La Sagrada Família que veurà el papa
Dm, 6/07/2010 per Catalunya Religió

(Carla Herrero-Jordi Llisterri / CR). Si ha un guia de luxe per fer una visita al
Temple de la Sagrada Família de Barcelona és mossèn Lluís Bonet. És rector de la
parròquia des de fa 17 anys, fill d'un arquitecte deixeble de Gaudí, i germà de
l'actual arquitecte director de les obres. Lluís Bonet va acompanyar fa uns dies a
CatalunyaReligió a l'interior del temple. És la nau que consagrarà el papa.
Una de les activitats a la que ha dedicat més esforços els darrers anys mossèn
Bonet és a concebre el simbolisme dels vitralls de la nau central, decidir que hi ha
d’haver en cada vitrall. Gaudí va deixar algunes indicacions generals, que ara les
ha anat concretant i que està realitzant el vitraller Joan Vila-Grau. Ja es poden
veure i estaran a punt per la visita de Benet XVI els vitralls del creuer (on hi ha
representades les diòcesis catalanes) i els del darrera l’altar. La resta, estan
perfectament planificats i detallats, pendents de la seva realització.
A més, Lluís Bonet explica com va concebre Antoni Gaudí tota la nau central i
quins elements i símbols hi utilitza. Presenta així la catequesi de pedra enmig de la
ciutat que volia fer Gaudí. Finalment, el rector de la Sagrada Família fa una
explicació de la façana de la Gloria, pendent de construir i de la qual ara només es
pot veure la porta principal del temple realitzada per l’escultor Josep M.
Subirachs.
Mossèn Bonet es mou per tots els racons del temple, i no para de rebre visites que
volen tenir un avanç de com lluirà la nau central el 7 de novembre. Ho fa amb
entusiasme i sembla que li hagi explicat el mateix Gaudí. Ho podeu veure en
aquest vídeo i el que avançàvem fa uns dies sobre l'interior del temple.
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