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La Sagrada
Família encara
la recta final

El temple serà una realitat el 2026,
any del centenari de la mort del geni
que el va projectar, Antoni Gaudí. Les
feines se centren ara en les sis torres
centrals, que completaran el perfil
característic de la Basílica i
el faran arribar fins als 172,5 metres.
La tecnologia i la voluntat de tot un
poble són al darrere d’aquest repte
arquitectònic convertit en
icona mundial.

COMPTE ENRERE PER AL SOMNI DE GAUDÍ
La Sagrada Família és un temple excepcional. Fruit de l’obra del genial arquitecte
Antoni Gaudí, va ser impulsat pel poble i
per al poble, i diverses generacions han
anat veient l’evolució del temple, que s’ha
convertit en símbol de la ciutat de Barcelona. Actualment, amb més de 137 anys
d’història, la Basílica segueix en construcció amb la mirada posada en el 2026,
any en què es preveu finalitzar-ne la part
arquitectònica i fer realitat, així, el somni
de Gaudí i el de tot un poble.
Un projecte monumental i innovador
Els orígens del Temple Expiatori de la
Sagrada Família es remunten al 1866,
quan Josep Maria Bocabella i Verdaguer
funda l’Asociación Espiritual de Devotos
de San José, que promourà la construcció d’un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família. La primera pedra es posa
el 19 de març de 1882 i la construcció
s’inicia segons un disseny neogòtic de
l’arquitecte Francisco de Paula del Villar
y Lozano, qui abandona l’obra poc temps
després.
L’encàrrec de la Sagrada Família
passa llavors a mans del jove arquitecte
Antoni Gaudí, que aviat s’aparta de l’antic disseny neogòtic i en proposa un de
nou, més monumental i innovador tant
pel que fa a les formes, la simbologia
i a les estructures com pel que fa a la
construcció.
Per altra banda, estableix una relació
evident entre la forma arquitectònica i
el simbolisme. Així, a través de l’arquitectura, es proposa donar a conèixer el
missatge evangèlic i pren com a model
les sagrades escriptures i la natura. En
aquest sentit, el projecte preveu dotze
torres campanars dedicades als apòstols
i sis torres centrals dedicades als Evangelistes, la Mare de Déu i Jesucrist, representat en el cimbori més alt. La verticalitat del temple, accentuada per aquestes
divuit torres, expressa l’elevació cap a
Déu mentre que cada façana transmet
i explica la vida i les ensenyances de Jesús. A l’interior de la nau, les columnes,
que evoquen un bosc, i la llum, que travessa vitralls i lluernes, fan del temple un
lloc harmoniós i exuberant en què pren
protagonisme la natura, font principal
d’inspiració de Gaudí.
Des del 1892 i fins al 1911, Gaudí
comença la façana del Naixement i projecta la façana de la Passió. A partir del
1914, l’arquitecte es dedica exclusivament a construir la Basílica de la Sagrada Família i, fins i tot, arriba a residir a
tocar del seu obrador durant els darrers
mesos de la seva vida.
L’any 1925 Gaudí acaba la construcció del primer campanar de la façana
del Naixement, dedicat a sant Bernabé.
Aquest és l’únic que veu construït, ja
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que el 10 de juny de 1926 mor a conseqüència de l’atropellament d’un tramvia.
Gaudí és enterrat a la cripta de la Sagrada Família.
Les obres continuen amb força i,
durant la segona meitat de segle, es comencen els fonaments de la façana de la
Passió, que veu aixecats els quatre terminals dels campanars el 1976. A partir
del 1985 es construeixen les voltes de la
nau principal i les columnes del centre
del creuer i de l’absis, així com els fonaments de la façana de la Glòria. També
es col·loquen els grups escultòrics de la
façana de la Passió, una tasca que culmina el 2018 amb la instal·lació de la
Creu gloriosa al capdamunt del frontó.
L’any 2005, la façana del Naixement
i la cripta del temple entren a formar part
del Patrimoni Mundial de la Unesco.
Cinc anys després, el 7 de novembre de
2010, el papa Benet XVI dedica el temple al culte i el declara Basílica menor.
L’any 2016 comença la construcció de les sis torres centrals, fita que
marca el camí cap a la recta final de
la construcció del temple. Actualment,
ens trobem immersos en l’aixecament
d’aquestes torres, que ja han assolit els
100 metres d’alçària i han superat el
campanar de Sant Bernabé, a la façana
del Naixement, que va deixar fet Gaudí.
A finals del 2019 i principis del 2020
es preveu que l’skyline del temple, i, amb
ell, el de Barcelona, comenci a canviar, ja
que serà llavors quan les torres centrals superaran l’alçària de les torres campanars.
Hereus de Gaudí
En el període del 1936 al 1939 es produeix un incendi a la cripta i es destrueix
l’obrador. A causa d’aquests fets, es perden els plànols, els dibuixos i les fotografies originals, i queda esmicolada una
part de les maquetes de guix a escala
amb què treballava Gaudí. Cal remarcar,
però, que, malgrat tot, la construcció del
temple no s’ha aturat mai i sempre s’ha
respectat la voluntat de la idea original
de l’arquitecte gràcies a la recuperació
dels esmentats plànols i maquetes a partir de molts fragments conservats, dibuixos, fotografies, textos descriptius i l’ús
de les noves tecnologies.
Gaudí sempre va ser conscient que
les dimensions i la complexitat de la Sagrada Família feien d’ella una obra que
ell no podria acabar i que demanaria la
implicació d’altres generacions. De fet,
creia que això faria el temple «més grandiós» i que beneficiaria l’obra perquè li
donaria varietat: «Els nous artistes que
hi intervindran amb el temps i àdhuc els
nous estils arquitectònics donaran més
expressió i riquesa monumental al conjunt. Els grans temples mai no han estat
obra d’un sol arquitecte», assegurava.

2022
es corona la torre de
Jesús amb una creu de
quatre braços que tindrà
feixos de llum

“No seguir Gaudí seria insensat perquè
convertia en bellesa tot el que tocava”
Jordi Faulí, arquitecte director de les obres

2021
es coronen les torres
dels Evangelistes i de
la Mare de Déu amb els
tetramorfs i l’estel del
matí, respectivament

2020
s’inicia la col·locació
dels terminals de les
torres centrals

2026
finalitza la part
arquitectònica
de la façana de
la Glòria, la façana
principal del temple

Està la Sagrada Família vivint un moment històric? Molts moments pels quals ha passat
el temple han estat històrics. És cert que l’actual, amb la construcció de les torres
centrals i el que previsiblement serà el projecte definitiu per la façana de la Glòria,
és molt important, però no més que d’altres. Per exemple, als anys 50, amb les dificultats que hi havia, que es decidís construir la façana de la Passió va ser decisiu
per al futur de la Sagrada Família, més enllà de la mateixa obra: va posar de manifest
que hi havia una societat que volia tirar endavant el projecte.
Està previst que les torres centrals estiguin finalitzades el 2022. Com s’imagina aquest moment? Serà un altre moment històric perquè haurem arribat al punt més alt del temple i
tindrem fetes catorze de les divuit torres que Gaudí va pensar. La visió del conjunt serà
extraordinària i diferent a la que estem habituats, però cada element, i bàsicament
penso en les façanes, continuarà tenint la seva personalitat. Aquesta era una habilitat
de Gaudí, la de pensar en el conjunt però a la vegada en cada element o part.
Després el treball se centrarà en la façana de la Glòria. Com es troba en aquest moment?
Estem desenvolupant el projecte bàsic, que inclou el baptisteri i la capella de la Penitència i del Sagrament. Per fer-lo, seguim el mateix procediment que hem aplicat
a la resta del temple: l’equip d’arquitectes ha estudiat tota la informació original de
Gaudí, és a dir, maquetes, descripcions i una planta on va definir el nàrtex, la forma
de les torres i el conjunt de columnes que la façana necessita de suport. Aquesta
façana expressarà el sentit i el fi de la vida, i serà la que tingui un contingut teològic
més gran i, per això, també hi ha una comissió teològica que estudia el que va deixar
Gaudí als ulls d’avui dia i ens ho explica perquè puguem incloure-ho en l’arquitectura i transmetre-ho després als artistes que ho hauran de representar, un treball que
està fent-se conjuntament amb una comissió artística.
La llicència d’obres recentment aprovada permet encarar amb confiança aquest treball.
Què suposa per al temple i per a les obres? El temple va demanar la llicència l’any
1885, per tant, la va demanar Gaudí per a un projecte que durant els quaranta anys
posteriors va anar modificant. Ara, doncs, se’ns ha concedit per al projecte definitiu. Per tant, suposa un reconeixement oficial del projecte d’Antoni Gaudí complet
excepte una part del nàrtex de la façana de la Glòria. També ens ha permès obrir un
diàleg amb la ciutat per explicar el projecte, que ara ha de continuar.
La Sagrada Família és un pol d’innovació tecnològica. Quines aportacions està fent al
món de l’arquitectura i la construcció? Aquest edifici té la virtut d’aconseguir que
tothom s’impliqui al màxim perquè és Gaudí, perquè és la Sagrada Família, i és així
com l’equip i els col·laboradors van arribar, per exemple, a la solució de la pedra
tesada per construir les torres centrals. La Sagrada Família és un repte de tal magnitud que estem ajudant a fer passos endavant en l’àmbit de la informàtica o en
sistemes de representació i de construcció. Veure o pensar en els resultats d’aquesta
influència és més difícil, però és evident que la Sagrada Família fa avançar la ciència
de la tecnologia en diferents camps.
Quin és el principal repte global de la construcció de la Sagrada Família? Seguir Gaudí,
que no només és un repte sinó també una obligació dels estatuts de la Junta Constructora. Evidentment, a l’hora de desenvolupar el projecte hi ha marges d’interpretació, tot i que també n’hi hauria si Gaudí ens ho hagués definit tot al detall perquè,
al final, s’ha de construir, però seguir els plànols, maquetes i indicacions que va
deixar, així com les geometries i el mètode de treball que ell va establir, és el nostre
objectiu principal. I a més, seria desaforat no seguir-lo perquè Gaudí tenia l’habilitat de convertir en bellesa tot el que tocava i té tanta qualitat que seria insensat no
seguir el que ell va proposar.
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LES TORRES DELS EVANGELISTES: AIXÍ ÉS COM ACABARAN
135 m

MARC

LLUC

MATEU

JOAN

Representat per
un lleó, símbol
de força, coratge
i reialesa

Rematat per
un bou, un
animal tranquil,
mans i humil

El representa un
home, que ressalta
la humanitat del
fill de Déu com fa
l’Evangeli

Simbolitzat
per una àguila,
que veu el món
des de les altures

Els terminals combinaran
arquitectura, escultura
i simbologia

22,50 m

124,45 m

Gaudí va dedicar quatre de les sis torres centrals
del temple als Evangelistes, que, en representar
la paraula de Jesús, prenen una destacada
rellevància en la difusió del seu missatge. I
les va coronar amb uns terminals en què va
proposar d’incloure les lloances Amen i Al·leluia
i una escultura amb el llibre i les figures alades
amb què la iconografia cristiana els representa.
Així, Mateu és un home perquè els seus textos
subratllen la genealogia de Jesús i, per tant, la
seva naturalesa humana; en tenir ales, també
pot interpretar-se com un àngel. En el cas de
Marc, està simbolitzat per un lleó en referència
a la força, el coratge i la reialesa de Jesús; en
el de Lluc és un bou, animal tranquil, mans i
humil, en record del sacrifici que Jesús va fer per
la humanitat, i, en el de Joan, és una àguila, que
contempla el món des de les altures, en ser els
seus textos els més teològics dels quatre.

Els materials emprats per a la
construcció d’aquests terminals
seran la pedra tesada, el formigó
armat i el marbre; per als
revestiments s’utilitzaran, entre
d’altres, ceràmica, maons, vidre
venecià i pedra volcànica

112,5 m

MARC

MARIA

Els Evangelistes difonen
el missatge de Jesús per
tot el món, per això aquests
terminals projectaran
llum cap a la gran creu
del cimbori central
200 tones

Comparativa proporcional
amb un edifici de
l’Eixample barceloní

LLUC

JESÚS
MATEU

04 | Cap al 2026

JOAN
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QUI HI HA DARRERE DELS TERMINALS?
Un disseny fidel a l’origen
basat en la geometria

El treball escultòric, amb el
segell de Medina-Campeny
L’escultor és l’encarregat
d’esculpir les figures
que representaran
els Evangelistes i que
aportaran el toc artístic
al terminal de les torres

Els arquitectes han
definit els terminals
prenent com a base
la geometria dels
pinacles de la façana
del Naixement i l’última
que va aplicar Gaudí
al temple

El projecte dels terminals de les torres
dels Evangelistes ha precisat de dos
anys de treball i, al darrere del seu disseny, hi ha els arquitectes de l’oficina
tècnica del temple Narcís Laguarda,
Miquel Àngel Díaz i Mauricio Cortés.
Dur-lo endavant va precisar, en primer
lloc, de la recerca de tota la informació
prèvia –dibuixos, maquetes i escrits–
que hi havia sobre aquests terminals,
entre la qual les descripcions de Gaudí
en què incidia sobretot en la simbologia d’aquests elements. A partir d’aquí, tota aquesta informació es va plasmar
en un projecte que havia de ser fidel a la idea original però que, alhora, havia
de resoldre les dificultats arquitectòniques que es presentaven.
El principal repte ha estat doble. D’una banda, el disseny dels terminals
dels Evangelistes havia de ser similar al dels campanars de les façanes perquè
comparteixen elements, com les lloances inscrites en hexàgons de pedra o el
poliedre. D’altra banda, però, havien de dissenyar-se amb la geometria a la
qual va recórrer Gaudí al final de la seva vida, principalment, hiperboloides
i paraboloides. Aquests elements, de fet, són els protagonistes del disseny
dels terminals dels Evangelistes i han permès fer una transició suau amb els
panells de la torre.
Més enllà de la geometria, aquest projecte també ha estat un repte especial
perquè, com els mateixos arquitectes destaquen, «en molt poc espai, hi ha
molts detalls, materials diversos, policromia i diversos arts i oficis involucrats».
A més, aquests terminals culminen amb el tetramorf, la representació simbòlica
dels Evangelistes formada per una escultura, un llibre i unes ales, aquests dos
últims elements, de disseny geomètric. Això ha obligat que els arquitectes hagin
hagut de treballar de manera conjunta amb l’artista encarregat de realitzar les
escultures per resoldre tant l’encaix estètic com qüestions tècniques, entre les
quals hi ha l’equilibri del centre de gravetat de cada tetramorf, o amb el taller
d’artistes de la Sagrada Família, que s’han encarregat del disseny del trencadís
i les inscripcions dels terminals.
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El terminal dels Evangelistes és un element
arquitectònic on, tanmateix, hi ha una important presència del treball artístic, el màxim exponent del qual són les escultures
que formen part del tetramorf amb què es
representen els Evangelistes: un home o
àngel, un lleó, un bou i una àguila. Darrere
d’elles hi ha les mans de Xavier MedinaCampeny (Barcelona, 1943), artista que
fa tres anys va rebre l’encàrrec de la Junta Constructora d’esculpir les escultures que
remataran quatre dels cimboris centrals. Va dubtar abans d’acceptar-lo? «No. Pensava
que podia introduir quelcom fresc a la Sagrada Família. Només vaig demanar poder
treballar al meu estudi perquè no volia estar sota l’aclaparadora influència del temple
i de Gaudí», afirma.
Durant aquest temps, el seu projecte ha anat evolucionant, perquè també ho feia
l’arquitectònic, i això ha comportat que l’artista hagi treballat en diferents propostes
d’escultures. «En un moment determinat, un canvi en les ales em va obligar a fer les
peces de nou, però aquesta evolució ha estat positiva perquè m’ha permès reflexionar
sobre elles», assegura. En qualsevol cas, la trajectòria artística de Medina-Campeny
està plena de figures humanes i també d’animals, una feina prèvia que, segons diu,
no solament ha recuperat en aquest treball per a la Sagrada Família sinó amb la qual
també ha continuat aprenent. L’única dificultat a què s’ha hagut d’enfrontar, confessa,
ha estat la d’encaixar la figura en una estructura arquitectònica delimitada. «Però els
arquitectes han estat molt respectuosos amb la meva feina i jo m’he he sentit molt
còmode en tot moment», afegeix.
De les quatre figures, explica que, en un primer moment, va ser la de l’àngel la que
més se li va resistir, però, amb el canvi de les ales, les dificultats les va tenir amb el bou:
«N’he fet molts en la meva vida, però aquest m’ha costat, potser per l’encaix en el terminal o qui sap per què». A més, per apropar-se al transfons simbòlic de les figures, fins
i tot va trobar-se amb mossèn Rovira Belloso (EPD), teòleg de referència a Catalunya qui
ens va deixar el juny del 2018, un encontre que, assegura, el va ajudar a dur endavant
una feina que espera que atrapi la mirada de tots aquells que contemplin el temple.

LES TORRES CENTRALS: UN CAMÍ
VERTICAL PLE DE SIMBOLOGIA
A finals d’aquest any aquests cimboris superaran l’alçària de
les torres campanars, situades a les façanes, de manera que
completaran el que fins ara ha estat el perfil habitual del temple
Gaudí va dotar el projecte de la Sagrada
Família d’una simbologia sense precedents i, amb l’objectiu de fer conèixer
el missatge evangèlic, es va proposar fer
una autèntica Bíblia en pedra. En aquest
sentit, el projecte preveu dotze torres
dedicades als apòstols i sis torres centrals dedicades als quatre Evangelistes,
la Mare de Déu i Jesucrist, amb unes
alçàries de 135, 138 i 172,5 metres, respectivament.
Amb aquest nombre inusual de cimboris centrals, queda clar que el temple de
la Sagrada Família està concebut a partir
del predomini de l’alçària per damunt de
les altres dimensions; la seva composició
és, doncs, vertical. Aquesta característica
era, per a Gaudí, una forma d’elevar-se
cap a Déu. Tot i així, l’alçària no és l’única
característica de les torres centrals, ja que
aquestes, com tot el temple, estan farcides tan externament com internament de
la simbologia de què Gaudí les va dotar.
Els quatre Evangelistes, per exemple,
es troben representats a les torres d’acord
amb la iconografia amb què l’art els ha
mostrat tradicionalment: un home o àngel
per a Mateu, un lleó per a Marc, un bou
per a Lluc i una àguila per a Joan. Per la
seva banda, la torre de la Mare de Déu
està previst que sigui coronada per l’estel
del matí: símbol de Maria i guia de navegants, és l’estel que anuncia el naixement
del dia i que a l’advent anuncia l’arribada
de Jesús. De la mateixa manera, la puresa de la Mare de Déu estarà representada
a l’interior de la torre per mitjà del predomini del blanc. A més, del seu centre
emergeix una gran lluerna que captarà la
llum que entrarà a la torre i que exalçarà i
il·luminarà el presbiteri.
Per a la torre de Jesucrist, la més alta
i al centre del temple, Gaudí es va inspirar en la frase de Jesús de l’Evangeli «Jo
soc la llum». Així, el cimbori es coronarà
amb una gran creu de quatre braços que
el culminarà i que emetrà una llum que
s’estendrà pel cel nocturn de Barcelona.
Les parets de l’interior de la torre estaran
revestides d’elements de ceràmica que representaran el firmament. Així mateix, hi
haurà un nucli de pedra, amb una escala
de cargol i un ascensor transparent que
permetrà pujar fins a la base de la creu.

El terminal de la torre
més alta emetrà una
llum que s’estendrà
pel cel de Barcelona

La pedra tesada
La innovadora tècnica
constructiva que fa créixer
els cimboris en hores
La Sagrada Família és un temple que
està essent construït a partir de la innovació i la transformació que va iniciar Gaudí ja fa dos segles. Ell va ser
l’impulsor de les tres dimensions per
projectar el temple, de la geometria
com a base de la seva arquitectura, de
l’ús de materials reciclats i d’un llarg
etcètera que encara emprem al temple.
I és gràcies a la innovació, la creativitat i les noves tecnologies aplicades
a la construcció i gestió del temple,
com ara la realitat virtual o el sistema
d’indústria 4.0, que el 2026 s’ha pogut marcar com a fita per fer realitat el
somni de Gaudí.
En el cas de les torres centrals, la
innovació es veu reflectida en la tècnica
constructiva per la qual s’ha apostat.
Així, els cimboris estan formats per di-

ferents nivells de panells de pedra tesada, una tècnica que consisteix a fer
tibar una barra d’acer que passa per
dins de la pedra. Aquesta barra, que
per la tensió rebuda s’estira i s’allarga
alguns centímetres, tendirà a recuperar
la longitud, escurçant-se; tanmateix, en
col·locar-se a cada extrem de la barra una peça metàl·lica que bloqueja
aquest moviment, la pedra es veu comprimida entre els dos extrems metàl·lics
que intenten acostar-se mútuament.

L’elecció d’aquesta tècnica va respondre a la necessitat de buscar mecanismes
que permetessin assolir resistència i estabilitat contra el vent, fet molt important en
un edifici de gran altura. A la vegada, es
volia que els panells continuessin essent
de pedra per mantenir la textura i l’expressivitat definides des de l’inici de l’obra.
Per últim, el fet de premuntar els panells
en un centre de treball extern permet no
solament alliberar espai al temple, sinó
accelerar la construcció de les torres.
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Segueix el dia a dia
del somni de Gaudí

VOLS GUANYAR UNA
VISITA A L'OBRA?

Visita el nostre blog!
blog.sagradafamilia.org

#capal2026

Entra a diari.sagradafamilia.org, respon a
l’enquesta i participaràs en el sorteig de 10
visites d’altura a obra per a tu i un acompanyant!
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