  La famosa i polèmica fàbrica de fi brociment, que va donar nom propi al material, va 
ser promoguda per Josep M. Roviralta a començament del segle XX. El material era pràctica-
ment experimental durant l’etapa republicana i es va reprendre amb força la producció després 
dels primers anys de la postguerra.
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A la documentació gràfi ca de les parròquies provisionals de Sant Sebastià 
i Sant Josep Obrer que es conserva a l’arxiu MBM (AHCOAC) no hi ha 
detalls constructius dels barracons. La construcció es confi a a les solucions 
tipus que des de la indústria es proposen per a detalls estàndard. En la 
cerca d’aquests detalls, la font d’informació més propera i fi able han estat 
les pròpies empreses industrials, que a través de promptuaris i catàlegs 
editats per elles mateixes, han registrat els detalls tipus que permeten 
aplicar els seus productes en obra de la manera més efi cient i econòmica. 
Els barracons de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer són exemples construïts 
d’aquests detalls estàndard; experimentacions a escala real d’una indús-
tria de la construcció en ple desenvolupament.

Tot i així, en els elements de mobiliari, els objectes litúrgics o, per exem-
ple, la creu monumental de Sant Sebastià, Martorell i Bohigas dissenyen 
des del despatx amb la confi ança d’un procés artesanal que serà capaç de 
produir-los. Es tracta de petites peces irrepetibles, objectes d’art, peces 
úniques allunyades de l’estandardització que cerquen els barracons que 
les contenen.

Al promptuari de Durisol de l’any 1964 es detalla el sistema de façanes amb 
plaques tipus F142 i subestructura de muntants de fusta. Amb aquest ma-
teix sistema es va construir la façana del barracó de Sant Sebastià.
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Detall tipus de façana amb plaques de Durisol i estructu-
ra de muntants de fusta. La solució indicada pel fabricant 
coincidiria amb el detall constructiu de la façana del ba-
rracó de Sant Sebastià
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La prefabricació

... propondría que se abordase de un modo claro y franco el problema de la iglesia 
prefabricada; no me refi ero a un barracón militar, sino a una Iglesia digna de lo que 
es símbolo, del pueblo en marcha hacia Dios. Esta iglesia debería ser propuesta, 
estudiada por arquitectos de calidad, con soluciones aptas, fáciles, realmente rea-
lizables, […] Sería una solución un poco standard, privaría a muchos arquitectos de 
lucimiento, pero yo creo que como cristianos tenemos la obligación de dar al mundo 
de hoy testimonio de nuestra ciencia…

A. de Moragas (Conversaciones de arquitectura religiosa. Octubre 1963)

L’arquitectura de la modernitat és l’arquitectura de la indústria que fabrica 
en sèrie elements de gran qualitat a preus assequibles. La confi ança en 
la indústria és la solució per a una construcció que, després dels primers 
anys de la postguerra, encara es basa fonamentalment en solucions pràc-
ticament artesanals i en una mà d’obra barata i poc qualifi cada. La prefa-
bricació pot ser la solució per a produir models de qualitat que, repetits i 
fabricats en sèrie, puguin ser econòmicament accessibles a la major part 
de la societat.

A banda de la ingent quantitat d’habitatges que es construïren a la perifèria 
de Barcelona durant l’època de l’explosió demogràfi ca, es van necessitar 
una gran quantitat d’equipaments per a dotar aquests nous barris; entre 
ells, els complexos parroquials. En poc més de 25 anys es construïren més 
d’un centenar de noves parròquies a l’àrea metropolitana, la majoria d’elles 
en barris de nova construcció. L’elevada demanda d’aquest tipus d’equipa-
ment i la urgència amb que en molts casos es necessitava, va fer pensar en 
la prefabricació com a solució.

Antoni de Moragas ja hi fa referència en la seva intervenció a les Conver-
saciones. L’argument va més enllà d’una pura elucubració, sinó que pren 
seriosament la idea de la prefabricació per a construir edifi cis d’una alta 
qualitat a baix preu. És necessari dotar als barris més humils d’una església 
de qualitat; no s’ha de menystenir la construcció d’una església, ja que és 
l’edifi ci més representatiu del barri. 

Prefabricar els elements litúrgics o el mobiliari és relativament senzill, fi ns 
i tot certs elements constructius com ara els vitralls, les fusteries o les pe-
ces ceràmiques d’interiors i exteriors11. La producció en sèrie d’aquests 
elements permet abastir i omplir d’art assequible les parròquies obreres. 
D’aquesta forma i durant els anys 60 i 70 es genera tot un mercat específi c 
d’aquests elements que acabarà generant peces artístiques i de mobiliari 
repetides per nombroses parròquies de l’estat. Alguns arquitectes i artistes 
es van acabar especialitzant en aquest tipus d’edifi cis, fet que serà dura-
ment criticat per Oriol Bohigas a la seva conferència a les Conversaciones 
de 1963.

Tot i així, la prefabricació d’una església o d’un complex parroquial sencer 
sembla quelcom quimèric12, i més en un context com el de l’Espanya fran-

11  S’hi poden trobar exemples notables als monogràfi cs sobre arquitectura i art sacres 
que durant anys han aparegut en articles i revistes espanyoles. Revista Arquitectura núm. 40. 
Abril 1962. COAM. Revista Arquitectura núm. 52. Abril 1963. COAM. Revista Arquitectura núm. 
73. Gener 1965. COAM. Revista Arquitectura núm. 147. Març 1971. COAM.

12  L’experiència de la producció seriada d’un conjunt parroquial complet va assolir-se 
amb la construcció de les parròquies de Sant Cosme i Sant Damià del Prat de Llobregat i de Sant 
Josep Obrer de Sant Boi de Llobregat, obra de Chinchilla, Anglada, Gelabert i Ribas el 1971. 
Ambdues parròquies, pràcticament idèntiques, es van projectar com a models construïts d’un 
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Stand de l’empresa constructora Ribas i Pradell a 
l’exposició de Barcelona de 1929 i habitatge tipus prefa-
bricat als anys 30.

quista. Seria necessària una industria de la construcció molt potent i desen-
volupada per a portar a terme un projecte com aquest, i potser també un 
tipus d’edifi ci més estandaritzable; això, o una empresa pionera, lligada als 
moviments d’avantguarda i amb una clara vocació de progrés i investigació. 

El barracó de Sant Sebastià és clarament un exercici de prefabricació. Una 
espècie de prototip per a una industria de la construcció encara a les bece-
roles de la modernitat però que busca obrir vies de progrés. La construc-
ció del barracó es confi a a l’empresa Ribas i Pradell, una constructora molt 
vinculada amb els arquitectes, primer del GATCPAC i després del Grup R i, 
per tant, amb una clara aposta per la modernitat i la necessària renovació 
de la construcció.

Extracte d’una entrevista a Francisco Ribas Barangé (segona generació de 
l’empresa Ribas i Pradell), arquitecte, el gener de 2008:

Marcio Cotrim e Mónica Cruz Guáqueta: ¿Cuál es el papel que juega la Ribas y 
Pradell en el contexto arquitectónico de Barcelona?

Francisco Ribas Barangé: Mi familia y, por lo tanto, la empresa fi guraron en el pano-
rama arquitectónico desde 1845 hasta 1980, estando muy vinculada al crecimiento 
de Barcelona, no solo en la construcción sino en muchos organismos: Automóvil 
Club, sociedades culturales, la Fundación Ribas de hospitales, etc.

MC/MCG: En términos generales se puede identifi car dos momentos de cambio en 
el panorama arquitectónico catalán con respecto a la arquitectura moderna: uno a 
lo largo de la década de 1930, alrededor de GATCPAC; otro en la década de 1950, 
cuando se retomó el hilo conductor interrumpido en los años 40. ¿En qué punto y de 
qué forma la Ribas y Pradell participó de estos dos momentos?

FRB: Mi padre termina la carrera en la segunda mitad de los años 20, justo antes del 
Gatcpac. Él vive en parte este ambiente. Rodríguez Arias, Sert, por ejemplo, fueron 
amigos suyos. Con la guerra civil hay un paso atrás que se nota en la arquitectura 
como en casi todas las esferas culturales. Se vuelve a la arquitectura neoclásica, muy 
común en los regímenes totalitarios.

Nosotros (Jose Luis Cia y Francisco Ribas) terminamos la carrera en el inicio de los 
años 60. Por lo tanto yo viví la segunda renovación de la arquitectura moderna en 
España. En aquel momento estaban Miguel Fisac en Madrid, el Grup R, Bohigas y 
Coderch quien empujó en gran parte todo esto de una manera muy local.

La Ribas y Pradell, como constructora, no apoyó concretamente a los arquitectos mo-
dernos en estos dos momentos de cambio. Apoyo igual a un Duran i Reinals cuando 
hacia edifi cios neoclásicos como a Bohigas ya en el Grup R. Lo que si pasó fue la 
amistad que mi padre con el grupo de artistas y arquitectos de vanguardia; por esto 
se acabó encargando muchos proyectos a estos. No era una política de la empresa 
ni mucho menos una estrategia ideológica.

MC/MCG: Las actividades de la Ribas y Pradell iban más allá de que una empresa 
constructora, a lo largo del siglo XX se expandió como fábrica de elementos cerámi-
cos y abordó los prefabricados ligeros de madera, cemento y hierro. ¿Había en esto 
un interés en unir diseño e industria?

FRB: La empresa, además de constructora, desarrolló productos como el Durisol, un 
prefabricado ligero de una patente Suiza con ofi cinas i fábrica en Dieticon. Aquí, con 
licencia, se fabricó en Molins de Rei, Barcelona. Como, básicamente, es un producto 
de virutas de madera tratadas químicamente y con cemento portland, la fábrica se 
situó al lado de Cementos Molins, por la facilidad de transporte y suministro.

prototip de parròquia fabricada en sèrie per a polígons residencials de nova creació (Unidades 
Vecinales de Absorción) a ciutats de l’Àrea Metropolitana. L’experiment va fructifi car en aquestes 
dues parròquies, tot i que el projecte era més ambiciós. 
 Nau industrial construïda per Ribas i Pradell amb ele-

ments prefabricats de Durisol.
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También se fabricaran simples placas de aislamiento, como si fueran de corcho o 
similares, y otras que, terminadas con revoco exterior y de medidas 1.50x0.70, se 
fi jaban en estructuras de acero. Así se construyeron muchísimas escuelas en toda 
Cataluña y en toda España debido a la urgente demanda del momento. Se construyó 
también con este material la fábrica de la Seat, la Universidad de Valencia, la fábrica 
de Montesa.

Tenía muchísimas ventajas de rapidez y aislamiento, pero frente a la económica 
mano de obra de los años 60/70 eran poco competitivos, y además el tema del ais-
lamiento no era en aquel momento un tema fundamental como ahora. No obstante, 
fue sin duda un material importante para la construcción en toda España. Sin duda 
contribuyó para la unión entre arquitectura y diseño, aunque no creo que haya sido 
esta la preocupación, sino una consecuencia.

La construcció del barracó de Sant Sebastià passa necessàriament pel bino-
mi arquitecte-constructor. No hi ha obra sense un dels dos. Les dimensions, 
els acabats, la imatge global o el detall constructiu són fruit del producte 
de la indústria. L’arquitecte el pren per a construir l’edifi ci, que ja no neix 
del paper en blanc o de la voluntat absoluta del dissenyador, sinó que està 
predeterminat per allò que produeix la indústria i que permet construir-lo.
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La pobresa

No comprendo porqué hoy, las iglesias de suburbios tienen que tener el aspecto de 
un garaje, de cosa abandonada, de cosa triste. [...] O sea que este concepto de po-
breza me parece manoseado, demasiado usado. [...] Debemos huir de este concepto 
de que la iglesia de suburbio tiene que ser una iglesia pobre y exenta de todo lujo, 
pues el lujo siempre ha sido cosa imprescindible en la Casa de Dios.

J.J. Tharrats (Conversaciones de arquitectura religiosa. Octubre 1963)

El debat sobre la pobresa a l’arquitectura parroquial era ben viu a l’Espanya 
dels anys 50 i 60. Sobre aquest tema giren gran part de les discussions de 
les jornades de debat de les Conversaciones i hi ha un gran nombre d’ar-
ticles i de referències a les revistes especialitzades. La pobresa en l’arqui-
tectura ha de ser el refl ex de la pobresa d’esperit, de l’austeritat i senzillesa 
que ha de tenir l’Església moderna per a trencar amb certes imatges del 
passat i apropar-se al poble13. Aquesta pobresa en l’arquitectura religiosa 
s’ha d’entendre com a sinceritat material i constructiva, fugint dels forma-
lismes o les solucions que falsegin els espais d’una arquitectura que ha de 
ser, per sobre de tot, funcional. 

Per a bona part de la crítica i l’opinió pública, acceptar que l’església, la 
Casa de Déu, havia de ser un espai auster i senzill va ser poc més que una 
blasfèmia. El temple cristià havia estat històricament un lloc per a la bellesa 
de les arts més refi nades posades al servei d’allò diví. La pintura i l’escultura 
havien trobat els seus millors exemples en realitzacions per a l’Església. 
Com era possible doncs pensar en temples nus, espais buits on simplement 
reunir-se? La bellesa s’havia de trobar en la construcció i el material, i això 
era quelcom difícil de pair per a una societat amb unes tradicions tan pre-
sents i arraigades com l’espanyola.

A la perifèria de les grans ciutats espanyoles s’hi dona una paradoxa força 
interessant. Per una banda, una important manca d’equipaments parroqui-
als, per l’altra, una població amb pocs recursos que, en molts casos, no 
pot fer front a la construcció d’un temple. A això se li suma el caràcter de 
la gent d’aquests barris, arribada del camp a la gran ciutat i, per tant, amb 
un model de vida i un caràcter absolutament rural, lligat a allò tradicional14.

La resposta de l’arquitectura moderna al repte de la pobresa a les esglési-
es va ser la assimilació d’una arquitectura més aviat industrial, neutra, que 
servís per a construir el lloc de culte i reunió mínim15. Sobretot a Catalunya 
i, en gran part per la infl uència francesa, aquesta corrent de minimalisme a 
l’arquitectura religiosa va quallar especialment. Per necessitat, naixien tem-
ples pobres, però aquesta situació es va saber llegir en clau positiva: els 
feligresos podien així col·laborar en l’edifi cació de la seva església i fer-se-la 

13  Veure Anex 2

14  A aquest fet s’hi fa referència a les jornades de les Conversaciones. El Pare Borràs 
(p. 110-111) indica que és molt habitual a la cultura espanyola i generalment a les cultures medi-
terrànies una voluntat d’aparentar i mostrar-se com allò que no s’és. Aquesta cultura està molt 
interioritzada, sobretot a la gent senzilla d’aquests barris que vol que la seva parròquia sembli 
tan o més rica que les altres.

15  La idea de l’església mínima és recurrent a la història del cristianisme. Gio Ponti 
posava el cas de Sant Francesc, que havia trobat allò essencial: Francesc pensava que es podia 
parlar amb Déu a qualsevol lloc, però era molt millor fer-ho arrecerat del vent i la pluja. Llavors 
va aixecar quatre parets i un sostre amb il·lustracions a l’interior de la Bíblia. Així va néixer 
l’església franciscana; l’església essencial. El espacio sagrado en la arquitectura española con-
temporánea. Esteban Fernández Cobián. Santiago de Compostela 2005

Creu de Terme d’Argentona (1952), obra d’Antoni de 
Moragas. La Creu de Terme d’Argentona de Moragas, 
mostrada a la primera exposició del Grup R amb quatre 
troncs clavats aleatòriament a un fust llenyós que té unes 
fi guretes. Tot amb un aspecte arcaic i artesanal que evo-
ca les construccions rurals.
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seva16. Aquestes idees van permetre a alguns arquitectes desprendre’s de 
connotacions simbòliques o al·legòriques per a centrar-se en qüestions bà-
sicament constructives i tècniques al moment de projectar una església. En 
aquest sentit cal recordar la conferència d’Oriol Bohigas a les Conversaci-
ones defensant aquestes tesis. Per això moltes esglésies modernes poden 
recordar a fàbriques o garatges, sense que això sigui una provocació, sinó 
més aviat una conseqüència del moment econòmic i pastoral. Tot i així, 
bona part de la gent dels barris de la perifèria no va acabar d’entendre 
aquesta espècie d’experiment d’art povera; potser massa intel·lectual i refi -
nat per a un gust encara sobreexpressiu i fi guratiu17. 

A les esglésies provisionals de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer, les man-
cances econòmiques no permeten considerar res que no sigui estrictament 
necessari, per tant, tot allò superfl u o sense una funció ben clara ha de que-
dar descartat. L’actitud de Martorell i Bohigas és radical. No hi ha conces-
sions ni a materials de revestiment ni a detalls constructius que encareixin 
el preu o allarguin el procés d’obra. És més, els edifi cis han de mostrar la 
seva senzillesa.

En el cas de la parròquia de Sant Sebastià, l’exercici és clar: es construeix 
un edifi ci de fusta per a acollir l’església del barri quan ni tan sols els blocs 
d’habitatges més humils del Verdum són de fusta. Tradicionalment, la fusta 
havia estat prohibida per a la construcció d’esglésies, probablement per 
evitar que es destruïssin en un incendi o que el pas del temps deteriorés 
ràpidament la Casa de Déu; en qualsevol cas, l’església ha de quedar en 
peu. Tot i així, Martorell i Bohigas escullen la fusta per a construir Sant Se-
bastià; un exercici d’extrema senzillesa per a rebaixar l’església a allò més 
humil del barri. La rapidesa de la construcció és la seva fragilitat, i també la 
seva humilitat.

Per part dels arquitectes hi ha una clara voluntat de mostrar els materials 
tal com són. La façana es confi gura com una composició de muntants de 
fusta i panells de Durisol sense cap revestiment noble. El contacte amb el 
terreny és d’allò més basic; el barracó de fusta es recolza sobre una banca-
da de formigó que fa de mínim fonament i protegeix la fusta de la humitat. 
L’estructura es fa evident a l’exterior, així com la lleugeresa de la coberta, de 
la que només s’intueixen els perfi ls als laterals. Des de fora, cap referència 
a la tradicional riquesa arquitectònica d’una església. Els vitralls es substi-
tueixen per fi nestretes que, composades rítmicament, intenten donar un 
joc en façana que es trasllueixi a l’interior. A dins, els materials de la façana 
queden vistos, no hi ha cap ornament ni cap intenció de vestir l’espai interi-
or amb res que no sigui el que està construït. La senzillesa de l’envà corbat 
que serveix de fons al presbiteri és la culminació d’aquesta actitud de Mar-
torell i Bohigas en la cerca de la pobresa. L’altar, que havia de ser allò més 
ric, més lluent, que és el focus de la celebració, es converteix en un simple 
envà, ni tan sols revestit, fràgil i provisional, sense imatges ni lluentors.

La mateixa actitud es pren per a tot el conjunt. El volum dels despatxos 
parroquials es mimetitza amb la imatge exterior sòbria dels blocs d’habi-
tatges de l’OSH. Façanes neutres amb obertures senzilles sense cap més 
pretensió. No hi ha la voluntat de, tot i construir una església, diferenciar-se 
de la situació general del barri. És una parròquia obrera per a un barri obrer.

16  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 
Cobián. Santiago de Compostela 2005

17  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 
Cobián. Santiago de Compostela 2005

Imatges del barri de Les Roquetes al voltant de l’any 65.
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Un desierto de tierra y piedra casi vertical. En él se pierden, por absorción cromática 
de la tochana cruda sobre el fondo terroso de los desmontes, un pequeño montón 
de edifi caciones, mitad barracas, mitad pequeños bloques con torres de dos o tres 
plantas.

Així descriu Emili Donato el paisatge del Turó de Les Roquetes l’any 1965 al 
seu article de la revista Quaderns sobre els barris perifèrics de Sant Andreu. 
L’article posa en evidència les dures condicions de vida a una barriada que 
havia crescut sense el mínim control de les administracions públiques. El re-
sultat era un barri on predominava l’auto-construcció i sense les dotacions 
sufi cients en equipaments o infraestructures. Era la realitat d’una Barcelona 
construïda pels propis veïns.

Entre el polígon de l’OSH del barri del Verdum i els blocs de la Trinitat 
Nova, s’estenia el vessant sud del Turó de les Roquetes; un terreny àrid i 
sense urbanitzar que havia quedat fora del planejament dels barris degut 
a la complexa orografi a de la zona, que feia molt difícil la construcció. Els 
immigrants nouvinguts havien començat a comprar les parcel·les perquè 
eren molt econòmiques i, a pesar de les difi cultats i el fort pendent dels 
carrers, es van començar a edifi car petits blocs d’habitatges. Les construc-
cions es feien sense permisos legals i el barri va quedar en mans de l’auto-
construcció; sense un planejament que regulés ni l’espai públic ni l’edifi cat.

Quan Martorell i Bohigas prenen contacte directe amb el barri, al 1958, el 
vessant del turó està ocupat per una massa edifi cada caòtica a mig cons-
truir. És una imatge constant a la rodalia de Barcelona, la dels barris de bar-
raques i corees disseminats per la perifèria. L’arquitectura d’aquests barris 
no és l’arquitectura popular. És un tipus de construcció propi de la perifè-
ria, una arquitectura espontània que es construeix des de la intuïció de la 
tradició però amb materials residuals i tècniques pròpies de la indústria 
del moment. Una arquitectura construïda sense el disseny de l’arquitecte 
ni el control de l’administració, amb la precarietat de la falta de mitjans i la 
urgència del moment.

Els blocs d’habitatges de Les Roquetes parlen el llenguatge del totxo sense 
arrebossar ni pintar, les biguetes de formigó vistes, les cobertes d’uralita, 
les fi nestres senzilles del fuster del barri, les baranes de gelosia ceràmica 
prefabricada o els baixants vistos de fi brociment. També parlen dels carrers 
sense urbanitzar, el clavegueram construït pels propis veïns, les mitgeres 
vistes o la organització anàrquica del conjunt; d’espais on la imatge de ciu-
tat s’ha perdut, però tampoc es tracta d’un poble. Són les barriades espon-
tànies; la imatge de la perifèria obrera de Barcelona.

Al barracó de Sant Josep Obrer, Martorell i Bohigas han d’entendre i pro-
jectar en el llenguatge de les barriades. Qualsevol pretensió de construir 
res més enllà de l’estrictament necessari és impossible. Per tant, s’ha de 
treure el màxim profi t a la urgència i a la pobresa; a l’espontaneïtat amb la 
que els veïns construïen les seves cases a Les Roquetes.

L’església provisional és aixecada pels propis veïns del barri amb pocs mit-
jans; inevitablement ha de ser un edifi ci senzill. Es construeix aprofi tant 
l’existència d’uns barracons de les obres dels blocs d’habitatges adjacents. 
L’església ocuparà l’espai més humil del barri; serà el barracó dels obrers. 
Tant exterior com interiorment, Sant Josep Obrer té una imatge extrema-
dament senzilla, en alguns moments fi ns i tot paupèrrima. L’estructura és 
la que es pot construir sense mitjans auxiliars, per tant, no es poden fer ni 
grans llums ni es pot treballar amb formigó. La solució són unes façanes 

Imatges del barri de Les Roquetes al voltant de l’any 65.
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d’obra amb pilastres que suporten unes senzilles encavallades de fusta, que 
queden vistes perquè no hi ha prou diners per a fer el fals sostre. La coberta 
és de plaques de fi brociment, a dues aigües, i el paviment una senzilla este-
sa de morter lliscat. No hi ha concessions per a l’art. No hi ha vitralls, només 
es poden obrir simples fi nestres per a il·luminar i ventilar. No hi ha una esce-
nografi a pròpia per al presbiteri, ni fons de l’altar ni cap imatge al·legòrica. 
No hi ha un treball específi c a la façana, ni textures ni acabats nobles més 
enllà de l’arrebossat i pintat. No hi ha disseny de mobiliari ni d’elements li-
túrgics; ni tan sols de l’altar o del confessionari, que són pedaços aprofi tats.

Per contra, el barracó de Sant Josep Obrer juga amb la bellesa de la nete-
dat, de la proporció, de la claredat i sinceritat dels materials. La senzillesa 
de les encavallades és la decoració del sostre, la netedat del quadrat blanc 
és el fons idoni per al presbiteri, el ritme de les pilastres dóna proporció a 
la nau i les textures pròpies dels materials són les protagonistes. Martorell 
i Bohigas van copsar els valors de la construcció dels barris de la perifèria, 
de la sinceritat constructiva que van elevar a riquesa de la nova modernitat. 
Van saber transformar en quelcom intel·lectual allò que havia nascut de 
forma espontània de les mans dels veïns. 

La pobresa de Sant Josep Obrer és una pobresa imposada, autèntica. 
Aquella humilitat de l’esperit i de l’edifi ci que cercava la reforma conciliar 
a l’Església catòlica troba la seva màxima expressió en aquest barracó. És 
el resultat de construir segons les estretors i els condicionats salvatges de 
l’entorn social i econòmic. En aquest cas els arquitectes s’apropien de la 
construcció sincera i espontània pròpia del moment i el lloc i la convertei-
xen en Arquitectura Moderna.

L’interior del barracó de Sant Josep Obrer és d’una 
pobresa extrema; imposada per la urgència social i 
l’estretor econòmica.
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Arquitectura As Found

Oriol Bohigas viatja per primer cop a Londres el 1953 acompanyat d’Antoni 
de Moragas i de Josep Mascaró. Junts s’hostatgen a casa de l’arquitecte 
Nikolaus Pevsner18 i descobreixen una ciutat en ple procés de recuperació 
efervescent després del l’embat de la segona Guerra Mundial. En aquest 
viatge prenen contacte directe amb els joves arquitectes britànics que, amb 
una certa distancia respecte Europa, s’enfrontaven a la reconstrucció del 
context urbà.

La posició de l’arquitectura anglesa envers les avantguardes europees de 
principis del segle XX sempre havia estat distant; de fet es poden trobar 
molt poques obres que segueixin els cànons de l’Estil Internacional o del 
funcionalisme radical de francesos i alemanys. L’actitud britànica sempre 
ha cercat un cert continuisme amb la història i amb els valors estètics d’una 
arquitectura tradicional profundament arrelada al territori i la societat. Al 
Regne Unit, en un moment de crisi com és la recuperació després de la 
guerra, els valors del material i d’allò local ressorgeixen amb força per a 
singularitzar les idees globalitzadores de l’arquitectura moderna.

El mateix any 1953 s’estableix el Team X com a moviment reformista amb la 
intenció de transformar els valors del CIAM per a apropar-los a una realitat 
més complexa. Al capdavant del grup hi trobem la parella d’arquitectes 
anglesos Alison i Peter Smithson que amb les seves primeres obres van 
establir les bases d’una personal forma de treballar seguint una pròpia es-
tètica as found que va assentar posteriorment les bases del neobrutalisme. 
També a Catalunya, des del Grup R i del que formen part Martorell i Bohi-
gas, hi ha un intent per a recuperar els valors de la modernitat amb una visió 
singular fortament arrelada al lloc i a la construcció. Els lligams i les conne-
xions amb tots dos moviments són evidents, de fet, pocs anys després, al 
1956, José Antonio Coderch estreta la seva relació amb els arquitectes del 
Team X19 internacionalitzant, en certa manera, el pensament i la forma de 
treballar del conjunt d’arquitectes de casa nostra.

El treball del Team X i, particularment dels Smithson, està fortament fona-
mentat en la reconstrucció a través de la recuperació dels valors i materials 
del lloc, dotant-los de personalitat pròpia, sense emmascarar-los sota cri-
teris plàstics o estilístics. És interessant el treball de reconstrucció des de 
les pròpies preexistències, valorant-les i utilitzant-les per a construir quel-
com nou. En aquest sentit, el treball dels Smithson es va desenvolupar des 
d’aquest punt de vista, produint una llarga sèrie d’obres que en són bons 
exemples de recuperació i transformació.

La idea de Alison y Peter Smithson de una estética as found derivó directamente de 
sus intensos contactos con Nigel Henderson en los primeros cincuenta. (…) Hender-
son se llevó consigo a los Smithson y a Paolozzi en sus paseos a través de los barrios 
obreros de East London, duramente castigados durante la guerra. (…) Alison y Peter 
Smithson recordaron aquellos días: “En arquitectura, la estética as found era algo en 
lo que pensamos y a lo que dimos nombre a principios de los cincuenta, cuando co-
nocimos a Nigel Henderson y vimos en sus fotografías un reconocimiento perceptivo 
de la realidad alrededor de su casa en Bethnal Green (…) los detritos de los lugares 
bombardeados, artículos como botas viejas, montones de clavos, fragmentos de 
saco o de malla y cosas por el estilo. (…) De ese modo la estética as found fue una 
nueva forma de ver lo ordinario, una apertura en lo que se refi ere a cómo las cosas 
prosaicas podrían recargar de energía nuestra actividad creativa.” (…) Hacia 1952 los 
Smithson y su estética as found sentaron las bases del neobrutalismo. Comúnmente 
se acepta que el conocimiento internacional del neobrutalismo surgió principalmen-
te a partir de la publicación del artículo de Peter Reyner Banham en 1955, que lanzó 

18  Dit o Fet. Dietari de records II. Oriol Bohigas. Edicions 62. Barcelona. 1992.

19  Veure Grup R. Carme Rodriguez i Jorge Torres. 1994

Bombardejos alemanys de Londres durant la Segona 
Guerra Mundial.

Imatges dels barris del Verdum i la Trinitat Nova a prin-
cipis dels 60.
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la etiqueta del nuevo estilo. Banham describió las cualidades del enfoque brutalista 
en términos de antibelleza y antiacademicismo. El neobrutalismo marcó una fase en 
el desarrollo de la arquitectura moderna, durante la cual se apartó provocativamente 
de la estética maquinista de la preguerra a base de cajas blancas y negras de vidrio 
promulgada por Le Corbusier y Gropius, entre otros. (…) La arquitectura neobrutalis-
ta ponía el acento en la apariencia material del edifi cio.20

Els barris del Turó de les Roquetes no són fruit de la reconstrucció de zones 
devastades per la guerra, però sí que es van aixecar en gran part amb des-
fets i rebuigs d’altres zones; amb allò que els veïns podien aconseguir de 
franc o a bon preu per a construir-se la casa de cap de setmana en cap de 
setmana. El resultat és una amalgama heterogènia de formes i materials; de 
solucions constructives d’emergència.

El barracó de Sant Josep Obrer és també un exercici de reciclatge i aprofi -
taments d’elements ja existents, molt en la línia de les idees de l’arquitec-
tura as found que defensaven Alison i Peter Smithson. De fet, el complex 
parroquial ocupa els antics barracons d’obra de la Trinitat Nova, aprofi tant 
espais residuals i transformant allò servible. La volumetria general vindrà 
doncs imposada per la preexistència. El treball dels arquitectes serà el 
d’adaptar l’edifi ci al nou programa i proposar la transformació.

El barracó de l’església es construeix a continuació dels barracons d’obra 
amb unes dimensions molt similars i seguint el mateix sistema constructiu. 
No es vol diferenciar, sinó mimetitzar-se amb l’entorn més proper. Així no es 
diferencia de les construccions que poc després seran els locals i despatxos 
parroquials, formant un conjunt sorprenentment equilibrat i homogeni. 

A l’església, les fi nestres tenen la mida segons les fusteries de les que prè-
viament disposava el rector de la parròquia, la major part d’elles cedides 
pels veïns o sobrants de les obres dels blocs de l’INV. La diversitat de forats 
es fa evident a la façana principal que dóna al carrer Palamós, on es com-
binen portes i fi nestres de diferents mides amb l’únic ordre lògic que dóna 
la necessitat i l’aprofi tament del que es té en aquell moment. El treball de 
Martorell i Bohigas es limita a composar; a ordenar una sèrie d’elements 
preestablerts en un edifi ci.

El procés de reciclatge continua a l’interior de la parròquia provisional. No 
cal dir que els bancs on seuen els fi dels són cedits21 i que aquests van acom-
panyats de les cadires que els propis veïns porten a les misses. Però el més 
signifi catiu és el disseny del confessionari i de l’altar. Dues de les peces 
potser més importants dins els eleme nts funcionals de la parròquia són el 
resultat d’aprofi tar llistons de fusta de pi sobrants que havien estat donats. 
A més, l’altar és una senzilla taula que té per sobre una porta de la que es 
volia desfer una veïna.

La construcció està feta amb la necessitat, i la necessitat passa per l’apro-
fi tament. El pensament i la lògica que hi ha darrera del barracó de Sant 
Josep Obrer són els de la barraca. Es construeix amb el que es té; res més. 
Els materials, les tècniques, l’espai s’importen d’allò que ja està construït o 
ja es té prèviament. Tot i que, igual que succeeix amb la barraca, el resultat 
fi nal és encara més auster, més simple; una actitud que no deixa de ser 
d’extrema modernitat.

20  Alison y Peter Smithson. De la casa del futuro a la casa de hoy. Dirk Van den Heuvel 
y Max Risselada. Design Museum of London 2004. Ed. Polígrafa/COAC. 2007

21  Els bancs van ser cedits pel Sr. Alter, fabricant de mobles de Manresa, per a l’aula-
escola de Sant Josep Obrer de les germanes concepcionistes i, posteriorment es van fer servir 
per al barracó-església. Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. 
Antoni del Pino González. Barcelona 2009

Estat del solar abans de la construcció de l’església pro-
visional de Sant Josep Obrer. Els barracons d’obra es 
van aprofi tar per a construir el nou centre parroquial. 

Tant l’altar com el confessionari són un exercici de reci-
clatge on s’aprofi ten fustes sobrants.
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El barracó de Sant Josep Obrer: 

El barracó aprofi ta les restes de les obres de construc-
ció dels habitatges de l’INV. L’edifi ci s’hi ha d’adaptar. A 
l’interior també s’aprofi ten restes d’altres elements per a 
dissenyar elements que formen part de la litúrgia, com 
ara l’altar o el confessionari. Tal com s’indica a la llegen-
da, el sobre de l’altar és una porta (Puerta Marga).

Els dibuixos originals de Martorell i Bohigas mostren un 
mobiliari molt senzill conformat amb materials aprofi tats. 
Tot i així, els valors de la geometria i la claredat en les 
formes queden palesos. Com a la resta de l’edifi ci, les 
proporcions entorn al quadrat serveixen per a ordenar 
i dotar d’harmonia un conjunt de pedaços heterogenis.
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Mentre els nivells de vida siguin tan baixos com els nostres, la casa que tota família 
necessita urgentment, sense nous ajornaments, no pot ésser una casa com cal; no 
pot funcionar tan bé com l’automòbil ni treballar tan fi  com aquell torn: ha d’ésser 
una casa feta a corre-cuita, mal feta, una mena de barraca, si voleu, perquè la perfec-
ció industrialitzable és impossible mentre no entrem en un nivell de major qualitat. 
De la mateixa manera que, enfront del prêt-a-porter, les dones dels nostres obrers 
encara s’han de vestir amb la roba feta a casa o amb roba donada per la senyoreta, 
també hem de viure, no pròpiament en cases, sinó en barraques fi lles d’una artesania 
de diumenge o de les mil formes ofi cials que la substitueixen.

Oriol Bohigas (Elogi del totxo. 1960)

Per això tenim un respecte instintiu per les barraques. Perquè pensem que entre 
elles és encara possible de desenrotllar una sèrie de valors, ja ben impossibles en 
les massifi cacions inorgàniques. I perquè pensem que aquestes qualitats reals dels 
barris de barraques podrien encara servir de lliçó als nostres urbanistes per a fer-los 
comprendre quines han d’ésser les bases autèntiques i les premisses sociològiques 
d’un nou barri.

Oriol Bohigas (Elogi de la barraca. 1957)
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UNA MIRADA AL FUTUR

SERGI LOIS ALCÁZAR

REFLEXIONS

Hay una imagen de Klee que se llama Angelus Novus. En ella está 
representado un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse 
de algo que mira fi jamente con espanto. Sus ojos están desorbitados, su 
boca queda abierta y sus alas están desplegadas. El ángel de la historia 
debe de tener este aspecto. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. Donde 
ante nosotros aparece una cadena de acontecimientos, ahí ve él una única 
catástrofe, que amontona incesantemente derribos sobre derribos y se 
los arroja a los pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos 
y recomponer lo quebrado. Pero desde el paraíso sopla una tempestad, 
que está enredada en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no las puede 
plegar. Esa tempestad lo lleva imparablemente hacia el porvenir, al que da 
la espalda, mientras el montón de derribos crece ante él, hacia el cielo. Lo 
que llamamos progreso es esa tempestad.

Walter Benjamin_Sobre el concepto de historia (1939-40)
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Interior de l’església de Sant Sebastià del Verdum vist 
des d’un lateral de la nau.

Fons fotogràfi c F. Català-Roca - Arxiu Fotogràfi c de l’Ar-
xiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

La parròquia defi nitiva de Sant Sebastià

La parròquia defi nitiva de Sant Sebastià va ser fi nalitzada el 1968 al carrer 
Viladrosa del barri del Verdum. S’hi construirà únicament la primera fase 
d’un projecte força ambiciós que comprenia: església parroquial, sales de 
reunió veïnals i una gran sala polivalent, despatxos i habitatges parroquials 
i centre d’estudis.

Martorell, Bohigas i Mackay projecten un centre parroquial inserit dins la 
trama de les illes de l’antic barri del Xarlot, just per sota de les Vivendes 
del Governador. L’església ocupa la part central del solar, l’interior d’illa, 
com també ho feien els locals i magatzems de la resta del barri. L’espai 
interior es confi gura com un espai unitari sense una clara direccionalitat i 
articulat a l’entorn d’un presbiteri que es desdibuixa. La nau es cobreix amb 
una estructura de malla espacial d’acer que resultava força econòmica i 
permetia cobrir la gran llum de l’església sense cap suport intermedi. Entre 
l’església i el carrer es construeix un cos que s’alinea amb els edifi cis veïns 
i que havia de tancar la illa. Les estretors econòmiques, però, fan inviable 
l’acabament d’aquest volum i resta només construïda la planta baixa.

L’església queda separada del carrer per un pati que fa les funcions de 
plaça de l’església i que a més ha de servir de baptisteri obert a l’aire lliure. 
D’aquesta forma s’estableix un cert recorregut entre el carrer i l’interior 
de l’església. Els fi dels travessen transversalment una sèrie d’espais amb 
dimensions i contrastos de llum ben diferenciats que provoquen una 
dilatació del recorregut d’accés.

Tot el conjunt està tractat amb materials senzills sense acabats que 
emmascarin la seva autèntica aparença. Murs d’obra vista, bigues d’acer, 
jàsseres de formigó, voltes a la catalana, fusteries massisses de fusta... una 
sinceritat material i constructiva que continua amb una austeritat formal 
allunyada de simbolismes. Elements tradicionals de l’església com el 
campanar, els vitralls o la imatgeria han desaparegut per a donar pas a un 
espai nu, propi d’una parròquia obrera, on allò important és l’acte de reunir-
se i de generar comunitat.

La parròquia va ser una de les obres més celebrades de l’estudi MBM i, 
juntament amb l’església del Crist Redemptor del barri del Guinardó i el 
centre parroquial de la Sagrada Família a Igualada formen el conjunt més 
important d’arquitectura religiosa dels arquitectes; totes tres, obres de gran 
rellevància dins el seu tipus als anys 60 a Catalunya.
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Interior de l’església de Sant Sebastià del Verdum vist 
des de la capella del Santíssim.

Fons fotogràfi c F. Català-Roca - Arxiu Fotogràfi c de l’Ar-
xiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

A dalt: Secció del projecte complet per al centre parro-
quial de Sant Sebastià del Verdum.

A sota: Planta a nivell del carrer Viladrosa del projecte 
complet per al centre parroquial de Sant Sebastià del 
Verdum.
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Projecte d’ordenació de l’illa d’equipaments de la Tri-
nitat Nova segons els requeriments per al nou centre 
parroquial de Sant Josep Obrer.

La parròquia defi nitiva de Sant Josep Obrer

El projecte de parròquia defi nitiva de Sant Josep Obrer de Martorell i 
Bohigas, en canvi, és desconegut per a la immensa majoria.

Al mes de març de 1961, Mn. Armengol redacta un programa complet per 
a l’ordenació de l’illa d’equipaments del barri de la Trinitat Nova. Un cop 
construït el temple provisional i les dependències de l’escola maternal i la 
catequesi, cal idear amb rapidesa un conjunt parroquial defi nitiu. En aquest 
cas, el rector aposta per ocupar tota l’illa d’equipaments per a conformar un 
ambiciós centre parroquial amb tots els serveis comunitaris que necessita el 
barri. El programa consta de:

1)  Espais urbans per a la vida de relació

- Entrada a la plaça, a les escoles i al camp de futbol

- La plaça amb una font

- Placeta de l’església

- Cafè a la plaça

- Botigues de cara al carrer i a la plaça

- Sala d’actes i sales de conferències i reunions

2) Conjunt de construccions escolars

- Escola de nois

- Escola de noies

- Parvulari i guarderia

- Institut de segon ensenyament

- Pati de jocs

3)  Camp de futbol utilitzable per l’escola i per tothom

4) Serveis parroquials

- Casa rectoral i despatxos parroquials

- Dispensaris i assistència social

- Jardí propi de la comunitat parroquial

5) Temple i annexes

- Plaça de l’església

- Porxos que la clouen

- Baptisteri

- Església parroquial de Sant Josep Obrer1

1  Arxiu MBM. AHCOAC. Carpeta PT211. 
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Situació actual del barracó i el centre parroquial provi-
sional de Sant Josep Obrer.

Martorell i Bohigas redacten un projecte ràpid (triguen menys d’un mes 
a presentar la proposta), d’intencions, amb tots els requeriments que 
demana la parròquia2. Es tracta d’un centre parroquial que segueix el model 
maximalista propi dels centres comunitaris dels Estats Units, segons el qual 
tots els serveis socials estan associats a la parròquia. L’illa d’equipaments 
es concep com un centre de barri amb places i carrerons a diferents nivells 
connectats per lleugeres escalinates que salven el desnivell entre els carrers 
Palamós i Chafarinas. Cadascun dels edifi cis que composen el conjunt està 
associat a un espai públic que li dóna suport, generant una concatenació 
d’edifi cacions i espais lliures que articulen una riquesa urbanística de la que 
la resta del polígon estava exempt.

La composició del conjunt és en base a quadrats. Una trama ordena 
l’illa amb l’objectiu de dotar d’estructura urbana un espai que havia de 
ser central per al planejament del barri. Amb un sistema d’agregació es 
delimiten els volums construïts de les escoles i els locals assistencials, que 
s’adapten al terreny i confi guren diversos nivells d’us dins la mateixa illa. 
La rotunditat geomètrica del disseny és cabdal per a concebre un centre 
de barri prou potent per tenir una entitat pròpia, alhora que fl exible per a 
permetre una evolució futura.

La construcció d’un centre parroquial d’aquestes dimensions s’hauria de 
realitzar de ben segur per fases, ja que la despesa econòmica seria força 
elevada. Sembla que, seguint aquesta idea, es podria construir la nova 
església sense enderrocar el barracó provisional. Un cop fi nalitzades les 
obres, el barracó es podria enderrocar per a obrir la nova plaça de l’església 
al carrer Palamós a través d’una porxada.

El projecte per al nou centre parroquial sembla que va quedar aturat. És 
possible que les gestions del Bisbat per a que l’Ajuntament acabi de cedir la 
totalitat de l’illa no fossin tan ràpides com es va pensar o que el projecte de 
1961 promogut per Mn. Armengol fos una proposta per a mostrar al Bisbat 
que el complex parroquial era viable. El fet és que el  4 novembre 1963, 
el Patronato Municipal de la Vivienda fa arribar un escrit a l’Arquebisbe 
Gregorio Modrego en que sembla que es tira endavant el projecte, però 
amb canvis substancials.

2  Carpeta PT211/211-1. Arxiu MBM. AHCOAC. El projecte es troba datat a l’any 1961 
junt amb altres projectes i idees que es treballaven simultàniament al despatx de Martorell i 
Bohigas. Es tracta d’un projecte molt incipient i pràcticament desconegut del que només es 
conserva una planta i vàries seccions esquemàtiques. Junt amb el projecte de 1961 es conserva 
un aixecament del solar de l’any 1976 en el que sembla que es podria haver reprès la idea de 
construir un gran centre parroquial.
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Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Administración de este Patronato, en 
Junta del 30 de septiembre último, adoptó el siguiente acuerdo:

A) PROMOVER la construcción del complejo parroquial San José Obrero en 
el Centro Cívico del barrio de Trinidad, facultando a la Presidencia para 
la tramitación del proyecto con la obtención de los benefi cios estatales y 
privados necesarios para la fi nanciación, la contratación de las obras y la 
cesión del solar y construcciones al Obispado y la fi rma de los documentos 
públicos o privados necesarios para el buen fi n del acuerdo.

B) ENCARGAR al Arquitecto Don José Antonio Corrales la redacción del 
proyecto del Centro Parroquial3. 

Sembla doncs que la intenció de l’Ajuntament era cedir defi nitivament els 
terrenys al Bisbat per a construir el centre parroquial, tot i que el Patronat 
és qui els gestiona i imposa un nou arquitecte. Es tracta de l’arquitecte 
madrileny José Antonio Corrales, que en aquells moments havia adquirit 
un reconegut prestigi junt a Ramón Vázquez Molezún amb qui havia 
construït el pavelló espanyol a l’Exposició Internacional de Brusel·les de 
l’any 58 i col·laboraven en diversos projectes. Martorell i Bohigas van 
quedar apartats del projecte, possiblement per una evident tensió entre els 
estaments ofi cials i els moviments polítics contraris al Règim dels que eren 
membres actius. El projecte de Corrales també va quedar aturat i no serà 
fi ns a principi de la dècada dels 80 que es construirà una església defi nitiva, 
molt allunyada però de les idees de Mn. Armengol vint anys enrere.

Al costat de l’actual centre parroquial de Sant Josep Obrer resta en 
peu l’antic centre parroquial provisional, molt malmès i en un estat crític 
d’abandó i degradació. La cessió dels terrenys municipals ha expirat i el 
futur del conjunt és l’enderroc. El barri es troba en plena transformació, 
intentant esborrar els errors del passat. El barracó encara es confon amb 
la resta de blocs que l’envolten, senzills i humils, testimonis d’un passat 
imperfecte.

3  Un sant obrer per a una parròquia obrera. Sant Josep Obrer 1959-2009. Antoni del 
Pino González. Barcelona 2009. p.85. No es coneix el motiu del canvi de l’arquitecte per Jose 
A. Corrales, el que sembla clar, és que després de 1961 Martorell i Bohigas es desvinculen de la 
parròquia.
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La casa Guardiola d’Argentona (1954) i els habitatges del 
carrer Pallars de Barcelona (1958)

Un punt d’infl exió en l’obra de Martorell i Bohigas

Sant Sebastià i Sant Josep Obrer es projecten i construeixen entre setembre 
de 1958 i juliol de 1960. Es tracta de dues petites obres ràpides però que es 
podrien situar en un punt d’infl exió a la producció de l’estudi MB. 

Just iniciant la dècada dels 50, Martorell i Bohigas fi nalitzen els seus estudis 
d’arquitectura i inicien la seva trajectòria professional sota l’empenta 
recuperadora i reformadora del Grup R. Són anys de reconstrucció de la 
modernitrat perduda, de seguir el rastre deixat abans de la guerra pel 
GATCPAC i que els primers anys de dictadura havien esborrat. En aquestes 
obres es refl ecteix aquesta aposta per recuperar el llenguatge de la 
modernitat amb un caràcter pròpiament mediterrani. D’aquests primers 
anys de treball són fruit la casa Guardiola d’Argentona (19544), l’edifi ci 
d’habitatges al carrer Roger de Flor (1954), l’illa del carrer Escorial (1952/55), 
l’institut laboral de Sabiñánigo (1955) o l’escola del Timbaler del Bruc (1957). 
Alguna d’elles, com la casa Guardiola, van formar part de les exposicions 
del Grup R a les Galeries Laietanes.

A fi nals de la dècada dels 50, el grup, tot i que mai havia estat una associació 
homogènia sinó més aviat un grup d’arquitectes amb un interès comú, 
es començava a dissoldre. Els interessos professionals dels membres es 
reparteixen en diferents lectures personals d’una modernitat ja madurada. 
José Antonio Coderch, que era la fi gura sobresortint de l’arquitectura 
catalana del moment, ja s’havia desmarcat del grup anys abans i havia iniciat 
la seva col·laboració amb el TeamX. Josep Maria Sostres es reafi rmà com 
a ideòleg i cap crític de la revisió dels postulats del racionalisme, mentre 
que Antoni de Moragas esdevindrà el contacte directe amb la modernitat 
nòrdica i orgànica5. El Grup R es dissol com a tal el 1961.

En aquests anys, l’estudi MB entra en contacte amb els barris de la perifèria, 
realitzant alguns projectes com l’escola del Baró de Viver (1956/57) o l’edifi ci 
d’habitatges del carrer Pallars (1958), tots dos d’important rellevància en el 
seu moment. També projecten i construeixen les dues esglésies provisionals 
que són l’objecte de l’estudi. Dos exemples d’un treball amb una forta 
càrrega social i en un ambient extremadament proper a una realitat que de 
ben segur va afectar l’actitud envers la modernitat de Martorell i Bohigas.

D’aquesta experiència es desprenen canvis substancials en una arquitectura 
que s’allunya de la recuperació del llenguatge del moviment modern per 
a incloure la construcció pròpia de la realitat social del moment. Alguns 
exemples prou coneguts d’aquest canvi són l’edifi ci d’habitatges de la 
Meridiana (1959/60), la casa del pati de la Ronda del Guinardó (1961/62), 
el conjunt d’habitatges de Milans del Bosc (1962), la casa de Max Cahner 
(1959/60), la casa Luján (1959), la casa Orpí (1961) o la primera fase de la 
fàbrica Piher de Badalona (1959).

4  S’indiquen les dates de redacció del projecte

5  Veure: Carme Rodríguez i Jorge Torres. Grup R. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 
1994
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

ORPI (El Figaró)

CASA DEL PATI

GUARDIOLA (Argentona)

MAX CAHNER

LUJÁN (Palau de Plegamans)

MILANS DEL BOSC

MERIDIANA

NAVAS DE TOLOSA

SECRETARI COLOMA

ROGER DE FLOR

ESCORIAL

PALLARS

VIA AUGUSTA

CENTRE PARROQUIAL SAGRADA FAMÍLIA (Igualada)

INSTITUTO LABORAL (Sabiñánigo)

ESCOLA PRIMÀRIA BARÓ DE VIVER

FÀBRICA PIHER

ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT JOSEP OBRER

ESGLÉSIA DEL REDEMPTOR

CENTRE PARROQUIAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Cronograma de les principals obres de l’estudi MB 
(MBM des de 1962) entre 1950 i 1970. En gris, el temps 
de projecte. En negre, el temps de construcció. Es des-
taca la franja en què es treballen les esglésies provisio-
nals de Sant Sebastià i de Sant Josep Obrer.

En l’àmbit de l’arquitectura religiosa, Martorell i Bohigas són també autors 
d’obres rellevants en aquesta primera meitat dels 60. De l’experiència en 
les esglésies de Sant Sebastià i de Sant Josep Obrer es destil·len unes 
característiques que, juntament amb els canvis que provocarà la reforma 
conciliar, afectaran un tipus d’obres que esdevindran models de parròquia 
obrera. En aquest sentit cal destacar l’església del Crist Redemptor al 
Guinardó (1957/63), el centre parroquial defi nitiu de Sant Sebastià al 
Verdum (1960/66) i, posteriorment, el centre parroquial de la Sagrada 
Família a Igualada (1965).
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L’arquitectura realista catalana

Pero desde hace un tiempo ha aparecido una reacción batalladora contra el 
formalismo, que, al mismo tiempo, enfrenta al idealismo abstracto de los que 
creen trabajar en una utópica sociedad industrializada, el nuevo realismo con los 
pies bien afi anzados en el suelo y que trabaja con las manos concretas de nuestros 
proletarios y al servicio inmediato de estos mismos proletarios, ya sacrifi cados 
por demasiado tiempo en la experiencia obligada de los prototipos. Tal como ha 
dicho Cirici, en Cataluña parece iniciarse hacia 1958 una “reacción nueva orientada 
hacia el aspecto constructivo”. Efectivamente: aunque después de esta fecha se 
producen aquí las más importantes obras “idealistas”, bastantes años retrasadas 
respecto a sus modelos europeos, la reacción “realista” ha trabajado intensamente 
y ha hecho un giro hacia la sinceridad en el aspecto constructivo y el respeto por el 
proceso auténtico de construcción. Al mismo tiempo, este nuevo realismo rebosa 
mucho más allá del tema puramente constructivo y abraza todos los extremos de 
una profunda posición cultural: el respeto por las “preexistencias ambientales” en 
contra del menosprecio insolidario –exhibición personalista- hacia el fragmento de 
ciudad viva que envuelve un nuevo edifi cio. Una mayor consideración del pequeño 
detalle de las actitudes de los que han de vivir en la casa, en contra de la absorbente 
preocupación por la rigidez de la estructura o por los problemas de composición 
abstracta. Un gusto por el diseño extraordinariamente ligado a las vicisitudes de la 
construcción, en contra de los elementos cerrados, acabados y pulidos. Un deseo 
de valorar la autenticidad del muro y del simple tabique contra el esquematismo de 
las falsas estructuras reticuladas que se escudaban en una pretendida facilidad de 
montaje. El respeto a esas formas tradicionales que nada aconsejaba cambiar y que 
pueden entrar válidamente en nuestro ámbito cultural. Y, sobre todo, la lucha contra 
cualquier síntoma de formalismo, lucha en la cual alguna vez los términos han estado 
polémicamente exagerados y han hecho caer a algunos “realistas” en inconfesables 
revivals.

Pero, con esta reacción ¿habremos perdido todas las grandes conquistas que hizo 
el racionalismo? En absoluto. El nuevo realismo viene a ser la única posibilidad 
de continuación y la vitalización del racionalismo. El único camino para que todas 
las conquistas de Gropius, Le Corbusier y Mies no caigan en un amaneramiento 
inoperante (…) El nuevo realismo es la vuelta a la razón y la única forma de pasar 
racionalmente de los prototipos de los años pionerísticos a la sucesiva y modesta 
adaptación a las exactas condiciones del hombre y de la naturaleza, a las exactas 
premisas sociológicas, técnicas, económicas y políticas.

Kenneth Frampton. Martorell, Bohigas, Mackay. 1985. Extret de Hacia una arquitectura 
realista, Oriol Bohigas 1962.  

Després de l’experiència renovadora del Grup R i la disgregació dels 
seus membres, Martorell i Bohigas inicien el camí al que poc després 
s’anomenarà arquitectura realista, potser perquè per a molts es situa en la 
línia del neorealisme italià de Gio Ponti, Ignazio Gardella o Mario Ridolfi . Es 
tracta d’un moviment anomenat realista perquè tenia la intenció de mostrar 
la realitat (econòmica, social, constructiva) del context català i espanyol 
del moment. Una realitat més plena de mancances que de riqueses i on 
la construcció, tal qual és, pren un protagonisme principal. En aquest 
sentit, tendeixen a desaparèixer les netes caixes blanques de la primera 
modernitat per a donar pas a una arquitectura bàsicament del totxo, de les 
llindes de formigó vistes o de les cobertes inclinades; una arquitectura més 
propera a una realitat constructiva encara molt lligada a la tradició.

La referència i la proximitat a l’arquitectura italiana i la seva estètica 
neorealista han estat àmpliament reconegudes. Però, és possible que hagi 
estat la pròpia realitat catalana la que hagi fet adquirir aquí a la modernitat 
un caràcter propi? 

El canvi a l’arquitectura de Martorell i Bohigas coincideix amb la construcció 
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de les esglésies provisionals de Nou Barris i un conjunt de treballs a la 
perifèria barcelonina. El treball amb les difi cultats i la realitat de la perifèria 
es contagia d’allò espontani i acaba per donar pas a una arquitectura 
que exposa certes mancances per a elevar-les a objecte estètic per a la 
nova arquitectura realista: els baixants de fi brociment vistos, els remats 
ceràmics als ampits o als graonats, les cobertes d’uralita, les llindes 
de formigó, la rugositat dels murs d’obra, les senzilles fusteries... Una 
arquitectura feta des de la intel·lectualitat que s’apropa intencionadament 
a l’arquitectura espontània de la perifèria, amb un origen popular sense 
regles preestablertes i eminentment constructiu.

L’arquitectura espontània dels barris de barraques i corees és popular però 
no és tradicional. És a dir, és una construcció amb mecanismes projectuals 
i compositius que provenen de la tradició, però que fa servir tècniques i 
materials propis de la indústria del moment, de la modernitat. L’arquitectura 
espontània és un híbrid, una conseqüència natural del context d’on prové; 
construïda pels veïns gràcies l’estandardització i l’estalvi que permet la 
indústria de la construcció. És un tipus de construcció que pren allò de que 
es disposa, el que es té de primera mà, i construeix segons les necessitats 
més bàsiques i els coneixements del poble. L’obra és conseqüència d’una 
situació, d’un context, de la urgència i no d’un projecte raonat i meditat en 
un paper.

L’actitud de Martorell, Bohigas i altres arquitectes barcelonins del moment 
es pot lligar també amb el que també estava succeint amb el treball del 
neobrutalisme britànic i les corrents Pop que van acabar d’eclosionar als 
60. En tots els casos l’obra passa per la revalorització d’allò popular, que 
no és allò tradicional, sino que és l’actitud de la massa obrera. A nivell 
arquitectònic i en relació a l’arquitectura realista catalana, semblaria que 
les corrents neorealistes italianes són el referent estètic, mentre que les 
corrents angleses imposen una actitud, una manera de fer més pragmàtica 
i menys formal.

Tractar la realitat elevada al fet intel·lectual formarà part del treball de MBM 
durant les dècades dels 60 i 70. A Sant Sebastià i Sant Josep Obrer, tot i 
l’actitud radicalment pragmàtica de Martorell i Bohigas, no em d’oblidar 
la càrrega simbòlica que inevitablement té la construcció d’una església. 
Considerar aquestes senzilles construccions vàlides per a ser un temple 
signifi ca elevar a una categoria poètica6 una estètica pròpia de la realitat 
precària de la perifèria. 

El treball sobre aquesta arquitectura realista hereva de l’estètica espontània 
de la perifèria amb els anys va quallar en l’anomenada Escola de Barcelona 
i en el treball de generacions d’arquitectes catalans. La refl exió en aquest 
sentit queda oberta: es podria considerar la producció arquitectònica 
de l’Escola de Barcelona conseqüència de l’arquitectura espontània de 
la perifèria? Fins a quin punt la construcció ràpida i anàrquica dels barris 
d’aquells nouvinguts a acabat infl uenciant en la feina dels arquitectes 
catalans del desarrollismo franquista i la transició?

6  Bohigas fa referencia a la necessitat d’una poètica especial a l’hora de projectar 
no només una església sino qualsevol edifi ci. S’hi refereix sobretot en l’obra de Le Corbusier. 
Aquesta poètica estaria contraposada al simbolisme forçat que sovint s’imposa a la construcció 
d’un temple.
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Correspondències entre les proporcions al projecte de 
Sant Sebastià i al de Sant Josep Obrer. Dues versions 
d’un mateix projecte.

Sant Sebastià i Sant Josep Obrer: dues versions d’un mateix projecte

La investigació s’iniciava amb l’anàlisi de dues peces molt petites. Les 
esglésies provisionals de Sant Sebastià i de Sant Josep Obrer són dues 
obres molt menors dins la dilatada carrera de l’estudi MBM. De fet, la segona 
quasi passa desapercebuda al propi registre de l’arxiu del despatx. Són, 
però, dues obres molt properes a l’espai i el temps i també comparteixen 
unes necessitats i un entorn social comú que les lliga fortament. L’anàlisi 
s’iniciava descobrint aquests trets en comú per a deixar pas a coincidències 
molt majors que evidencien un lligam més estret si cap entre els dos 
projectes.

A fi nals de l’estiu de 1958, Mn. Juncà, rector de la parròquia de Sant 
Sebastià, contacta amb Josep Mª Martorell per a encarregar-li el projecte 
de la parròquia provisional que s’ha de construir al lateral de la Via Favència. 
Un cop construït el complex parroquial de Sant Sebastià, Mn. Armengol, 
rector de la veïna i acabada d’erigir parròquia de Sant Josep Obrer, contacta 
amb l’estudi MB amb el mateix objectiu; en aquest cas, al solar destinat a 
equipament al carrer de Palamós. Amb poc més d’un any de diferència es 
construeixen les dues parròquies. Comparteixen doncs autors, programa, 
moment històric i entorn físic i social.

La parròquia de Sant Sebastià és un experiment de prefabricació i, per 
tant, està modulada seguint un patró que ha de permetre la construcció 
seriada de les peces que la composen. És fàcil, doncs, determinar les 
mides de l’església en base a un mòdul que es repeteix i que dóna les 
dimensions generals a l’edifi ci. Així, es pot comprovar com el barracó està 
composat per 8 mòduls de llarg per 3 d’ample (24x9m), deixant 3x3 mòduls 
per al presbiteri i 5x3 mòduls per a la nau. Pel que fa al barracó de Sant 
Josep Obrer, no hi ha cap plantejament de prefabricació, sinó més aviat 
de reciclatge o d’aprofi tament dels mínims recursos. Tot i així, si s’aplica 
la mateixa idea de modular l’edifi ci en base als intereixos de les crugies 
es descobreix que l’església mesura 8 mòduls de llarg per 3 d’ample (en 
aquest cas 16,80x6,30m) deixant també un espai quadrat de 3x3 mòduls 
per al presbiteri i 5x3 mòduls (un rectangle en proporció àuria) per a la nau.

Les coincidències es donen també a l’entorn dels accessos a les esglésies. 
En els dos casos es tracta de portes laterals, al costat llarg de la nau, defugint 
de la idea d’accés axial que marqui una simetria central a l’església. Són 
també barracons amb un marcat caràcter polifuncional i amb una estreta 
relació amb l’exterior. Les dues esglésies es poden obrir generosament per 
a permetre la celebració d’actes a l’aire lliure, servint d’espais de culte tant 
a l’interior com a l’exterior i trencant amb la tradicional idea d’església com 
a espai hermètic.

L’anàlisi i les refl exions entorn a les dues obres fan pensar en una conclusió 
evident. Martorell i Bohigas assagen una tipologia d’església al projecte de 
Sant Sebastià que molt poc després tornen a posar en pràctica en el cas de 
Sant Josep Obrer tot i que amb molts menys recursos. Es podria dir doncs 
que Sant Sebastià i Sant Josep Obrer són dues versions construïdes d’un 
mateix model teòric. Dues versions d’un mateix projecte.
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El barracó com a tipus arquitectònic

Del treball es trasllueix una refl exió més. La consideració de tipus 
arquitectònic allò nascut de la provisionalitat més extrema: el barracó. Una 
obra d’urgència que a priori sembla no tenir un valor refl exiu profund, ni un 
interès constructiu especial, o una autoria clarament defi nida (compartida 
entre l’arquitecte i la indústria).

Aldo Rossi diu que el tipus és la idea mateixa de l’arquitectura, el que està 
més a prop de la seva essència7. El tipus només es pot referir a allò que és 
essencial a l’arquitectura. El tipus en arquitectura es troba a la naturalesa 
de l’obra. A cada obra hi ha elements, característiques (físiques o no) que 
són veritablement importants per entendre l’obra enfront d’altres que no 
ho són tant.

El tipo se refi ere a la estructura formal: no le incumben, por tanto, los aspectos 
fi sionómicos de la arquitectura; hablamos de tipos desde el momento en que 
reconocemos la existencia de similitudes estructurales entre ciertos objetos 
arquitectónicos, al margen de las diferencias en el nivel más aparente o epitelial.8

Tot i les seves diferències formals i estètiques, Sant Sebastià i Sant Josep 
Obrer pertanyen a un mateix tipus arquitectònic. Fora de l’epidermis 
de cada un dels edifi cis, les lleis que els condicionen, el context i la 
solució conceptual són els mateixos. La resposta enfront la urgència i la 
provisionalitat és el barracó, es tracti d’una església, d’una escola o d’un 
magatzem.

En aquest sentit, la construcció dels barracons de Sant Sebastià i Sant 
Josep Obrer segueix les lleis de la urgència i del tipus arquitectònic. El 
tipus barracó vindria determinat per: 

-L’espai diàfan. Un únic espai confi gurat en una nau amb tendència 
rectangular. Això determina unes façanes llargues laterals i unes façanes 
curtes als testers. L’ample ve determinat per les encavallades i la repetició 
del pòrtic dóna la llargada. Dins el volum del barracó s’organitzen els usos, 
amb possibles divisòries a l’interior. La contenció econòmica prioritza el 
volum unitari subdivisible i polifuncional per sobre de l’edifi cació complexa 
a base de juxtaposició de volums. 

-Dimensions determinades pels mitjans de la tècnica. El disseny ve 
predeterminat per a ser fabricat més o menys en sèrie, ja sigui en la 
seva totalitat o les peces que el conformen. Els materials i les tècniques 
constructives determinen el projecte, les seves dimensions i confi guració 
espacial i la seva imatge, tant interior com exterior. La urgència, a més, 
imposa una tècnica de muntatge propera a l’escala humana, econòmica, 
senzilla, domèstica. Seran espais que tindran unes mides ajustades a una 
construcció sense grans esforços tècnics.

-L’estructura portant és senzilla i coincident amb els tancaments exteriors. 
L’economia de mitjans imposa la simplifi cació dels sistemes constructius; 
estructura, tancament i revestiment interior queden agrupats en solucions 
estàndard que provenen de detalls industrialitzats. Per tant, les solucions 
estructurals i de tancaments vindran predeterminades per la indústria que 
fabrica el barracó i, majoritàriament es tracta de solucions senzilles amb un 
nivell de detall poc complex. Això determina una imatge tant exterior com 
interior allunyada d’allò que s’entén com a arquitectura, per a apropar-se a 
la construcció vulgar.

7  Aldo Rossi. La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, 1982.

8  Carlos Martí Arís. Las variaciones de la identidad, Serbal, 1993.

Els barracons de Natzaret, Sant Sebastià i Sant Josep 
Obrer a l’entorn Verdum-Trinitat.
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-La provisionalitat és l’origen i la premissa principal que condiciona el 
barracó. La consideració com a construcció provisional passa per sobre 
de requeriments d’ordre major. El barracó seria un tipus arquitectònic 
no associat a un ús o unes funcions concretes. Una tipologia netament 
moderna, sorgida com a resposta de la indústria a les emergències de les 
guerres o les provisionalitats. També és la tipologia de la fragilitat, d’allò 
efímer, de la construcció auxiliar, de l’obra menor que queda en mans de 
solucions completament industrials i, per tant, completament modernes.

-És també la tipologia d’allò immediat; on les solucions constructives 
populars afl oren per a bastir un edifi ci ràpidament i amb pocs mitjans. 
En molts casos es pensa l’edifi ci mentre es construeix i, qui el construeix 
soluciona els detalls mentre els executa.

A banda quedarien les funcions o el programa. Les lleis del tipus passen per 
sobre d’altres requeriments. En aquest cas, els condicionants de la urgència 
i la provisionalitat són tan forts que els requeriments funcionals (cabdals 
en altres tipus arquitectònics) són secundaris. El barracó és adaptable a 
qualsevol ús, sempre que es comprengui que és un ús temporal i, per tant, 
admetent certes mancances i precarietats en aquest sentit. 

Probablement per això, per aquesta indefi nició programàtica del tipus, als 
barracons del Verdum i la Trinitat Nova es produeix un trencament amb la 
organització espacial tradicional de les esglésies. Tot i que la confi guració 
general del barracó imposa una clara direccionalitat, la separació entre 
presbiteri i nau queda diluïda a l’espai diàfan i trenca la idea de concebre 
els dos espais com a cossos formals diferenciats. La simplicitat formal 
del barracó obliga a reduir l’ús a l’estrictament necessari i, per tant, 
desapareixen tots els espais i elements accessoris a la funció principal, com 
ara el baptisteri o els púlpits del lloc de la Paraula.

La fragilitat conceptual i constructiva del barracó ha estat la fragilitat de 
la construcció d’urgència; abocada a desaparèixer des del seu origen. 
Irremeiablement, a les construccions provisionals els hi arriba la data en que, 
per construcció de l’edifi ci defi nitiu o per degradació, han de desaparèixer. 

El treball d’investigació intenta posar en valor el registre i la difusió de la 
informació d’aquests projectes de barracó d’urgència. Fora de les grans 
obres de patrimoni modern, hi ha nombrosíssims exemples de la nostra 
història recent que esperen ser estudiats i analitzats; especialment si 
es tracta d’obres efímeres, de les quals el rastre que queda són només 
fotografi es o plànols. Precisament aquestes obres són les que menys valor 
sembla que han tingut però són les que han nascut de la relació directa 
entre l’arquitectura i la realitat urgent del moment. Digitalitzar, redibuixar i 
registrar és l’única manera de conservar-los i poder difondre’ls per qualifi car 
l’arquitectura contemporània amb aquesta arquitectura propera i oblidada.

Imatge de la construcció del barracó de Sant Sebastià 
probablement el febrer de 1959.
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La construcció del passat imperfecte de la perifèria de Barcelona

Sant Sebastià i Sant Josep Obrer són dos exemples de la construcció d’un 
barri a partir de la precarietat i la necessitat urgent. Una situació comuna 
a la perifèria barcelonina, que es confi gurarà a partir dels anys 50 com 
una massa urbana que s’estén més enllà dels límits naturals de la ciutat 
(la muntanya, el mar i els rius Besòs i Llobregat) i que engloba un territori 
format per barris i ciutats eminentment obrers que conformen la corona 
metropolitana de Barcelona.
Els polígons residencials han estat probablement la forma de 
desenvolupament urbà més característica i més estudiada d’aquesta etapa 
de creixement desmesurat, però no la majoritària. La realitat de la perifèria 
és molt més complexa i articula un conjunt de barris de nova creació que són 
eixamplaments ràpids sobre planejaments d’antics nuclis rurals i industrials 
i actuacions anàrquiques de barris on predomina una construcció senzilla i 
d’altres confi gurats a partir del barraquisme i l’auto-construcció.

A Sant Sebastià i Sant Josep Obrer, la solució és provisional, bàsica. Amb 
els mitjans senzills de la creixent indústria de la construcció, els propis veïns 
col·laboraven en la construcció de l’edifi ci i del barri. Projectes defi nits en 
obra, com els barris que es construïen sense planejaments previs. Respostes 
ràpides a situacions d’emergència que generen un paisatge urbà caòtic 
però tremendament humà, allunyat de qualsevol cànon estètic formulat des 
de la intel·lectualitat. Al Verdum o la Trinitat Nova les solucions respecte als 
espais comuns del barri (espai públic i equipaments) es plantegen com a 
provisionals, però amb el temps es transformen en defi nitives.

La construcció del centre parroquial en cada barri refl ecteix la realitat del 
context. A la perifèria barcelonina, amb realitats ben diferents, és lògic 
pensar que hi haurà un ventall prou ampli de casos que mostraran aquesta 
realitat polièdrica del creixement exponencial entre els 50 i els 70. A través 
de la construcció del centre parroquial hi podem entreveure condensat 
l’esperit del barri, el procés de canvi funcional, una realitat social convulsa i 
una modernitat arquitectònica en qüestió.

En el cas del present treball d’investigació la situació d’emergència supera 
la resta de condicionants i imposa uns models arquitectònics que a través 
de la provisionalitat i l’estandardització transformen el procés de projecte 
i d’obra en un exercici de control constructiu i pressupostari en bona 
part en mans de la indústria. L’arquitectura moderna s’ha d’adaptar als 
mecanismes de la urgència i això la contagia irremeiablement. El contacte 
amb l’espontaneïtat la transforma.

No en tots els barris o les ciutats de l’àrea metropolitana, però, imperava 
el descontrol urbanístic, en molts d’altres es van donar processos de 
creixement més o menys controlat sobre planejaments o nuclis urbans ja 
existents, a banda, és clar, dels grans planejaments de polígons residencials 
disseminats pel territori. Dins actuacions de major abast o sota l’encàrrec 
dels promotors d’habitatge social (INV, OSH, caixes d’estalvis, cooperatives 
sindicals o la pròpia Església catòlica) es situava quasi sempre el projecte 
del centre parroquial en un dels eixos principals de desenvolupament del 
barri i com a principal dotació d’equipaments (molts cops la única).

L’opció generalitzada era la d’assignar l’encàrrec de la construcció del centre 
parroquial a un equip d’arquitectes i artistes que dissenyaven no només 
l’edifi ci sinó també tots els elements litúrgics i ornamentals. D’aquesta 

Imatges de la Via Favència (imatge superior) i dels en-
torns de la Via Júlia (imatge inferior). Bona part dels 
barris de la part alta de Barcelona es van generar amb 
greus defi ciències urbanístiques que s’han anat solucio-
nant dècades després.
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forma de treballar se’n deriven la major part de conjunts parroquials 
destacables i les realitzacions més celebrades en quant a arquitectura sacra 
moderna es refereix. Barcelona i les grans ciutats espanyoles que van patir 
un gran creixement durant aquestes dècades tenen nombrosos exemples 
de centres parroquials moderns que són petites joies arquitectòniques i 
artístiques. 

En tots ells és destacable l’experimentació amb potents estructures 
metàl·liques o de formigó que permeten salvar les llums de les grans naus; 
un interessant estudi de les textures i de les capacitats plàstiques dels 
murs d’obra; assajos atrevits amb les entrades de llum amb mecanismes 
enginyosos; campanars que es converteixen en símbols escultòrics del barri 
i que assoleixen alçades arriscades; detalls constructius a cavall entre una 
artesania en procés de desaparició i una indústria encara extremadament 
propera a les mancances de la realitat.   

En alguns casos singulars s’iniciaren processos participatius per a construir 
la parròquia del barri. El concurs més o menys obert va ser el recurs utilitzat 
en aquests casos i amb resultats molt interessants. Això va servir per a donar 
a conèixer la feina de nous i joves valors a l’arquitectura espanyola moderna 
i per a encendre certs debats interessants a nivell estatal. A Barcelona va 
ser de gran rellevància el concurs per a la construcció de la parròquia del 
barri de Montbau l’any 1963. El projecte va ser encarregat inicialment a 
Le Corbusier i, després de ser refusat per l’arquitecte suís, va sortir a 
concurs. Vayreda i Monguió van ser els guanyadors d’un concurs al que 
s’hi van presentar els despatxos més destacables del moment a Barcelona 
i que va motivar un intens debat que va culminar amb la celebració de les 
Conversaciones de Arquitectura Religiosa al COACB l’octubre del mateix 
any. 

Com l’Angelus Novus de Klee, la nostra mirada es gira cap al passat per a 
veure concentrada en una imatge, en una fotografi a, l’acumulació de fets i 
obres que han construï t el nostre present. Coneixent aquesta imatge global 
formada per centenars de petits fragments podrem recompondre les peces 
que ens donin les respostes pel futur que ha de venir; per a la nostra mirada 
al futur. La fotografi a dels centres parroquials d’aquests vint anys de la 
nostra història és la fotografi a d’una perifèria marcada per un passat ple 
d’imperfeccions, de descontrol urbà o de sobre-disseny però que ha estat 
indubtablement l’escenari d’experimentació de la modernitat recuperada 
i que ha construït el paisatge habitual de gran part dels habitants de la 
Barcelona actual. Una perifèria amb un passat imperfecte.

Els nous catalans. Oriol Bohigas ilustra la realitat que re-
fl ectia la novel·la de Francesc Candel al seu article a la 
revista Arquitectura núm. 68 (1964).
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ANNEX 1
L’ENTORN SOCIAL

SERGI LOIS ALCÁZAR

ANNEXOS

Els anys 50 

La dècada dels 50 s’inaugura a Barcelona amb la famosa vaga dels tramvies 
de l’any 51 que obligà a una renovació quasi total del govern local i que va 
ser una de les primeres grans victòries socials front a un Règim que cada 
cop s’obria més a l’exterior. L’antifeixisme dels anys de la Segona Guerra 
mundial va donar pas a l’anticomunisme i la Guerra Freda i, en aquest 
sentit, l’Estat espanyol es mostrava com un aliat fi able per als interessos 
dels Estats Units. L’Espanya franquista es volia mostrar al món com un país 
obert a la modernitat i ple d’oportunitats per a una indústria incipient amb 
mà d’obra barata i un turisme en plena expansió que transformarà per 
sempre el seu litoral. Els anys 50, per tant, són la dècada del trencament de 
l’aïllament polític: el 1955, Espanya és admesa a l’ONU i anys abans havia 
estat admesa a la UNESCO.

L’obertura política a l’exterior va ser també una obertura comercial i cultural. 
Les inversions estrangeres aconsegueixen transformar paulatinament una 
economia basada fi ns aquell moment en l’agricultura en un país bolcat 
en la indústria. Una mà d’obra barata i poc formada es trasllada del 
camp a les zones industrials per a produir tot allò que la vida moderna 
requereix: electrodomèstics, automòbils o robes i calçats. Són els anys del 
desarrollismo i dels primers booms de la construcció i del turisme, que es 
perfi lava com un dels motors econòmics del país i la via per a importar la 
cultura dels països més desenvolupats.

En certa manera es produeix una certa americanització del panorama social 
i cultural espanyol. El 1953 es celebra el primer festival de cinema de Sant 
Sebastià, amb un intent de normalitzar per part de l’Estat una activitat 
cultural que ressorgia després de la guerra. El mateix va succeir amb els 
mitjans audiovisuals, com la ràdio o la televisió.

Tot i així, els anys 50 són una dècada de gran control polític de la dictadura, 
encara amb lleis extremadament repressives i persecucions polítiques1 
davant qualsevol oposició o resistència. Ja sigui per la pressió del Règim 
o per la infl uència de l’exili, els 50 són els anys en que es comencen a 
organitzar grups opositors clandestins i creix una consciència social amb 
certa voluntat de canvi. A Catalunya, l’oposició catalanista organitzada des 
de mitjans dels 50 i fortament lligada a l’Església, va acabar eclosionant 
amb els Fets del Palau l’any 1960.

1  1954, Ley de vagos y maleantes. 1958, Ley de principios del Movimiento Nacional.

Arribada dels immigrants a l’estació de França.
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La relació entre Església, Estat i societat

Abans de fi nalitzar la Guerra Civil, el Vaticà va reconèixer el govern del 
General Franco, defensor de la cristiandat front a una República propera 
al socialisme i al comunisme. Tot i així, la relació entre Església i Estat no 
va ser del tot cordial, sobretot a principis dels anys 40 en que un seguit 
de decisions del Vaticà irritaren el govern nacional fi ns al punt que Franco 
va establir un estricte control sobre les decisions de la cúpula catòlica 
espanyola2. El suport al nazisme i la posterior victòria dels aliats a la 
Segona Guerra Mundial, van sumir l’Espanya franquista en un aïllament 
internacional insuportable, també per part del Vaticà. Cap a fi nals dels 
anys 40 s’entreveuen les primeres traces d’obertura del règim. Pel que fa a 
l’Església, Franco havia optat per incloure dins el seu govern homes lligats 
d’una forma o altra al Vaticà amb la intenció de legitimar la seva dictadura i 
netejar la seva imatge a ulls de les democràcies occidentals. 

En els primers anys de dictadura, la pastoral de les diòcesis urbanes es 
realitzava en parròquies de grans dimensions, que no permetien tenir una 
relació prou directa amb els feligresos. Per contra, a les zones rurals, on es 
concentrava la major part de la població, la pastoral es duia a terme des de 
multitud de parròquies on es podia exercir un minuciós control de la vida 
personal de la població espanyola3.

En el cas de Barcelona, l’any 1942 és nomenat bisbe Gregorio Modrego, 
franquista per vocació i escollit directament pel govern. Modrego serà 
l’encarregat de recompondre la diòcesi de Barcelona després de la Guerra 
Civil. Les primeres accions van dirigides a reconstruir el gran nombre de 
parròquies urbanes i rurals destruïdes durant la guerra i tornar a estructurar 
una jerarquia que, en aquest cas, estarà curosament controlada pel 
Govern central. Un dels objectius és apropar a la societat el catolicisme i, 
implícitament, els valors defensats pel Règim. És per això que es comencen 
a permetre associacions i moviments socials lligats sempre a l’Església 
però que amb el temps acabaran essent el germen dels moviments socials 
urbans que impulsaran el canvi social del fi nal de la dictadura i del procés de 
transició cap a la democràcia4. Modrego autoritza la creació del moviment 
escoltista català, molt lligat al moviment escoltista francès, i diverses 
editorials catòliques que van jugar un important paper en la difusió de les 
corrents renovadores europees.

L’any 1952 marca l’inici del canvi en les relacions entre Estat i Església. 
Durant els mesos de maig i juny es celebra a Barcelona el XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional. L’efemèride es fa servir per a mostrar al món amb 
un gran acte multitudinari que el govern de Franco és un fi del aliat de la 
civilització cristiana i, sobretot, dels Estats Units, que comencen a desplegar 
la seva lluita contra el comunisme a Europa a base de les inversions del 
Pla Marshall. El Congrés serveix per a reconduir les relacions amb el 
Vaticà i signar el 1953 el Concordat amb la Santa Seu. El Concordat va 

2  El Vaticà va nombrar com a bisbe de Lleó a Carmelo Ballester, d’origen francès i 
aliè al règim franquista. Per evitar en un futur actes similars, Franco enviava una llista amb sis 
candidats a bisbe de les diòcesis vacants dels que n’escollia un el Vaticà. D’aquesta forma 
la Santa Seu evitava el nomenament de bisbes falangistes i el Règim impedia que hi hagués 
bisbes nacionalistes al País Basc i Catalunya. La participación de los católicos en el movimiento 
obrero de Barcelona (1946-1978). Tesi doctoral. José Fernández Segura. Departament d’Història 
Contemporània. Universitat de Barcelona. 2005.

3  La participación de los católicos en el movimiento obrero de Barcelona (1946-1978). 
Tesi doctoral. José Fernández Segura. Departament d’Història Contemporània. Universitat de 
Barcelona. 2005.

4  Tal i com es veurà més endavant, els primers moviments cristians de base 
promouen l’associacionisme als barris i la projecció de sindicats i partits polítics que seran 
protagonistes durant la transició.

L’alcalde de Barcelona Josep Maria Porcioles i el bisbe 
Gregorio Modrego.
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signifi car la benedicció per part de l’Església del règim franquista a canvi 
d’importants privilegis que van enfortir encara més el seu poder a la cúpula 
governamental5.

Durant els anys 50, l’estructuració de la societat va començar a canviar. D’una 
població majoritàriament rural es va passar a una població que emigrava a 
les grans ciutats com a mà d’obra per a la poderosa indústria que s’estava 
començant a desenvolupar gràcies en gran part a les inversions estrangeres. 
És l’inici del desenvolupament del cinturó industrial de Barcelona, que passa 
a concentrar un important nombre de població nouvinguda. Per tant, la 
fesomia de les parròquies de les diòcesis urbanes va girar 180º. La perifèria 
de les ciutats, anteriorment zones rurals, passen a ser àmplies àrees urbanes 
amb un gruix de població deslligat de l’estructuració parroquial i del control 
de l’Església6. Els problemes socials dels barris perifèrics queden fora del 
radi d’acció de les grans parròquies del centre de les ciutats. Les poques 
parròquies suburbanes i aquelles de nova creació degut al nou model social 
s’identifi quen més amb els problemes d’una població desarrelada que amb 
els estrictes dogmes que imposaven els caps visibles d’una Església massa 
lligada al govern.

A principis dels 60, el Concili Vaticà II suposa un impuls per als moviments 
progressistes i cristians de base. El debat intern en l’Església era evident i 
es mostrava un pluralisme que inquietava el Règim. Els nous corrents del 
Concili van arrelar fortament entre part dels joves seminaristes que tenien 
com a destí el gran nombre de noves parròquies que s’estaven creant a la 
perifèria barcelonina.7 L’esperit dialogant i participatiu del Concili era l’idoni 
per al treball dels rectors als barris obrers. A Barcelona, l’impacte del Concili 
a la comunitat cristiana va ser signifi catiu.  En aquest moment es constitueix 
la primera Conferència Episcopal espanyola, dirigida per un nucli molt més 
proper als postulats més tradicionals i a les idees del Règim que al que 
s’estava debatent al Concili. És així com s’evidencien les diferències entre 
dues visions de l’Església; una preocupada per mantenir el control sobre la 
jerarquia i les tradicions i una altra centrada en la organització horitzontal i 
en el contacte directe amb la base social.

El treball de les parròquies de la perifèria no era, però, gens fàcil. La major 
part de la població emigrada són obrers amb un marcat anticlericalisme 
heretat dels anys de la República. L’estructuració dels barris obrers fa molt 
difícil la seva integració a la ciutat i, per tant, a la societat d’acollida. El 
treball dels joves rectors de les noves parròquies va més enllà de donar 
un servei espiritual a la comunitat; la nova parròquia ha d’articular un barri 
creat de nou, amb una barreja social intensa i amb una enorme precarietat 
de mitjans. El centre parroquial es convertirà en el centre de barri on, a 
banda de l’església, hi haurà la llar d’infants, la sala de reunions, el centre 

5  El Concordat reconeixia a l’Església Catòlica, Apostòlica i Romana com a única 
religió de la nació espanyola i dotava a Franco de la mateixa consideració que anteriorment 
havien tingut els monarques; per tant, havia de ser invocat en totes les celebracions de la missa 
a Espanya. La participación de los católicos en el movimiento obrero de Barcelona (1946-1978). 
Tesi doctoral. José Fernández Segura. Departament d’Història Contemporània. Universitat de 
Barcelona. 2005.

6  En el cas de Barcelona un exemple claríssim és l’àrea del Baix Llobregat. Un territori 
eminentment agrícola i relativament molt poc poblat, es converteix en un complex entramat 
de ciutats que es desenvolupen a l’entorn de grans indústries i de la zona franca del port de 
Barcelona. Cornellà, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Feliu, Molins de Rei… 
passen de ser petites viles rurals a importants nuclis de població lligada a la industria.

7  L’Arquebisbe Modrego, durant els primers anys al front de la diòcesi de Barcelona 
va impulsar la creació de 34 noves parròquies a banda de la recuperació de les destruïdes 
durant la Guerra Civil. La participación de los católicos en el movimiento obrero de Barcelona 
(1946-1978). Tesi doctoral. José Fernández Segura. Departament d’Història Contemporània. 
Universitat de Barcelona. 2005.
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de formació d’adults, el dispensari mèdic, el cinema dels diumenges o el 
camp de futbol dels nens.

Un dels aspectes més interessants de la relació entre les parròquies 
perifèriques i la població obrera és la implicació dels rectors a les primeres 
lluites sindicals i als moviments polítics clandestins que es van començar a 
gestar als anys 50. És evident que els barris obrers són un focus d’oposició 
a un Règim que no els protegeix i no ofereix millores en la seva qualitat 
de vida. Els moviments socials a Barcelona són intensos tot i l’estricte 
control de la dictadura, ja que s’hi barregen les sensibilitats nacionalistes 
(lligades fi ns i tot a certes classes benestants) amb les lluites obreres8. Les 
parròquies obreres van passar a tenir un paper protagonista en la formació 
i desenvolupament d’aquestes associacions, ja que els rectors permetien 
les reunions clandestines dins els locals parroquials emparant-se en el dret 
d’asil que els atorgava en Concordat amb el Vaticà signat anys abans.

Quan ens va afectar el Concordat (...) és quan estem a les parròquies en que podem 
tenir autoritat i poder. (...) llavors va coincidir que al voltant dels anys 60 a la majoria 
dels que ens havíem dedicat al món obrer, ens van posar de rectors en parròquies 
obreres, i llavors va ser quan vam recordar el Concordat (...) i quan una persona és 
perseguida es pot refugiar a l’Església i la policia no pot entrar a detenir ningú. (...) 
I, clar, jo sóc el rector i per tant jo mano dintre del meu local, i dintre del meu local 
s’hi reberen els obrers, s’hi reberen els de tal partit, els de tal altre, els de tal grup, i 
és clar vam començar a fer reunions clandestines dintre dels locals de l’Església, que 
eren els únics locals a on no es podia detenir a la gent (...) Vam aprofi tar el dret d’asil.9

Les reunions clandestines van acabar sent un problema entre les parròquies 
obreres i l’Arquebisbat. El 1967, el nou arquebisbe de Barcelona, González 
Marín va reclamar un informe de la situació, ja que s’havia establert un 
vincle molt estret entre algunes parròquies i les Comissions Obreres 
(C.C.O.O.) i el PSUC. Entre aquestes parròquies s’hi troba la de Sant Josep 
Obrer de la Trinitat Nova i la de Santa Engràcia, parròquia central de l’àrea 
de Nou Barris10. El canvi a l’Església era evident. Més d’un 31% del clergat 
es declarava partidari del socialisme i un 12% donava suport al moviment 
obrer. Un 36% del clergat de base no tenia bona opinió de la jerarquia i 
quasi un 66% es considerava mal comunicat amb el seu bisbe.11

Les comunitats cristianes també es van organitzar en grups i associacions 
que, lligats a l’Església, promovien certs canvis socials. Aquests grups 
van ser especialment actius en l’entorn obrer. Alguns d’ells són la HOAC 
(Hermandad Obrera de Acción Católica) i la JOC (Juventud Obrera 
Cristiana). Tots aquests grups sorgien del tronc comú de l’Acció Catòlica 
que, en el cas espanyol, era concebuda com una espècie d’exèrcit 
seglar amb l’objectiu de fer arribar a tots els fi dels la doctrina ofi cial de 

8  Destaquen molt especialment les associacions obreres i sindicals que es creen a 
l’entorn de les grans indústries i, sobretot, de la SEAT. La SEAT es va convertir ràpidament en 
el motor de la Barcelona dels 50 i 60. A la factoria d’automòbils es movia una quantitat enorme 
de treballadors que acabaren formant una entitat pròpia en si. El sindicat de treballadors de 
la SEAT va acabar lligant transversalment la resta de petits grups de treballadors de les altres 
indústries de l’Àrea Metropolitana. 

9  Oleguer Bellavista i Bou. Entrevista del 28 d’abril de 1997. Quan va ser rector de 
la parròquia del barri d’Almeda de Cornellà va cedir els seus locals per a que es poguessin 
reunir els militants obrers que estaven formant les Comissions Obreres del Baix Llobregat. Va 
ser un dels centres de reunió més importants de tota Catalunya. La participación de los católicos 
en el movimiento obrero de Barcelona (1946-1978). Tesi doctoral. José Fernández Segura. 
Departament d’Història Contemporània. Universitat de Barcelona. 2005.

10  La participación de los católicos en el movimiento obrero de Barcelona (1946-1978). 
Tesi doctoral. José Fernández Segura. Departament d’Història Contemporània. Universitat de 
Barcelona. 2005.

11  Segons dades dels anys 70

La parròquia de Sant Jaume del barri d’Almeda a Corne-
llà de Llobregat va ser un dels principals focus del sindi-
calisme dels anys 60 i 70. Aquí van néixer les Comissions 
Obreres de Barcelona.
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l’Església. L’Acció Catòlica col·laborava amb la jerarquia eclesial per a fer 
arribar el missatge catòlic ofi cial a uns feligresos amb poca consciència. 
Es proclamava que la pobresa era inevitable i necessària amb la imatge 
d’un Crist treballador abnegat, resignat i sacrifi cat. S’exaltava el patriotisme 
nacional i les idees més conservadores que defensava el règim franquista.

Ben aviat es va evidenciar una fractura entre els moviments catòlics 
dirigits per l’Estat i els moviments catòlics obrers, on hi estaven implicats 
els rectors de les parròquies de la perifèria de les grans ciutats. Aquesta 
relació de complicitat entre el veïnat i les parròquies va fer desaparèixer 
l’anticlericalisme latent des dels anys de la guerra. D’aquesta forma, els 
moviments socials catòlics es van acabar integrant anys després en partits 
polítics tan transcendentals per a la història refent espanyola com ara el 
PSUC, el PSOE o fi ns i tot el PCE.

La transformació de la perifèria de Barcelona

Les diverses onades migratòries que van arribar a Barcelona van 
anar instal·lant-se a la perifèria consolidant la ciutat actual i la seva 
àrea metropolitana. Com ja s’ha esmentat, les arribades massives de 
treballadors van provocar un desordre urbanístic i social que durant anys 
ha anat arrossegant la ciutat i que a poc a poc s’ha anat solucionant per a 
cosir la perifèria amb el potent centre urbà i dotar-la d’una identitat pròpia 
i de qualitat. Això ha estat possible en gran manera per una població 
relativament jove en aquestes barriades durant les dècades dels 60-70 i l’alt 
esperit de solidaritat i col·laboratiu de les associacions veïnals.

A grans trets, els assentaments dels diversos fl uxos migratoris a la perifèria 
barcelonina podrien ser tres: els polígons residencials, els barris consolidats 
sobre les antigues viles del pla de Barcelona i els barris d’urbanització 
marginal i il·legal12. 

Pel que fa als polígons, les primeres propostes  construïdes lluny del centre 
de Barcelona com els habitatges del Congrés o del Governador van donar 
pas als anys 60 i 70 a les grans actuacions urbanístiques de Montbau, el Besòs, 
la Guineueta, Ciutat Meridiana, Bellvitge o La Mina. Per norma general, els 
polígons residencials trenquen amb la trama urbana i la seva coherència 
formal i es consoliden com a territoris urbanitzats quasi autònoms, deslligats 
de la ciutat. Això va emfatitzar encara més el seu aïllament respecte el 
centre. Els blocs de pisos es disgreguen dins grans espais lliures que lluny 
de ser zones verdes passen a ser espais desurbanitzats; per tant, molts cops 
dins el propi polígon el veïnat està desconnectat entre sí, generant guetos 
poc accessibles tant física com socialment. La planifi cació parroquial 
formarà part del disseny d’equipaments del polígon, per tant cada polígon 
esdevindrà una parròquia.

Els voltants de les antigues viles annexionades a Barcelona van créixer 
ràpidament i de forma poc controlada. És el cas dels barris del Camp de 
l’Arpa, el Guinardó, el Carmel, la Prosperitat, la Trinitat, el Poblenou o 
Sants. El mateix va succeir amb els afores de les poblacions de la corona 
metropolitana. Els pobles eminentment rurals del Baix Llobregat, del tram 
fi nal del Besòs i del Vallès creixen desmesuradament en aquest anys fi ns a 
consolidar-se com a ciutats satèl·lit de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

12  Reconstrucció de Barcelona. Oriol Bohigas. 1985.

La construcció de la perifèria va ser en molts casos poc 
planifi cada i amb fortes mancances. Els nous barris van 
resultar aïllats respecte la resta de la ciutat. 
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Es tracta de creixements defi citaris i defectuosos que segueixen una 
estructura urbana més o menys existent que els dóna una certa coherència 
formal i humana. Seran barris amb una marcada identitat i amb una activa 
acció veïnal que es refl ectirà també en la ordenació parroquial.

Finalment, a les zones més inaccessibles i, per tant, fora de la regulació 
urbanística, creixeran barriades marginals on l’auto-construcció 
desorganitzada acabarà conformant veritables aglomeracions amb una 
total manca de recursos i una problemàtica social evident. Són els barris 
de corees i barraques que creixen a les parts altes del Turó de la Rovira, 
al Carmel, la Trinitat, Roquetes o Torrebaró. Es tracta de pedaços de 
ciutat anàrquics, sense urbanitzar, sense accessos adequats des de la 
ciutat consolidada, amb edifi cacions que es superposen i construeixen un 
conjunt sense més llei que la de l’apropiació gradual de l’espai. Molt sovint 
aquests barris queden també fora de la planifi cació parroquial i no serà fi ns 
a l’arribada de la democràcia als anys 70 quan la ciutat prendrà consciència 
d’ells per a integrar-los a l’estructura urbana metropolitana.

El creixement de la perifèria, en el cas de Barcelona, està protagonitzat 
majoritàriament per les grans institucions de construcció d’habitatges 
públics; com podien ser el Patronato Municipal de la Vivienda, el Instituto 
Nacional de la Vivienda o la Obra Sindical del Hogar. Les cooperatives 
o les associacions de treballadors (futurs sindicats obrers), així com les 
caixes d’estalvis, també van tenir un cert protagonisme en la construcció 
d’habitatge assequible, tot i que en menor escala que les institucions 
estatals. Durant la dècada dels anys 50 es van promoure, per part del 
govern, diverses lleis de promoció pública d’habitatges de lloguer i de 
renta limitada amb la intenció de donar resposta a la creixent demanda 
d’habitatge a la ciutat. Si bé inicialment les inversions en aquest sentit 
no van ser sufi cients, amb els anys i amb la consolidació del creixement 
econòmic la construcció d’habitatge públic van augmentar no només en 
quantitat sino també en qualitat.

La participació social en la construcció dels barris

Un fet característic dels barris de la perifèria barcelonina és la intensa 
participació del veïnat en la construcció i transformació dels mateixos. 
Els immigrants es van anar agrupant de forma natural en barriades o 
comunitats dins els barris buscant una certa familiaritat en un entorn nou 
i desconegut per a ells. L’escassetat de mitjans i l’aïllament van augmentar 
el desarrelament en moltes d’aquestes zones, que creixien d’esquenes a 
la ciutat. Cal recordar que la majoria de famílies provenien del camp. En 
arribar a la ciutat, havien d’instal·lar-se en petits pisos o barraques, alguns 
cops compartits amb altres famílies. El canvi radical de forma de vida va 
generar fortes tensions entre el model de ciutat i els seus habitants. Com 
a conseqüència: una ràpida i accentuada degradació dels barris perifèrics, 
mal entesos tant per l’administració com pels veïns.

La falta d’inversió per part de la municipalitat era tal que els propis veïns 
eren els que construïen bona part dels blocs d’habitatges i del seu entorn. 
Després de les jornades laborals a les fàbriques i els caps de setmana, els 
veïns col·laboraven en urbanitzar els carrers i construir el clavegueram o les 
escomeses d’aigua o electricitat que havien de donar servei al barri. Aquest 
sentiment col·laboratiu va fer néixer les primeres associacions no només 
per a organitzar la construcció dels barris sino també per a reivindicar 

Els grans polígons de la corona metropolitana es van 
convertir en barris dormitori sense la diversitat d’usos 
del centre de la ciutat.

Fora de la regulació van néixer els barris de corees i ba-
rraques. L’auto-construcció era un fet habitual a la Bar-
celona dels 50 i 60.



ANNEXOS

SERGI LOIS ALCÁZAR147

unes millores que no van acabar de materialitzar-se fi ns a l’arribada de 
la democràcia13. Els moviments veïnals dels barris de la perifèria i de les 
ciutats de la corona metropolitana van acabar tenint un paper cabdal en 
la confi guració política del territori un cop iniciat el procés de transició 
democràtica.

En aquest sentit, les parròquies dels barris obrers es van convertir en 
una espècie de centre de barri que venia a suplir les mancances en 
equipaments. Els complexos parroquials, a banda de donar servei religiós 
a la comunitat, també disposaven de llar d’infants per a acollir els fi lls de 
les mares treballadores. Els nens del barri havien de trobar aquí un lloc 
d’esbarjo i d’estudi mentre els pare treballaven i el cap de setmana les 
famílies eren convidades a participar en projeccions de pel·lícules o en 
reunions socials. El complex parroquial, per tant, va esdevenir el bressol de 
la xarxa associativa del barri, assumint un paper principal en la construcció 
de la identitat de la perifèria barcelonina. 

13  A aquesta situació se la va acabar anomenant Diumenges fem barri, al·ludint al 
treball que es feia per a urbanitzar el barri els dies festius.

La degradació dels barris de la perifèria va ser ràpida. 
Aquest fet va agreujar encara més la situació ja de per si 
precària d’aquestes zones.

L’associacionisme va sorgir amb força en aquests barris. 
L’acció dels veïns va aconseguir millorar-hi les condi-
cions i transformar la perifèria en part de la ciutat.
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L’Església Catòlica és una comunitat tan nombrosa i complexa com la 
pròpia societat. La pluralitat de pensaments és evident i històricament la 
seva evolució ha estat una lluita de poders i d’idees entre el progressisme 
i el tradicionalisme. Paral·lelament a la societat occidental, els canvis que 
ha anat patint l’Església són fruit d’un debat intens entre, moltes vegades, 
formes de veure el món antagòniques. La realitat de l’Església actual és en 
part fruit dels profunds canvis que s’hi van produir a mitjans del segle XX, 
moment en que es van construir les parròquies de Sant Sebastià i de Sant 
Josep Obrer. Aquests canvis no van ser un procés ràpid ni van tenir efectes 
immediats. Com la majoria de processos de transformació que ha patit 
l’Església, aquests han estat a base d’anys (sovint segles) de refl exions i 
tensions que acaben resolent-se per consens o per esgotament. Com en el 
cas que ens afecta, els canvis vingueren produïts després d’un allunyament 
progressiu entre Església i societat que va acabar desembocant en la 
convocatòria i celebració del Concili Vaticà II, les conclusions del qual van 
dibuixar el que és actualment l’Església Catòlica. 

La Contrareforma de Trento

La Reforma luterana del segle XVI va provocar la divisió de l’Església i una 
forta sacsejada a un Vaticà més preocupat per les tensions polítiques que 
per la labor pastoral i evangelitzadora que se li suposava. El culte protestant 
es va desfer de la major part de ritus i tradicions acumulats durant segles 
per a reduir-se al sopar evangèlic i al sermó bíblic. La insatisfacció per la 
praxis vigent va forçar la celebració del Concili de Trento (1545/64) com a 
resposta a la Reforma luterana. El nou enfocament de l’Església Catòlica 
a partir de Trento ha vingut a anomenar-se Contrareforma i les seves 
conclusions van determinar en gran part l’esdevenir de l’Església fi ns la 
celebració del Concili Vaticà II. Es va reafi rmar el caràcter expiatori del 
sacrifi ci eucarístic i la presència real de Crist al pa i al vi consagrats. Es va 
revaloritzar el sentit litúrgic dels símbols i els ritus, les misses en honor a 
sants i les misses privades; totes elles en llatí, contrarestant les postures 
protestants que indicaven celebrar els ritus en llengua vulgar. A més, encara 
es van remarcar més les diferències entre la jerarquia eclesiàstica i el poble 
per a desmarcar-se de la homogeneïtzació luterana1. Algunes d’aquestes 
decisions es van convertir amb els segles en obstacles insalvables per una 
societat que evolucionava cada cop més al marge de l’Església.

A nivell formal i estètic, Trento va apostar per un art sever, tradicional, de 
formes clares i atemporals. Es buscaven espais amb un aire magnifi cent, 
de tal forma que la majestuositat de Déu fos perceptible per un poble poc 
educat i fàcilment impressionable. El disseny dels temples va anar derivant 
cap a una major preocupació per l’espai i les percepcions visuals, deixant 
molts cops de banda la funcionalitat programàtica. Es van potenciar els 
efectes lumínics, el joc amb les imatges i escultures, els relleus... tot buscant 
una teatralitat que copsés l’atenció dels fi dels. Segons les indicacions 

1  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 

Cobián. Santiago de Compostela 2005

Església Il Gesú a Roma. Vignola 1507-73.

Església dels Catorze Sants a Vierzehnheilegen. Neu-
mann 1743-72.
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conciliars, l’altar es situava al fons, ven visible, recolzat sobre un retaule amb 
intencions didàctiques i, sobretot, d’impressionar el poble. Sobre l’altar 
es col·locava un sagrari de dimensions i aspecte monumental. Un altre 
fenomen va ser l’aparició de les capelletes laterals, moltes d’elles donades 
per particulars per a glorifi car un sant i destinades a cultes en paral·lel al 
principal. La força de la persuasió es va tornar un arma de doble tall, ja es 
va acabar alimentant la fe del poble només amb l’espectacle, buidant de 
contingut el missatge cristià.2

El Moviment Litúrgic i el Concili

S’anomena Moviment Litúrgic a un corrent renovador de l’Església Catòlica 
que des de la segona meitat del s.XIX va treballar en la restauració de la 
vida litúrgica del poble cristià i que culmina amb la celebració del Concili 
Vaticà II. El procés del Moviment Litúrgic és lent i els canvis al si de l’Església 
Catòlica no començaran a ser evidents fi ns ben entrat el s.XX. Tot i així, en 
aquelles comunitats on el Moviment Litúrgic era fort s’hi va produir una clara 
aposta per la modernitat litúrgica i arquitectònica a les esglésies, mentre 
que allà on no hi era tan present l’historicisme i l’eclecticisme impregnaven 
la construcció dels temples.

El procés del Moviment Litúrgic és clar en la seva evolució cap a la 
modernització de l’Església. Es va començar per redescobrir la bellesa 
primigènia de la litúrgia catòlica. Aquesta nova litúrgia la van començar 
a practicar un nombre reduït de comunitats instruïdes que van facilitar la 
traducció dels textos al poble. Es va impulsar que es resés en veu alta i es 
cantés per a més endavant introduir les misses dialogades amb una major 
participació per part del poble. La introducció de les llengües comunes a 
les celebracions per a millorar la comprensió de la litúrgia va comportar un 
seriós enfrontament amb els sectors més tradicionalistes de la jerarquia.

Les idees principals del Moviment Litúrgic es poden recollir en certs punts 
que són els que fi nalment serviran per a tornar a enfocar el sentit de 
l’Església al Concili Vaticà II i entroncar-la amb la modernitat.

Per una banda hi ha la potent idea del retorn a les fonts del cristianisme 
per a purifi car una litúrgia massa complexa i contaminada per la història. La 
intenció és buscar els perquès de les coses, tornar el seu valor als signes i 
entroncar amb la funcionalitat i senzillesa dels orígens del cristianisme. Un 
altre aspecte important que aborda el Moviment Litúrgic és la potenciació 
del sentit del misteri. A la pràctica es tracta de reduir l’espectacularitat que 
havia pres el culte per a donar pas a una dimensió molt més didàctica i 
transcendental. La intenció és defugir de l’enaltiment superfl u d’altres 
temps per a donar pas a una fe més íntima i arrelada. El Moviment Litúrgic 
cerca un cristianisme conscient, optimista i confi at que es fonamenta en una 
relació paterno-fi lial que defuig d’una religió assentada sobre els costums 
adquirits amb el pas del temps. La nova catequesi passa de ser imperativa 
a ser indicativa. Dins l’estructuració de les celebracions prima el culte del 
sacrifi ci a l’altar, és a dir, la comunitat es reuneix a l’entorn de l’altar i això els 
unifi ca. Aquest concepte de centralitat de la celebració litúrgica va ser bàsic 
per a la construcció de les esglésies modernes. Un altre aspecte important 
a tenir en compte és que la litúrgia la celebra el poble de Déu. La comunitat 
queda constituïda pel culte que els uneix on tots són partícips, és a dir, 

2  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 
Cobián. Santiago de Compostela 2005
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Pius XII al Congrés Internacional de Litúrgia Pastoral a 
Asisi. 1956.

sacerdots reals del misteri. D’aquesta forma es dilueix l’estricta separació 
jeràrquica entre els preveres3 i la resta de fi dels.

Poc a poc, la litúrgia deixarà de ser un tema només per a uns pocs iniciats per 
a convertir-se en comprensible per a tothom. Aquests conceptes suposaran 
una nova distribució de funcions que s’aplicarà a la concepció de l’espai 
que les ha d’acollir. L’església moderna ha de permetre la contemplació del 
misteri per part de tots. L’Església Catòlica té una jerarquia que sempre s’ha 
refl ectit en l’estructuració dels temples, ja que cadascú té unes funcions 
diferenciades. Amb els canvis que introdueix el Moviment Litúrgic, la zona 
per al clergat i la zona per a la resta de fi dels s’han de relacionar molt 
més per a convidar a la participació de tots i generar un autèntic sentit de 
comunitat.4

Les tensions que es venien donant entre diferents sectors de pensament 
catòlics durant bona part del s.XIX es van aguditzar encara més entrant el 
s.XX. Per a concilar ànims i donar suport a un cert canvi social que semblava 
que començava a imposar-se després del desatre de la Segona Guerra 
Mundial, el 1947 Pius XII redactà l’encíclica Mediator Dei et hominum que 
és considerada la base de la profunda reforma litúrgica que tant de temps 
necessitava una Església regida encara per valors del s.XVI. La publicació 
de l’encíclica va anar seguida els anys posteriors de nombrosos textos 
reformistes que buscaven una actualització litúrgica i, sobretot un consens 
entre les faccions progressistes i les tradicionalistes.

El 1958 mor el Papa Pius XII i el gener de 1959, Joan XXIII convoca el 
Concili Vaticà II5. Les sessions s’inicien l’octubre de 1961 i queden aturades 
momentàniament el 1963 amb la mort del Papa. Poc després, el seu 
successor, Pau VI inaugura la segona sessió del Concili, que va fi nalitzar 
el desembre de 1965. En poc més de cinc anys, es produeixen a l’Església 
catòlica un seguit de canvis molt signifi catius fruit de segles de refl exions 
que van tenir un impacte directe a la litúrgia i, per tant, a la organització 
funcional i al simbolisme de les esglésies i conjunts parroquials que s’havien 
de construir a partir de llavors.

3  El prevere és el que comunament s’anomena sacerdot, ja que tradicionalment era 
qui tenia la missió del sacerdoci. És a dir, la mediació amb Déu a les celebracions. L’Església 
moderna reconeix en certa manera el sacerdoci de tots els creients que participen per igual a les 
celebracions litúrgiques.

4  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 
Cobián. Santiago de Compostela 2005

5  L’any 1959 s’inicien els projectes de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer, per tant, 
encara amb les doctrines preconciliars vigents, però immersos de ple en el canvi de rumb que 
s’imposarà amb el Concili. És per aquest motiu que són interessants, ja que es podrien considerar 
projectes de transició entre la tradició trentina i l’Església Catòlica moderna.

Sessió de treball del Concili Vaticà II a la Basílica de Sant 
Pau.
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Els canvis a les funcions litúrgiques

El Concili Vaticà II podríem dir que institucionalitzà certs canvis litúrgics que 
ja es venien anunciant des de principis de segle amb el Moviment Litúrgic. 
L’allunyament del poble respecte la jerarquia religiosa i les celebracions va 
motivar una reestructuració important dels ritus i sagraments. 

Pel cas que ens ocupa i a nivell funcional i formal de les esglésies i centres 
parroquials és important conèixer els diferents elements que formen part 
de la litúrgia, és a dir, el programa funcional que ha de complir una església 
per a que sigui útil a la seva fi nalitat.

A

B

C

D

E

F
G

H

ELEMENTS QUE FORMEN PART D’UNA ESGLÉSIA PA-
RROQUIAL:

A_ El Presbiteri (o Santuari), on es situen els pre 
 veres i hi ha l’altar.

B_ La Nau, on es situen els fi dels en assemblea

C_ El lloc de la Paraula i la Presidència

D_ El Baptisteri

E_ La Sagristia, on es prepara el sacerdot abans  
 de les cerimònies.

F_ La Capella del Santíssim, on es conserven les  
 Espècies Eucarístiques per a la seva devoció  
 privada.

G_ Altres elements del complex parroquial: el  
 despatx parroquial, sales de catequesi, sales  
 de reunió, escola bressol, dispensari, zones  
 d’esbarjo...

H_ Elements externs: urbanització específi ca de  
 l’entorn, campanar, creus i elements escul 
 tòrics...
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Els elements funcionals de l’església que a continuació es descriuran 
tenen a veure sobretot amb l’estructuració de la Missa, que és la principal 
celebració que s’hi desenvolupa al seu interior6. El Concili Vaticà II organitza 
la Missa en diferents moments o fases, cadascuna amb condicionants 
funcionals concrets.

Ritus d’entrada: es tracta d’una sèrie de cants i oracions, de penitència i de 
glòria, en que s’estableix un diàleg entre sacerdot i fi dels i es manifesta la 
presència de Déu a l’església. 

Litúrgia de la Paraula: es celebra en un lloc concret reservat per a aquest 
ritus. Es tracta de la transmissió oral per mitjà de les Sagrades Escriptures 
del missatge del cristianisme. Es realitzen diverses lectures per part tant 
dels preveres com de l’assemblea de fi dels, per tant a la Litúrgia de la 
Paraula s’estableix una relació directa entre ofi ciant i públic. Les lectures 
són la base de l’homilia del sacerdot i de l’oració dels fi dels.

Litúrgia de la Eucaristia: es tracta de la rememoració del sacrifi ci cristià a 
l’altar amb l’acte de la consagració el pa i el vi. Aquest va seguit del ritus de 
la comunió dels fi dels, en que aquests s’apropen a l’altar per a formar part 
també del sacrifi ci.

Ritus de comiat: en que s’acomiada als fi dels i se’ls beneeix.

1. La celebració dinàmica

La celebració litúrgica preconciliar era en certa manera presonera de 
la presència grandiloqüent de l’altar. Tota la celebració es feia sempre 
al voltant d’ell i amb ell com a quasi única referència. Era, per tant, una 
celebració estàtica, d’esquenes als concelebrants i amb un llenguatge poc 
donat a la participació del poble en l’Eucaristia.

Amb la reforma conciliar, la celebració litúrgica deixa de ser estàtica per 
a transformar-se en una celebració dinàmica on l’altar és una peça més 
d’un conjunt d’elements distribuïts al presbiteri. La celebració deixa de 
ser unifocal per a ser multifocal. Cadascuna de les peces que composen 
el conjunt del presbiteri passa a tenir una importància equivalent dins la 
celebració i el moviment entre elles és part també de la litúrgia. En certa 
manera, la qualitat de la celebració depèn del valor dels gestos litúrgics. 
Amb la reforma impulsada ja des del Moviment Litúrgic, la intenció és 
arribar a depurar tots aquests gestos i els elements que els acompanyen, 
per a donar protagonisme no només a l’acte sino també a l’assemblea de 
fi dels que es reuneix per a celebrar-ho. 

2. El lloc de la Paraula i de la presidència

A la organització preconciliar de la litúrgia, el lloc de la Paraula havia pres una 
rellevància paral·lela a la de l’altar, traient-li fi ns i tot protagonisme en alguns 
casos. Només cal recordar les sumptuoses esglésies barroques i d’estil 
Rococó tan esteses a Baviera, França i l’imperi austrohongarès on l’ambó 
des d’on es proclamava la Paraula tenia una presència quasi intimidatòria 
sobre els fi dels. La reforma introduïda pel Concili Vaticà II introdueix un 
canvi radical: els textos llegits a l’ambó, les paraules dels fi dels, no són un 

6  Sobretot en el cas d’esglésies parroquials, que són l’objectiu del treball d’investigació.

Presbiteri de l’església parroquial de Santa Anna a Ma-
drid. Miguel Fisac, 1965-66.
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acompanyament retòric i repetitiu a la litúrgia sino que s’estableix un diàleg 
enriquidor entre el celebrant i l’assemblea. En aquest sentit tan importants 
són les paraules del sacerdot com les dels fi dels, per tant, s’ha d’establir 
una relació més horitzontal i no tan jeràrquica com s’entenia fi ns llavors. 
Cal doncs que la litúrgia de la Paraula recuperi la llum i la presència que li 
corresponen i es modifi quin substancialment les relacions entre celebrant 
i fi dels. L’ambó ha de perdre aquesta presència controladora sobre 
l’assemblea per a apropar-se a ella i ser lloc visible d’una comunitat que 
es reuneix a l’entorn d’un ritus. A nivell formal, desapareixeran els grans 
ambons en forma de púlpit que s’elevaven sobre el poble que escoltava 
el sermó per a donar pas a elements molt més lleugers (tipus faristols) que 
es situen en un àmbit entre el presbiteri i la nau i que actuen com a nexe 
d’unió, com a lloc d’intercanvi d’idees i paraules entre els membres de la 
comunitat.

3. L’altar

L’altar es converteix estrictament en el centre de la litúrgia de l’eucaristia. 
El celebrant es situa al centre, de cara a l’assemblea i no es mou durant tot 
el ritus eucarístic. Per tant, han de ser ben accessibles i ben visibles tots els 
elements que formen part de la litúrgia; especialment el pa i el vi. Haurà 
de tenir doncs unes dimensions més aviat reduïdes i alliberar espai al seu 
voltant per a permetre tant la visió com la circulació. Mentre que la Paraula 
es desenvolupa en un lloc, l’altar ha de recuperar la imatge de pedra de 
sacrifi ci i taula del Senyor.7 L’altar ha d’estar lliure de qualsevol element 
accessori que destorbi el ritus que s’hi celebra o que distregui l’atenció 
dels fi dels dels actes que s’hi estan realitzant. Un cop ha recuperat el seu 
simbolisme pur i la seva estricta funció dins la litúrgia, ja no pot ser més el 
suport de la creu o dels canelobres dels ciris. Aquests elements s’hauran de 
situar als costats i, per tant, adquiriran una mobilitat que abans no tenien.

La tendència a les esglésies preconciliars era la de multiplicar el nombre 
d’altars, vinculant cadascun d’ells a l’advocació d’un sant o d’una relíquia. 
Això, en certa manera restava importància a l’altar major, que sovint es 
veia relegat a celebracions puntuals. Arrel del Concili Vaticà II, la tradició 
de les misses privades o les misses sense assemblea de fi dels van relegar-
se a casos especials, fent desaparèixer aquesta multiplicitat de punts 
d’advocació per a tornar-li la importància a l’altar

4. La capella del Santíssim

Històricament, la Reserva Eucarística, és a dir el sagrari on es conserva el 
cos de Crist, ha anat ocupant un lloc cada cop més central a les esglésies. 
Com és evident, per la seva càrrega simbòlica i extremadament sagrada 
s’havia anat convertint en objecte de veneració i culte més enllà de l’acte 
eucarístic pròpiament. El fet de conservar la Reserva Eucarística a l’església 
havia fet créixer la idea de que l’església es considerés el lloc on habitava 
Déu, ja que, en certa manera, allà s’hi conservava. Aquesta creença és 
contradita pel Concili, que recupera la tradició paulina de considerar que 
Déu habita en cada un dels fi dels i es manifesta en Esperit Sant en la reunió 
comunitària. Per tant, el sagrari, com a lloc on es conserva el pa per a ser 
consagrat, ha de perdre la seva presència absorbent dins la litúrgia. Amb 
el pas del temps, la situació del sagrari sobre l’altar l’havia convertit en un 

7  Guide des églises nouvelles en France. Jean Capellades. Paris 1969
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element massa protagonista que restava importància a l’altar pròpiament 
i als altres elements que acompanyen el ritus. En certa manera, aquesta 
presència s’havia convertit quasi en contraproduent, ja que la veneració al 
Santíssim passava per sobre de la pròpia Eucaristia.

A les esglésies modernes es recomana la reserva d’un petit sagrari situat 
fora del presbiteri i en un lloc que propiciï la pregaria privada i íntima. A 
moltes esglésies es construirà una capella per a advocar el Santíssim i on 
es conserva el sagrari. Per la seva dimensió, aquestes capelles annexes són 
propícies per a la celebració de la missa de diari (amb menys afl uència de 
fi dels), mentre que la nau principal es reserva per a la missa dominical i 
celebracions especials. La connexió entre la capella del Santíssim i la nau 
ha de ser còmoda i fàcil i s’han d’identifi car com a dos espais diferenciats 
amb funcions diferenciades però que forment part d’un conjunt unitari i 
ben articulat.

5. El baptisteri

El ritus del baptisme ha patit diverses variacions amb el pas del temps i va 
ser objecte de refl exió i reforma durant el Concili Vaticà II. D’una manera 
o altra, el baptisteri sempre ha acabat afectant a la confi guració funcional 
i a la morfologia de l’església; ja sigui perquè ha desaparegut, s’hi ha 
separat, s’hi ha integrat o fi ns i tot ha l’ha fagocitat. La posició habitual 
del baptisteri és a prop de l’accés a l’església, ja sigui com a edifi ci annex 
o integrat dins el cos de la nau. La reforma conciliar recomana que sigui 
una celebració col·lectiva com ho és l’eucaristia. També, el baptisme conté 
part de la litúrgia de la Paraula, per tant, sembla lògic que part del ritus 
es desenvolupi al presbiteri. Les determinacions del Concili deixen força 
obert el debat sobre la situació del baptisteri dins el conjunt parroquial 
i, fi nalment, serà decisió tant de l’arquitecte com del rector on i com es 
formalitza el baptisteri. Refl exionant sobre la nova dimensió dinàmica de la 
litúrgia catòlica i la difuminació dels límits jeràrquics dins les celebracions, 
moltes de les parròquies modernes han optat per a construir el baptisteri 
com un element més del presbiteri. Això fa que els celebrants es reuneixin 
a l’entorn del baptisteri de la mateixa manera que ho fan a l’entorn de 
l’altar. En alguns casos és fi ns i tot un element mòbil, que ocupa una posició 
central durant la celebració del baptisme, però que es retira (i arriba a 
desaparèixer) si es celebren altres actes. 

6. Altres elements que acompanyen la celebració

El Concili Vaticà II també va refl exionar sobre la rellevància dins la litúrgia 
del gran nombre d’elements accessoris que històricament havien anat 
guanyant pes i protagonisme dins el cosmos litúrgic catòlic. Té especial 
rellevància la presència d’escultures, icones i objectes simbòlics. Tots ells 
han de perdre càrrega en favor de la presència central de l’altar com a lloc 
de reunió dels fi dels. Els elements escultòrics s’haurien d’apropar al poble 
per a fer-los partícips també de l’assemblea i allunyar-los de l’altar, per a 
que aquest aconsegueixi la càrrega simbòlica per la senzillesa i no per la 
ostentació.
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Modernitat i església

A banda dels canvis a la litúrgia que trenquen amb la tradició trentina i 
segueixen les propostes del Moviment Litúrgic, el Concili fa una sèrie de 
determinacions que seran de gran importància pel que fa a la concepció de 
les esglésies modernes. L’Església considera l’art com una de les activitats 
més nobles de l’ésser humà i l’art sacre com el més elevat d’ells. Les belles 
arts, per tant són de cabdal importància per a l’Església moderna i ha de 
promoure-les i fer-ne ús. El Concili no considera propi cap estil, és a dir, 
l’art sacre s’ha d’adaptar a la societat i al seu temps per a donar-li servei. 
S’obre doncs el pas a un art sacre modern, que promou la modernitat i 
que ha d’actualitzar la imatge dels temples. Ha de ser un art que busqui 
més la noble bellesa i no la sumptuositat, en concordança al que estava 
succeint amb l’abstracció en el món de les arts plàstiques. Es fa també 
especial èmfasi en que els clergues es formin també en història i arts per a 
que coneguin i sàpiguen apreciar l’art modern8. La intenció del Concili és 
portar la litúrgia al seu origen i netejar-la dels costums i tradicions, alguna 
cosa similar al que amb l’art estaven fent les avantguardes de la primera 
meitat del s.XX. 

L’Església farà un apropament a l’art modern. El missatge del Concili és clar: 
l’Església ha de fer seu l’art del moment en que viu. De tal manera que les 
grans catedrals gòtiques o les esglésies barroques són un refl ex de l’art del 
seu temps; les esglésies del segle XX han de ser un refl ex de la plàstica de 
la modernitat. En aquells països on la infl uència del Moviment Litúrgic era 
major hi va haver un apropament més intens entre l’Església i els artistes 
avantguardistes. A Europa, els anys posteriors a la Segona Guerra Mundial 
coincideixen amb aquest procés renovador tant de l’art com de l’Església; 
per tant, l’impuls de la reconstrucció està marcat per aquesta entesa entre 
modernitat i Església.

Son molt nombrosos els projectes d’esglésies, capelles, convents i centres 
parroquials duts a terme per els arquitectes més rellevants del Moviment 
Modern i algunes d’aquestes realitzacions s’han convertit amb els anys en 
veritables icones de la modernitat i símbols de l’Església del moment9.

8  Segons el Concili Vaticà II. “Constitució de la Sagrada Litúrgia Sacrosanctum 
concilium” (1963). El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban 
Fernández Cobián. Santiago de Compostela 2005

9  A la seva tesi doctoral, El espacio sagrado en la arquitectura española contemporània, 
Esteban Fernández Cobián enumera i comenta amb detall la profusió d’obres d’arquitectura 
religiosa arreu dels països catòlics durant la primera meitat del s.XX. La seva recerca és un 
document de caçalera per a apropar-se al gran nombre de obres i al gran nombre d’arquitectes 
que van conjugar religió i modernitat.

Projecte per a la catedral de Notre Dame du Phare de 
Friburg. Alberto Sartoris, 1931
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La beauté de la pauvreté*

Segons el nou catecisme arrel del Concili Vaticà II, tota la vida de Crist és un 
exemple de pobresa i humilitat i de refús de tot allò superfl u i impressionant. 
L’exemple de vida dels cristians ha de refl ectir això i, per suposat, els seus 
actes i els seus ritus també. La riquesa que rebutja la vida cristiana no ho és 
tant pels diners sinó per un cert esperit de possessió o d’orgull. La pobresa 
d’esperit, en canvi, ha de permetre al catòlic percebre amb més nitidesa el 
missatge cristià i fer-ne partícips als altres10. 

L’església moderna ha de refl ectir també aquesta pobresa en la seva 
construcció? S’ha d’entendre la pobresa com a simplicitat constructiva. La 
riquesa que hem de trobar a l’església és la riquesa que dóna la sinceritat, 
la simplicitat, l’esperit d’aquells que han construït el temple. Tot i així, 
la tradició i la imatge que la societat de meitat del s.XX té associada a 
l’edifi ci de l’església són difícils de canviar en pocs anys o per decret. En 
aquesta època s’inicia un intens debat a l’entorn de com s’ha de concebre 
estèticament el temple catòlic, que ha de donar resposta alhora a dos 
conceptes en inici contradictoris.

Per una banda, l’església és en gran part la representació de Déu als nostres 
pobles i ciutats. L’arquitectura parroquial es construeix per a Déu. Per tant, 
no cal passar per alt la magnifi cència de l’edifi ci que s’ha de construir. Ha de 
ser una construcció noble, de qualitat, que es distingeixi de la resta perquè 
no és una casa més sino que és la Casa de Déu. S’hi posaran tots els esforços 
per a que les arts plàstiques estiguin al seu servei: pintura, escultura, vitralls, 
disseny de mobiliari, de vestuari i d’elements litúrgics; sempre dels millors 
artistes disposats a col·laborar-hi. Elements arquitectònics com l’estructura, 
les entrades de llum o les treballades volumetries serviran per a emfatitzar 
aquesta magnifi cència. L’expressionisme formal respondria a aquests 
requeriments.

Per altra banda, l’església, com a edifi ci que representa el nou esperit de 
l’Església postconciliar, ha de ser refl ex de la senzillesa i humilitats cristianes. 
Ha de ser un edifi ci poc ostentós, que estigui al servei del poble i, per sobre 
de tot, funcional. L’església és el lloc de reunió dels cristians, per tant ha 
de ser un espai eminentment pràctic on poder desenvolupar les activitats 
pròpies de la litúrgia efi cientment. Si l’edifi ci és senzill, no destorbarà a 
l’acte espiritual que s’hi ha de desenvolupar i no distraurà l’atenció dels 
assistents, concentrant els esforços en enaltir allò que és important a 
l’església: els ritus. Aquesta línia d’actuació genera esglésies amb un cert 
arcaisme. 

Les esglésies modernes seran el resultat de la unió d’aquestes visions 
en certs moments antagòniques. La construcció fi nal dependrà de les 
demandes del rector de la parròquia i de com les materialitza l’arquitecte 
encarregat del projecte. En aquest sentit, el Concili confi a la decisió fi nal 
als, diguem-ne, professionals que han de resoldre els problemes.11

10  Guide des églises nouvelles en France. Jean Capellades. Paris 1969

11  Es pot consultar un extracte de les directrius per a la construcció d’esglésies de l’any 
1947 publicades a Alemanya. Una declaració d’intencions de l’actiu Moviment Litúrgic alemany 
que serveixen d’exempla a l’hora d’entendre els requeriments de l’Església del s.XX. El esp  acio 
sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández Cobián. Santiago de 
Compostela 2005. Veure document original de la tesi doctoral. Santiago de Compostela 2000.

*Jean Capellades, benedictí, forma part del grup 
d’editors de la revista L’Art Sacré (1945-69). La beauté de 
la pauvreté (la bellesa de la pobresa) és el nucli concep-
tual a l’entorn del que gira la refl exió de l’art sacre mo-
dern, que en l’Església Catòlica francesa trobarà un dels 
seus màxims promotors. Potser per la seva proximitat, a 
Catalunya els canvis que s’esdevenen a França són im-
portants per al renaixement d’una modernitat perduda 
amb la guerra. Al país veí, l’acceptació de la modernitat 
per part de l’Església és molt més ràpida i generà exem-
ples brillants que van ser referència per a les posteriors 
realitzacions a casa Nostra.

Capella de Nostra Senyora del Roser a Saint-Paul de 
Vence. Henri Matisse, 1947-51.
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La Barcelona del Congrés Eucarístic: l’Acció Catòlica i els nous 
complexos parroquials

No cal dir que l’ambient polític i social de l’Espanya franquista era favorable 
al desenvolupament de l’arquitectura religiosa. La connivència evident 
entre l’Estat i l’Església va impulsar la reconstrucció de les propietats 
destruïdes durant la guerra i la creació d’innumerables nous edifi cis al servei 
del catolicisme. Això també provocà que un gran nombre d’intel·lectuals 
espanyols, sota el paraigua del règim i l’Església, desenvolupessin una 
intensa activitat que va facilitar l’entrada de la modernitat precisament a 
través de les construccions i l’art religiosos.

La realitat espanyola no era aliena als intensos debats a l’entorn de la 
modernització de la litúrgia que giraven a l’entorn del Concili Vaticà II i 
s’hi van generar diversos debats intel·lectuals i arquitectònics al voltant 
del tema. Tot i així, la societat espanyola estava encara força lluny del 
progressisme d’altres estats europeus i els moviments aperturistes eren 
minoria front a una Conferència Episcopal fortament lligada a la tradició.

En un inici, les preocupacions de les diòcesis espanyoles eren ben bàsiques: 
reconstruir allò malmès i ampliar el radi d’acció de l’Església a les noves 
barriades de les grans ciutats. Per a aconseguir-ho es va optar per un 
model de creixement similar a l’americà a base de complexos parroquials 
maximalistes. Aquests complexos havien de tenir tot allò necessari per a 
la vida social del barri: església, sala de reunions, cinefòrum, llar d’infants, 
escola d’adults, patis de jocs, dispensari, etc. D’aquesta forma s’assolien dos 
objectius: per una banda es reconstruïa el teixit d’equipaments dels barris 
i se’ls dotava d’allò necessari, i per l’altra, s’apropava el poble a l’Església, 
per a augmentar la seva presència en una societat desestructurada.

Catalunya, i sobretot Barcelona, es van interessar per la renovació litúrgica 
molt abans que altres regions de l’Estat12. El precursor d’aquest moviment 
modernitzador de l’arquitectura eclesial a Catalunya és Antoni Gaudí. 
L’arquitecte modernista estava lligat al Moviment Litúrgic i va introduir 
la lectura de publicacions litúrgiques franceses. Després de la guerra, 
Catalunya es va interessar fortament en la restauració litúrgica, amb una 
visió romàntica i amb un cert esperit arqueològic. Ben aviat van començar 
a editar-se publicacions sobre temes litúrgics i d’art sacre, alguna d’elles 
en català. En aquest sentit, l’abadia de Montserrat va exercir una potent 
infl uència i, sota la seva empara es van celebrar nombrosos congressos 
litúrgics i intel·lectuals, es va començar a publicar la revista Serra d’Or i s’hi 
van endegar algunes editorials amb esperit reformista i catalanista, com ara 
Edicions 62.

A nivell estatal, el debat i el moviment cultural a l’entorn de l’Església van 
enriquir un panorama cultural francament mancat de referents intel·lectuals 
internacionals. La cultura espanyola patia una certa endogàmia que va 
trobar en les realitzacions religioses un dels puntals a l’entorn del qual 
començar a recompondre el discurs de la modernitat. Gràcies a això, es 
van promoure un gran nombre de concursos, congressos i exposicions13; 
alguns d’ells d’abast europeu. També es van multiplicar les associacions 
culturals vinculades a l’Església per a promoure l’esperit reformista del 
Concili. Algunes d’elles van ser promotores de publicacions sobre art sacre 

12  El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Esteban Fernández 
Cobián. Santiago de Compostela 2005

13  Veure les referències citades a El espacio sagrado en la arquitectura española 
contemporánea. Esteban Fernández Cobián. Santiago de Compostela 2005 

Altar del Congrés Eucarístic de Barcelona a l’avinguda 
Diagonal. Josep Soteras, 1952.

Basílica de Nostra Senyora d’Arantzazu a Oñate. Francis-
co J. Sáenz de Oiza i Luis Laorga, 1950-55.



ANNEXOS

SERGI LOIS ALCÁZAR159

i vida cristiana com la revista ARA (Arte Religioso Actual), que va tenir una 
certa rellevància dins l’àmbit hispanoamericà.

L’Espanya de la postguerra, a nivell parroquial, tenia bàsicament tres fronts 
oberts: la recuperació del camp, la reconstrucció de les parròquies urbanes 
i la creació de noves parròquies a les perifèries de les grans ciutats. En el 
primer cas, el treball del INC (Instituto Nacional de Colonización) va ser 
intens i fruit d’ell són les molt nombroses parròquies rurals d’una gran 
qualitat plàstica i d’una rotunda modernitat basada en la recuperació dels 
valors del lloc i de la construcció vernacla. Pel que fa a la recuperació de les 
parròquies urbanes, al centre de les ciutats, es va donar un cert folklorisme 
possiblement per la intenció de mimetitzar els nous edifi cis amb l’entorn 
urbà històric i pel pes d’un academicisme impulsat pel propi Estat. Cal 
recordar que la reconstrucció de les parròquies destruïdes durant la guerra 
al centre de les ciutats es va dur a terme majoritàriament durant els primers 
anys del Règim, en ple estat d’autarquia. El posterior contacte cada cop 
més intens amb la modernitat, sobretot a partir dels anys 50, va fer virar 
aquest corrent introduint un aire renovador en les darreres realitzacions 
d’aquesta mena14.

Per contra, la construcció de noves parròquies a la perifèria partia d’una 
certa tabula rasa, sense lligams evidents amb el casc urbà ni amb l’ambient 
rural. Més aviat es tractava d’àmplies àrees suburbanes lligades a la indústria 
on l’arribada massiva d’immigrants obligava a dotar-les dels serveis bàsics. 
En aquests casos el treball de l’Acció Catòlica per a afavorir la integració 
dels diferents grups de gent nouvinguda va ser bàsic per a la creació d’un 
sentiment de barri que, en la majoria de casos, acabava constituint una 
parròquia de nova creació. Aquestes noves parròquies, sense lligams al 
formalisme de la ciutat o a la tradició del camp, per norma general abracen 
la modernitat com a nou llenguatge i és on podríem dir que trobem els 
caos d’anàlisi més interessants.

L’Església va promoure en tot moment la llibertat d’elecció en el disseny i la 
construcció dels nous temples, amb la idea de propiciar la participació dels 
artistes més competents en cada matèria. Es van establir diversos sistemes 
de treball depenent de les necessitats de cada situació concreta. Per una 
banda, existia una necessitat urgent en certes barriades que obligava a 
donar solucions provisionals i d’emergència. En aquest cas, el rector de la  
parròquia contactava amb un arquitecte o directament amb un constructor 
que havia d’aixecar l’edifi ci el més aviat possible i amb els mitjans més 
bàsics a l’abast del veïnat. En molts casos, els propis veïns col·laboraven 
en la construcció, per tant es tractava de projectes molt senzills i defi nits 
pràcticament en obra.

L’opció generalitzada era la d’assignar l’encàrrec de la construcció del centre 
parroquial a un equip d’arquitectes i artistes que dissenyessin no només 
l’edifi ci sinó també tots els elements litúrgics i ornamentals. D’aquesta forma 
de treballar se’n deriven la major part de conjunts parroquials destacables 
i les realitzacions més celebrades en quant a arquitectura sacra moderna 
es refereix. Només esmentar el gran nombre d’esglésies construïdes pel 
INV (Instituto Nacional de la Vivienda), les esglésies de Miguel Fisac o Luis 
Moya, o grans obres com la basílica d’Arantzazu. 

14  Concurs d’una nova parroquia al cas històric de Conca.

Església parroquial d’El Realengo. José Luis Fernández 
del Amo, 1957.
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Finalment, el concurs més o menys obert va ser un recurs utilitzat en certs 
casos i amb resultats molt interessants. El concurs va servir per a donar a 
conèixer la feina de nous valors a l’arquitectura espanyola i per a encendre 
certs debats interessants a nivell estatal. A Barcelona, el concurs per a la 
parròquia del barri de Montbau el 1963 va generar un intens debat que va 
culminar amb les Converses d’Arquitectura religiosa que es comenten en el 
present treball d’investigació.

Església parroquial de Sant Jaume Apòstol a Badalona. 
Antoni de Moragas, 1957.

Església parroquial de Sant Cosme i Sant Damià a El 
Prat de Llobregat. Chinchilla, Anglada, Gelabert i Ribas, 
1971. 
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Els anys 40 van ser una època fosca en que bàsicament l’objectiu era sub-
sistir després de la Guerra Civil. El règim franquista no va trigar en imposar 
un estil arquitectònic per a reconstruir un estat derruït i fragmentat després 
del confl icte. L’estil no podia ser altre que el renaixentista espanyol, el del 
monestir de l’Escorial, l’arquitectura dels moments de màxima esplendor 
de l’Imperi espanyol. No cal dir que es tracta d’una imposició absolutament 
historicista que obligava a construir veritables monuments retrògrads fora 
d’època i diametralment oposats a l’arquitectura que s’estava construint 
fora de les fronteres espanyoles. L’exemple més rellevant d’aquests anys és 
la construcció dels nous ministeris franquistes al Passeig de la Castellana 
de Madrid.

Cap als anys 50, amb l’arribada del capital nord-americà i l’inici de l’apertu-
ra del Règim, l’arquitectura ofi cial de l’Estat es fi xa en els model dels Estats 
Units, potser amb l’esperança d’assemblar-se, si més no formalment, a ells. 
Apareix una certa modernitat que busca, sobretot, projectar una imatge 
de país desenvolupat a l’exterior. És el moment de potenciar una indús-
tria que, posada al servei de l’arquitectura, ha de permetre construir grans 
estructures de formigó i acer; les preses, els ponts, les vies de ferrocarril i 
les carreteres que donaran servei al país; i els primers assajos de construc-
ció residencial massiva. En moments clau d’exhibició a l’exterior, com ara 
al Congrés Eucarístic de Barcelona de l’any 52, el Règim aposta per una 
arquitectura amb una certa espectacularitat. L’altar del Congrés, de Josep 
Soteras, n’és un bon exemple.

Tot i així, el llenguatge d’aparent modernitat i d’acceptació de les formes 
del racionalisme per part del Règim contrasta amb la realitat d’una arqui-
tectura encara empobrida i amb pocs mitjans tècnics que la sustentin. Paral-
lelament al ressorgiment de la modernitat apareixen una sèrie de grups i 
moviments culturals i intel·lectuals que oferiran una certa resistència al dis-
curs ofi cial i que són l’evidència de pensaments enfrontats amb la dictadura 
franquista. Aquests moviments culturals no neguen la modernitat; de fet 
tots ells radiquen en la recuperació dels valors moderns que havien nascut 
amb la República i que la dictadura va estroncar. Tot i així si que proposen 
una revisió crítica que s’apropi més a una societat amb un fort pes de la 
tradició i amb unes necessitats específi ques.

Nuevos Ministerios (1949). El projecte original de Secun-
dino Zuazo de 1933 va ser modifi cat considerablement 
pels tècnics del règim franquista.
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Els moviments a l’entorn de l’art

El 1944 comença a editar-se una publicació periòdica d’arquitectura a Bar-
celona: el Cuadernos de Arquitectura. La revista que publica el COACB re 
introdueix a una ciutat en crua postguerra els treballs dels grans mestres 
moderns dels anys 30 (Le Corbusier, Gropius, Mies, Wright, Loos...) i re-
cupera la feina dels racionalistes espanyols de la mateixa època esborrats 
per la història recent del país. De la mateixa manera, es comencen a pro-
duir moviments en l’art. A les Galeries Laietanes de Barcelona s’organitza, 
a partir de 1948, el Salón de Octubre on exposen obres pintors i escultors 
com Cuixart, Ràfols Casamada o Tàpies. El mateix any es comença a pu-
blicar la revista Dau al Set; publicació periòdica d’un grup d’artistes que 
s’agrupaven sota el mateix nom1. L’objectiu era establir connexions amb els 
moviments d’avantguarda internacionals i reconstruir l’estat de debat que 
s’havia produït a la Barcelona republicana. Amb les activitats a l’entorn de 
les exhibicions a les Galeries Laietanes es promovia la difusió de l’art català 
que, en aquell moment quedava fora de tota subvenció o ajut estatal.

A nivell editorial també es mostren símptomes de recuperació. Revistes 
com Destino o Revista es fan eco de les novetats en el món de l’art i el 
disseny a Catalunya.  A partir de l’any 1949, el Col·legi d’Arquitectes co-
mença a organitzar conferències a nivell internacional que permeten que 
els arquitectes locals entrin en contacte directe amb primeres fi gures del 
pensament i la crítica a nivell europeu. En aquest sentit, Coderch, com a 
principal fi gura de l’arquitectura del moment, va ser un dels grans promo-
tors de l’obertura cap a l’exterior; col·laborant regularment amb la revista 
Domus o amb el Team X. 

1  Ja és hora d’abandonar el silenci… Josep Maria Rovira. 1987

Portada de Dau al Set, 1949
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Josep Pratmarsó, Josep Mª Sostres, Oriol Bohigas, Jo-
sep Mª Martorell, Antoni de Moragas i Manuel Ribas 
Piera
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El Grup R

Els primers moviments en pro de la recuperació d’una arquitectura mo-
derna es van fer evidents arrel del concurs de projectes per a la Vivienda 
Económica de l’any 1949 a Barcelona. La proposta guanyadora, presentada 
per Mitjans, Moragas, Tort, Sostres, Balcells i Perpiñá, recupera les idees 
radicals de racionalisme pre-guerra per a transformar les illes de l’eixample 
en agrupacions lineals d’habitatges col·lectius; molt en consonància amb 
les premisses dels CIAM i, per tant, amb les avantguardes europees. El ma-
teix any 49 van començar al COACB les sèries de conferències d’arquitectes 
estrangers convidats a instancies, sobretot, d’Antoni de Moragas. Això va 
permetre un contacte directe amb el que estava succeint a l’exterior que va 
enriquir el debat intern. En aquest sentit comença a sorgir el Realisme So-
cial com a corrent plàstic i fi losòfi c, molt infl uenciat pel Neorrealisme italià 
i per la situació de postguerra que es vivia també a Europa. L’esperit d’una 
arquitectura crítica amb les premisses establertes pel pensament ofi cial i 
més propera a una realitat heterogènia i en ple procés de canvi va ser un 
dels motors impulsors d’un incipient Grup R.2

El 21 d’agost de 1951, al despatx de Coderch i Valls a la plaça Calvó, es 
funda el Grup R amb Coderch, Valls, Gili, Pratmarsó, Sostres, Moragas, Mar-
torell i Bohigas com a integrants3. Després s’hi afegiren Giráldez, Balcells, 
Bassó, Ribas Piera, Monguió i Vayreda, mentre que Coderch i Valls es van 
anar distanciant amb el temps. El Grup R era un conjunt força heterogeni 
d’arquitectes que bàsicament buscaven crear un estat d’opinió alternatiu 
a l’ofi cial. La idea era reconstruir l’interessant debat teòric i crític dels anys 
de la República i generar una certa resistència al discurs academicista que 
prevalia. Dins el grup hi havia caràcters i formes d’afrontar el debat de la 
modernitat força diferents i en certs moments contraposats. Cada arquitec-
te realitzava la seva feina de forma individual i independent del grup. Tot 
i així, l’empremta del Grup R ha perdurat amb els anys i s’identifi ca amb 
aquests primers moments de recuperació de la modernitat amb un llen-
guatge propi i una relectura de la tradició. Amb la formació del Grup R es 
produeix la confl uència de dues generacions d’arquitectes. Per una banda, 
la dels arquitectes que ja exerceixen poc després d’acabar la guerra, com 
ara Coderch, Moragas, Pratmarsó o Sostres, per altra, la dels arquitectes 
joves acabats de titular, com Martorell i Bohigas.

L’activitat cultural del Grup R va ser intensa. El grup funcionava com una 
mena de club de tertúlies o de centre d’autoformació al marge del que s’es-
tudiava a l’Escola d’Arquitectura. Els seus membres, sobretot Sostres i Bohi-
gas van publicar nombrosos articles i assajos sobre la situació de l’arquitec-
tura del moment i, posteriorment, han esdevingut creadors d’un corrent de 
pensament crític arrelat a les generacions posteriors. L’activitat potser més 
rellevant va ser les exposicions conjuntes organitzades a les desaparegudes 
Galeries Laietanes. Al desembre de 1952, el Grup R organitza la primera 
exposició, on es mostren 20 projectes i obres del grup; entre elles: la casa 
de la Barceloneta de Coderch, el cinema Fèmina de Moragas o les cases de 
Bellver de Cerdanya de Sostres. També hi participaren artistes com Mont-
salvatge, Tharrats o Tàpies. Es tracta de la primera manifestació palpable 
de l’activitat d’un grup que bàsicament està format per arquitectes acabats 
de formar o que han construït poc i que, per tant, s’ha de recolzar en rea-
litzacions dels anys 40 sobretot dels mestres Coderch i Sostres. Tot i això 
ja és una mostra dels anhels renovadors i de valorització d’un altre tipus 
d’arquitectura que pretenen respondre als corrents ofi cialistes.

2  Veure Grup R. Carme Rodriguez i Jorge Torres. 1994

3  Dit o Fet. Dietari de records II. Oriol Bohigas- 1992.

Alvar Aalto i Antoni de Moragas durant la visita de 
l’arquitecte fi nès el 1951.
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Imatges de la primera exposició a les Galeries Laietanes 
el 1952.

Entre març i abril de l’any 54 es realitza la segona exposició, amb una forta 
presència d’industrials de l’època i donant a conèixer el disseny industrial 
modern, que va ser una de les grans apostes dels creadors barcelonins del 
moment i que tan bons fruits ha donat. No s’entén l’arquitectura moderna 
sense el disseny modern i sense la industria, perquè sinó viuria d’esquenes 
a una societat que evoluciona. Amb aquest esperit, la col·laboració entre 
els arquitectes del Grup R i els industrials va ser constant, a la recerca de 
solucions de qualitat assequibles per a la major part de la societat. L’im-
puls progressista del grup es manifesta també en una intensa activitat en 
concursos vinculats a les escoles d’arquitectura espanyoles La tercera ex-
posició, l’any 55, mostrava els treballs premiats d’un concurs organitzat pel 
Grup R entre estudiants d’arquitectura. També s’hi organitzaren seminaris 
i mostres concretes amb la intenció de fer arribar als futurs arquitectes la 
visió de la modernitat del grup.

La darrera, celebrada l’any 1958, serviria de cloenda del local de les Galeri-
es i mostrava un bon grapat d’obres construïdes de la jove arquitectura mo-
derna espanyola: l’Escola d’Alts Estudis Mercantils a la Diagonal de Barce-
lona, l’Editorial Gustavo Gili, la Parròquia de Sant Jaume de Badalona, les 
cases de Ciutat Diagonal, la casa Agustí de Sitges o la Facultat de Dret4. En 
els cinc anys i mig entre la primera i la darrera exposició, l’activitat producti-
va ha estat frenètica i el resultat fi nal n’és una mostra. A la mostra també s’hi 
entreveuen els diferents caràcters dels membres del grup: mentre Moragas 
es consolida com un dels principals referents d’una arquitectura organicis-
ta, quasi nòrdica; Sostres destaca pel seu racionalisme que infl ueix en gran 
part dels joves arquitectes del grup5. De fet, la casa Moratiel de Sostres, va 
ser escollida, en concurs intern, com la millor realització de les mostrades 
a l’exposició.

Cal destacar també que el valor expressiu de les obres d’arquitectura del 
grup queda reforçat per la sensible mirada del fotògraf Francesc Català-Ro-
ca que es convertirà en el fotògraf de capçalera d’aquesta generació d’ar-
quitectes. Les fotografi es de Català-Roca accentuaven els valors moderns 
que les obres del Grup R volien mostrar a la societat catalana dels anys 50.

Després d’un període de certa inactivitat del grup, el 1961 es va dissoldre 
defi nitivament el Grup R.  A pesar de l’heterogeneïtat dels seus membres, 
la seva herència és innegable. En primer lloc la recuperació d’una activitat 
cultural perduda després de la guerra i la creació d’un estat d’opinió a la 
societat dels anys 50 que la va apropar a una modernitat que en principi 
semblava llunyana. Aquesta activitat va ser certament pionera, amb plante-
jaments ideològics fortament contraposats amb el Règim i força més avan-
çats que els dels arquitectes madrilenys, que no van acabar d’incorporar-se 
al grup. En segon lloc el llegat i els diferents corrents oberts pels membres 
del grup que van servir d’exemple per a les generacions posteriors d’arqui-
tectes catalans.

4  Dit o Fet. Dietari de records II. Oriol Bohigas- 1992.

5  Veure Grup R. Carme Rodriguez i Jorge Torres. 1994
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Imatges de la quarta exposició a les Galeries Laietanes 
el 1958.
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José Antonio Coderch

Coderch va ser la gran fi gura de l’arquitectura catalana de la recuperació de 
la modernitat durant la dictadura. El coneixement de l’arquitectura popular 
i la seva transformació en arquitectura moderna van iniciar el camí que des-
prés van seguir els membres del grup. La seva vinculació al Grup R, però, va 
ser només inicial; poc després de la primera exposició ja s’hi va desmarcar.

Antoni de Moragas

La fi gura de Moragas va aconseguir aglutinar les diferents sensibilitats dins 
el grup. La seva trajectòria pren una marcada línia organicista seguint l’este-
la d’Alvar Aalto6 i de l’arquitectura nòrdica, on pren una gran importància el 
valor del material i del detall constructiu. El disseny i l’agermanament entre 
indústria i artesania són un dels temes recurrents en la seva obra.

Josep Maria Sostres

Sostres serà qui desenvoluparà a la teoria i la pràctica una clara revisió del 
Moviment Modern, amb un llenguatge personal molt proper a les teories 
racionalistes del les avantguardes europees. Se n’ocupà àmpliament del 
discurs teòric del grup i de mantenir contactes amb els caps visibles dels 
corrents de crítica i pensament del moment, com ara Nikolaus Pevsner, Bru-
no Zevi o Sigfried Giedion.

Josep Maria Martorell i Oriol Bohigas

El treball del despatx MBM (Martorell, Bohigas i MacKay) i, sobretot, la fi -
gura d’Oriol Bohigas han marcat generacions posteriors d’arquitectes ca-
talans que confi guren el que serà anys més tard l’anomenada Escola de 
Barcelona. Martorell i Bohigas eren part de la generació més jove del Grup 
R, formada després de la guerra. L’activitat cultural i crítica de Bohigas va 
ser intensa i, força vegades, contraposada a les opinions que expressava 
Josep Mª Sostres. L’estudi MBM va fer una aposta clara per una arquitectura 
que ells anomenaran realista, propera a les tesis dels arquitectes italians i 
holandesos del moment. 

6  Antoni de Moragas va ser el contacte amb Aalto en la seva visita a Barcelona i la 
ronda de conferències que hi va donar l’any 1951. A partir de llavors, el contacte entre la fi loso-
fía nórdica i el carácter mediterrani es va fer palès en la generació d’arquitectes a l’entorn del 
Grup R.

Casa Catasús. J.A. Coderch. 1956

Habitatges al carrer Gomis. A. de Moragas. 1953

Casa Agustí. J.M. Sostres. 1955

Casa Guardiola. O. Bohigas i J.M. Martorell. 1955
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Coincidint amb l’exposició que es va organitzar a la seu del COAC a fi nals 
de 2011 per a celebrar el seixantè aniversari de la carrera professional de 
Josep Maria Martorell i Oriol Bohigas (i posteriorment anb David Mackay), 
l’estudi va cedir l’arxiu documental MBM a l’arxiu històric del COAC per a 
la seva conservació i difusió.

L’arxiu conté tots els projectes realitzats per l’estudi des dels seus inicis l’any 
1951 fi ns ben entrats els anys 90, en total uns 1250 projectes. L’estudi MBM, 
de forma sistemàtica ha anat classifi cant els projectes en carpetes individu-
als amb codis alfanumèrics que representen les inicials distintives de cada 
projecte i el número que ocupen en l’ordre assignat a les realitzacions del 
despatx. A més també es classifi caven carpetes col·lectives que, sota el títol 
de “Varis” agrupaven una miscel·lània de projectes menors o de provatures 
mai executades.

L’arxiu documental de MBM es completa amb la col·lecció de fotografi es 
que Francesc Català-Roca va realitzar de les obres de l’estudi entre els anys 
50 i 70 i que també es conserven a l’AHCOAC. 

Sant Sebastià

El projecte de l’església provisional es troba a la carpeta “Varis” V-160. Es 
recullen totes les fases del projecte, documents administratius i pressupos-
tos del contractista, així com alguns croquis amb anotacions.

El projecte del centre parroquial defi nitiu es troba repartit a les carpetes 
PV-199 (projecte complet amb les diverses fases) i “Varis” V-215 (amb arran-
jaments posteriors). 

Sant Josep Obrer

El projecte de l’església provisional es troba a la carpeta “Varis” V-227, on 
s’inclou tant el projecte del barracó com el projecte del centre parroquial 
provisional. Hi ha tant documentació gràfi ca com administrativa. A la carpe-
ta “Varis” V-217 s’hi conserva correspondència amb Mn. Armengol i l’aixe-
cament dels barracons annexos.

El projecte de centre parroquial defi nitiu es troba a les carpetes PT-211 
(1961) i PT-211-1 (1976), amb escassa documentació.

A continuació es reprodueixen els documents originals de l’arxiu MBM que 
han servit de base per a la realització del present treball d’investigació. La 
resta de la informació de les carpetes (altres dibuixos, esquemes, cartes, 
pressupostos, etc...) no es reprodueix tot i que ha estat una importantíssima 
font d’informació per a comprendre i analitzar els projectes de les esglésies 
de Sant Sebastià i Sant Josep Obrer.

Algunes de les fotografi es que Francesc Català-Roca va realitzar de l’esglé-
sia provisional de Sant Sebastià també es reprodueixen en aques treball, 
amb la indicació corresponent als crèdits bibliogràfi cs.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Primers encaixos. Estiu de 1958 (3-9-58). Un document a llapis amb planta, alçat la-
teral i secció transversal. Correccions i anotacions a mà sobre el dibuix. Escala 1/50.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Primer projecte. Setembre de 1958. Un document a llapis amb planta, alçats lateral, 
principal i posterior i secció transversal. Anotacions a mà sobre el dibuix: ANULAT i 
esquemes sintètics de la volumetria del segon projecte. Escala 1/50.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Segon projecte_primera versió. Novembre de 1958. 3 documents. Els documents 
serveixen per a confeccionar el pressupost d’execució per part del contractista i ini-
ciar les obres.

1-Un document a llapis amb emplaçament i planta. Anotacions a mà sobre el dibuix 
amb indicacions sobre detalls i acabats. Dibuix a mà esquemàtic de l’especejament 
del paviment del presbiteri i de l’altar. Escales 1/500 (emplaçament) i 1/50.
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2-Un document a llapis amb alçats sud i oest i secció transversal. Anotacions a mà 
sobre el dibuix amb indicacions sobre detalls i acabats. Escala 1/50.

3-Un document a llapis amb alçats nord i est i secció pel pas cobert. Anotacions a mà 
sobre el dibuix amb indicacions sobre detalls i acabats. Escala 1/50.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Segon projecte_segona versió. Febrer de 1959. 2 documents. Els documents refl ec-
teixen els canvis d’obra i detalls d’elements de disseny (creu de formigó, bancs, altar, 
etc.)

1-Un document a llapis amb emplaçament i planta. Anotacions a tinta sobre el di-
buix. Escales 1/500 (emplaçament) i 1/50.



ANNEXOS

SERGI LOIS ALCÁZAR177

2-Un document a llapis amb detall de la creu de formigó de quatre braços. Anota-
cions a tinta sobre el dibuix. Escales 1/20.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Aixecament de l’obra construïda. Primavera de 1959. Un document a tinta sobre pa-
per vegetal amb la planta fi nalment construïda. Es tracta de la planta que posterior-
ment sortirà publicada a la revista Cuadernos de Arquitectura i llibres monogràfi cs 
sobre l’obra de MBM. Escala 1/50.
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ARXIU CATALÀ-ROCA_AHCOAC

Fotografi es de l’església provisional i del centre parroquial defi nitiu de Sant Sebastià
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CENTRE PARROQUIAL DE SANT SEBASTIÀ DEL VERDUM

Projecte executiu. Setembre de 1965 (20-9-65). 4 documents.

1-Un document ciclostilat amb la planta soterrani (sala polivalent). Escala 1/50.
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2-Un document ciclostilat amb la planta baixa (església i despatxos parroquials). Es-
cala 1/50.
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3-Un document ciclostilat amb una secció transversal (secció II) de l’església. Escala 
1/50.
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4-Un document ciclostilat amb una secció transversal de les dues fases previstes (es-
glésia i centre parroquial). Escala 1/50.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT JOSEP OBRER

Projecte. Primavera de 1960. Un document a llapis amb planta, alçat frontal, alçat 
lateral i secció longitudinal. Correccions a mà sobre el dibuix a la zona de la porta 
d’accés. Escala 1/50.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT JOSEP OBRER

Construcció. Estiu de 1960. Un document a llapis amb planta, alçat frontal, alçat la-
teral i secció longitudinal. Correccions a mà sobre el dibuix. Detalls esquemàtics a 
mà de la solució de la llinda metàl·lica, de les canals de coberta i de la unió dels dos 
barracons. Anotacions sobre el dibuix. Escala 1/50. 
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT JOSEP OBRER

Altar i confessionari. Documentació realitzada durant l’obra. Un document a llapis 
amb plantes i alçats de les dues peces. Anotacions a mà sobre el dibuix. Escala 1/10.
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ESGLÉSIA PROVISIONAL DE SANT JOSEP OBRER

Locals parroquials. Desembre de 1960. Un document a llapis amb planta, alçats i 
seccions transversal i longitudinal. Anotacions a tinta sobre el dibuix. Escala 1/50.
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CENTRE PARROQUIAL DE SANT JOSEP OBRER

Projecte. Abril de 1961. Un document a tinta sobre paper vegetal. Planta del conjunt 
social i parroquial. Anotacions explicatives sobre el dibuix. Escala 1/200.
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CENTRE PARROQUIAL DE SANT JOSEP OBRER

Projecte. Abril de 1961. Un document a llapis sobre paper de calc sulfuritzat. Secció 
longitudinal del conjunt social i parroquial. Escala 1/200.
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Crèdits de les imatges

La fotografi a de portada és obra de Francesc Català-Roca. Església provisi-
onal de Sant Sebastià. Fons fotogràfi c F. Català-Roca - Arxiu Fotogràfi c de 
l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

S’indica individualment l’autoria (Francesc Català-Roca) de les imatges de 
l’església provisional de Sant Sebastià i la seva procedència: Fons fotogràfi c 
F. Català-Roca - Arxiu Fotogràfi c de l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya.

Les fotografi es del barracó de Sant Josep Obrer pertanyen a l’arxiu parro-
quial i al fons personal dels feligresos, cedit per Montserrat Comas.

La resta de fotografi es estan extretes dels llibres, articles i publicacions in-
dicades a la bibliografi a sel·leccionada.

Es reprodueixen imatges i detalls provinents de promptuaris de marques 
comercials, de domini públic.

S’inclou també la reproducció de la documentació gràfi ca de l’arxiu MBM 
conservat al AHCOAC.

Els dibuixos i esquemes de reconstrucció i redibuix de les dues esglésies 
provisionals, així com els emplaçaments i les fotografi es de l’estat actual del 
barracó de Sant Josep Obrer són obra de l’autor.

Agraïments

Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AHCOAC)

Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB)

Biblioteca pública Episcopal del Seminari de Barcelona (BPEB)

MBM Arquitectes

Parròquia de Sant Sebastià del Verdum

Parròquia de Sant Josep Obrer de la Trinitat Nova

Anna Martínez, per l’empenta

Família Sánchez  i Família Pomares, per les vivències

Irene i Víctor, pel temps
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