PATRIMONI

El protagonisme de la llum
A Santa Maria la llum és la gran protagonista de l’espai. La
façana que dóna al Montseny forma uns entrants i sortints
encarats a llevant on s'obren grans finestres amb vitralls. Aquests
vitralls, amb símbols clàssics cristians -el pa, el peix, la claupermeten, per acció de la llum solar i especialment en hores de
matí i migdia, que la llum es projecti sobre l’altar donant calidesa
a l’espai interior i procurant un ambient adequat per a la pregària.

Pedra, vidre, formigó...
Els gran elements estructurals i visibles de l’església són la
pedra i el formigó que combinen amb vidre i metall. Grans
blocs de pedra nua en parets exteriors i interiors contrasten
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amb materials com el formigó vist o les columnes del porxo i
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les portes de ferro. La combinació d’aquests materials,
primaris i moderns, confereix un resultat trencador i elegant
alhora. Cal destacar la concepció innovadora aplicada en els
diferents espais litúrgics: l’altar, el cor, amb una creu grega de
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formigó sobresortint, el tabernacle, amb parets de vidre, i el
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baptisteri, sota el campanar i de planta quadrangular.
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UN EXEMPLE INTERESSANT I POC CONEGUT
D’ARQUITECTURA RELIGIOSA CONTEMPORÀNIA

L’església actual
L’església de Santa Maria va ser inaugurada el 1970 i consagrada pel bisbe de Vic, Ramon Masnou. Aixecada a iniciativa
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d’una junta parroquial, va comptar amb un ampli suport
popular que, a través de campanyes i donacions, van ajudar a
finançar-ne la construcció. L’edifici va ser dissenyat per
l’estudi d’arquitectura de Joan Antoni Cendoya i s’inscriu en el
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corrent arquitectònic d’edificis religiosos arribat a Catalunya
amb el moviment Modern i entronca amb els nous postulats
teològics del Concili Vaticà II (1962-1965).

Els precedents

A l’interior, el disseny estructural i de volums incideix en un
altar únic. Al costat d’aquest detall, la separació d’altar i

L’any 898, el bisbe Gotmar d’Osona va consagrar l’església de

sagrari, la inexistència de la trona al centre de la nau i la

Sant Martí al paratge conegut avui com a Aiguafreda de Dalt.

transició entre la nau i el presbiteri, per tal de permetre la

Sant Martí va ser el centre de la parròquia d’Aiguafreda fins

comunió processional i el nou ritual de la comunió, denoten la

que aquesta funció es va traslladar l’any 1877 a l’església de

voluntat postconciliar d’afavorir la implicació dels fidels en la

Santa Maria, que havia estat edificada l’any 1675 al veïnat de

litúrgia. La sagrera de l’església, constituïda per un ampli espai

les Ferreries. Aquest veïnat es trobava al costat del camí ral de

enjardinat al voltant, singularitza l’obra arquitectònica.

Vic a Barcelona a través de la vall del Congost i va donar lloc al
poble actual d’Aiguafreda. L’actual església de Santa Maria
s’emplaça a l’indret on va ser construïda la primera església del
nucli urbà. L’església antiga de Santa Maria era un edifici amb
façana barroca, d’una sola nau i teulada a dos vessants, dotada
d’un campanar de torre obert als quatre costats. Tot i que
havia estat objecte recent de modificacions, com l’alçament
del campanar després que fos afectat per un llamp, l’any 1970
va ser enderrocada per donar a pas a l’edifici actual.
Projecte arquitectònic de la nova església.

Entre la teologia i l’arquitectura
L’església té una planta rectangular i teulada a un vessant
molt inclinada. El campanar és de planta triangular amb dues
parets en angle que apunten al cel i que es redueixen a
mesura que van pujant fins al punt culminant, rematat per una
creu, a sobre de les campanes.
Santa Maria d’Aiguafreda respon a la voluntat de renovar l’espai
sagrat sobre la base d’una reflexió filosòfica i litúrgica. A
l’exterior, un gran porxo denota la importància de l’espai perimetral com un lloc de trànsit entre la realitat humana de l’exterior i la
realitat sagrada de l’interior, servint d’espai de trobada.
Església nova inaugurada l’any 1970.

