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Informe d'obres. Les torres

centrals continuen creixent
i ja superen la façana
del Naixement.
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Els guanyadors de l’últim
sorteig de la Sagrada
Família pugen a l’obra.

És a la columna de
mainell que separa en
dos el portal de la Caritat.

El diàleg entre
la Basílica i la ciutat
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Gaudí entén la Sagrada Família com un santuari, un lloc
sagrat enmig de l’espai secular, però no el veu com un
búnquer, isolat i hostil, sinó com un edifici que dialoga amb aquesta ciutat. Per això les tres façanes no són
simples portalades, a l’estil del romànic o del gòtic, sinó
retaules situats a l’exterior, que busquen les mirades i
l’atenció dels vianants. I el claustre perimetral no és un
espai de silenci monàstic sinó un àmbit de contacte amb
el brogit de la ciutat, amb els taxis i els autobusos que circulen a pocs metres, amb la remor de la gent que camina
amunt i avall. Per a Gaudí no es prega al marge del món
sinó dins el món, de manera solidària amb els neguits i
les alegries dels qui hi viuen. La Sagrada Família no és un
edifici girat cap a dintre, amb murs elevats i petites obertures, sinó una simfonia de llum i de color, que connecta
conceptualment el dedins i el defora. És una utopia en
pedra, que representa el món-ciutat (segons Marc Augé)
en termes de simbolisme religiós, més concretament,
cristià i, encara més concretament, catòlic.
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El Cardenal Arquebisbe
de Barcelona va presidir
aquesta missa.
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Il·luminació. Més de

van sonar nadales
tradicionals catalanes
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25.000 persones van
gaudir de la Façana del
Naixement il·luminada.
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ENTREVISTA

Emma Marina. Va assumir

la direcció financera
de la Sagrada Família
el passat mes de maig.

«A la Sagrada Família
es barregen de manera
única les formes que
s’emmirallen en la
natura, la profunditat de
l’espai i l’encavalcament
de la llum»

En aquest context ens podem preguntar què fa que
un edifici tan determinat des del punt de vista de la
idea religiosa de fons pugui ser atractiu als milions de
persones que el visiten cada any i que no participen
ni, probablement, coneixen la simbologia cristiana.
La resposta vindria sobretot del fet que la Sagrada Família és percebuda com a pulchrum, com a bellesa.
Gaudí ha imaginat una església on es barregen de manera única les formes que s’emmirallen en la natura
(mare comuna de totes les cultures), la profunditat de
l’espai (amb la mirada transcendent que això implica)
i l’encavalcament de la llum (principi de tota la realitat
creada i àdhuc de l’increat). Els arquitectes que, en
els darrers decennis, han completat (Jordi Bonet) o
completen (Jordi Faulí) el grandiós projecte gaudinià
han sabut plasmar amb garanties una concepció que
es mou entre la humanitat i la divinitat: és això la religió cristiana!
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«Per a Gaudí no
es prega al marge
del món sinó dins
el món, de manera
solidària amb
els neguits
i les alegries
dels qui hi viuen»

a cop d’ull

Camí de ser
el més alt
de Barcelona
A finals del 2019, la Sagrada
Família arribava als 111,78 metres.
En els propers dos anys, però, el
temple creixerà fins a l’alçària que
Gaudí va plantejar: 172,50 metres.
Des de la construcció de les
primeres torres, la Basílica
sempre ha format part de l’horitzó
de la ciutat i dels seus veïns. Amb
les torres centrals, i la data de
finalització fixada en el 2026, el
perfil de la Sagrada Família centra
totes les mirades: a finals de l’any
passat, de fet, ja era el setè edifici
més alt de Barcelona i la seva àrea
metropolitana. El 2022 encapçalarà
aquest llistat, superant així la Torre
Mapfre i l’Hotel Arts, de 154 metres,
construïts el 1992 amb motiu dels
Jocs Olímpics.

Imatge nocturna de la Sagrada Família
presa des del barri del Carmel.
A l’esquerra es veuen la Torre Mapfre
i l’Hotel Arts (154 m), i a la dreta,
l’hotel W Barcelona (99 m).
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cap al 2026
informe d’obres

INTUINT EL NOU
PERFIL DEL TEMPLE

Les torres centrals ja superen
la façana del Naixement

Torre de Jesús
(172,5 metres)

Jordi Faulí

Acaba el 2019 a
111,78 m d’alçària
i amb 5 nivells
de panells posats.

Arquitecte director de la Sagrada Família

En el segon semestre del 2019, l’activitat a la Sagrada Família ha continuat
centrant-se en les sis torres centrals, que han escrit un nou capítol en
la història del temple en començar a superar les torres de la façana del
Naixement, potser el perfil més icònic de la Basílica durant els últims gairebé
cent anys. Els treballs, però, també han començat en altres fronts:
les cobertes de les naus laterals i els soterranis del Baptisteri

Amb el creixement de les torres centrals durant els darrers mesos
del 2019, la silueta que ha identificat fins ara el temple comença
a canviar i es veu completada pels cimboris. Durant el 2020, està
previst que les torres centrals pugin fins els 130,67 metres.

Torres dels Evangelistes
(135 metres)

2022

Les torres de Lluc i Marc
arriben als 108,17 m
gràcies als 11 nivells
col·locats; Mateu i Joan
hi són a 106,14 m,
un nivell menys.

És l’any en què es preveu que
s’hagi finalitzat la totalitat de
les sis torres centrals. A partir
d’aquest moment, el focus de
treball es traslladarà a la façana
de la Glòria i a les construccions
cupulars de les cantonades.

Torre de Maria
(138 metres)

ELS TERMINALS
Ja s’estan fabricant
alguns elements
dels terminals dels
Evangelistes i dels
de la Mare de Déu.
S’està treballant en
el projecte executiu
del de Jesucrist.

Va ser la primera torre
en començar a créixer,
el desembre del 2016.
Té col·locats 18 dels
seus 19 nivells
i fa 110,65 m.

E

gelistes, obra de l’escultor Xavier Medina Campeny.
Si pugéssiu a la construcció
d’aquesta torre, doncs, hi veuríeu tothom treballant amb diligència i amb
cura. Hi veuríeu els paletes i ferrers
que primer col·loquen les estructures
d’acer de les cantonades de les torres
i els panells de pedra tesada que prèviament han muntat al taller extern de
Galera (Bages). Després, els veuríeu
col·locant per l’interior de la torre les
peces prefabricades que uneixen els

l 1905, el poeta i amic de Gaudí Joan Maragall escrivia l’article
«Una gràcia de caritat...!» al Diario de Barcelona per demanar donatius per al temple de la Sagrada Família en què el descrivia de
la següent manera: «És el monument de la pietat eternament ascendent, és la concreció pètria de
l’anhel cap al que és a dalt».
115 anys després, allò que el
poeta descrivia continua fent-se realitat, i, a finals del 2019,
gairebé totes les torres centrals superen l’altura de les de
la façana del Naixement, de 107 metres, on es troba l’únic
campanar que Gaudí va poder veure acabat en vida, el de
Bernabé, situat a la banda de mar. Així, la torre de Jesucrist
arriba als 111,78 metres, amb cinc nivells de panells col·
locats; la torre de la Mare de Déu se situa a 110,65 metres,
amb divuit nivells col·locats, i dues de les torres dels Evangelistes, les de Lluc i Marc, arriben als 108,17 metres gràcies als onze nivells col·locats. Les altres dues, Mateu i Joan, queden a una alçària de 106,14 metres, un nivell inferior
però gairebé també a la mateixa alçada que els campanars
de la façana del Naixement.
El conjunt de les sis torres centrals estarà finalitzat el
2022. Des de fa un temps ja, a més, està treballant-se en
els terminals que les culminaran. En el cas dels Evangelistes i de la Mare de Déu ja s’estan fabricant els elements de
pedra, de ceràmica i de formigó que conformen la primera meitat dels terminals. Al mateix temps, s’estan elaborant
prototips dels elements finals, com una punta de l’estrella
matutina, en el cas de la torre de la Mare de Déu, i ja s’estan fabricant elements rellevants, com els icosaedres situats
a la meitat del terminal de les torres dels Evangelistes. Durant les jornades de Portes Obertes del mes de setembre, a
més, es van mostrar els models a escala 1:5 de les quatre
figures del tetramorf que coronaran els terminals dels Evan-

Torres dels
Apòstols
(98-120 metres)

ubicació de les torres

marc

Mateu

Zones
completades
Zones
en construcció
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lluc
MatiEs
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tomàs
felip

andreu
pere

Les torres centrals
sobrepassen ja l’únic
campanar que Gaudí
va poder veure
acabat en vida,
el de Bernabé,
al costat de mar de la
façana del Naixement

Maria

jaume
EL menor
bartomeu

simó
bernabÉ
Jesús

joan

jaume EL major
pau

LES COBERTES
A finals del 2019 es
van iniciar els treballs
de construcció de les
cobertes de les naus
laterals. Tindran
15 metres d’amplada.

EL BAPTISTERI
S’estan executant
els soterranis que
hi haurà sota el
Baptisteri, en el
lateral de la façana de
la Glòria més proper
al carrer Sardenya.

panells a les cantonades, i que contindran la representació del firmament
que ha projectat el taller d’artistes del
temple; també veuríeu com omplen de
formigó l’espai entre aquestes peces
i la cara exterior dels panells, amb els
arestons de pòrfir en aquesta torre i
les dels Evangelistes i de granit blau
a la torre de la Mare de Déu. Al cap
d’uns dies, veuríeu els muntadors de
bastides remuntant la plataforma interior per construir un nou nivell de panells. En el centre de la torre veuríeu altres paletes col·locant les grans peces
de granit del nucli de l’escala, tesant
les barres d’acer que uneixen els graons i rejuntant-los amb gran cura. Més
avall, veuríeu els picapedrers repassant
les llindes de les portes d’entrada des
de les torres dels Evangelistes.
Cada setmana es realitza una visita d’obra tècnica a la torre de Jesucrist. Hi són presents l’arquitecte responsable del projecte, els arquitectes
directors d’obra de l’estructura, el director d’obra d’instal·lacions, els directors d’execució de l’obra, de l’estructura i d’instal·lacions, el responsable de
la seguretat a l’obra i els responsables
del departament d’Edificació, que s’encarreguen de la construcció, la producció i les infraestructures. En aquestes
visites a l’obra es verifica que la torre
s’eleva segons el que està previst en el
projecte en tots els seus aspectes i segons la planificació, es comproven les
dades topogràfiques de la col·locació
del nivell de panells i es confirma que
no hi ha cap desviació rellevant. L’equip
també va visitant el centre de Galera
per revisar les diferents peces que es
produeixen i es presenten en aquest
emplaçament, com ara el prototip de la
part alta de l’escala de la torre de Jesucrist i el premuntatge dels diferents
nivells de panells, així com els controls
de qualitat.
Aquestes revisions també es fan a
les torres dels Evangelistes i de la Mare de Déu, com també a les diferents
parts en construcció del temple, com
ara les cobertes de les naus laterals,
el paviment i el terra radiant i els soterranis del Baptisteri, en els quals, durant aquests darrers mesos, també hi
ha hagut una activitat incessant.

Projectes en elaboració,
més enllà de l’obra
Al marge dels avenços en l’obra, molt
visibles, en els darrers mesos l’activitat
també s’ha centrat en el desenvolupament de diferents projectes.
D’una banda, s’està treballant en el terminal de la torre de Jesucrist, que consta
de dues parts. La primera, d’uns quinze
metres d’altura, està formada per dotze
superfícies parabòliques que contenen
les lloances «Tu solus Sanctus, Tu solus
Dominus, tu solus Altissimus»; la segona
part, de disset metres d’altura, correspon a la Creu de quatre braços.
D’altra banda, també s’ha iniciat el
projecte definitiu de tot el que manca
en el carrer de Provença (la Capella de
l’Assumpta, els trams de claustre i la
segona Sagristia). També ha començat el projecte bàsic de soterranis, que
permetrà establir les futures entrades i
espais d’acollida i d’atenció de visitants
i feligresos, a més de situar una àrea per
als serveis necessaris.

S’inicia la construcció de les
cobertes de les naus laterals
Un cop acabada la gran part de les cobertes de les naus laterals dels transseptes, el desembre s’ha iniciat la construcció de les cobertes de les naus laterals
de la nau principal, de quinze metres
8
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En la pàgina anterior, col·locació de panells de la torre de la
Mare de Déu; en aquesta, obres de construcció dels soterranis
del Baptisteri i col·locació de les columnes de les naus laterals.

Comença la construcció del Baptisteri
A més del que s’ha explicat fins ara, una altra novetat destacada
ha estat l’inici de la construcció del Baptisteri amb l’execució dels
soterranis que hi haurà sota aquest espai i voltants, i que arribaran
fins a la façana del claustre i al costat de les Escoles.
El treball s’ha començat amb la realització dels pilots de formigó de les pantalles, que permetran la construcció dels soterranis i que seran els fonaments de l’edifici. Per poder executar els
treballs, ha calgut situar una tanca a la vorera del carrer de Mallorca, que s’hi estarà fins l’acabament del Baptisteri.
Els soterranis del Baptisteri formen part dels diferents espais que hi haurà sota el pla de temple i que s’usaran, d’una
banda, per a les instal·lacions que donaran confort a la planta del nivell del carrer de Mallorca i al pla de temple, i de l’altra, per a altres equipaments.

d’amplada, el doble que les dels transseptes. A cada tram contenen una gran
llanterna piramidal de base quadrada de
pedra, que deixarà entrar claror a l’interior per il·luminar les lluernes de les voltes i que serà clarament visible des del
carrer. La construcció d’aquestes cobertes s’ha iniciat precisament per la part de
les quatre columnes acampanades que
suportaran la base quadrada d’aquesta llanterna. Cada una de les columnes
parteix d’una base propera al cercle, per
acabar obrint-se cap a la banda superior
en forma d’un paraboloide, i així suportar la llanterna. Són d’una sola peça i estan fetes amb formigó prefabricat a taller d’una tonalitat semblant a la pedra de
Montjuïc. També s’han iniciat els arcs que
suportaran els sostres de volta de maó
de pla amb pedra a l’exterior.

Pla director de la façana
del Naixement
El passat mes de setembre es va enllestir
el Pla Director de restauració i consolidació de la façana del Naixement i claustres
adossats de la Sagrada Família. Es tracta
d’un pla que ha estat presentat als responsables de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, que en faran una valoració. Aquest
pla estableix les línies i criteris generals
per a la restauració de la façana i serà la
guia per a la redacció del projecte de restauració, ja iniciada.

Per a més informació, visiteu el nostre blog a Internet:

blog.sagradafamilia.org
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els participants
van ser els guanyadors
d’un sorteig anunciat
A la publicació Cap al 2026,
editada per A les Portes
Obertes del temple

01

Una visita amb altura
Tot i que la construcció de la Sagrada Família progressa davant dels ulls dels ciutadans,
el públic general mai no havia pogut pujar a l’obra. El passat 3 d’octubre,
però, una dotzena de persones van ser els primers a fer-ho

M

’encanta això. Ara mateix soc súper feliç.» Així de
contundent s’expressava Cecília Passriu, de 32
anys i una de les dotze persones guanyadores de
l’últim sorteig organitzat per la Sagrada Família per
fer una visita a les obres del temple. Aquest sorteig
es va llançar a través del diari Cap al 2026, una pu
blicació editada el passat mes de setembre amb
motiu de les Portes Obertes de la Basílica per do
nar a conèixer l’evolució de les obres. El premi permetia que, per primer
cop, la ciutadania pogués visitar les torres centrals del temple, en cons
trucció, i que, fins i tot, arribessin a pujar a la base de la que serà la tor
re més alta del temple, la de Jesucrist, que en aquell moment es troba
va a una alçària de 101,50 metres. A més, van poder conèixer les obres

de la mà de Xisco Llabrés, arquitecte del departa
ment de Projecte del temple.
A la primera parada del muntacàrregues amb
què havien de fer l’ascens, als 30 metres, l’emoció
ja estava a flor de pell. I és que, des d’allà, van po
der contemplar la Basílica des d’un punt de vista
molt diferent a l’habitual, situant-se molt a prop de
la cara exterior dels finestrals i de l’escala de l’ab
sis, on hi ha els contraforts originals de Gaudí. La
següent parada, en aquest cas a 45 metres d’al
çària, els va permetre tenir a un pas la torre de la
Mare de Déu, amb una alçada en aquell moment
de 104,35 metres.
Una parella assistent, Sandra Ruiz, de 43 anys,
i Antoni Magrinyà, de 50, assegurava que coneixien
be el temple. No obstant, i malgrat que no es perdi
en una oportunitat de visitar-lo, aquesta ocasió els
semblava, en paraules d’Antoni, «fora de l’habitual».
I no li faltava raó, com es va comprovar quan el
grup va arribar als 105 metres. «Això és una pas
sada!», va exclamar la Sandra mentre contempla
ven la torre de Jesucrist i, al seu costat, dues de les

quatre torres dels Evangelistes. Des d’aquesta
talaia privilegiada, a més de gaudir d’unes vis
tes espectaculars de la ciutat, van poder con
templar els campanars de la façana del Naixe
ment, el perfil més icònic fins ara del temple.
Els mòbils i les tauletes treien fum.
Tanmateix, encara quedava un sorpresa fi
nal, que va arribar quan van pujar encara una
mica més amunt, fins els 110 metres. «Les al
çades m’agraden», va reconèixer Juan Gómara,
de 47 anys. Natural de Saragossa i resident a
Barcelona des de fa poc temps, va anar acom
panyat d’un amic, Ricardo Gallego, de 29 anys.
També ell va transmetre el seu entusiasme per
la visita: «Està sent molt, molt xula. Som uns pri
vilegiats, de debò».
En aquest punt de la visita, va arribar l’ex
plicació més tècnica. D’aquesta manera, els
participants van poder aprendre, per exem
ple, que el temple es construeix amb pedres
de canteres de tot el món semblants a les de
Montjuïc. I més d’un es va sorprendre quan
Xisco Llabrés va afirmar que Gaudí feia ser
vir formigó, «que en el seu temps era tecno
logia puntera».
L’arquitecte va fer l’última explicació a les
cantories, ja a l’interior del temple. Amb una pers
pectiva de la nau inusual en les visites habituals,
va parlar sobre la llum i els vitralls de la Basílica.
«M’ha encantat fer aquesta visita i pujar
a la torre de Jesucrist. Ara encara m’impres
siona més aquesta obra de Gaudí».
Aquest comentari de la Sonia
Gentsch, de 32 anys, resumia
molt bé el sentiment general del
grup després d’haver participat
en aquesta visita d’altura. Didàc
tica i alhora emocionant, els
va deixar un record per
sempre, potser sols su
perable pel futur que
encara li espera a
la Sagrada Família:
«Quan s’acabin les
obres, l’any 2026, tot
això encara serà més
impressionant. Hau
rem de tornar llavors,
però segur que ho fa
rem abans», anuncia
va Juan Gómara. Mo
tius per fer-ho no
els faltaran.
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El grup, a la part
de l’obra que queda
darrere de les torres
de la façana del
Naixement.

Hem visitat la
Sagrada Família
moltes vegades,
però aquesta ha
estat realment
una visita fora de
l’habitual”
Antoni Magrinyà, 50 anys
SANDRA RUIZ, 43 anys

te’n recordes?

símbols

La columna
de la genealogia
de Jesús

1999

Un interior en plenes obres

El Nadal ens recorda el moment històric
de l’arribada al món de Jesús. Els seus
avantpassats van ser esculpits en
la columna de mainell de les portes
centrals de la façana del Naixement

E

l portal central de la façana del Naixement, el de la Caritat, està dedicat
a Jesús, de manera que ve a ser com
un gran pessebre en què es recullen
diversos conjunts escultòrics que representen escenes de l’origen i el
naixement de Jesús. Precisament
l’escena que representa aquest moment se sustenta sobre una fina columna que separa en dos el portal de la Caritat i on es pot llegir la genealogia del fill
de Déu, segons el que va deixar dit l’Evangeli de Mateu. Aquesta columna es va començar a esculpir als
tallers del temple el 1895 i es va col·locar al seu emplaçament el 1896.
El mainell permet, doncs, fer una mirada cap els
avantpassats de Jesús, els noms dels quals estan
inscrits en una cinta en espiral que va rodejant la columna i que comença en Abraham. Tanmateix, a la
base el que es veu és una serp amb la poma, símbols del pecat original. També hi ha una malla de forja, feta pel taller del forjador Joan Oñós, que envolta la columna. A la part baixa, la malla és molt
espessa i tanca la columna sobre el nom d'Abraham
i la serp. Per la seva banda, el capitell del mainell, que
suporta el conjunt escultòric del Naixement, està decorat amb fulles de palma i dàtils. Aquí també hi ha
el nom de Jesús, que clou la genealogia.

Un total de 39 noms
A la columna hi ha els noms de
39 dels 41 patriarques, reis i altres
avantpassats que Mateu cita al seu
Evangeli com a les generacions
anteriors a Jesús. Els dos que
manquen són el de Josep i el del
mateix Messies, situats en altres
llocs de la façana. Els noms estan
escrits en alfabet llatí modern.

En mirar ara el temple, i sobretot en tenir en compte que en poc més de sis anys la part arquitectònica
haurà finalitzat, es fa difícil pensar que fa molt poc temps la imatge que oferia era força diferent.
De fet, fa tan sols dues dècades, a l’interior de la Basílica es treballava a la fonamentació
de les columnes del transsepte i del creuer, i el que hi havia eren casetes d’obra, un altar provisional
i, sobretot, bastides, que ocupaven un espai que ara és dels visitants i els fidels.
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C U LT E
CELEBRACIONS

Nous
diaques són
ordenats a la
Sagrada Família
El Cardenal Arquebisbe de
Barcelona va presidir la missa, que
va comptar amb 182 concelebrants

L

a Sagrada Família va acollir el passat
27 d’octubre una missa d’ordenacions
diaconals que va estar presidida pel
Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Mons. Joan Josep Omella i Omella, qui
va ordenar diaques Jordi Avilés Zapater,
Miguel Doctama Mirabueno, Jordi
Domènech Llauradó, Enrique Fernández
Manzano, Rubén García Lozano, Vicenç
Martí Fraga, Joan Mundet Tarragó i
Diego Pino Solà. Dues mil persones van
assistir a la celebració, que va comptar
amb 182 concelebrants, entre els quals
els bisbes auxiliars de Barcelona, Mons.
Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell.
Cinc dels nous diaques són alumnes
del Seminari Conciliar de Barcelona
i van rebre el diaconat com a pas en
el seu camí per a ser sacerdots. Els
tres restants van ser ordenats diaques
permanents. De fet, a la seva homilia,
Mons. Omella va ressaltar la generositat
de les esposes d’aquests diaques,
«ressò –va dir– del sí generós que van
donar en el compromís matrimonial».
L’Arquebisbe va destacar també el
fet que el diaconat «és un servei, no
un honor, perquè l’honor ens ve del
baptisme» i va encoratjar els nous
diaques a tenir en compte el paper
del silenci, perquè «vivim en un univers
envaït pel soroll i Déu té dificultats així
per fer-se escoltar».

Imatge del presbiteri
del temple durant la
celebració, amb el
Cardenal Arquebisbe
i els bisbes auxiliars
presidint-lo.
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CELEBRACIÓ

La Basílica
acull la Festa
Litúrgica de la
Sagrada Família
Va estar presidida
per l’Arquebisbe de Rabat,
Mons. Cristóbal López

El passat 29 de desembre, la Basílica
va acollir la missa de la Festa Litúrgica
de la Sagrada Família, presidida per
l’Arquebisbe de Rabat (El Marroc),
Mons. Cristóbal López, i concelebrada
pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Mons. Joan Josep Omella i Omella, i pels
bisbes auxiliars Mons. Antoni Vadell i
Mons. Sergi Gordo. Aquesta festa es va
celebrar sota el lema «La família, escola i
camí de santedat» i, durant la celebració,
els matrimonis que celebraven 25, 50 o
més anys de vida conjugal van renovar
la seva promesa d’amor.

01

CALENDARI

02

MECENATGE

La Sagrada
Família incorpora
la missa vespertina

Campanya
perquè la cripta torni
a tenir orgue de tubs

Se celebra els dissabtes
i vigílies de festes
de precepte a les 20 h

L'instrument permetrà
fer els acompanyaments
musicals de la litúrgia

La Basílica va celebrar el passat
5 d’octubre la seva primera missa
vespertina internacional, que té lloc cada
dissabte i vigília de festa de precepte a
les 20h. Aquestes misses se sumen a
les que s’oficien els diumenges i festes
de precepte a les 9h des de l'any
2017. Gairebé 100.000 assistents han
participat en aquestes celebracions
litúrgiques des del seu inici.

La parròquia de la Sagrada Família ha posat
en marxa una campanya de mecenatge per
sufragar els treballs de restauració i trasllat
d'un nou orgue per la cripta. Es tracta d’un
orgue de tubs construït a París el 1896,
donat per la Congregació de Religioses del
Sagrat Cor de Jesús. Les persones que
vulguin col·laborar poden fer una aportació
de forma presencial a la cripta o a través
del web www.orguedelacripta.cat.
03
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Instant de la processó
d’entrada al temple
amb els dos cardenals
arquebisbes i els
bisbes auxiliars entre
els seus integrants.
02

Imatge del temple
durant la missa
vespertina del
5 d’octubre.
03

Roda de premsa
de la campanya,
a la cripta de
la parròquia,
presentada i dirigida
per Mn. Ramon Ollé,
delegat de Mitjans
de Comunicació
de l'Arquebisbat
de Barcelona.

ESPECIAL NADAL

Els nens van
participar també
en una visita guiada
i un joc de descoberta
on, entre altres,
van conèixer els
detalls de la façana
del Naixement

01

Una estrella guia l’inici del Nadal al temple
Més de 400 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys van participar en el taller familiar
de la Sagrada Família d’aquest any. Tots ells van elaborar una estrella
amb la qual decorar els arbres del Nadal a casa

E

l Nadal és el temps de l’estima per excel·lència.
És temps de retrobar-nos amb amics i família, de
compartir moments i converses amb ells, de donar i
rebre. I aquests valors que caracteritzen el Nadal
són els mateixos que van haver de posar en pràctica els més de 400 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys
que van participar en el taller familiar organitzat a la
Sagrada Família. Acompanyats per un o dos adults,
els menors van conèixer els detalls de la façana del Naixement i van participar en un joc de descoberta amb manualitat inclosa, en aquest cas,
una estrella de Nadal en record d’aquella que va guiar Melcior, Gaspar i
Baltasar fins el lloc on havia nascut Jesús.
El taller va tenir lloc entre el 30 de novembre i el 5 de gener, i es van oferir
una trentena de sessions. Totes començaven a la façana del Naixement, on ja
es notava que els nens i nenes tenien moltes ganes d’aprendre i de passar una

bona estona junts. De fet, quan l’Esther, la guia, va preguntar com celebraven el Nadal, es van sentir paraules
com pessebre, nadales i arbre, però també una altra
molt important: família. I com si d’una família es tractés,
tots els components del grup van demostrar des del primer moment que sabien treballar plegats.
«Què celebrem al Nadal?», els va preguntar la
guia. «Al llarg del matí ho descobrireu més a fons, però per esbrinar-ho haureu de fer de detectius», va
afegir. L’emoció estava servida, més encara quan els
va ensenyar un llibre –«secret i una mica antic», els
va dir– trobat a les antigues escoles del temple. El
llibre, segons va explicar la guia, era obra d’en Martí,
un nen de 12 anys que havia recollit la història del
temple amb textos i dibuixos.
En llegir fragments del seus escrits, els nens van
conèixer que la part de la Sagrada Família preferida
del Martí era precisament la façana del Naixement.
«Quan la miro penso en el Nadal, la meva època preferida», va escriure. L’Esther els va ensenyar figures del
llibre que van poder localitzar a la façana: Jesús, el bou
i la mula, els pastors, una estrella molt especial i els
Reis Mags. «Quins regals portaven al nen Jesús?», els
va demanar la guia. Sempre alerta, alguns petits van

respondre alhora i sense cap mena de dubte, tot
i que en aquesta activitat van poder aprendre que
l’encens i la mirra són resines de plantes.
Ja a l’interior del temple, la guia els va
anunciar que està previst que la Sagrada Família s’acabi l’any 2026. «Creieu que ho aconseguirem?», els va preguntar. Un sí va ser la
resposta unànime. I amb aquesta compenetració van arribar al claustre de la Mercè, on anava a tenir lloc el taller. El repte era elaborar una
estrella per decorar l’arbre de Nadal, però
abans, mitjançant un joc de descoberta, havien
de recopilar el material necessari. Dividits en
grups, van posar a prova l’enginy, i, una vegada
superades les proves, ja tenien tot el que els
calia: boletes de colors així com medallons i
uns petits pals de fusta. La imaginació de cada nen i nena va ser la protagonista a partir
d’aquell moment. El resultat: unes estrelles, fetes amb les seves pròpies mans, amb què decorar els arbres de Nadal a casa.
Molts pares van valorar positivament el taller
i l’activitat en general, com Laura López i José
Manuel López, de 43 i 44 anys respectivament,
que venien amb la Berta, de 6 anys i la Júlia, que
en té 8. «Permet conèixer la Sagrada Família des
d’un punt de vista didàctic», va comentar Òscar
Rodríguez, de 38 anys, que visitava el temple per
primera vegada amb el seu fill Joaquim, de 6.
Altres participants eren veterans. Era el cas de
Jordi Kuan, de 9 anys, que havia fet el taller nadalenc feia un parell d’anys. Segons la seva mare, Meritxell Percerises, de 51 anys, aquestes iniciatives
estan molt bé perquè «poden fer una visita raonada i una activitat que els encanta, i a més es poden
emportar un record fet per ells mateixos».
«El que més m’ha agradat de l’activitat
ha estat el taller», va assenyalar Mario
López, de 8 anys. En qualsevol
cas, no calia que digués que li
encantaven les manualitats,
perquè havia sigut el primer
en acabar l’estrella.
Finalitzat el taller, no hi havia
dubte que nens i nenes s’havien divertit de valent, però no solament durant la manualitat: també havien gaudit la
visita i el joc. Van descobrir coses sobre el
Nadal i els seus protagonistes, així com
sobre la Sagrada Família, i finalment, van
marxar, satisfets, amb una estrella per recordar-los el Nadal.
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Per elaborar
l’estrella, hi havia
boletes de colors així
com medallons i uns
petits pals de fusta.

M’ha calgut
molt poca ajuda,
només amb els
nussos. La resta
l’he feta jo sol.
És el meu primer
taller a la Sagrada
Família i m’ha
agradat molt”
Mario López,
8 anys

CONCERT

Música per
anticipar els
actes del Nadal
Més de 1.300 persones van
assistir aquest any a un concert
en què es van interpretar nadales
tradicionals catalanes

La música va ser l’encarregada d’anticipar l’esperit de Nadal a la Sagrada Família el passat 30 de novembre, dia en
què el temple va acollir el seu tradicional
concert de Nadal. Aquest any va anar a
càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica
d’Andorra (ONCA) i del Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana.
Les dues formacions musicals
van interpretar diferents peces, entre
les quals hi va haver nadales tradicionals catalanes, com ara Fum, fum,
fum. També es van tocar altres nadales,
la cantata Christ lag in Todesbanden, de
Johann Sebastian Bach, i el Te Deum
d’Arvo Pärt. El concert va estar dirigit
per Xavier Puig, actual director de l’Orquestra Simfònica del Vallès i director
principal del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, i per Gerard Claret, concertino director de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
Aquesta formació es va crear el 1992
com a orquestra de cordes i el 2004 va
rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
01

MISSA

La primera celebració
pel naixement de Jesús
La Basílica acull per segon any la missa del Pollet, amb la qual se celebra
el naixement de Jesús en un horari apte per als nens

Es tractava de la segona vegada que la Basílica
incloïa aquesta missa dins dels actes de celebració
del Nadal. La cerimònia va estar oficiada per Mons.
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Una petita
figura de Jesús va presidir la missa, i, en finalitzar
l’eucaristia, el bisbe va portar-la a l’exterior de la façana per tal que fos adorada pels fidels que havien
assistit a la celebració.

La Sagrada Família va acollir el passat 24
de desembre a les 19 h la coneguda com a
missa del Pollet, amb la qual va celebrar el
naixement de Jesús en un horari que va permetre que el públic familiar i infantil hi pogués
prendre part. Més de 1.200 persones, entre les
quals, molts nens i nenes, van assistir a aquesta
celebració.

01

Adoració del nen
Jesús a les portes
del Naixement,
després de la missa.
02
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Un instant del
concert, amb
Xavier Puig dirigint
l’orquestra i el cor.

El Nadal omple
de llum la façana
del Naixement

01
01

Assistents a
la il·luminació
fotografien la
façana plena de
color des de la
plaça de Gaudí.

02

La il·luminació es
va poder veure
dins del recinte
del temple,
a pocs metres de
la pròpia façana.

03

04

El nombre
d'assistents
aquest any ha
sigut gairebé més
del doble que en
l'any anterior.

Detall de la façana
il·luminada,
amb el conjunt
escultòric del
Naixement al
centre.
03

La Sagrada Família va tornar
a il·luminar la façana del Naixement
aquest any. Més de 25.000 persones
van veure-la, compartint,
així, l’esperit de Nadal
amb la Basílica

“És la segona vegada
que veig la il·luminació
nadalenca i aquesta
m’ha agradat més que
l’anterior. He trobat
un encert el conjunt
en general, com està
ambientat i la música,
molt ben adaptada”
Araceli Orive
73 anys

“Ha estat molt maco.
La veritat és que no m'ho
esperava així. Crec que
els colors escollits han
estat molt adequats”
Amalia Rodríguez
24 anys

L

a il·luminació de la façana del Naixement de la Sagrada Família, que representa el goig i la il·lusió pel naixement de Jesús i per la vida, està
convertint-se en una cita tradicional
del Nadal a la ciutat de Barcelona.
Aquest any, de fet, la Basílica ha celebrat la tercera edició i el nombre
d’assistents, en les deu sessions ofertes, ha superat
els 25.000, una xifra que és gairebé més del doble
que l’any anterior.
Les sessions van tenir lloc els dies 19, 20, 21 i 22
de desembre. Tot just abans que comencés la primera, un grup de nois i noies buscaven al mòbil informació sobre algunes figures de la façana. Encara que la
coneixien prou bé, explicaven que no havien volgut
perdre’s l’oportunitat de veure-la il·luminada. I com ells,
gent de totes les edats, tant barcelonins com vinguts
de fora, esperava amb expectació aquest acte.
«Volem que us endinseu en la façana del Naixement que va fer Gaudí». Amb aquestes paraules va
començar la locució musicada amb què s’acompanyava la il·luminació, que anava explicant els detalls i les
escenes que formen la façana mentre els diferents
grups escultòrics s’anaven il·luminant. Així, es van narrar les escenes que representen l’arribada al món del
fill de Déu i la simbologia de cadascuna d’elles, recollida als Evangelis: les escultures de Josep, Maria i, sobretot, de Jesús, el gran protagonista, però també dels
pastors, els àngels i els músics; del bou i la mula, així
com dels reis d’Orient, que segueixen l’estrella brillant.
Perquè ja se sap que, «qui segueix l’estrella, troba a
Jesús», es va puntualitzar des de la locució.
Les sessions van tenir una duració de quinze minuts,
temps durant el qual es va veure com els assistents, alguns d’ells bocabadats i quasi tots, amb un somriure als
llavis, s’emocionaven. En finalitzar cada sessió, es va oferir xocolata desfeta als que havien vist la il·luminació davant de la façana, però, tant aquests com els que l'havien
presenciat des del carrer, van abandonar el temple amb
bon regust de boca després d’haver compartit, plegats,
l’esperit de Nadal.

“Ja vaig presenciar la
il·luminació fa tres anys.
En aquesta ocasió, m’ha
semblat molt bé tot plegat”
Jordi Pujol
71 anyS

“És un espectacle que
t’atrapa. M’ha agradat
moltíssim. Fins i tot se
m’ha fet curt. Realment,
ho he viscut. Sens dubte,
m’agradaria veure
la propera edició”
Inés Fumero
26 anys

“La música m’ha semblat
genial, però també tot
el conjunt. És la primera
vegada que vinc i ho
he trobat molt positiu.
Hi tornaria segur”
Oriol Prat
25 anys

“He vist aquest espectacle
altres anys i haig de
dir que cada vegada es
treballa més. El cert
és que es superen”
Dolores Taravillo
77 ANYS
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e ntr e v i sta
d’execució d’obra, de serveis i de manteniment. En l’àmbit
de la propietat intel·lectual, aquest departament centralitza
i canalitza totes les peticions i consultes legals relacionades
amb l’ús i explotació de drets de propietat intel·lectual i
altres intangibles de la Fundació, i també elabora els
contractes en aquesta matèria. En l’àmbit fiscal i tributari,
s’encarrega de l’atenció de consultes, atén els requeriments
i presenta escrits per a diferents organismes de l’Agència
Tributària.

Després hi ha quatre advocades i quatre persones més que
ens ajuden amb el control del pressupost de l’obra.
— Parlant del pressupost, aquest se situava els darrers
anys en els 80 milions i durant el 2019 va augmentar
fins els 103. Per què hi ha hagut aquest increment?
El juny del 2018 es va presentar per primera vegada al
Patronat un pressupost, any per any, del que caldria destinar
per poder acabar l’obra el 2026, perquè una cosa és posar
una data de finalització per a l’obra i una altra, concretar-ho
en números per fer-ho possible.
—

—

emma marina
Directora financera de la Sagrada Família

“Una cosa és fixar en el 2026 la data
de finalització per a l’obra i altra, gestionar
els números perquè això sigui possible”
Porta set anys a la Sagrada Família i és directora financiera del temple des del passat mes de maig. La seva
feina i la del seu equip han permès gestionar un pressupost que, durant l’any passat, va augmentar un 20%

— Quan va començar a treballar a la Sagrada Família i
quina trajectòria ha tingut fins arribar a la direcció
financera?
Em van contractar al setembre del 2012 per un projecte
de tres anys. Les primeres coses que vaig fer van ser
gestionar les tres botigues que teníem i que vam
externalitzar, i reorganitzar el departament de finances. Però
a l’any d’estar aquí em van fer cap d‘administració i finances,
i al desembre del 2017 el meu cap, Xavier Martínez, va ser

nomenat director general de la Sagrada Família, així que
em va traspassar dues de les àrees que ell gestionava.
Finalment, l’1 maig del 2019 em van fer directora financera
amb el repte del 2026 en l’horitzó.
— Quanta gent forma part del seu equip?
Setze persones en total. Vuit d’elles formen la part central
del departament, que s’encarrega de la comptabilitat, la
tresoreria, la facturació, les vendes i els temes fiscals.

—

—

— D’alguna manera, es podria dir que el departament
que dirigeix és el nucli econòmic de la Sagrada
Família, tot i que la part més visible sigui la de la
A què es van destinar aquests 103 milions?
pròpia obra al temple, no?
Un 62% es va destinar a les despeses
El departament financer contribuirà
de construcció de la Basílica, des de la
clarament a assolir el repte del
compra de materials com la pedra i l’acer,
“Per dirigir el
2026. En els últims set anys hem
a l’emmagatzematge, la producció, les
departament financer
crescut moltíssim i ens hem anat
execucions d’obra, el manteniment i
del temple has de
adaptant a les noves necessitats
el personal. El 38% restant es va
que han sorgit quant a la gestió
tenir un equip que
destinar a les despeses que van fer
financera, el control de les compres,
que tot això funcionés, la qual cosa
s’adapti als canvis
així com la supervisió dels
inclou les despeses de serveis al
i al volum creixent
pressupostos i la contractació.
visitant com la neteja, la seguretat,
de feina”
Aquest departament dedica una
l’atenció al públic, els serveis de
especial atenció al control intern de
producció, els serveis de comunicació
la Fundació, a la correcta comptabilització i compliment
o els serveis jurídics.
dels requisits legals i fiscals, fa una gestió de tresoreria
controlada i una planificació.
El cert, però, és que l’augment del pressupost del 2019 dona
continuïtat a una tendència alcista dels últims anys, no?
— Com ha assumit, doncs, la responsabilitat de dirigir
Sí. Tothom que ve a la ciutat vol conèixer la Sagrada Família.
aquest departament, un dels pilars del que es fa a la
L’increment de visitants es va donar a partir del 2010, amb
Sagrada Família?
la dedicació per part del Papa Benet XVI. Es pot dir que tot
És una responsabilitat que he anat assumint a poc a poc,
va arrencar aquell any, i, per acollir el gran volum de gent
amb treball i dedicació. He de dir també que he tingut
que tenim ara, es va haver d’incrementar la seguretat, la
molta sort amb les persones del meu entorn. Està clar que
logística o les visites guiades. Tot es va multiplicar. També
per poder assumir aquestes tasques has de tenir un equip
ens vam professionalitzar en l’organització d’actes.
a l’alçada, com ha estat el cas, per poder adaptar-se a tots
els canvis i al volum creixent de feina.
I amb quin pressupost es compta per a l’any 2020?
Continuem amb una tendència a l’alça, tant pel que fa a
— I què suposa per a vostè formar part de l’equip
despesa com quant a ingressos, però més moderat que
directiu de la Sagrada Família?
l’any passat. El pressupost que hem presentat, doncs, serà
És un repte professional i personal, i n’estic contentíssima.
similar al de l’any anterior.
Abans d’entrar en l’equip directiu tenia una visió del temple,
que es corresponia a la part financera i legal, però, en
Pel que fa a les compres d’obra, que es gestionen des
l’actualitat, la meva visió és molt més àmplia i global.
del seu departament, com s’ho fan en una construcció
d’aquesta magnitud i transcendència?
Per portar les compres d’una obra com la d’aquest temple,
el principal requisit és tenir-ne un control absolut. Per
aconseguir-ho, el departament de
compres interactua molt amb la resta
de departaments i els ajuda tant en les
peticions com en la cerca de proveïdors
per saber-ne més...
de qualitat i preus competitius.

— El departament financer del temple
també gestiona l’àrea legal. Quina és
la seva funció i de què se n’ocupa?
Coordinar els serveis professionals
consistents en l’assessorament jurídic
en l’àmbit mercantil i civil. Aquí s’inclou,
per exemple, l’evacuació de consultes
breus en matèria contractual de
caràcter civil o mercantil i el seguiment,
assessorament i redacció del contractes

PROFESSIÓ

AFICIONS

Emma Marina té 44 anys i va fer
les carreres d’Empresarials i
Econòmiques. Mentre estudiava va
treballar en auditores i consultores.
En un principi feia de comptable,
però molt aviat va començar a liderar
equips. Després va fer un Master
Executive en Direcció Financera i va
passar a l’àmbit de la direcció.

L’esport és una de les seves passions.
Va començar a fer patinatge sobre
gel als cinc anys i va estar a punt
de participar en els campionats
d’Espanya, però ho va canviar per la
natació de competició. Actualment
va al gimnàs. Li encanta la història i
la cultura en general. És amant dels
animals, i té un gat que es diu Miler.
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