Vocabulari gòtic

ABSIDIOLA: Denominació que reben les capelles obertes en l’absis.
ABSIS: part del temple situat en la capçalera, generalment de planta
semicircular.
AGULLA: Coronament de forma molt aguda d’una torre.
ARC DE FERRADURA: Arc que té un traçat major que mitja
circumferència.
ARC DE MIG PUNT: Arc traçat per mitja circumferència.
ARCBOTANT: Segment d’arc que transmet les empentes de la volta a un
contrafort.
ARQUIVOLTES: Conjunts d’arcs inscrits uns en els altres que organitzen
una portada atrompetada.
CANCELL: Reixa o balustrada que separa el presbiteri de la nau del
temple.
CLAU: Peça central d’una volta.
CONTRAFORT: Construcció adossada al mur com si fos un massís
vertical, per reforçar o per contrarestar les empentes d’un arc o una volta.
FORNÍCULA: Forat a manera de nínxol en una paret.
GÀRGOLA: Desguàs sortint normalment esculpit en forma fantàstica.

LAMPADARI: Suport per a elements d’il·luminació artificial.
MAINELL: Element arquitectònic vertical que divideix una obertura en
dues parts iguals.
MEDALLÓ: Motiu decoratiu circular o oval.
MÈNSULA: Element que sobresurt del parament d’una paret i serveix per
sostenir alguna cosa.
MITJANS: Pedres tallades amb esquadra formant paral·lelepípedes rectes.
NAU: Espai interior delimitat longitudinalment per murs o sèries de
columnes.
NÍNXOL: Cavitat practicada en un mur.
PILASTRA: Pilar adossat o embegut parcialment en el mur.
PINACLE: Acabament terminal punxegut amb finalitat decorativa.
PLANTA: Dibuix arquitectònic d’un edifici representat en secció
horitzontal.
PRESBITERI: Àrea entorn de l’altar, generalment en un lloc elevat, que
ocupa l’absis de la capçalera de la nau major.
RETAULE: Taula o conjunt de taules col·locades sobre l’altar o darrere i
que solen estar decorades amb pintures o escultures.
ROSETÓ: Buit circular calat, amb traceria i vitralls.
SARCÒFAG: Sepulcre.
TIMPÀ: En una portada d’església superfície delimitada per la llinda de la
porta i les arquivoltes.
TRACERIA: Decoració formada per combinacions de línies i figures
geomètriques tallades en pedra usada per emplenar espais.
TRANSSEPTE (o creuer): Nau transversal que forma creu amb la nau
principal.
VOLUTA: Element decoratiu en espiral.

