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(Fotos: Jaume Prat. La gran complexitat del projecte m'ha portat 
a penjar una galeria de fotos complementària al meu blog 
Arquitectura, entre d'altres solucions) 

 

Solem parlar molt d’evolució i de progrés. Solem sentir-nos com 
la culminació de la història vista com una mena de piràmide que 
ha tendit a justificar la nostra existència aquí i ara. Tota 
aquesta retòrica no aguanta ni mig segon quan t’adones que un 
llibre escrit fa 2500 anys segueix governant la nostra relació 
amb la veritat i amb la bellesa. El llibre: La República. El seu 
autor: Plató. El seu missatge fonamental: El Mite de la Caverna. 
El seu significat: la nostra realitat és només un reflex del Món 
de les Idees, invisible, inabastable, incomprensible des del 
moment en que només podem relacionar-nos amb ell per 
aproximació. Des del moment en que només podem especular sobre 
la seva naturalesa i la seva grandesa. Digues-li el Món de les 
Idees, digues-li Déu, si vols, o el que l’hagi vingut a 
substituir. El que acostuma a tenir molt èxit quan resulta que 
la duresa de la vida, la injustícia inherent al nostre sistema 
social i un dia a dia que tot sovint no té compassió converteix 
en una temptació, o en un consol, o en un motor, la creença en 
que tot el que som té sentit en algun altre lloc i d’alguna 
altra manera.  

Un dels moments de la història en que això es fa més patent és 
el Renaixement, quan es senten les bases del nostre pensament 
modern, quan l’aparell social es reconfigura d’un sistema 
estamental a un de capitalista. El Renaixement és una època 
força més violenta que l’Edat Mitjana, convuls i brutal. La 
revolució cultural que arrossega intentarà forçosament 
abstraure’s d’això per basar-se en aquest Món de les Idees que 
ha de ser més just, més bell. Millor.  

El Renaixement espanyol quedarà marcat pel descobriment 
d’Amèrica, que crea les bases econòmiques i territorials per a 
que el regne es converteixi en un imperi. El primer emperador 
espanyol, Carles I, tindrà un home de confiança, el Secretari 
del Consell d’Estat Francisco de los Cobos, natural d’Úbeda. 
Sota la seva influència aquesta ciutat es convertirà, fins a la 
crisi provocada per la pesta del XVII, en una de les més 
importants de Castella, amb gairebé 20000 habitants en una època 
en que les ciutats estaven força menys poblades i la població 
més disseminada. És a dir: 20000 habitants d’aleshores 
significaven moltíssim més que els seus actuals 36000, que la 
han convertit en subsidiària de Jaén, el cap de província, que 
en té una mica més de 100000. L’Úbeda de la infància de 
Francisco de los Cobos és encara una ciutat de traçat musulmà, 
que veurà les seves muralles enderrocades per a reformar-se i 



ampliar-se a costa del terreny extramurs fins a convertir-se en 
un dels exemples més purs de ciutat renaixentista que hi ha a 
Espanya, el que s’ha reconegut més a fora del país que a dins: 
Úbeda ha estat considerada Ciutat Exemplar del Renaixement pel 
Consell d’Europa i Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  

A 1536 Francisco de los Cobos, amb 59 anys, comença a planificar 
la seva mort. Ell i la seva família seran enterrats en una 
capella que s’alçarà a Úbeda. De los Cobos, perfecte Home del 
Renaixement, cridarà un dels millors arquitectes de l’època, 
Diego de Siloé, per a planificar aquesta capella. L’arquitecte, 
ambiciós, la disposarà de tal manera que es convertirà en 
l’embrió de l’ordenació renaixentista de la ciutat. A 1540 les 
obres es paren. Els murs tan sols aixequen 90cm de terra, poc 
més que els fonaments. El també magnífic arquitecte Andrés de 
Vandelvira seguirà l’obra, modificant-ne part del traçat. A 1547 
mor Francisco de los Cobos amb la capella encara inconclusa. La 
seva dona, María de Mendoza, l’acabarà dotze anys més tard, 
convertida ja en un cant d’amor al marit absent. Per allà 
passaran també com a coautors (entre els que s'ha d'incloure la 
Maria) el Deán Ortega, l’escultor Esteban Jamete, el gairebé 
desconegut Diego López de Ayala, a qui es deu bona part de la 
riquíssima simbologia de la capella, qui, per contracte, havia 
d'aprovar l'obra (alguna cosa semblant a l'actual signatura de 
les certificacions) i, menció apart, un dels arquitectes més 
al·lucinants de la història: Francisco de Villalpando. Però 
millor us explico un altre dia el per què d’aquesta afirmació.  

L’espai de servei que tota capella necessita, la Sagristia, es 
desplaçarà de la seva posició original fins a convertir-se en 
una mena de cos adossat a un dels laterals de la Capella. Si la 
Capella ja és alguna cosa semblant a la perfecció (una nau 
coberta amb voltes unida per un arc toral a la cúpula on està 
enterrat de los Cobos, cos i cap concentrats en un espai que 
treu literalment l’alè) la Sagristia és alguna cosa semblant a 
l’ideal absolut de la bellesa. Tot i desafiar els intents de 
fotografiar-la i descriure-la, provaré d’explicar-vos per què.  

La descripció de la capella és ridículament fàcil: una petita 
nau rectangular formada per l’alineació de tres cubs perfectes 
delimitats per murs de pedra connectats entre ells per arcs de 
mig punt i coberts per voltes rebaixades, cada un la seva. Els 
quadrats estan construïts per a que sembli que tots ells siguin 
exempts i suportats per quatre columnes, així que les parets 
perimetrals s’enretiren el gruix de les columnes per tal de que 
tinguis la impressió de ser en un espai conformat per arcs. Tot 
l’espai s’il·lumina només per dues finestres col·locades als 
extrems de la nau, que s’orienta est-oest. Parets i terra són de 
pedra. Les voltes es revesteixen amb guix. Els arrambadors i el 
mobiliari són de fusta. Cada pilastra suporta escultures 
tallades per Esteban Jamete. Aquest conjunt està format per 
totes aquestes geometries perfectes que remeten a les 



proporcions perfectes del Món de les Idees: tres quadrats, 
cercles, esferes, etcètera.  

Aquesta és una descripció canònica d’un espai neoplatònic. I 
resulta totalment insuficient per a fer-se una idea del que 
passa quan entres a la sagristia. Provem de fer-ho a l’inrevés. 
Descriguem-la a través de tot allò que té d’imperfecte.  

La Sagristia és un espai que vibra. Les petites entrades de 
llum, est i oest, la relacionen amb el curs del sol. La llum 
entra diferent pels dos costats. Pel matí el sol entra baix i la 
nau queda il·luminada per l’oest amb una llum tremolosa, fràgil. 
Després, a migdia, la llum s’uniformitza. Després el sol torna a 
entrar baix i queda il·luminada la part est amb una llum més 
contundent i agressiva, més corpòria i terrenal. Veus les 
partícules de pols. Veus el raig de sol. Sents la llum. Les 
entrades de llum tampoc són iguals. A l’est la capella no 
s’enfronta amb cap edifici i la finestra pot estar a l’eix, 
col·locada en una posició estratègica que la converteix en 
l’únic element que rebenta la cornisa perimetral. A l’oest la 
Sagristia s’entrega amb la Capella. I l’entrada, senzillament, 
no hi cap. La porta d’accés, de ben bé dos o tres metres de 
gruix, és un dels artefactes arquitectònics més increïbles que 
mai hagueu vist. Vers la Sagristia és un simple rectangle més o 
menys petitó. Vers la Capella és una mena d’armari enorme, 
sobrecarregat d’escultures, que connecta els dos espais en 
diagonal a través d’aquesta mena de túnel. La porta no separa 
una Capella d’una Sagristia. Separa dos mons. Dos maneres 
d’entendre l’espai, la llum, l’escultura. L’arquitectura. La 
porta, una de les més emocionants (potser la més emocionant) que 
conec s’obre contra una cantonada directament sobre el racó en 
un joc perspectiu que el teu ull no sap com interpretar. El que 
hauria de ser un nyap es converteix en la proposta d’un viatge.  

A dins: el paviment té irregularitats. No sembla una superfície 
coberta amb lloses de pedra. Més aviat sembla una col·lecció de 
lloses de pedra individuals aplegades sota un mateix espai. Els 
anys hi són, i compten. La fusta també és corpòria, amb vetes. 
El guix del sostre, en canvi, ben restaurat, dona al conjunt un 
aire eteri, lleuger, com de dipòsit de llum que guarda la gran 
presència del material que té a sota. És un espai que emociona 
per la seva imperfecció, per la seva terrenalitat. Per aquesta 
bellesa tan personal, tan corpòria. Tan fràgil.  

Una de les definicions de l’arquitectura més populars avui en 
dia és la de que soluciona problemes. Però no podem caure en 
l’error de pensar que aquest art és només això. En realitat un 
arquitecte no fa això. El que fa és il·lusionar. Donar motius 
per circular pel carrer, per aixecar la vista. Per emocionar-
nos. L’arquitectura ens orienta. En la vida i en la mort, com es 
veu en aquesta capella. Aquesta Sagristia, tal i com està avui 
en dia, ens parla d’aquesta bellesa. Del paper de l’arquitectura 
com allò que ens fa sentir i estar vius. Visitar-la és adonar-



nos del nostre paper per a construir el millor d’aquest món. I 
per aconseguir que el Món de les Idees sigui, per fi, el nostre.  


