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ARQUITECTURA GREGA 

 

Època minoica (Creta) 

 Pedra i maó, materials principals 

 Arquitectura arquitravada 

 Columnes troncocòniques invertides i vermelloses 

 Estructura laberíntica del palau al voltant d'un pati central 

 Grans Palaus al Minoic mitjà, Cnossos, Faistos, destruïts pel volcà de Thera i reconstruïts al 
Minoic recent. 

 Arquitectura amable i humanitzada, lluny de la grandiositat egípcia i l'austeritat assíria. 

Micenes 

 Muralles ciclòpies 

 Porta d' Agamèmnon (Tresor d'Atreu): Tholos. Tombes de corredor 

 Mègaron, precursor del temple grec clàssic  

Època fosca: sense restes 

Època arcaica 

 Urbanisme irregular, adaptació al terreny  

 Els edificis són de fusta, maó (adobe) o argila, i no en queden gairebé restes, fins que al voltant 

del 600 algunes parts dels temples van ser substituïdes per pedra, primer les columnes i 

després, poc a poc, altres parts. 

 Primers temples: formació dels ordres dòric i jònic 

 Exemple: temple de Posidó a Paestum 
 
Època clàssica 

 A l'època clàssica destaca el famós urbanista Hipodamos de Milet 

 Elements urbanístics:  
o Importància de la disposició dels edificis, del conjunt: àgora, acròpolis 
o Poca importància dels interiors 
o Arquitectura arquitravada (L'arquitrau és l'element horitzontal de pedra que uneix entre si 

dues pilastres o bé columnes. i que descansa immediatament sobre el capitell de la columna. La 
seva funció estructural és servir de llinda, per transmetre el pes de la coberta a les columnes. ) 

o Àgora, stoa, buleuteri (funcions polítiques i socioeconòmiques) 
o Acròpolis (funció militar i religiosa) 
o Temples (funció religiosa ) 
o Teatre, Odeó 
o Estadi, gimnàs, palestra, hipòdrom (funció esportiva i  d'esbargiment) 
o Vivenda domèstica 
o Monuments funeraris 

Època hel·lenística 

 El desenvolupament artístic es trasllada a orient: Pèrgam, Efes, Alexandria, 

 Altar de Zeus a Pèrgam, Mausoleu d’Halicarnàs 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Columna
http://ca.wikipedia.org/wiki/Capitell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llinda
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TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES 

L’edifici emblemàtic de l’arquitectura grega és el templeperò també els edificis de caràcter cívic: 
teatres, sales de consells, pòrtics públics i l’urbanisme de la polis. No hi ha grans palaus o grans 
tombes. L’energia creativa no s’orienta a la vida privada sinó a la social i pública. 

Urbanisme 

 Època fosca: la població viu en poblats petits, pobres i que no deixen restes arqueològiques. No 
es pot parlar de fonaments urbanístics o arquitectònics. 

 Època arcaica: apareixen alguns nuclis destacables: Milet, Esmirna, Atenes. Destaca una 
acròpolis emmurallada on hi ha els edificis principals, i la majoria de les cases particulars 
queden fora. 

o Colonització: apareix la necessitat de crear 
nuclis de població totalment nous 

o Aplicació de fórmules constructives simples, 
pràctiques, ben definides: carrers regulars i 
definició prèvia d’espais públics i particulars. 

 Època clàssica:  
o Destrucció de Milet el 494 AC i reconstrucció 

el 464 segons un esquema atribuït a 
Hipodam: carrers rectes i amples que 
defineixen illes de cases, i una zona central 
reservada per a l’àgora i els pòrtics. 

o Priene, sIV aC: es pot observar l’esquema 
ideal d’aquest traçat anomenat hipodàmic. 

Edificis civils públics: a partir del període clàssic les ciutats volien millorar el seu aspecte, amb edificis 
adequats a les necessitats de la polis, normalment al voltant de l’àgora. 

 L’Àgora: lloc de reunió, plaça pública, espai pels negocis, mercat, temples, estoa…. 
o El millor exemple és l’àgora d’Atenes 
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 L’estoa: associada l’àgora, és un llarg edifici amb columnes, un pòrtic cobert alternatiu a la 
plaça pública oberta en cas de pluja o massa sol 
 

 

 

 

 

 Edificis propis del sistema democràtic (en funció dels consells existents): 
o Ecclesia (tots els ciutadans): es reunia a la Pnyx 

 

 

 

 

 

 

o Boulé (Consell dels 500, per un any): té la seu al Bouleuterion 

 

 

 

 

 

 

o Pritania (50 ciutadans per un mes): es reunia al Tholos 
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El teatre 

 A finals del sV el teatre ja té una estructura estable formada per la skene – el proskenion , la 
orchestra i les graderies pels espectadors 

 El teatre més famós es el d’Epidaure per la seva conservació. Reconstrucció del teatre de Priene 

 

 

 

 

 

 

Edificis esportius: 

 Estadis: eres pistes per a carreres, rectes  al llarg i semicirculars en un extrem,  per a curses a 
peu i altres competicions 

 Gimnàs i palestra: més gran el gimnàs per a l’entrenament a les proves de velocitat o el 
llançament de javelina o disc, i més petita la palestra, envoltada de columnes, on s’entrenaven 
els atletes per a la lluita, pugilat i sal de llargada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estadi, gimnàs i palestra 
 

 Hipòdrom: semblant als estadis però amb tancament arquejat en ambdós extrems i que es 
destinaven a curses de cavalls i carros. 

 

La vivenda domèstica 

En contrast amb l’espai públic, la casa particular és pobre i molt senzilla, en carrers petits sense ordre : 
planta baixa amb solament dues o tres habitacions i el terrat. Les finestres són molt petites, si n'hi ha, 
però les parets eren de tovots (maons de fang assecats al sol); També hi havia cases més luxoses de 
planta, més o menys quadrada, centrada en un pati al qual donen les habitacions. La casa té una o dues 
plantes. Les cambres principals eren: l'oíkos o menjador, amb la cuina adossada, l'andron, destinat als 
banquets dels homes (sympósia), el gynaikón o gineceu, habitacions destinades a les dones i als infants.  

http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/graecia/atenes/bios3.htm
http://www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/graecia/atenes/bios4.htm
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Arquitectura religiosa 

Acròpolis: la més representativa és la d’Atenes 

 

El temple 

 Precursor del temple grec: el mègaron, la sala més important de la casa grega i santuari dels 
déus familiars 
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 Funció del temple grec: és la morada simbòlica de la divinitat, i no està pensat per a rebre els 
fidels del déu o deessa. No es fan reunions ni rituals. 

 Classificació dels temples grecs segons la planta: 
o Temple tipus Mègaron o In Antis.  
o Temple Pròstil ( columnes només davant ) 
o Temple Amfipròstil. 
o Temple Perípter (columnes al voltant) 
o Temple Pseudoperípter. 
o Temple Dípter. (doble filera de columnes) 
o Temple Circular. (tholos) 

 Classificació dels temples segons el nombre de columnes a la façana: dístil, tetràstil, hexàstil, 
octàstil, eneàstil, decàstil 

 Classificació dels temples segons l’ordre arquitectònic: 
o Dòrics 
o Jònics 
o Corintis 

 Parts: 
o Naos o cella: espai fonamental per allotjar la imatge 

del déu 
o Pronaos: anterior a la naos. Pòrtic obert 
o Opistodomos: lloc de les ofrenes, darrera de la naos 

sense comunicació amb ella. Entrada per l'exterior 
o A la part exterior hi ha les columnes  

A la izquierda, templo períptero y, a la derecha, templo díptero 


