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INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest treball de recerca és fer una breu
anàlisi arquitectònica de l’església de Constantí així com
també del context històric de l’edifici. Aquest tema no va
ser dels primers que em vaig plantejar. Al començament
sabia que volia fer quelcom relacionat amb el meu
municipi però, no sabia ben bé cap a quin terreny
avançar. Donant voltes al tema, vaig adonar-me que a
Constantí existeixen dos focus culturals interessants per
desenvolupar la meva recerca. El primer correspon al
mausoleu de Centcelles que s’ha estudiat i treballat amb
profunditat per part de molts experts i que ràpidament
vaig desestimar. Vaig decidir fixar-me en el segon focus:
l’església del municipi, de la qual hi ha menys estudis
realitzats i, per tant, més atractiva per realitzar el meu
treball de batxillerat.
L’edifici que analitzaré a continuació el situem al segle
XVIII. Una de les coses que més m’han cridat l’atenció
des de sempre, han estat les seves dimensions, força
grans per un poble que a l’any 1718 tenia 956 habitants i
que passa a tenir-ne 2205 l’any 1787. Podem veure
clarament que hi va haver un gran esforç del poble per a
la construcció del temple ja que les obres es van dur a
terme entre els anys 1733 i 1744.
Així doncs, començaré per una introducció a la història
del municipi i de l’entorn en què es construí l’església. A
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priori l’anàlisi que em sembla més complicat és el de la
segona part, i que desenvoluparà el gruix del treball ja
que en temes artístics i, en concret, els arquitectònics els
meus coneixements són gairebé nuls. Hauré, en primer
lloc, de fer llistats de termes i buscar-ne els significats així
com un model d’anàlisi arquitectònica per poder
estructurar la meva recerca.
Un cop enllestida aquesta part, iniciaré la recerca
d’informació. Primer a la biblioteca i a l’arxiu municipal
per fer un buidatge de llibres i articles sobre la història de
Constantí i totes les referències que pugui trobar de la
construcció de l’església. També, evidentment hauré
d’actualitzar els meus coneixements en matèria artística
sobretot els estils corresponents, bàsicament l’art barroc,
el neoclàssic i el modernisme. Tots tres estils estan
presents en l’edifici pel que he pogut veure en una
primera i ràpida ullada en un estudi de l’església.
Caldrà, evidentment, fer diverses visites a l’església per
tal de comprovar les dades recollides en estudis anteriors
i de completar-les si cal. Possiblement també hauré de fer
una part gràfica i d’imatges ja que, en principi, no sé si
podré disposar de gaire informació escrita o publicada al
respecte.
Un tercer apartat del treball versarà sobre la iconografia
present en la decoració o en els altars. Caldrà, doncs, fer
un esforç d’actualització dels meus minsos coneixements
de la vida i les representacions i símbols de sants; però, a
priori, no sembla excessivament difícil aconseguir-ne la
informació.
He pensat, també, de fer un seguit d’entrevistes més o
menys informals, a persones properes a l’església com
poden ser el mossèn o alguns membres de la parròquia,
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sobretot gent gran que puguin guardar records de fets
curiosos o interessants en relació a l’església.
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1. INTRODUCCIÓ A CONSTANTÍ
La vila de Constantí és un municipi de la comarca del
Tarragonès estès a la dreta del riu Francolí, situat al
nord-est de Tarragona i al límit comarcal amb el Baix
Camp.
No es coneix amb certesa l’origen del seu topònim però
una teoria molt admesa sobre el nom del terme és que es
creu que a Centcelles, mausoleu tardoromà proper a la
vila, hi ha enterrat Constantí II, fill de Constantí el Gran.
El poble no ha estat situat sempre al mateix lloc. Abans
del trasllat a la localització actual, que es va produir el
1177, el municipi estava situat a les terres de Sant Llorenç.
A partir d’aquest any, el poble es trasllada cap a les terres
de Llentisclell amb la intenció d’apropar-se a la capital. El
senyor feudal d’aquell moment, Berenguer Vilademuls 1,
volia mantenir el nom de Constantí i ho va aconseguir.
Constantí era membre de la Comuna de Camp, una
institució d’àmbit super-municipal que reunia algunes
zones que compartien la problemàtica d’estar sotmeses a
l’església de Tarragona, des del segle XII. La seva finalitat
era
aconseguir
més
poder
municipal.
Amb
l’enderrocament del castell l’any 1650 el poble abandona
aquesta institució.
1 Senyor de Constantí en el moment del trasllat. Compra les terres de
Llentisclell al Senyor Druiç d’Alançon.
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Tradicionalment l’activitat econòmica ha estat del sector
primari. Hi trobem tant agricultura de regadiu, com són
els avellaners i els cereals, i agricultura de secà, com ara
vinyes, oliveres i cereals.
Actualment, les tasques agràries tenen molt poca
importància a la vila. Des de la dècada del 1970 l’activitat
amb més importància és la indústria degut a la
construcció de polígons d’indústria química al camp de
Tarragona. Dins del terme municipal es poden trobar les
instal·lacions de Repsol YPF, indústria que s’encarrega de
la refinació del petroli. També s’ha d’esmentar la planta
d’incineració de residus especials que és la primera que es
construeix a Catalunya. Aquesta entrada de la indústria al
poble va provocar un augment en la població a més a més
d’una millora de les infraestructures i de les
comunicacions.
Entre els edificis i monuments més representatius de la
vila cal destacar l’església de Sant Feliu del segle XVIII i
el mausoleu de Centcelles.

Mausoleu de Centcelles. Foto: www.poblesdecatalunya.cat
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2. CONTEXT HISTÒRIC
2.1. Història de Constantí
La vila de Constantí, d’origen romà, és assentada dalt
d’un turó. En els seus inicis era un poble dedicat a
tasques agràries amb els principals conreus de vi, blat i
oli, tot i així, la indústria i el comerç tenien la seva
importància com a tasques complementàries, com són:
un molí de farina, un molí d’oli, forns de rajoles, forns de
pa, fàbriques d’aiguardent, telers de lli, torns de filar
cotó...
La fundació de Constantí se situa cap als anys 1153 i 1159
en què va rebre un gran impuls demogràfic amb
l’atorgament de franquícies2 als seus pobladors per part
de l’arquebisbe de Tarragona Bernat de Tort3, tot i que
aquest va conservar la jurisdicció del territori.
Al 1177 es produeix un trasllat del poble cap a les terres de
Llentisclell per Berenguer Vilademuls. Les terres de
Llentisclell eren propietat del senyor Druiç d’Alançon, les
quals el senyor Vilademuls va comprar. La intenció era
apropar-se a la capital i a Centcelles, vil·la rural romana
molt important en aquell moment. Llentisclell poc a poc
va perdent aquest nom i passa a anomenar-se Constantí
2 Exempció del pagament de certs drets o de serveis públics.
3 Arquebisbe de Tarragona.
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sense que en coneixem ni els motius del canvi ni ben bé
l’origen de la toponímia. Des d’aquest moment es
distingeix entre Constantí Nou i Constantí Vell.
L’Edat Mitjana és una època plena de conflictes, cal
destacar la lluita contínua entre el poder municipal i el
poder senyorial, ja que els senyors feudals comencen a
perdre la seva influència i comença a guanyar-la el
municipi.
A principis del segle XIII, a l’any 1218, l’arquebisbe
Espàrec de la Barca4 comença la construcció del castell,
l’església i la muralla, amb la intenció de protegir la seva
persona. Aquesta fortalesa és una de les més importants
del Camp de Tarragona, i diferents cavallers van establirse al terme.
Al llarg dels segles XII i XIII la població de la vila cresqué
d’una manera progressiva. La primera notícia
demogràfica de Constantí apareixia en el fogatjament de
l’any 1339 realitzat per recaptar els cabals del bovatge
degut a Pere III; aleshores la vila tenia 222 focs.
Durant els segles XV i XVI la pesta afecta el Camp de
Tarragona, fet que produeix una disminució de la
població, encara que la pèrdua no fou gaire considerable,
com ho demostrava el fogatjament de l’any 1392, que
donava a Constantí un total de 199 focs, els quals encara
es mantenien l’any 1407. A partir d’aquest any es produí
una forta davallada demogràfica, fins a l’extrem que el
veïnat quedà reduït a 145 focs l’any 1413. La població es
mantingué estacionària durant la resta del segle XV. A la
primera meitat del segle XVI Constantí experimentà un
creixement demogràfic notable el qual li permeté
d’assolir els 233 focs l’any 1553.
4 Arquebisbe de Tarragona.
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En la guerra civil del segle XV, el municipi prengué partit
contra Joan II i es desnaturalitzà del poder senyorial. La
independència de la vila respecte del seu senyor,
l’arquebisbe Pere de Urrea5, durà poc perquè un cop
caiguda Tarragona en poder de les tropes joanistes no li
quedà més remei que sotmetre’s a l’obediència de
l’arquebisbe i així continuà fins a l’acabament de la
guerra.
Del segle XVI al XIX Constantí es consolida com a
municipi. Tanmateix hi continua existint una autoritat
eclesiàstica derivada de l’Edat Mitjana.
Durant el segle XVI hi ha tot un seguit de problemes;
contagis de pesta, alarmes d’arribada de pirates sarraïns,
diversos atacs francesos a la frontera, aparició de
bandolers....
En la guerra dels Segadors, Constantí és ocupat per
tropes castellanes i atacat per Josep Margarit 6 (1641). El
castell és utilitzat com a presó pels propis catalans i amb
l’atac de Josep Margarit aquests són alliberats. Al maig
del mateix any, el general la Mothe conquereix la vila i la
converteix en base d’operacions contra Tarragona. Al
1650 la vila es rendeix a Juan de Garay 7, el castell és
enderrocat i l’església cremada. És una mala època pel
poble, hi ha fam i pesta i a més a més, un embargament
de les aigües del riu Francolí per l’exèrcit de Felip IV.
5 Fill de família noble, arriba a ser nomenat arquebisbe de Tarragona el 1445
i, més tard, president de la Generalitat (1446)
6 Cap de les milícies de la Generalitat i polític català. El 1640, en esclatar la
Guerra dels Segadors va encarregar-se de la defensa del Camp de Tarragona
comandant els miquelets, amb els que participa en diverses batalles.
Partidari de la unió amb França, fou anomenat governador de Catalunya per
Lluís XIII (1641-1659).
7 Juan de Garay, capità general de l’exèrcit a Catalunya, és qui mana destruir
el castell i cremar l’església parroquial pels propis homes del poble.
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Després de la Guerra dels Segadors la vila deix de ser
membre de la Comuna de Camp, ja que el poble resta
despoblat des de l’any 1642 fins al 1645; és una de les
pitjors èpoques del terme.
Durant la guerra de Successió hi ha lleves d’homes,
allotjaments i un campament militar es troba al terme.
Des del 1705 Constantí es troba sota l’autoritat de
l’arxiduc Carles però al 1713 el poble ofereix obediència a
Felip V que imposa el Decret de Nova Planta.
El segle XVIII representà per a la vila un bon
desenvolupament demogràfic: l’any 1718 tenia 956
habitants i al 1787 en tenia 2.205. Els estralls dels
primers decennis del segle XIX feren sentir els seus
efectes negatius damunt la població de Constantí, reduïda
a 1.785 habitants l’any 1843.
Els anys trenta i quaranta del segle XIX foren venudes a
Constantí, a causa de la desamortització, 26 explotacions
agràries més un molí paperer i la terra de conreu que
l’envoltava. Les heretats formaven part del Mas de
Boqueres, del convent de Sant Domènec de Tarragona;
del Mas de Botoner, també dels dominicans, i del Mas de
la Ferrerota, del capítol catedralici tarragoní. El màxim
demogràfic de Constantí al segle XIX correspon, amb
2.472 habitants, a l’any 1888. La crisi de la fil·loxera va
fer perdre població a la vila, la qual entrà al segle XX amb
2.306 habitants.
Al segle XX es produeixen millores econòmiques i
sanitàries, l’establiment de la democràcia i una millora
urbanística així com també una pèrdua en la importància
de l’agricultura, ja que des del 1970 la indústria ha anat
guanyant força a causa de la construcció de la indústria
química. Aquest desenvolupament en la indústria
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provoca un augment de la població i una millora en les
infraestructures.
Durant la República i la Guerra Civil hi ha una
confiscació de tots els béns de l’església el dia 21 de juliol
de 1936 i una desaparició de “tots els signes que denotin
el fi que abans estava destinat”8 (imatges religioses, roba
litúrgica i mobiliari de l’església).

2.2. Canvis demogràfics i econòmics
a l’actualitat
Durant la primera meitat del segle XX, Constantí no
deixà de perdre veïns: la xifra més baixa la donà, amb
1.883 habitants, l’any 1950. A partir de la dècada de 1960
la tendència s’invertí, passant dels 2.395 habitants
comptabilitzats l’any 1960 als 6.021 habitants del 1981.
Els darrers anys del segle, però, la població tornà a
minvar lleugerament. L’any 2005 s’arribà a 5.608
habitants.
S’ha d’esmentar que l’augment de població durant la
dècada dels seixanta fou degut a la immigració cap a
Catalunya des de la resta de l’estat espanyol. Aquest
creixement és accelerat gràcies a la industrialització.
Gràcies a aquesta immigració, la població experimenta un
rejoveniment i una disminució de les persones nascudes a
Constantí, es passa del 56,3% el 1960 al 18,6% el 1985.
Els immigrants procedien principalment d’Andalusia
(60%) seguits de Castella i Extremadura (10%).
8 Cortiella i Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de
Constantí, Tarragona 1981.
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Actualment Constantí és caracteritzat per una població
jove gràcies a la immigració que rejoveneix les piràmides
i de la recent recuperació de la natalitat. L’índex
d’envelliment és inferior al 50%.
En el gràfic de barres següent podem estudiar la població
des del segle XVIII fins a l’actualitat, tot i que no segueix
un interval igual en els anys ens permet aproximar-nos a
l’evolució demogràfica del municipi.
De l’any 1787 al 1887 la població es manté més o menys
igual, mentre que el salt important el trobem entre els
anys 1975 i 1981 en què es produeix un fort augment de
població a causa de la construcció de la indústria química
i la gran immigració que arriba a Constantí.

Gràfica de barres extreta de: Duch. M, GINÉ A.M Constantí.
Cossetània edicions. Gener del 2001. Col·lecció 'La creu de terme' 11.
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Pel que fa a l’economia al principi es basava en
l’agricultura. Els conreus més destacats van ser
l’avellaner, l’olivera, la vinya i els cereals.
A la meitat del segle XX el 25% dels cultius eren
avellaners. Aquest percentatge elevat es va deure al
regadiu. L’avellana era la font d’ingressos de gran part de
les famílies durant els anys seixanta i setanta. Als anys
vuitanta es produeix una forta davallada de la producció
d’avellanes a causa d’una plaga que va afectar els arbres i
a la disminució de les aigües del subsòl per al regadiu.
Aquesta davallada també es va veure afectada per la
baixada de la cotització del fruit i l’aparició de les oliveres
als anys noranta.
En aquest context de l’agricultura també hi hem d’afegir
la indústria desenvolupada a la vila. A l’any 1888 hi
podíem trobar tres molins, un de paper i dos de farina, i
una fàbrica de persianes.
El molí de Constantí que pertanyia a l’arquebisbe de
Tarragona data del segle XV, però al segle XVIII passa a
mans dels monjos d’Escaladei per uns drets que tenien
sobre l’antiga sèquia. Al segle XIX va passar al poder
municipal i va continuar amb el seu funcionament. El seu
estat actual és ruïnós.
El molí del Mas de Mascaró era el que es dedicava al
paper, tot i així més endavant es va transformar en un
molí d’oli. Actualment està abandonat.
El tercer molí que es trobava al terme era el de Reus, de
propietat particular en un principi i que després va ser
venut al bisbe de Tarragona. Al 1859 es va subhastar, el
comprador el va donar en arrendament a una família de
Constantí i s’hi van introduir millores tècniques. Durant
el segle XX, concretament durant els anys vint, aquest
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molí es va convertir en una fàbrica tèxtil, i més endavant
en una indústria de teixits de punt.
Poc a poc hi va haver una transformació tecnològica, es
van introduir noves fàbriques, es va iniciar la producció
en sèrie i les fàbriques van esdevenir la font d’ocupació de
moltes famílies.
Aquestes fàbriques van anar desapareixent i van donar
pas a la indústria petroquímica des del 1970. Dins del
terme es troben instal·lacions de Repsol YPF que
s’encarrega de la refinació del petroli. També s’hi poden
trobar instal·lacions que fabriquen productes metàl·lics.
L’arribada d’aquests dos tipus d’indústria van afavorir les
infraestructures. Així doncs també s’hi ha construït la
primera planta d’incineració de residus especials de
Catalunya. Aquesta planta es troba al polígon de Riu Clar,
molt proper a la vila.
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3. LES DIFERENTS ESGLÉSIES DE
CONSTANTÍ
Constantí ha estat un poble que ha tingut diverses
esglésies per motius diferents, com ara el trasllat del
poble, l’enderrocament de l’església durant la guerra dels
Segadors o la construcció d’una nova església per motius
d’espai.
Es creu que la primera església de Constantí Vell (abans
que es produís el trasllat l’any 1177) era l’ermita de Sant
Llorenç.
Durant els primers anys del trasllat del poble a les terres
de Llentisclell se segueix utilitzant l’ermita per al culte,
fins que a començaments del segle XIII es comença la
construcció de la primera església de Constantí Nou.
L’arquebisbe Espàrec Barca va ser l’iniciador al 1218 de la
construcció de l’església, juntament amb el castell i la
muralla.
El castell va ser utilitzat, a vegades, de presó. Es trobava
emplaçat al lloc que avui dia encara s’anomena Plaça del
Castell. Va ser una de les fortaleses més importants del
Camp de Tarragona. Aquesta primera església estava
situada al lloc que avui encara s’anomena església vella,
prop del cementiri vell i tocant la muralla.
Durant la guerra dels Segadors Constantí passa en mans
castellanes. Al 1650 Juan de Garay mana destruir el
18

castell pels propis homes del camp i l’església parroquial
és cremada pels seus soldats. La dècada del 1640 i el 1650
va ser molt dura a causa de la fam i la pesta i, a més a
més, la vila es va veure obligada a acollir els soldats.

Plànol de Constantí a les darreries del s.XVI. Extret de: Cortiella i
Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de
Constantí, Tarragona 1981.

Al 1662 van començar les contribucions per a la
construcció de la nova església, la tercera de Constantí
Vell i la segona de Constantí Nou. Aquesta es va emplaçar
a la vila de Baix, on trobem l’actual Sala Parroquial. El
principal constructor va ser Joan Corder. Les obres es van
iniciar el 1661 i al 1668 es van finalitzar. Aquesta segona
19

església de Constantí Nou és de la que tenim menys
informació, ja que es va construir ràpidament i no va
tenir importància per al poble pels pocs anys d’utilització
perquè es va quedar petita molt aviat atès al creixement
demogràfic.

Plànol de Constantí del segle XIII. Extret de: Cortiella i Òdena,
Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de Constantí,
Tarragona 1981.

A l’any 1733 es van començar les obres de la tercera
església, de la qual, més endavant, comentarem amb
detall les característiques arquitectòniques i artístiques
més importants.
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3.1. L’actual església
L’actual església és la tercera que es va construir a
Constantí Nou. Es va situar a la dreta de les ruïnes del
castell que va ser enderrocat l’any 1650.

Església de Sant Feliu. Font: Viquipèdia.
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Al 1726 era necessària la construcció d’una nova església
a causa de la possible ruïna i poca capacitat de l’anterior.
La primera pedra es va col·locar el 26 de maig de l’any
1733.
Els mestres d’obres d’aquesta construcció van ser Pere
Joan Corder i Simón Paisà, són ells els qui proposen la
construcció de l’església al costat de les ruïnes del castell i
és acceptat encara que una part de l’opinió pública volia
construir-la al lloc de la primera església.
Al 1734 és la fase més activa de les obres amb nous
mestres d’obres que són: Tomàs Monquillot, Jaume Joan
Lleonat, Joan Bonet i Josep Sorts. No se sap si van ser
aquest mestres d’obres els que van acabar les obres. Joan
Baptista Martorell de Castellvell proporcionava maons,
rajoles i teules per a la construcció.
Al 1744 les obres finalitzaren i al 1749 es va consagrar
l’església.
Als inicis l’església s’encarregava dels establiments de
finques i el cobrament de censos, la qual cosa va ajudar al
seu finançament.
Al 1767 es va acabar de bastir el campanar amb quarantatres metres d’alçada.
Als inicis de la Guerra Civil Espanyola, es produeix una
confiscació de béns el dia 21 de juliol del 1936; van
desaparèixer tots els retaules, l’altar major i la Mare de
Déu del Roser. Tot i així, es van salvar bona part de les
imatges.
Cal fer esment del Sant Crist “dels Segadors”, una imatge
barroca amb grans qualitats artístiques. Se’n desconeix
l’autor, però es pot datar del segle XVII.
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Es tracta d’una església barroca, tot i així també trobem
algunes característiques modernistes dutes a terme per
l’artista Jujol, entre les quals destaquen el baptisteri,
l’altar major, els reclinatoris i els bancs.
Actualment s’ha restaurat tota la façana, inaugurada el 26
d’abril del 2009.
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4. ANÀLISI DE L’ESGLÉSIA
ACTUAL
L’església consta de tres naus i té planta basilical, cimbori
amb cúpula sobre el transsepte i absis poligonal. La nau
central es cobreix amb volta de canó amb llunetes i les
laterals amb volta d'aresta. La façana és austera, amb
portalada barroca presidida per una fornícula que
possiblement contenia la imatge d’un sant que,
actualment, amb la restauració de la façana l’any 2009,
s’hi ha afegit.

4.1. Anàlisi estructural
Elements de suport
Els sistema constructiu de l’edifici combina el voltat amb
l’arquitravat o allindat. Damunt de la gran volta de canó
hi trobem el sistema d’encavallament que és de fusta,
amb gruixudes bigues.
Els materials utilitzats en la construcció de l’edifici són de
diferents tipus. Uns són més nobles que els altres. Les
cantonades i els emmarcaments de portes i finestres com
també el coronament o tancament de l’edifici i tota la
resta d’ornamentació està feta amb pedra noble, els
carreus estan tallats amb forma poligonal. La resta de
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l’edifici està construït amb material de morter, de calç, de
sorra i de ciment. Aquest paredat està revestit d’un
arrebossat de morter.

Encavallada de fusta. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans i
Siscu Anguera i Monté.

Les naus de l’església estan separades per pilars formers
cruciformes o compostos. Són de base ampla i la cara que
dóna a la nau lateral sobresurt molt més que la de la nau
central.
A més a més, la part baixa del pilar està recoberta per la
part de la nau central amb pedra i a la part de la nau
lateral amb marbre, un marbre similar al que trobem al
terra i a les escales de l’altar major. Els pilars de la nau
central són més alts, ja que sostenen una tribuna que
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alhora suporta una gran volta de canó, reforçada amb
arcs de mig punt.
Els pilars de la nau central s’adossen a les pilastres de les
naus laterals que els sostenen. Aquestes pilastres,
exteriorment, estan reforçades amb contraforts.

Pilars. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans
i Siscu Anguera i Monté.

La volta de canó es troba interrompuda, al creuer, per
una cúpula, la qual està suportada per quatre petxines
que descansen sobre quatre gruixuts pilars que entre ells
formen arcs de mig punt.
La cúpula en planta és quadrada, en canvi, en alçat té
forma de circumferència. El seu diàmetre és de deu
metres i mig, està decorada amb formes geomètriques
que recorden a una estrella. Aquestes formes
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geomètriques estan fetes amb pintura a l’aigua, segons
l’època.
La cúpula constitueix la part arquitectònica de més
envergadura de l’edifici.

Cúpula. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans
i Siscu Anguera i Monté.

Entre cada dos pilars de la nau lateral trobem una
capella, i cada capella està coberta per una volta d’aresta.
Les capelles tenen les dimensions següents: la llum dels
arcs formers que separen les naus laterals de la central és
de 3.88 metres, i la llum dels arcs de mig punt que
separen cada una de les capelles de la nau lateral és de
2.87 metres. Així doncs, les capelles fan 3.88 metres per
la part de la nau central per 2.87 metres de l’arc de mig
punt que fa de separació entre les voltes d’aresta.
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Base d'un dels pilars formers.

Contraforts. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans i Siscu
Anguera i Monté
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Les columnes no destaquen per cap estil artístic, sinó que
es componen d’un joc de motllures.
Les pilastres són els únics elements que fan destacar la
verticalitat de l’edifici.

Vista general de la nau central. Fotografia cedida per Josep M.
Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté
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Un altre element de suport són els contraforts exteriors,
els qual trobem en la mateixa posició que el pilars de les
naus laterals. Aquests contraforts ajuden als pilars de la
nau lateral a sostenir el pilars formers que alhora
sostenen la gran volta de canó de la nau central junt amb
les tribunes.
La nau central té unes dimensions més grans i de més
alçada que les naus laterals, això ens dóna una primera
sensació de monumentalitat quan hi entrem.
Aproximadament, els pilars de la nau central són dues
vegades més grans que els de la nau lateral.

Elements suportats
Al llarg de tot l’edifici hi podem trobar diferents elements
suportats. A l’interior de l’església hi podem trobar
diferents arcs de mig punt, com per exemple els que
formen els pilars que sostenen la cúpula o els de les naus
laterals. La volta de canó, un altre element suportat, està
reforçada per arcs torals que reforcen la seva resistència i
que es recolzen en els pilars formers que separen les
naus. La mateixa volta de canó que cobreix tota la nau
central (tot i que es troba tallada pel creuer) també és un
dels elements suportats. Aquesta volta de canó fa vint
metres d’alçada, però per la part de la cúpula i del
llanternó trobem una alçada de fins a trenta-dos metres.
A més a més, també hi hem d’afegir les diferents voltes
d’aresta que cobreixen les naus laterals i que corresponen
a les diferents capelles, l’enorme cúpula sustentada per
quatre petxines situada al creuer i tot el sistema
arquitravat d’encavallament de fusta situat damunt de la
gran volta de canó i que, per tant, des de dins de l’església
no es pot veure.
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Vista de la nau central des del transsepte. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

4.2. Planta i alçat
La planta de l’església de Constantí és basilical. Té tres
naus, dues de laterals i una de central; la nau central és
més alta i té una capçalera absidal, té transsepte encara
que no sobresurt en planta, però si que ho fa en alçat. En
les naus laterals hi trobem diferents capelles i també
l’escala que ens condueix al campanar, situada a la dreta
31

mirant cap a l’altar. La cúpula, interiorment és circular,
però exteriorment és un cimbori, és a dir, té forma
poligonal. La capçalera absidal, amb un sol absis,
interiorment és semicircular però exteriorment té la
forma de mig hexàgon. Amb dues capelles adossades, als
laterals del presbiteri, dedicades a la mare de Déu dels
Dolors i al Santíssim. Les naus laterals estan formades
per trams marcats pels elements de suport i suportats,
cada volta d’aresta correspon a una capella que està
limitada pels arcs formers i els arcs de mig punt que
separen una capella de l’altra.
La llargada de l’edifici és de quaranta-set metres amb
vint-i-dos metres d’amplada. L’alçada és de vint metres a
la zona de la volta de canó i, a la zona de la cúpula és de
trenta-dos metres fins al llanternó.

Planta cedida pel col·legi d’arquitectes de Tarragona.
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Alçat cedit pel col·legi d’arquitectes de Tarragona.

En l’alçat podem distingir perfectament els diferents
nivells horitzontals; les arcades, els balcons i les finestres.
Els balcons, situats al segon nivell de divisió horitzontal,
estan centrats sobre els arcs formers. Es tracta d’uns
balcons de forma quasi rectangular acabats amb una
arcada de nança de cistell, al seu perímetre hi trobem una
motllura que sobresurt de la paret i dibuixa la voluta
repetida, també, al campanar, la porta d’entrada... Els
balcons resten tancats amb una barana de fusta, la qual fa
un enteixinat geomètric de rombes.
També podem observar-hi la porta lateral que actualment
no es fa servir. Tanmateix, podem identificar de manera
molt clara les llunetes i les finestres amb vitralls situades
a la nau central.
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4.3. Anàlisi dels espais
arquitectònics
Espai interior
L’espai interior està dividit en tres grans zones; les dues
naus laterals i la central. Aquesta última molt més gran i
més alta que les altres dues, donant-nos així una sensació
de monumentalitat al moment d’entrar a l’edifici. La nau
central correspon a la gran volta de canó ja esmentada.
Aquesta volta de canó comença als peus de l’església,
damunt de la porta, on hi trobem una gran rosassa amb
un vitrall que millora la il·luminació i que representa Sant
Feliu, patró del terme municipal de Constantí. A la volta
de canó, pels costats, a la mateixa alçada de la rosassa hi
trobem llunetes, sota dels arcs d’aquestes llunetes hi
trobem finestres decorades amb vitralls de diferents
formes i colors, aconseguint així una millor decoració i a
la vegada millorar la il·luminació. La volta de canó
segueix així fins al creuer, on es troba interrompuda per
la gran cúpula sustentada per petxines. Aquesta cúpula
està decorada, interiorment, amb figures geomètriques
que vistes des de sota recorden la forma d’una estrella. Al
centre de la cúpula hi trobem un llanternó que està
decorat amb vitralls.
Un cop passat el creuer, la volta de canó continua fins
arribar a l’absis. Aquest absis està cobert amb una
petxina (en aquest cas no es tracta d’una petxina com a
element arquitectònic, sinó d’un element decoratiu que té
pròpiament forma de petxina, símbol del baptisme que es
troba en diferents espais de l’edifici). Al absis hi trobem
l’altar major que no és l’original ja que aquest es va
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cremar durant la guerra civil, degut això, l’actual retaule
és de dimensions més petites.

Rosassa de Sant Feliu. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans i
Siscu Anguera i Monté.

El creuer en planta té una forma quadrada, gràcies a les
petxines, ara bé, en alçada té una forma circular donant
pas a la cúpula acabada amb un llanternó amb finestres
decorades amb vitralls, intentant millorar la il·luminació i
la decoració, tot i que es tracta d’uns vitralls molt petits
pels quals no hi pot entrar gaire llum. Un altre pas de
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llum en l’edifici són les petites rosasses que trobem a cada
costat del transsepte per la part que dóna a l’exterior. Les
quatre petxines que sostenen la cúpula descansen sobre
quatre pilars cruciformes, els quals formen el creuer.
Aquests pilars cruciformes o compostos entre ells formen
arcs de mig punt.

Un dels vitralls situat a la volta de canó. Fotografia cedida per Josep
M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

A l’interior de l’església podem observar tres nivells de
divisió horitzontal; el primer correspon als arcs que
separen les naus, anomenats arcs formers, el segon pis
correspon als balcons i damunt d’aquest hi trobem el
tercer, una cornisa en la qual hi trobem llunetes i, sota
dels arcs d’aquestes hi trobem diferents vitralls que
milloren la decoració i la il·luminació.
L’element decoratiu que crida més l’atenció d’aquesta
divisió horitzontal és la cornisa, ja que és de suficient
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amplada per poder passejar-hi per sobre, donant així la
volta per tot el perímetre de l’edifici. En aquesta cornisa
podem observar que hi ha una barana, acabada per la
part del absis amb una decoració de fusta simulant una
barana de ferro. La resta de la barana no té aquesta
decoració de fusta, segurament per manca de pressupost.

Anyell de Jujol situat damunt de les reixes del baptisteri. Fotografia
cedida per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

A l'entrar a l’edifici a l’esquerra hi trobem el baptisteri,
amb unes reixes de ferro coronades amb un anyell fetes
per Jujol. Els bancs que es troben més a prop de l’altar
també corresponen a aquest autor així com els respatllers
de l’altar i les pintures que l’envolten.
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A la dreta hi ha unes escales que condueixen a diferents
espais. El primer lloc on ens porta és en un replà on hi ha
dues portes. En la de la dreta hi ha tot un seguit de sales
que es fan servir com a magatzem i que es troben situades
damunt de la nau lateral de la dreta (mirant al absis). En
la porta del davant hi trobem el cor de l’església, situat
just sota de la rosassa, que ens porta a les sales de sobre
de la nau lateral esquerra (mirant al absis). En aquestes
sales hi ha la confraria de la Puríssima Sang, que és el lloc
on es guarden els vestits dels armats, la guàrdia i custodia
de les imatges, vestes i altres estris relacionats i, a més a
més, hi ha un petit museu on s’hi exposa un llibre que
tracta de la mateixa confraria; parla dels comptes
d’aquesta on hi trobem una relació per carrers dels
diferents membres de la congregació.

Vista exterior del campanar. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.
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Si ens tornem a situar a l’escala principal i seguim pujant
trobem com una mena de porteta (ja que es més petita i
presenta algunes dificultats per pujar-hi i entrar-hi) que
ens condueix a la cornisa que hem anomenat abans. Així
doncs, si pugéssim a la cornisa ens situaríem just al costat
de la rosassa. Estar situat en aquesta alçada de l’edifici i
en aquest lloc pot resultar una experiència única. En les
parts que la barana de la cornisa no està acabada fa fins i
tot una mica de respecte mirar cap a baix.
De nou a l’escala principal, si seguim pujant hi trobaríem
una altra porteta però aquesta ens condueix damunt de la
volta de canó, així doncs, podem observar el gran sistema
d’encavallament de fusta.
Pujant fins més amunt arribaríem a la porta per poder
accedir al campanar. L’escala del campanar és una escala
de cargol.

Escala. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.
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Espai exterior
El campanar és una torre de tres cossos que estan units
per volutes o aletes.

Cimbori i llanternó. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté

El primer i el tercer pis són de base quadrada mentre que
la base del segon és poligonal. El tercer pis està cobert per
una cúpula decorada amb ceràmica de colors. El
campanar data del 1767 més o menys, feia més de 17 anys
que s’havia celebrat la consagració de l’església i el
campanar encara restava per acabar. Així doncs quan
plovia entrava aigua i hi havia molta humitat. Això es deu
que en finalitzar l’obra l’empresari va despreocupar-se
d’acabar-la. Es va haver de canviar d’empresari i se sap
que passa en mans de Josep Ribera per finalitzar l’obra. A
través del full parroquial número cinquanta–set que
correspon al març de l’any 1919 sabem que al 1795 va
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caure-hi un llamp, el campaner es va morir i el campanar
es malbaratà.
La cúpula ja esmentada exteriorment correspon a un
cimbori. Aquest cimbori té una forma octogonal. Està
cobert amb teules àrabs, i a sobre s’hi troba el llanternó.

Llanternó. Fotografia cedida per Josep M.
Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

Aquest llanternó acaba amb una cúpula petita decorada
amb ceràmica de diferents colors com verd, groc... Les
obertures del llanternó i el mateix llanternó són de
dimensions més petites i possiblement afegides amb
posteritat per donar-li més entrada de llum a l’església,
tot i que això no es va aconseguir ja que les obertures són
molt petites per tot l’espai que s’havia d’il·luminar.
Tanmateix, tota la part exterior de l’edifici està coberta
amb teules àrabs.
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Campana. Fotografia cedida per Josep M.
Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

La façana de l’edifici ha estat restaurada molt recentment
i inaugurada el passat més d’abril del 2009. La
restauració l’ha duta a terme l’arquitecte Josep M. Roca
Tarragó. Està decorada amb figures geomètriques
esgrafiades tal i com estava en els seus inicis.
Aquesta decoració presenta diferents parts. La primera
part va des de terra fins a mitja porta, està decorada amb
figures que recorden als carreus d’un aparell isòdom
regular, amb un color terrós fort o vermell. La resta de la
façana està decorada amb rombes, excepte al voltant de la
rosassa on es forma una figura que recorda un sol, aquí es
va utilitzar un color marró de tonalitat més clara.
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En la part central que correspon a l’entaulament de fusta
de la nau central hi trobem un frontó, que ens recorda als
clàssics, el qual està coronat amb un penell a la part
superior.

Façana el 1920 i el 2009, respectivament. Imatges extretes del fulletó
de la parròquia.

No ens mostra abundància d’elements decoratius, tret
dels acabaments de cada angle del triangle en el qual hi
surt una mena de pinacle arrodonit. Al bell mig del frontó
hi trobem una petita finestra circular.
A esquerra i dreta de la façana hi podem observar dues
petites finestres per les quals no hi entra gaire llum ateses
les seves dimensions. La porta d’entrada és de ferro i el
voltant està decorada amb dues pilastres que se sostenen
sobre els respectius basaments. A la part superior de la
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porta hi trobem una fornícula on, junt amb la restauració
de la façana, s’hi ha col·locat la figura de la Mare de Déu
anomenada de l’Església, la qual du a les mans una petita
església. Aquesta fornícula està emmarcada de la mateixa
manera que la porta, és a dir, amb dues pilastres amb els
seus respectius bastaments, però amb unes dimensions
més petites. Emmarcant les pilastres hi ha uns elements
decoratius amb forma de volutes molt evolucionades.
Damunt de la figura hi tornem a trobar la petxina que
simbolitza el baptisme.

Detall de la part superior de l’actual porta d’accés. Fotografia cedida
per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

Aquesta figura ha estat elaborada pels escultors Ramon
Ferran i Xavier Solé. La composició de la façana principal
està formada per tres cossos, un de central i dos de
laterals. El central conté la porta d’entrada i la rosassa,
una de les laterals correspon al campanar.
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Antigament s’accedia a l’edifici per una porta lateral que
encara es pot observar, és semblant a l’actual però amb
unes dimensions més petites.
Exteriorment, l’element dominant és el cimbori, que te
una coberta amb teulada inclinada i al damunt mateix
s’acaba la teulada amb una pinya de ceràmica vidriada
verda.
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5. DECORACIÓ I ICONOGRAFIA
L’església de Constantí està consagrada a Sant Feliu
l’Africà, patró del poble.

Imatge de Sant Feliu situada a l'altar major. Fotografia cedida
per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

La seva festa és el dia 1 d’agost que coincideix amb la
festa major d’estiu del terme.
La història d’aquest Sant la trobem narrada en una Passió
escrita a finals del segles VI o principis del VII. La seva
nacionalitat africana el relaciona amb el màrtir africà
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Sant Feliu de Thibiuca o potser amb un dels màrtirs
escil·litans citats al mateix goig. Probablement es tracta
d’un personatge hispà de la Tarraconense, de classe no
gaire alta. En la persecució dels cristians devia fugir cap a
la Gàl·lia, lloc en el qual la persecució no era tant dura
atès que hi havia Constanci I de renom Clor, pare de
Constantí el Gran. El seu martiri devia ser semblant als
de la resta i vindria donat per negar-se a donar culte
imperial en les persecucions dels anys 303 i 304 dutes a
terme per Dioclecià. No tenim cap referència de la seva
mort, ja que probablement qualsevol possible text es
devia perdre. L'única font que tenim és el recull de la
tradició oral duta a terme per Prudenci. Aquest va crear
una Passió cada vegada més novel·lada i orientada al
proselitisme cristià. L’únic fet històric acceptable que
tenim és que Sant Feliu va existir i que va ser martiritzat,
potser a Girona.

Respatller de l'altar major on hi ha inscrit: “Sancte Felix”.
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Aquest Sant, com tots els altres, se’l pot reconèixer per
una iconografia pròpia. Sempre apareix amb una palma
de martiri, amb una roda de martiri al coll i sent torturat
amb ganxos.
La festivitat de Sant Feliu també se celebra a Girona, Sant
Feliu de Guíxols, Sabadell, Xàtiva i Sant Feliu de
Llobregat.

Imatge de Sant Sebastià situada a l'altar major. Fotografia cedida
per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

L’altre patró del terme municipal de Constantí és Sant
Sebastià. Va entrar en la vida militar de l’imperi per
poder ajudar els cristians que eren presoners i, a més a
més, va fer un gran nombre de conversions en secret. Poc
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a poc va pujar de càrrec i va arribar a ser cap de la
primera cohort de la guàrdia pretoriana imperial. Tot i
així, l’emperador es va assabentar que era creient en Crist
i aleshores el va obligar a fer sacrificis als Déus. El van
lligar en un arbre i els seus propis soldats es van
encarregar de tirar-li fletxes fins que el van creure mort.
Els seus amics el van recollir i el van portar a casa d’una
noble cristiana, anomenada Irene, que li va guarir les
ferides. Un cop recuperat li van aconsellar que fugís de
Roma, però ell va tornar a veure l’emperador per
retreure-li la persecució dels cristians. L’emperador va
ordenar que l’assotessin fins a la mort. Els cristians van
agafar el seu cos i el van enterrar. La tradició diu que això
va passar el 20 de gener del 287, d’aquí en deriva el dia de
la seva festivitat.
La imatge de Sant Sebastià sempre apareix amb el cos ple
de fletxes clavades, rememorant el seu martiri.
La festivitat de Sant Sebastià també se celebra a Palma de
Mallorca, Matadepera, Monistrol de Montserrat, Moià,
Masroig, Taradell, Cunit, Riudoms....
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Probablement l’elecció d’aquests dos patrons es deu al fet
dels cicles agrícoles. Al hivern, Sant Sebastià, el dia 20 de
gener, correspon amb l’acabament de la collida d’olives,
mentre que a l’estiu, Sant Feliu, l’1 d’agost, correspon
amb l’acabament de la collida de cereals i el
començament de l’avellana i la verema.
Els patrons de Constantí no corresponen als mateixos
patrons que als pobles més propers del terme. Els patrons
de Vilallonga del Camp són al hivern Sant Martí i a l’estiu
Sant Abdon i Sant Senen. A la Pobla de Mafumet, el 2 de
febrer la Mare de Déu del Lledó i el 24 de juny Sant Joan.
I al Morell, Sant Antoni i Sant Senen.
Pel que fa a l’església, la localització de les capelles és la
següent:

Extret d’un fulletó de la parròquia.
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Algunes famílies i persones del poble s’han fet càrrec del
manteniment d’algunes capelles de l’església. La Closa
s’encarrega de la capella de Sant Antoni i els de ca Llorigó
de la de Sant Isidre. La dels Dolors està en mans de Maria
del Carme Solé, Josefina Rivalt i Lola Catà. De la del Sant
Crist se n’encarreguen la Maria Teresa Massó, Maria
Teresa Ferran, Filomena Sabaté, Joan Sabaté, Josep
Maria Sabaté i Salvat. Les mestresses de casa s’ocupen de
l’altar de Santa Llúcia i la Montserrat de cal Basté de la
Sagrada Família. El Santíssim està en mans de l’apostolat
de l’oració i la Puríssima en mans de la Rosalia, l’Aurora i
la Maria Teresa de cal Cadirer. De l’altar de Sant Isidre se
n’encarrega la cooperativa agrícola. De l’altar major i del
Baptisteri se n’encarrega la mateixa església.

Altar major. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans
i Siscu Anguera i Monté.
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Decoració del lateral del presbiteri. Fotografia cedida
per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

En tot l’edifici no hi destaca abundància en la decoració.
La part que trobem més decorada amb diferència és la de
l’altar major. Aquest altar és de dimensions més menudes
que l’original que durant la guerra civil es va cremar.
Aquesta diferència de mida es pot percebre per unes
marques a la paret. Hi trobem figures de diferents sants,
entre les qual hi ha les dues dels patrons del poble, Sant
Feliu i Sant Sebastià. També destaca la figura del Sant
Crist, que apareix al centre de la imatge penjant d’un fil.
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Es creu que és una de les figures més antigues que es
troben a l’església i se li dóna un gran valor. Les pintures
de la paret que representen temes vegetals, junt amb els
respatllers són de l’autor Jujol. Aquests respatllers han
estat restaurats. La fusta està tractada detalladament i
decorada amb motius geomètrics i simètrics.
En la resta de l’edifici hi destaca la gran rosassa de Sant
Feliu situada damunt del cor de l’església. No trobem
gaires zones que destaquin per la seva decoració.
L’altar major té al costat dues capelles. La de l’esquerra és
la dels Dolors i la de la dreta la del Santíssim. Ambdues
capelles apareixen tancades amb unes reixes.

Mare de Déu dels Dolors. Fotografia cedida
per Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté
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La Mare de Déu dels Dolors és un dels passos que surt a
la processó per Setmana Santa. Quan arriba aquest
moment, un grup de dones s’encarreguen d’arreglar la
Mare de Déu. La netegen, en freguen la corona i la
canvien de roba.
Mentrestant, alguns homes s’encarreguen de baixar el
Sant Crist i també d’enllestir-lo perquè pugui sortir a la
processó. És una tasca que requereix un bon nombre de
persones degut a les grans dimensions de la imatge.

Sant Crist. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté

En aquest apartat hem de remarcar una talla barroca
única de l’església de Constantí. Es tracta d’una obra de
l’escultor Antonio Ochando Navarro, procedent d’una
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família d’artistes que es van instal·lar a Constantí i on van
fundar-hi un obrador. Aquest treballà en terres del camp
de Tarragona (Riudecols, Riudecanyes, El Vendrell) i de
Lleida (altar major de l’església de Juneda). Així mateix
fou autor de l’altar major de Constantí (1747).

Talla barroca més important. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.
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Representa la Mare de Déu amb el nen Jesús infant.
Aquesta figura no es troba a l’interior de l’església, sinó
que està guardada a la confraria. Es tracta d’una talla de
fusta revestida per una petita capa de guix i policromada.
És una figura dempeus, asimètrica, amb un lleuger
contrapposto.
La Verge sosté en les seves mans uns rosaris i es dirigeix
als fidels com animant-los a la pregària. El nen Jesús,
d’esquena a la Marededéu sosté un llenç. Tots dos amb
corona, de la que en surten uns raigs de llum daurats.
Els plecs de la túnica aconsegueixen crear voluminositat.
La capa està policromada en diferents colors, com ara
vermell, blau i verd. Està decorada amb flors i temes
vegetals.
Un dels artistes amb més rellevància per la seva obra dins
de l’església de Constantí ha estat Josep Maria Jujol.
Hem d’esmentar que és el Dr. D. Pere Cerdà i Socias 9 qui
encarrega l’obra a aquest artista amb la finalitat de
millorar el temple. Creia que Jujol era l’únic artista que
podia millorar el temple amb originalitat, sumptuositat i
equilibri amb una forma harmònica.
El 1911 s’inicia el primer projecte i es tracta de les reixes
de les capelles del Santíssim Sagrament i de la Mare de
Déu dels Dolors. Es tracta d’unes reixes formades per dos
full practicables amb una portella al mig. Estan formades
per unes dobles barres de ferro rectangulars les quals
estan travessades per passamans. En la part superior hi
sobresurten els barrots verticals i acaben en pues
vegetals. La portella està tallada d’una forma irregular al
mateix temps que simètrica.
9 Va ser vicari a Constantí, rector del Santuari de Sant Magí de la
Brufaganya, rector de la Pobla de Mafumet, catedràtic i director del Seminari
i canonge penitencier de la Catedral de Tarragona.
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Dos anys després, al 1913, es duu a terme el Baptisteri i
les seves reixes. La reixa és de gran sobrietat, en la qual hi
destaca un element molt característic de l’autor, l’anyell
sobre una esfera, símbol de Sant Joan Baptista. Un altre
element del Baptisteri és la pica baptismal, la qual,
seguint la tradició, es va dissenyar per adossar-la a la
paret. És de marbre i té una planta rectangular, amb una
forma que recorda a un capitell, sostingut per dos lleons
que simbolitzen la força i la valentia, fruit de tot
sagrament.

Detall d’algunes obres de Jujol a l’església de Constantí.

A l’any 1914 es va portar a terme el projecte de la barana
del Presbiteri. Aquesta barana és de perfil retallat amb
barrots rectes i gruixuts. Hi trobem elements com la
palma del martiri i la corona del triomf que ens recorden
al patró, Sant Feliu l’Africà.
El 1915 va ser l’any del projecte dels bancs. Presenten els
capçals retallats, els quals denoten sobrietat i elegància.
Malgrat que el projecte data de l’any 1915, sabem que fins
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a l’any 1919 no van ser construïts tal com ens ho explica la
“Fulla Parroquial” número 66 d’aquest mateix any.

Reixa de la capella dels Dolors. Fotografia cedida per
Josep M. Sabaté Sans i Siscu Anguera i Monté.

Al mateix any 1919 es va dur a terme el projecte dels
confessionaris, uns majestuosos mobles elegants i de
bones proporcions. El cos central era rematat per una
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volta de mig punt amb uns llistons ben ajustats i amb uns
claus de forma floral. Hi sobresortia un pinacle de forma
quadrada amb els símbols de Sant Feliu i una creu de
metall.

Bancs. Fotografia cedida per Josep M. Sabaté Sans
i Siscu Anguera i Monté

El respatller del Presbiteri ens queda sense datar, tot i
que podria ser del 1915, després de la barana i abans dels
bancs.
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El respatller es tracta d’un recobriment amb plafons de
fusta noble per tots els baixos del Presbiteri. Hi
predominen els plafons rectangulars, l’interior dels quals
presenta uns relleus irregulars i amb diferents formes.
Uns porten la “Thau” de Santa Tecla, patrona de la
diòcesi, altres la invocació al patró Sant Feliu i també hi
trobem inscrit, en algun d’ells, “Ora pronobis”.
El Dr. Cerdà tenia altres projectes per a l’artista, però en
morir l’any 1920 s’abandonà la idea de poder-los dur a
terme.
Tot i així, els anys de feina de Jujol a la parròquia de
Constantí van deixar un bon grapat d’incorporacions i de
característiques que calia remarcar.
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CONCLUSIONS
Analitzada i descoberta l’església de Constantí puc
entendre perfectament el gran esforç que va fer tota la
població al llarg de la seva construcció, si no hagués estat
així no hauria estat possible una construcció d’aquestes
dimensions, prou majestuoses per un municipi com era
Constantí a la primera meitat del segle XVIII.
Fent recerca de la història he conegut molts fets del
passat del poble que abans ignorava. He descobert
esdeveniments que desconeixia, com per exemple, tot i
saber l’existència del castell, mai m’havia imaginat que
tenia la importància que realment va tenir. Personalment
explorava un poble que per mi era totalment desconegut.
Tanmateix, llegint alguns dels llibres he reconegut alguns
renoms de famílies que actualment encara continuen
vigents, fet que m’ha fet sentir identificada.
En l’apartat d’art he après una bona quantitat de
vocabulari tècnic, el qual desconeixia, així com també he
après a descriure elements decoratius o arquitectònics
amb un cert detallisme. A la vegada, he après a seguir un
ordre per donar-li sentit a les coses.
Aquest treball ha significat per a mi apropar-me més a
casa meva i entendre l’amor d’algunes persones cap al
que representa el seu patrimoni, amb què s’identifiquen
totalment.
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Vaig fer un resum des dels inicis del terme fins a
l’actualitat, els canvis econòmics i urbans que es
produeixen i també l’evolució de la demografia. Per a la
meva sorpresa, vaig descobrir que el poble, inicialment,
no estava situat on es troba actualment i, a més a més,
l’actual església és relativament nova ja que n’hi havia
hagut dues d’anteriors. També va sorprendre’m el fet que
a Constantí s’hi trobés un dels castells amb més
importància de l’època, enderrocat al 1650.
Un cop repassat i redactat l’apartat històric, vaig
començar amb l’arquitectura. Com ja he dit, no sabia per
on posar-m’hi, però poc a poc, amb ajuda, vaig començar
a entendre com havia de treballar-ho. He fet algunes
visites a l’església en les quals anava anotant i intentant
descriure l’estructura, els espais, els elements més
destacats i fent fotografies. En algunes d’aquestes visites,
vaig poder passejar-me tranquil·lament per l’edifici,
podent arribar-me fins al cor o al campanar i fins i tot
damunt de la nau central, on trobem l’entaulament de
fusta encavallat. He d’esmentar, com una experiència
molt gratificant, el fet de poder-me passejar per damunt
de la cornisa i poder-ne extreure algunes fotos i també
unes vistes úniques del temple. Va resultar ser una
experiència única trobar-se en aquella alçada amb tan
sols una petita barana inacabada.
Els apartats més difícils per a mi han estat el d’anàlisi
arquitectònica i el d’iconografia. El primer perquè mai
havia fet una anàlisi arquitectònica tant exhaustiva com
aquesta i perquè, amb anterioritat, ho havia treballat poc.
Per això, al principi em va costar descriure detalladament
i aprendre’m els nombrosos termes dels elements
arquitectònics.
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L’apartat d’iconografia també m’ha costat força perquè he
hagut de tractar aspectes i històries religioses de les quals
no en tinc gaire domini.
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