
Lluçanès, Barroc i Neoclàssic. 
Activitats per a Famílies
Al Lluçanès els estils artístics del Barroc i el Neoclàssic
conflueixen en els grans edificis religiosos o civils construits, 
ampliats o reformats durant els segles XVII i XVIII

Es va basar en formes clàssiques. 
Destaca la monumentalitat dels 
edificis, l'ús de columnes gegantines, 
frisos ondulats, façanes corbes i amb 
decoració recarregada. L’objectiu era 
cridar l'atenció dels vianants.

Ús de línies corbes i  efectes lluminosos 
(llum i foscor) a les façanes mitjançant 
sortints que facin ombra o frontons 
partits.

Decoració abundant, amb gran 
escenografia i teatralitat.

Obres plenes de dinamisme i moviment.

Els edificis són concebuts com grans 
escultures.

Decoració amb  elements sense 
funcionalitat com les falses pilastres.

Utilització de columnes salomòniques.

Interiors que juguen la llum clarobscur i 
retaules i altars molt recarregats.

Ús de materials rics i cridaners marbres 
de colors o pintures daurades.

Estil oposat al barroc i el rococó. 
Segueix principalment els models de 
l’art grec i romà. Busca l'equilibri, 
racionalitat i simetria a través de línies 
rectes.

La façana segueix el model de temple 
grec o romà, amb línies rectes.

Utilització de columnes dels ordres 
clàssics. El dòric, jònic i corinti.

La decoració és escassa: es prefereix 
l'austeritat i la puresa de les formes 
constructives.

Es busca la proporció i la simetria però 
dins d'una escala monumental.

La forma està al servei de la funció.

Els edificis utilitzen tot el repertori clàssic: 
arcs de mig punt, voltes de canó, 
d'aresta, cúpules, ...

A l'exterior es decoren els frontons amb 
escultures i a l'interior s'utilitza el repertori 
d'ornaments clàssics.

Amoret (també conegut com 
a putto): és un motiu 
ornamental que adopta la 
figura de nen nu i alat.

 

Arc de mig punt: element en 
forma de mitja circumferència  
que es recolza a les columnes 
o pilastres.

Columna salomònica: 
columna en espiral que es 
retorça.

Entaulament: element 
arquitectònic de sustenta el 
frontó i es recolza a les colum- 
nes o pilastres. Format per 3 
elements l’arquitrau, el fris (sol 
estar decorat) i la cornisa.

Falsa pilastra/columna: Pilar 
rectangular, o columna 
cilíndrica adossada a una paret, 
que no té la funció de suport i 
serveix per decorar els laterals 
d’una porta o finestra. A la 
part superior hi té un capitell.

Fornícula: Obertura que es fa 
en un mur de forma 
semicircular per col·locar-hi 
una escultura.

Medalló: element decoratiu en 
baix relleu de forma rodona o 
el·líptica.

Mènsula: element encastat i 
sobresortint d’un mur i que 
aguanta arcs, cornises, 
bigues, prestatges.

Motllura: element decoratiu 
sobre pedra o fusta, que 
consisteix en un relleu
curvilini allargat.

Retaule: estructura 
generalment de fusta 
composta per diverses 
caselles amb representacions 
de la vida dels Sants que 
s'alça a la part de darrere de 
l'altar (interior de les 
esglésies).

Voluta: ornament en forma 
d’espiral.

El Barroc
S. XVII – Mitjans s. XVIII

El Neoclàssic
Mitjans s. XVIII – Mitjans s. XIX Capitells d’ordres clàssics: dòric (sense

decoració), jònic (decoració amb volutes),
corinti (decoració amb fulles).

Frontó triangular: element triangular que
decora la part superior d’una portalada,
finestra.

Garlandes: element decoratiu en forma
de corona o penjoll de flors i fulles.
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Lluçanès, Barroc i Neoclàssic.
Prats de Lluçanès

1. A la façana de l'església
de Sant Vicenç hi pots observar
3 elements del Barroc–Neoclàssic. 
Localitza'ls i marca els que hi observes

2. El neoclàssic busca la
simetria. Troba el camí per unir
les dues meitats iguals de la porta i 
poder entrar a l’església.

3. Al dibuix hi ha un element
intrús que a la realitat no hi és. 
Encercla’l.

*Pots anar a la plaça de l’Església a 
mirar-ho o bé buscar a la pàgina 
www.turisme.llucanes.catFalsa pilastra
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Barroca Neoclàssica

4. El Barroc presenta façanes
corbes, dinàmiques i amb
decoració recarregada.

El Neoclàssic presenta façanes de 
línies rectes, simètriques i amb poca 
decoració

Quin tipus de façana presenta 
l’església de Sant Vicenç?
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5. Pinta el dibuix +2
anys

Material didàctic i activitats relacionades amb el
Calendari 2021: Lluçanès, Barroc i Neoclàssic.

Església de
Sant Vicenç


