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El doctor Santiago Bueno,
vicari judicial, ens detalla
què fa que una església
sigui declarada Basílica.

En aquests deu anys, la Sagrada Família ha acollit amb
força, alegria i solemnitat totes les celebracions religioses,
fent realitat el somni de Gaudí: actes amb música i joves,
jornades de catequistes, pregàries...
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LA IMATGE

Benet XVI a la Sagrada
Família. El 7 de novembre de

2010 el Sant Pare va presidir
l'acte de la dedicació i la va
declarar Basílica.

10 ANYS DE LITÚRGIA

Esdevenir Basílica.

Una església plena de vida.
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"Ens hem agradat".

Un relat en primera persona
per part del coordinador
diocesà de la visita del Sant
Pare l'any 2010.

ACTUALITAT

NÚMERO ESPECIAL

de Déu s'acabarà el 2021,
coronada per un estel
i una corona.

general, explica com la
situació actual afecta les
obres i la revista.

Un estel per a la Mare de "La il·lusió continua intacta".
Déu. La torre de la Mare
Xavier Martínez, director

www.instagram.com/basilicasagradafamilia
@sagradafamilia
www.facebook.com/BasilicadelaSagradaFamilia
www.youtube.com/user/sagradafamiliacat
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COMUNITAT

Ara més que mai, gràcies.

Amb les aportacions de
molts «petits» donants, la
nostra «gran» Basílica
podrà créixer i acabar-se.

La clau de la Basílica de la Sagrada
Família rebuda fa 10 anys
Quan passem uns dies a la casa de bons amics en ocasió d’alguna visita, és tot un signe de confiança rebre les claus de la llar on t’acullen els qui aprecies. El 7 de novembre passat va fer 10 anys
que vaig tenir el goig de rebre de les mans del papa Benet XVI la clau de la que acabava de ser
declarada Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Ho vaig viure com tot un signe de confiança del Sant Pare envers tots els qui aleshores formàvem el Consell Episcopal de l’arxidiòcesi
de Barcelona: el seu president, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, els vicaris episcopals i qui
signa aquest article, que n’era el secretari general i canceller. En els primers anys, l’esmentat
Consell Episcopal va tenir cura de les celebracions litúrgiques d’aquest temple, amb la coordinació eficaç i competent del Sr. Esteve Camps. En el moment que rebia les claus vaig pensar
en Jesús, quan, malgrat veure les limitacions dels apòstols, els feia confiança i els anomenava
amics, tal com ens relaten els evangelistes. També el papa ens feia confiança visitant-nos a casa
nostra i ens lliurava aquesta clau, no per tancar portes sinó per obrir aquesta nova llar eclesial
per a l’assemblea dels fidels, per a la celebració dels sagraments, per a la pregària i per acollir
tot home i tota dona de bona voluntat que, sovint a les palpentes, cerca un sentit a la seva vida
i el pot trobar pel camí de la bellesa que mena vers Déu creador.
Ara fa 10 anys, doncs, es van voler impulsar les grans possibilitats evangelitzadores i catequètiques d’aquesta obra fruit de la genialitat constructiva i de la profunda fe cristiana d’Antoni
Gaudí. El papa Benet XVI, amb els seus ulls contemplatius que tot ho escrutaven, corprès per la
fascinant nau interior del temple, ho va sintetitzar exemplarment en la seva homilia en dir-nos
que Gaudí va dur a terme la seva obra inspirant-se en tres llibres: el llibre de la natura, el llibre
de la Sagrada Escriptura i el llibre de la litúrgia. A la bella celebració d’aquell 7 de novembre
de 2010 hi foren presents els dons de Déu en la natura gràcies al fet que Gaudí va fer de la
Sagrada Família un càntic de les criatures en pedra. També hi va estar present la Paraula de
Déu gràcies a les lectures proclamades i al seu comentari per mitjà del magisteri del Sant Pare.
Finalment, la litúrgia es va fer present a través d’una cerimònia que va merèixer els elogis del
P. Federico Lombardi, jesuïta i cap de premsa del Vaticà, dient que aquella celebració va ser
“l’expressió més solemne, més articulada entre l’home i Déu, que he vist durant els seus cinc
anys de pontificat”.
Acabo aquests records no sense oblidar que aquell mateix dia a la tarda va tenir lloc un entranyable acte a l’obra beneficosocial del Nen Déu. Allà vaig ser testimoni de com aquells ulls
escrutadors de Benet XVI s’emocionaven en fer-se pròxim i beneir nens i nenes discapacitats.
Si aquell matí admiràvem la bellesa i la grandiositat de l’obra de Gaudí, a la tarda, com a bon
complement, vam poder acompanyar un Sant Pare feliç de trobar-se amb els més vulnerables
de la societat, que són els amics preferits de Jesús el Crist.
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L A I M ATG E

Una visita
molt esperada
A finals del 2010, concretament
el 7 de novembre, el papa
Benet XVI va presidir l’acte de
dedicació de la Sagrada Família
i la va distingir com a Basílica
Menor. Una jornada de culte i
participació ciutadana que, per
a molts barcelonins, va suposar
el descobriment de l’interior del
temple. L’aleshores arquebisbe
de Barcelona, el cardenal Lluís
Martínez Sistach, va concelebrar,
junt amb el Sant Pare i la resta de
cardenals, l’eucaristia, cerimònia
que va ser seguida des de
l’exterior del temple per milers de
fidels en unes imatges que van
presentar al món tota la bellesa
de l’interior del temple. A partir
de llavors, la Sagrada Família va
esdevenir Basílica i es va obrir
al culte.

El papa Benet XVI
somriu als fidels congregats
a la façana del Naixement,
des d'on resà l'Àngelus.
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ARTI CLE

La Sagrada Família,
basílica
Dr. Santiago Bueno Salinas
VICARI JUDICIAL

Esdevenir basílica no és un títol genèric per a un
temple catòlic, sinó una distinció especial que vincula
directament una església a la potestat del Sant Pare.
A partir del segle xvi, els papes han concedit aquest títol
a diverses esglésies, que destaquen per la importància
i la solemnitat del seu culte

E

ls cànons 1205 a 1239
del Codi de dret canònic
regulen els llocs sagrats a
l’Església catòlica, i els
distingeix entre esglésies,
oratoris i capelles, segons
el dret d’accés als fidels,
de més a menys. Així, a les
esglésies, l’accés ha de
ser lliure per a tots els fidels catòlics (cc. 1214,
1221), les capelles només són d’accés privat, mentre
que els oratoris se situen en un punt intermedi en el
qual el lloc sagrat està constituït per a l’ús d’una comunitat particular, però als quals el superior pot permetre l’accés a d’altres fidels (c. 1223). A més, els cànons 1230-1234 distingeixen els santuaris com un
subtipus del primer grup, les esglésies.
El Codi de dret canònic promulgat el 1917 (ja no
vigent) disposava al seu cànon 1180: «Cap església
no pot rebre el títol de basílica, si no és per concessió
apostòlica o per costum immemorial, i es tindran en
compte els privilegis per un o altre capítol». Tanmateix,
el Codi de dret canònic vigent (de 1983) no esmenta les basíliques. Això és perquè es considerà que el
títol de basílica no deriva del Dret canònic universal,
sinó del Dret local propi de l’Església o diòcesi de Roma; dit altrament, la basílica no és un títol genèric per
a un temple catòlic, sinó una distinció especial que
vincula directament una església amb la potestat del
successor de sant Pere.
En efecte, en la tradició de l’Església catòlica se’n
diuen basíliques algunes esglésies (per tant, llocs de
culte del primer grup) que han rebut aquest títol especial per vinculació a l’Església romana. El mot basílica
deriva del grec βασιλεύς (rei, monarca), i a l’Imperi romà tardà reberen el nom de basílica els edificis propis
de l’administració de justícia. A partir del regnat de
Constantí I (272-337), els emperadors procuraren afavorir l’Església catòlica de diverses maneres, entre
elles, cedint-li l’ús d’aquells edificis administratius que
deixaven de tenir utilitat. Com que aquells edificis mostraven un estil constructiu propi (basilical), tant les es-

glésies reconvertides a partir d’aquells edificis com les
noves que imitaven el model conservaren l’adjectiu de
basílica, especialment a la ciutat de Roma, ja que és
aquí on el model basilical prosseguí amb més constància al llarg dels segles (sobretot perquè a la ciutat
mai no va entrar l’arquitectura gòtica).
Per aquest mateix motiu, les basíliques romanes
que provenen de l’antiguitat —i només aquestes–
reben avui el títol de basíliques majors, en les quals major no es refereix a la superfície o el volum, sinó al seu
caràcter primigeni. I, per contrast, totes les altres basíliques a l’Església catòlica són basíliques menors,
com la nostra de la Sagrada Família a Barcelona, o les
catedrals. En efecte, a partir del segle xvi els papes
concedeixen el títol de basílica a esglésies diverses
que destaquin per la importància i la solemnitat del
culte que s’hi celebra. En qualsevol cas, les catedrals
són sempre basíliques per dret propi.
Basíliques majors, a Roma, en són Sant Joan del
Laterà (que és l’autèntica catedral de Roma), Santa
Maria la Major i Sant Pau Extramurs.
La regulació canònica vigent de les basíliques es
troba al decret Domus Ecclesiæ de la Congregació
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments aprovat per sant Joan Pau II el 9 de desembre de 1989;
l’anterior regulació era de 1968.

Requisits per a la concessió del títol
Per a concedir el títol de basílica (menor), la Santa Seu
exigeix que l’església sigui dedicada pel ritus litúrgic
previst; que sigui reconeguda com a exemple d’activitat litúrgica i pastoral, i que s’hi celebrin els sagraments amb correcta preparació, amb fidelitat a les normes litúrgiques i amb
participació activa del poble
de Déu. Per tal que les celeL’ESGLÉSIA CANDIDATA
bracions siguin dignes, la
HA DE GAUDIR DE CERT
basílica ha de reunir unes diRENOM I DEVOCIÓ A LA
mensions adients i ha de
DIÒCESI, A MÉS DE TENIR
comptar amb un presbiteri
CERTA IMPORTÀNCIA
suficientment ample, en el
HISTÒRICA I VALOR
qual tots els elements de la
celebració litúrgica (altar,
ARQUITECTÒNIC

púlpit, seu del celebrant…) hi puguin tenir el lloc que
els pertoca d’acord amb les normes litúrgiques vigents; l’església candidata a basílica ha de gaudir de
cert renom i devoció a la diòcesi (per raó de la finalitat
de la seva construcció, de la veneració d’algun sant,
relíquia o imatge…), tot tenint en compte també la seva importància històrica i el seu particular valor arquitectònic i artístic; la basílica cal que compti amb el nombre suficient de sacerdots que pugui assegurar les
celebracions litúrgiques, i també ha de comptar amb
escolans, un cor i una atenció adient de la música i el
cant sagrats.
Un cop concedit el títol, l’església basilical està obligada per dret a assegurar el compliment dels requisits
que hem esmentat, i, a més, també cal que mostri una
sèrie de signes externs que recordin el vincle especial
de comunió d’aquell temple amb l’Església romana i la
Càtedra de Sant Pere. Entre els signes externs, pot
usar un escut, l’ombrel·la o conopeu, i el tintinàbul. L’escut és el propi de la basílica i pot col·locar-se a la porta principal. L’ombrel·la o conopeu està formada tradicionalment per franges verticals amb els colors

pontificis antics (groc i vermell) i també porta l’emblema propi de la basílica, i se sol col·locar en un lloc visible, i, a les
celebracions més solemnes, al presbiteri. El tintinàbul consta d’un suport vertical amb una campaneta, elaborat amb
una certa artesania també amb signes propis de la basílica; té com a finalitat cridar a l’assemblea cristiana i, amb el
conopeu, van per davant del clergat a les processons.

Solemnitat del culte
També per a recordar el vincle amb l’Església romana, la
normativa insisteix que a les basíliques es puguin cantar en
llatí almenys el credo i el parenostre, per tal que els fidels
forasters s’hi trobin acollits. I caldrà també que s’hi celebrin
de manera especial la festa de la Càtedra de Sant Pere
(22 de febrer), la solemnitat de Sant Pere i Sant Pau (29
de juny), i l’aniversari de l’elecció o de l’inici del ministeri
pastoral del papa.
Per últim, les basíliques tenen alguns privilegis davant
d’altres esglésies, com un cert dret de precedència (però
no sobre la catedral), i que el rector de la basílica, sobre
l’hàbit o el vestit talar, pugui dur una mussolina de seda negra amb orles, rivets i botons de color vermell.
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10 A N Y S D E L I T Ú R G I A
ACTES LITÚRGICS

Una basílica
plena de vida
Mn. Josep M. Turull
RECTOR DE LA BASÍLICA DE
LA SAGRADA FAMÍLIA

En aquests 10 anys el temple
ha estat espai de lloança, d'acció
de gràcies i de pau

D

es que es va celebrar
la primera missa a la
capella de Sant Josep
fins al 2010, la vida
litúrgica i celebrativa
de la Sagrada Família
es va concentrar en la seva cripta, llevat
de comptades ocasions en les quals
es tenia alguna celebració a pla del
temple, però sempre amb un to puntual
i provisional.
El 7 de novembre de 2010, amb
la dedicació de la Sagrada Família i
l’elevació a la categoria de Basílica per
part del papa Benet XVI, la vida del
temple va canviar radicalment. La vida
litúrgica de la cripta va seguir ben viva i en
augment, però la Basílica va començar a
acollir amb força les celebracions per a
les quals l’havia somniat Antoni Gaudí.
El seu somni començava a ser realitat.
Aquell dia, com Gaudí volia, no només va
començar a arribar gent d’arreu a gaudir
de la Sagrada Família, sinó que també
va arribar a les cases de tot el món amb
la magnífica retransmissió televisiva
de la celebració. Una església per a
tot el món i tot el món dins d’aquesta
esplèndida església!
Va ser l’inici d’una singladura en
la qual la Sagrada Família ha anat
avançant cada vegada amb més força.
Ja la primera missa que s’hi va celebrar
després de la dedicació, la d’acció de
gràcies el dia 18 de desembre del
mateix 2010, la Basílica es va omplir
fins a vessar de fidels de tots els racons
de l’arxidiòcesi que tenien unes ganes
immenses de viure-la celebrativament.

07/11/2010
El papa Benet XVI
en obrir per primera
vegada la porta
principal de la
Basílica.
© Agustí Codinach
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Es va voler que tota l’arxidiòcesi
participés de les celebracions de la
Sagrada Família i, per això, es van anar
organitzant misses diverses per a àmbits
diversos: hi van passar les diferents
zones pastorals, hi van participar els
donants del Fons Comú Diocesà, es
van acollir les Confraries i Germandats...
La Sagrada Família ha estat
anomenada “la catedral dels pobres”, i
això també s’ha notat després de la seva
dedicació, ja que una de les celebracions
més multitudinàries que hi ha hagut
ha estat una missa que va aplegar els
voluntaris de Càritas de tot Catalunya,
i també ha acollit la celebració dels 75
anys de vida de Càritas de l’arxidiòcesi
de Barcelona.
Conscients de l’immens potencial
catequètic de la Basílica, s’hi han celebrat
diverses eucaristies dedicades als
catequistes i als infants que participen
en la catequesi de les parròquies i, és
clar, també als seus pares.
Una basílica en creixement com és
la Sagrada Família és lògic que sintonitzi
molt amb els joves que també estan en
etapa de creixement. S’hi van celebrar
les eucaristies amb el jovent de tot
Europa que va venir a Barcelona com a
pas previ a la participació en la Jornada
Mundial de la Joventut a Madrid el
2011. Unes celebracions veritablement
internacionals i jovials, com és propi de
la joventut. I, des del 2017, la Basílica

acull l’inici de la quaresma del cardenal
Joan Josep Omella amb els joves de
l’arxidiòcesi en la celebració anomenada
“Sent la Creu”.
Al llarg de tots aquests anys, la
Basílica ha estat el lloc adient per a
les celebracions d’ordenació. Hi ha
tingut lloc l’ordenació dels bisbes Sergi
Gordo i Antoni Vadell (09/09/2017)
i s’hi han ordenat 30 preveres i 27
diaques, majoritàriament del seminari
de Barcelona.
La celebració de l’aniversari de la
dedicació de la Basílica sempre s’ha
fet de manera festiva. Els primers anys
va permetre reunir prop de set-cents
cantaires que acompanyessin les misses,
fent-nos experimentar el so tan peculiar
que Gaudí va pensar amb una massa
tan gran de cantaires i a tanta alçada.
També va tenir lloc en una d’aquestes
celebracions l’aixecada d’uns castells
humans dins de la nau, anunciant les
torres centrals de la Basílica que, en
aquells moments, avançaven amb força
ben enlaire.
L’any 2015, i amb motiu del cinquè
aniversari de la dedicació, va tenir lloc la
benedicció de la sagristia de la Basílica
per part del cardenal Lluís Martínez
Sistach (8/11/2015). Va ser un moment
molt significatiu, ja que, tot i que es veu
poc, és un element molt important en
la preparació de les celebracions a la
Basílica.

01

18/12/2010
Primera eucaristia
d'acció de gràcies
coincidint amb el
Dia de la Família.
02

19/03/2011
Missa de la festivitat
de Sant Josep, en la
qual es van ordenar
tres nous preveres.

04

03

17/04/2011
Benedicció de rams
dins la nau, un acte
que va reunir més
de 4.500 fidels.

05

04

13-15/08/2011
El cardenal Sistach
durant les misses
prèvies a la Jornada
Mundial de la Joventut.
05

06/11/2011
L'Escolania de
Montserrat a la missa
del primer aniversari
de la dedicació.

02
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10 A N Y S D E L I T Ú R G I A
Per a les eucaristies, s’ha anat
realitzant tot l’aixovar litúrgic propi.
Alguns elements han estat oferts com
a regals: va començar el mateix papa
Benet XVI amb el calze i la casulla, i les
dalmàtiques daurades el mateix dia de
la dedicació, i després va arribar el calze
daurat del Sr. Pallerols, amic personal del
papa Francesc. Després es van realitzar
les casulles d’inspiració gaudiniana per
a les grans celebracions i també les que
s’usen a la resta de misses. Tot això es
va conservant en la sagristia.
Les voltes de la nau han acollit, al
llarg d’aquest temps, esdeveniments
diocesans ben importants, com ara
el comiat del cardenal Lluís Martínez
Sistach a l’hora de passar a emèrit i
també la missa d’acolliment del nou
arquebisbe de Barcelona, monsenyor
Joan Josep Omella, tot això a finals
del 2015. També s’hi va celebrar el
comiat del bisbe Sebastià Taltavull en
anar nomenat bisbe de la diòcesi de
Mallorca.
Hi han tingut ressò celebracions de
caire internacional com la cloenda del
Congrés Internacional de Pastoral de
les Grans Ciutats, així com la missa de
cloenda del simposi que el Consell de
Conferències Episcopals d’Europa havia
organitzat a Barcelona (30/03/2017).
01

03

02

04

05
01

17-18/05/2012
Montserrat Caballé
en la Sessió de l'Atri
dels Gentils: poesia i
música a la Basílica.
02

20/10/2012
Trobada de
voluntaris de Càritas,
sempre al costat
dels més pobres.
03

25/11/2014
Cloenda del Congrés
Internacional
de Pastoral de les
Grans Ciutats.
04

22/02/2015
Els infants de
la catequesi de
l’arxidiòcesi i els
seus catequistes.
05

27/04/2015
Solemne funeral
per l'accident aeri
dels Alps.
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Una celebració sempre important
ha estat la de la festa de la Sagrada
Família, que és la titular del temple, al
bell mig de les festes nadalenques. Ha
estat un moment per pregar per totes
les famílies, perquè siguin cada vegada
més a imatge de la família de Jesús,
Maria i Josep, i això s’ha fet sempre en
coordinació amb la delegació diocesana
de la pastoral familiar. En una ocasió,
aquesta celebració es va fer en connexió
amb el papa al Vaticà i també amb les
basíliques de Natzaret i de Loreto.
Antoni Gaudí volgué treure fora els
retaules que hi havia habitualment dins
de les esglésies, i per això va pensar en
unes façanes exteriors que fossin com
autèntics i enormes retaules a la vista de
tothom, perquè tots els qui hi passessin
per davant se sentissin interpel·lats i
poguessin iniciar un procés d’entrada
física i espiritual a l’església. En aquesta
línia es va celebrar l’Atri dels Gentils a la
Basílica (17/05/2012). També s’hi han
celebrat diverses meditacions bíbliques
acompanyades de música per entendre
i copsar millor el sentit de l’obra insigne
de Gaudí (29/11/2017).
Per a l’arquitecte de la Sagrada
Família, la música havia de ser un
element fonamental, ja que té una força
enorme per fer participar del misteri
que se celebra en el temple. En les
primeres celebracions hi van participar
corals diverses, tant de la parròquia de
la Sagrada Família com de diverses

02

03

02
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27/12/2015
Primera celebració
a la Sagrada Família
de l’arquebisbe de
Barcelona, monsenyor
Omella.

08/11/2015
Benedicció de
la sagristia en el
V aniversari de la
dedicació.

03

04

05/03/2017
Missa "Sent la Creu"
de Lampedusa,
prèviament beneïda
pel papa Francesc.

30/03/2017
Missa de cloenda del
Simposi del Consell
de Conferències
Episcopals d'Europa.

UNA CELEBRACIÓ SEMPRE
IMPORTANT HA ESTAT
LA DE LA FESTA DE LA
SAGRADA FAMÍLIA, QUE ÉS
LA TITULAR DEL TEMPLE,
AL BELL MIG DE LES
FESTES NADALENQUES
04
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10 A N Y S D E L I T Ú R G I A
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03

localitats de l’arxidiòcesi. De mica en
mica es va anar establint com a habitual
el Cor Francesc Valls en totes les grans
celebracions, el qual, juntament amb
l’organista Juan de la Rubia, ha garantit
una qualitat musical excel·lent en totes
les misses. També la música ha tingut
un paper molt important en els concerts
que s’hi han celebrat, sempre centrats
en la música sacra. Ben significativa
va ser la Trobada Mundial de Pueri
Cantores (15/07/2018) i també la
representació del Misteri de la Selva
(22/09/2019).
La tristesa també ha estat acollida
a la Basílica, per omplir-la d’esperança
cristiana en la pregària. Hi va tenir lloc
el funeral per les víctimes de l’accident
aeri als Alps (27/04/2015), també per
les víctimes dels atemptats a la Rambla
de Barcelona i Cambrils (20/08/2017),
i pels difunts provocats per la pandèmia
de la COVID-19 (26/07/2020).
Ha estat el lloc adient, atesa la seva
amplitud, per acollir les beatificacions
que s’han celebrat a la nostra
arxidiòcesi: la dels màrtirs claretians
(21/10/2017), la dels màrtirs de les
congregacions de Sant Pere Ad Vincula,
de les Germanes Caputxines de la
Mare del Diví Pastor i de les Germanes
Franciscanes dels Sagrats Cors
(10/11/2018) i, finalment, coincidint
amb el X aniversari de la dedicació de
la Basílica, la beatificació del jove Joan
Roig i Diggle.
Després d’uns primers anys centrats en les celebracions de caràcter
excepcional, el 9 de juliol de 2017
es va començar el culte habitual a la
Basílica amb la celebració de la missa
internacional cada diumenge i festiu a les
9 del matí. Ràpidament va consolidarse com una de les misses amb més
participants de la ciutat, omplint ben
aviat tot l’aforament previst i conduint
a la celebració d’una segona missa
internacional cada setmana, en aquesta
ocasió els dissabtes al vespre.

01

09/07/2017
S'inicien les misses
internacionals de
manera habitual, els
diumenges al matí.
02

20/08/2017
Els reis d'Espanya
i el president de
Portugal en el funeral
pels atemptats de
Barcelona i Cambrils.
03

09/09/2017
Missa d'ordenació
dels nous bisbes
Mons. Sergi Gordo i
Mons. Antoni Vadell.
04

29/11/2017
La Setmana de la
Bíblia va proposar
una meditació sobre
bíblia i art.
05

15/07/2018
Congrés
Internacional de
Pueri Cantores, amb
més de 3.000 joves
veus de tot el món.

04
05

ATESA LA SEVA
AMPLITUD, TAMBÉ HA
ESTAT EL LLOC ADIENT
PER ACOLLIR LES
BEATIFICACIONS DE LA
NOSTRA ARXIDIÒCESI
02
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01

Des del moment de la seva dedicació, i reprenent les ja tradicionals
celebracions que es feien només a
l’exterior, una de les celebracions més
significatives ha estat la benedicció i la
missa de Rams, duta a terme tant dins
com fora de la Basílica, amb una gran
participació d’infants i famílies de la
ciutat de Barcelona.
Per donar un nou impuls a tota la
tasca pastoral de la Sagrada Família, el
29 de setembre de 2018 va prendre
possessió com a rector de la parròquia
i la Basílica Mn. Josep M. Turull i
Garriga, que, des del 2011, havia
estat l’encarregat de les celebracions
litúrgiques a la Basílica. Aquest impuls
es va notar en l’inici de la celebració de
la Missa del Pollet la vigília de Nadal
d’aquell mateix any (24/12/2018) i de
la celebració per primera vegada a la
Basílica dels actes més destacats de la
Setmana Santa de l’any següent: Missa
de la Cena del Senyor el Dijous Sant,
celebració de la passió i viacrucis a la
façana de la Passió el Divendres Sant,
Vetlla Pasqual.
La devoció a l’eucaristia, que va
portar Gaudí a representar-la dins i
fora del temple, ha tingut també un
lloc especial amb la trobada de tots els
adoradors eucarístics de l’arquebisbat
en una vetlla a la Basílica que va
continuar amb l’adoració nocturna fins
l’endemà a la cripta (22/06/2019).

02

03

01

29/09/2018
Mossèn Josep Maria
Turull, nou rector de
la Basílica, abraçant
mossèn Lluís Bonet,
rector sortint.
02

24/12/2018
Primera celebració a
la Basílica de la Missa
del Pollet, tradicional
per Nadal.
03

22/09/2019
Representació del
Misteri de la Selva,
el drama sacre més
antic d’Europa.
04

26/07/2020
Solemnitat a la Missa
pels difunts amb les
mesures de seguretat
de la COVID-19.
0

05
05

07/11/2020
Missa
commemorativa
dels 10 anys de
la dedicació i
beatificació de Joan
Roig i Diggle.

04

05
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VISQUÉREM UNA ESPECIAL
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA,
UNA LITÚRGIA MEDITADA
I CUROSA, AGOMBOLADA
PER 800 CANTAIRES DE
BEN DIVERSES EDATS I
PROCEDÈNCIES

amb els concentrats a la plaça de la Catedral i als
carrers veïns. Era un bon preludi. Començava una
visita important per a l’Església de Barcelona, per
a la de Catalunya, també per a la ciutat. Ho és encara. La basílica de la Sagrada Família ha esdevingut una icona de referència de l’Església catòlica,
un símbol de Barcelona, especialment significativa per als creients com a resposta de fe des de la
modernitat —llibre de la natura, llibre de l’Escriptura i llibre de la litúrgia, com desitjava Antoni Gaudí— i també per a moltes persones com a referent
cultural identificador.
© Vatican Media

CRÒNICA

“Ens ha agradat i
ens hem agradat”
Enric Puig Jofra
COORDINADOR DIOCESÀ DE LA VISITA APOSTÒLICA DE BENET XVI

El coordinador diocesà de la visita del papa Benet XVI té un record molt
viu i privilegiat d’aquelles jornades. Ell ens narra, en primera persona,
els esdevinements i l’emoció que el Sant Pare va viure abans i després
de la cerimònia de dedicació

H

a sido un día inolvidable”. Aquestes van ser les
darreres paraules que el papa Benet XVI em va
adreçar en acomiadar-me’n, abans de pujar a
l’avió que l’havia de retornar a Roma. Acabava
un dia en què l’Església que pelegrina a Barcelona, les seves diverses famílies i sensibilitats espirituals, visualització de la comunitat dels creients,
va entrar en la mirada del Sant Pare, del successor de Pere, signe d’unitat eclesial, i també en la visió del món que
seguia l’esdeveniment pels mitjans de comunicació, especialment la
televisió. S’acreditaren 2.300 periodistes i l’audiència potencial estimada fou de 150.000.000 de persones. Acabava un dia que era
culminació i resposta col·lectiva d’acolliment a la invitació que el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, havia fet avinent al Sant Pare.
El vespre abans, tot just arribat a l’edifici del bisbat, on l’esperaven
milers de persones, assabentat d’aquesta presència, Benet XVI demanà que obrissin les portes del balcó per saludar la multitud, trencant el guió previst, que no contemplava aquest contacte improvisat
20
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01

Visita del Sant
Pare a la Fundació
Nen Déu.
02

El pare Enric Puig,
coordinador
de la visita del Sant
Pare a Barcelona,
saludant Benet
XVI.

Arribada al temple
El Sant Pare, en arribar al portal de la Glòria, davant
la porta coneguda com la del Parenostre, demanà
amb un gest que fos oberta i, mentre les portes
deixaven veure’n l’interior, aturà la processó d’acòlits, diaques i preveres, bisbes i cardenals concelebrants que en nombre d’uns 1.200 el precedien. Situat a l’inici de la nau del temple, mostrada en tota
la magnificència, restà immòbil, corprès pel que els
seus ulls veien: les dimensions del temple, la seva
harmonia estructural, els jocs de llums... S’aturà per
contemplar-ho, i la processó també.
Visquérem, a l’interior, una especial celebració
de l’eucaristia, una litúrgia meditada i curosa, amb
la incorporació del ritual propi de la dedicació d’una
església, agombolada per 800 cantaires de ben diverses edats i procedències. Acabà amb la pregària de l’Àngelus des de la façana del Naixement,
participada pels assistents amb fervorosa emoció
i per milions de persones que ho van seguir per televisió, arreu del món, des del senyal oficial de l’esdeveniment, produït per TV3.

La visita de la
tarda a l’obra
beneficosocial
Nen Déu ens
mostrà un Sant
Pare més proper,
envoltat d’afecte i
agraïment”

02

Amb els més vulnerables
A la tarda, la visita a l’obra beneficosocial Nen Déu
esdevingué una bona mostra de l’interès i de l’afecte del Sant Pare per la tasca de totes les institucions que, com aquesta, adrecen els esforços
als que més ho necessiten, un testimoni social del
compromís de l’Església amb els més vulnerables.
Saludà i conversà amb els infants i adolescents
acollits i amb els seus pares, amb les religioses i els
educadors, que li mostraren afecte i agraïment. Conegué el dia a dia de la institució i els sentiments
personals pels parlaments d’un noi i una noia, beneficiaris d’aquest servei d’Església.
Fou, sens dubte, un programa equilibrat: fe, esperança i caritat. La munió de persones implicades
ho va fer possible. Professionals de multitud de
sectors, abocats a les seves funcions. Voluntaris
© Vatican Media
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que assumiren tasques ben dispars, realitzades amb il·lusió i empenta. L’equip diocesà que
preparà acuradament la visita i en coordinà els
diversos moments i aspectes amb un lliurament generós; les autoritats eclesials i civils,
que col·laboraren amb desig de bona entesa;
les diverses forces de seguretat, que vetllaren
per la tranquil·litat de la multitud de persones
que, des de la fe, des d’una actitud de recerca
o des de la curiositat, s’aproparen a Benet XVI
tot omplint la basílica (6.500 persones), també
des d’un bon nombre de carrers, fins a 36.000
cadires, i la plaça Monumental propera, que
acollí unes 15.000 persones.
L’abocament dels fidels i l’acolliment de la
ciutadania hi contribuí, així com la col·laboració
institucional i, especialment, l’actitud del papa.
El sentírem proper i ens hi feu sentir a prop.
Com recollia un blog dies després, tot valorant
la visita i fent seu un sentiment generalitzat:
“Ens ha agradat i ens hem agradat”. Actualitzar el record d’aquella jornada en el seu desè
aniversari ens referma en la valoració del papa: “Ha sido un día inolvidable”. Moltes persones el recordem amb afecte i agraïment. Així,
inoblidable.

A CTU A L ITAT

Un estel per a
la Mare de Déu
Jordi Faulí
ARQUITECTE DIRECTOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA

La Junta Constructora ha decidit tenir acabada la
torre de la Mare de Déu a finals de l’any vinent,
amb la construcció del seu terminal

L'OBRA DEL 2021
L'estel

La construcció del terminal de
la torre de la Mare de Déu serà
el principal objectiu del 2021.

És una estrella lluminosa,
resplendent, símbol de
Maria com a mare de
Jesús. Té un diàmetre de
7,5 metres i un total de 12
puntes. Totes les cares
són de vidre texturat i està
il·luminada des de dins.

ALÇÀRIA DE LA TORRE

138 m

COTA D’ARRENCADA
DE LA TORRE

50 m

A

bans de l’aturada de les
obres el mes de març s’havia acabat el cos important
de la torre de la Mare de
Déu, a l’absis: catorze costats parabòlics d’uns 65
metres d’altura, amb un total de 812 finestres triangulars, construïts amb panells
de pedra tesada. En la unió
dels catorze costats se situen uns elements sortints d’aresta de granit blavós que evoquen el mantell de la Mare de Déu. A l’interior, la torre és
un gran espai buit d’uns seixanta metres d’altura, que recull
la claror solar i l’acondueix cap a la gran lluerna o claraboia hiperbòlica del damunt del presbiteri. Actualment la torre
és a 112,85 metres d’altura, i arribarà fins als 138 metres.
Per sobre del que ara hi ha construït s’aixecarà el terminal que coronarà la torre, d’uns vint-i-cinc metres. Els terminals de les divuit torres de la Sagrada Família contenen símbols que representen la dedicació de cada una. El de la torre
de la Mare de Déu contindrà dos elements identificadors de
Maria: un estel i una corona de dotze estrelles.

DIÀMETRE
DE LA TORRE

18,80 m

Els dos primers elements tindran la forma d’hiperboloide, geometria que Gaudí utilitza en molts dels projectes de
futur que definí en maquetes de guix, en elements tan diferents com lluernes, llanternes, pinacles o capitells.

ALÇÀRIA DEL TERMINAL

25 m

La llanterna

1. La corona
L’hiperboloide de pedra que configura la corona recull a la
base els catorze costats parabòlics de la torre i acaba en
dotze puntes que suportaran les dotze estrelles de la corona de la Mare de Déu. Per dins contindrà la cúpula que clou
l’espai interior de la torre. La cúpula serà recoberta de ceràmica de tons blanquinosos i acabarà en un òcul circular o
claraboia a la part superior per a l’entrada de claror.
Per l’exterior, la corona de pedra conté uns relleus romboïdals, de tons blanquinosos, groguencs i daurats, que creixen de la part més baixa a la més alta i enllacen els catorze
costats de la torre amb les dotze estrelles. Els relleus situats
en els quatre eixos dibuixen una abstracta M de Maria. Al damunt de les dotze punxes de pedra amb què acaba aquest
element se situen, com suspeses a l’aire, les dotze estrelles
de la corona, de ferro forjat. Són la mateixa forma geomètrica de l’estel superior: uns dodecaedres estrellats definits per
arestes d’acer. Tres suports de forja suporten delicadament
cada estel al damunt de la punxa de pedra. Les punxes de
pedra i els estels tenen una altura variable perquè se situen
en un pla orientat cap al centre de la Creu que culminarà la
torre de Jesucrist. Així, aquest element de la torre de l’absis
mira cap a la Creu, cap a Jesús, de la mateixa manera que

Les indicacions de Gaudí per al terminal
En plànols publicats en temps de Gaudí s’aprecia una estrella al capdamunt de la torre. Poc després de la seva mort, l’arquitecte deixeble de Gaudí Isidre Puig Boada la descriu en
el seu llibre sobre la Sagrada Família editat el 1929: “El cimbori o cúpula de l’absis va dedicat a la Mare de Déu, segons
la tradició bizantina, i és coronat per una estrella lluminosa,
Stella Matutina.” (Isidre Puig Boada. El Temple de la Sagrada Família. Editorial Barcino, Barcelona, 1929, pàg. 106).
Anys després, els arquitectes directors deixebles de
Gaudí dibuixaran sota l’estel una corona de dotze estrelles, símbol de la Mare de Déu esmentat a l’Apocalipsi: “Llavors aparegué al cel un gran senyal: una dona vestida amb
el sol, que tenia la lluna sota els peus i duia al cap una corona de dotze estrelles.” (Ap, 12,1). L’estel i la corona protagonitzaran el terminal de la torre, que es compondrà de
tres parts: corona, llanterna i estel, tal com ara ens disposem a descriure.

Correspon a la part del
mig del terminal i fa 18
metres d'alçària. Definida
per la geometria
d'un hiperboloide, acaba
en tres braços que
sostenen l'estrella.
Tota la seva superfície
exterior serà de trencadís
de tons blaus i blancs.

COTA DE LA BASE
DEL TERMINAL

112, 85 m

IL·LUMINACIÓ
L'estrella és de vidre
amb una estructura
d'acer inoxidable a les
arestes. De dia els vidres
estaran il·luminats pel
sol; de nit, la claror
sorgirà de l'interior.

La corona
Pètria i d'uns 6 metres
d'alçada, conté 12
estrelles de forja a dalt de
tot. Expressa que Maria
és la mare de Jesús i de
l'Església, i Reina del Cel.

EL CIMBORI O CÚPULA
DE L’ABSIS VA DEDICAT
A LA MARE DE DÉU,
SEGONS LA TRADICIÓ
BIZANTINA. SERÀ
CORONAT PER UNA
ESTRELLA LLUMINOSA,
L'ESTEL DEL MATÍ
22
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EL TERMINAL
ENCIMBELLARÀ
L'ESTEL, QUE RESTARÀ
LLUMINÓS I COM
INGRÀVID AL CEL
DE BARCELONA DURANT
EL DIA I EN LA FOSCOR
DE LA NIT

les obertures dels poliedres dels evangelistes i de les torres
dels apòstols també s’hi orienten per encabir els focus que
la il·luminaran. La corona es construirà amb la mateixa tècnica que la part de torre construïda: panells de pedra tesada,
premuntats en el taller extern del temple a Galera.

superior, on la llanterna s’obre en tres punxes, per suportar
l’estel d’una manera lleugera i gràcil, mitjançant tres reduïts
cilindres d’acer que contindran a l’interior el pas dels cables
per a la il·luminació de l’estel. La llanterna es fabricarà al taller en dues peces de formigó armat, recobertes de trencadís artístic de gres ceràmic. Colors blavosos, també per evocar el mantell, seran més foscos a la base i s’aniran aclarint
cap a dalt fins al blanc, sota els suports de l’estel.

2. Llanterna de suport de l’estel
De dins de la corona de pedra sorgirà un esvelt element de
divuit metres d’alçària en forma d’hiperboloide per suportar
i enlairar l’estel, i també com a llanterna que recull la claror
solar per aconduir-la a l’interior de la torre a través de l’òcul
superior de la cúpula. La llanterna s’eixarranca a la base seguint la forma de l’hiperboloide, a fi de recolzar-se a la torre
en sis potes. Obertures triangulars i romboïdals de la superfície proporcionen claror a l’interior i s’enfilen cap a la part

Alçat i secció
del terminal.
Notes:

01

CENTRE ESTEL

POSICIÓ COLLARÍ FUST

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

02

01
POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

02

Els poliedres
estrellats,
penjant a l’estudi
de Gaudí.
Rev.

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

03

Data

03

Prototip a
escala real
d’una punta
de l’estel.
P-223
Dibuixat

N. Projecte
Projecte

TERMINAL MARE DE DÉU

POSICIÓ REGISTRES INST. FUST

Col·laborador

Una de les
dotze estrelles
de la corona, amb
els seus suports.

3. L’estel
En una de les fotografies de l’estudi de Gaudí s’hi veuen penjades del sostre una sèrie d’estrelles, poliedres estrellats. Una
d’elles és l’estel que coronarà la torre: un dodecaedre estrellat.
És a dir, un dodecaedre (poliedre de dotze costats pentagonals) amb una punta d’estrella piramidal que sorgeix de cada
costat. En els textos dels anys vint es parla d’una estrella “lluminosa”, per tant, que dona llum. Per això l’estrella serà de vidre amb una estructura d’acer inoxidable a les arestes —acabada amb un tractament superficial que li dona un aspecte
similar al ferro forjat— i amb uns llums situats a l’interior en el
nucli. Perquè, tant si és de dia com de nit, es distingeixin els
plans de les puntes d’estrella, el vidre és texturat amb relleus
per tal que les cares adquireixin cos.
L’estel contindrà la instal·lació necessària per resistir i
aconduir l’impacte dels llamps i els punts de suport per als
escaladors que atenguin el seu manteniment futur. De dia,
els vidres estaran il·luminats pel sol, i, de nit, per la claror que
sorgirà de l’interior. Cada una de les puntes farà 2,80 metres i el diàmetre màxim de l’estel serà de 7,50 metres, la
distància base de les amplades i les altures de les naus de
la Basílica. S’ha produït el prototip a escala i amb materials
reals d’una de les dotze puntes de l’estrella, que va ser presentat durant les Jornades de Portes Obertes del setembre
passat i que ha superat les proves de resistència i de durabilitat previstes.
Ara ja es pot apreciar com la torre puja amb decisió cap
amunt amb perfil esvelt i delicat. Al damunt, el terminal encara més esvelt encimbellarà l’estel, que restarà lluminós i
com ingràvid al cel de Barcelona durant el dia i en la foscor de la nit.
Programa
Actualment s’han reiniciat tots els treballs necessaris per assolir la construcció del terminal durant l’any vinent, tant de
fabricació com de realització de premuntatges al taller de
Galera. En el primer trimestre del 2021 es preveu que es
col·loquin a l’obra els primers panells de pedra de la corona, abans premuntats en el taller extern. Durant el tercer trimestre es posaran les dues grans peces prefabricades de
la llanterna, i, al desembre, l’estel.

COBERTA
Fase Projecte

PROJECTE EXECUTIU
PAVIMENT INF. COBERTA
Plànol

PLÀNOL GUÍA

POSICIÓ REGISTRES INST. INICI FUST

Codi Arxiu

MD-Trm-AG03_Plànol_Guia-261.dwg
Nom Vitrall

MD-Trm-AG01 Plànol Guia
Codi PDF
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DURANT EL TERCER
TRIMESTRE DE 2021
ES POSARAN LES
DUES GRANS PECES
PREFABRICADES DE
LA LLANTERNA, I, AL
DESEMBRE, FINALMENT
L’ESTEL

NÚMERO ESPECIAL

C O M U N ITAT

La il·lusió
continua intacta

R

persones de tot el món que visiten la Sagrada Família cada any, en aquest moment, s’ha reduït pràcticament a zero. Aquesta situació ens ha abocat a prendre altres decisions adreçades a ajustar les nostres
despeses a un nivell sostenible que ens permeti
mantenir un mínim d’activitat, a l’espera que els ingressos tornin a ser similars als de l’any 2019.
En aquest context, hem fet un esforç per editar
aquest número especial de la revista Temple sobre
el 10è aniversari de la seva dedicació, perquè l’ocasió s’ho mereix. Però he d’anunciar amb tristesa que
serà l’últim per ara, el darrer d’una època que es va
iniciar també un mes de novembre de 1943 després
d’haver estat set anys sense sortir a la llum a causa
de la Guerra Civil. No és un adeu, és un fins després
a l’espera que vinguin temps millors.
Mentrestant, la il·lusió continua intacta, amb el
mateix esperit que el 2010 i amb el compromís
d’acabar les obres en els propers anys.

ecordo com si fos ahir el dia
de la dedicació de la Basílica pel
Sant Pare Benet XVI. Va ser un dia
meravellós, on les emocions afloraven a una velocitat vertiginosa a
mesura que la cerimònia avançava. Els dies següents van transformar aquestes emocions en il·lusió perquè, per primer
cop, ens vam plantejar si seria possible finalitzar les
obres de construcció d’aquest magnífic temple en un
període raonablement curt de temps. I així va ser com
va néixer la data del 2026, que, a més, era coincident
amb el primer centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Sens dubte, seria el millor homenatge que podríem
fer a l’admirable arquitecte.
Malauradament, això ja no podrà ser. La pandèmia que estem patint ens ha obligat a aturar de manera dràstica la construcció del temple. El seu finançament, a través de les aportacions de milions de

"Fa més feliç donar que rebre"
(Fets dels Apòstols, 20,35)

Xavier Martínez Pérez
DIRECTOR GENERAL

ci possible que s’aixequi una església que no té punt
de comparació amb cap altra, ajudant a bastir-la amb
diners que surtin de la generositat i de l’esforç de
moltes persones, és a dir, del seu «esperit de sacrifici». D’aquesta manera, amb molts «petits» donants,
la «gran» església podrà créixer cap amunt i, finalment, acabar-se.

Els deixebles de Gaudí J. F. Ràfols i I. Puig-Boada
refereixen una frase del mestre: «El temple de la
Sagrada Família el fa el poble, i per això s’hi emmiralla la seva manera de ser». La Sagrada Família és una església del poble per dues raons: a) el
poble es retroba en la seva construcció, la sent com
a cosa pròpia, s’identifica amb la seva gosadia i la
seva grandiositat, els seus mil detalls i les seves
perspectives canviants, i b) el poble ha de ser qui fa-

Reflexió aplicada del Dr. Armand Puig.
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