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Presentació
La Basílica de la Sagrada Família
La Sagrada Família és una basílica catòlica iniciada el 19 de març de 1882 a
partir del projecte de l'arquitecte Francesc de Paula del Villar (1828-1901). A
final de 1883 es va encarregar a Antoni Gaudí (1852-1926) la continuació de les
obres, tasca que no va deixar fins a la seva mort. A partir d'aleshores, diversos
arquitectes han continuat l'obra seguint la idea original de Gaudí.
que ha esdevingut un símbol de
Barcelona al món. La Basílica està situada al districte de l'Eixample de la ciutat.
La seva riquesa en simbologia així com la seva revolucionària estructura la fan
deriven les curioses formes que adopta el temple, amb columnes inclinades i
voltes hiperbòliques. La finalització de la construcció està prevista per al 2026.
La Sagrada Família va ser dedicada al culte i declarada basílica pel Sant Pare
Benet XVI el 7 de novembre de 2010.

substitució de Jordi Bonet, qui el va ocupar durant vint-i-cinc anys.
.

La simbologia, el sentit més pur de la Sagrada Família
La Basílica de la Sagrada Família és un resum en pedra de la fe cristiana.
Si entra un cristià al temple, hi reconeixerà els referents cristians i catòlics.
Per contra, si qui hi entra professa una altra religió o no en té, entendrà
com la que està en construcció, expressa la fe en un sol Déu, que és Pare,
Fill i Esperit Sant.
La planta de la Basílica é
arquitecte
Francesc de Paula del Villar en el projecte inicial, habitua
gòtica. La Sagrada Família consta de tres façanes monumentals: Façana de
la Glòria, la principal, als peus de la creu, i les dues altres, la de Naixement i
la de la Passió, als braços de la creu o transseptes. Al capdemunt de la
creu se s
la de la cripta i set capelles.
Les torres

Gaudí proposà un conjunt de divuit torres, amb les dotze més baixes a les
metres i que
representen els apòstols) i les sis més altes al centre, en una estructura

Façana del Naixement.
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piramidal que reflecteix la jerarquia del seu simbolisme.
alta serà la del creuer, que representarà Jesucrist i arribarà a 172,5 metres
hi haurà quatre torres de 135 metres que
representaran els quatre
uns 130 metres
e Déu. Les divuit torres formaran un
conjunt plàstic extraordinari, canviant segons el punt de vista i amb
Jesucrist.
Les Façanes

A cada una de les tres grans façanes hi haurà un nàrtex monumental,
diferent per a cada una. El conjunt es completarà amb quatre construccions
, i a la
banda sud, i als dos costats de la façana principal, la capella del baptisteri i
la del Santíssim i la Penitència.
Les tres façanes i aquestes quatre construccions estaran unides per un
ampli pas cobert i amb doble façana anomenat per Gaudí claustre, que
tindrà un ús semblant al dels claustres traidicionals (espai per a processons,
caminar i meditar), aillarà la nau del soroll del carrer i permetrà circular
construcció a una altra sense passar per dins de les naus.

Portes del Pare Nostre, façana de la Glòria.
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La Sagrada Família en xifres
Començament de les obres

1882, per Francesc de Paula del Villar

Antoni Gaudí, Arquitecte del
Temple

1883 - 1926

Arquitecte director actual

Jordi Faulí

Superfície del temple

4.500 m²

Capacitat

4.500 persones

Nombre visitants 2013

3.176.970 persones

Nombre final de torres

18

Nombre actual de torres

8

% del temple acabat

70%

Alçària màxima un cop acabada

172,5 metres

Alçària màxima actual

112 m (torres centrals façana de la
Passió)

Nombre actual de façanes

2 (Naixement i Passió)

Patrimoni de la Unesco
(cripta i façana Naixement)

2005

La nau central té 45m.

ària.

El Temple Expiatori
Construïda sota el concepte de temple expiatori, la Sagrada Família es
finança a partir de donatius, que inclouen actualment les entrades de
turisme, cosa que ha provocat que les aportacions marquessin el ritme de

construcció. Tanmateix, des de la dècada dels noranta l'afluència de
visitants i el gran renom arreu del món han fet canviar la situació econòmica
i les obres han pres una forta embranzida.

«El Temple Expiatori de la Sagrada
És una obra que està a les mans de
Déu i en la voluntat del poble»
Antoni Gaudí

El Temple Expiatori de la Sagrada Família està gestionat per una fundació
canònica, la finalitat fundacional és l'administració dels pressupostos i
l'execució del projecte de construcció d'un temple dedicat a la Sagrada
Família, seguint fidelment les directrius d'Antoni Gaudí.
President nat és
Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona.
fons econòmics.

El temple es finança de forma privada.
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Qui ens visita?

es van registrar 3.176.970 visites al temple.
Els primers 6 mesos de l any 2015 hem rebut 1.700.000 visitants.

6

«
fem»
Antoni Gaudí

I durant en els mesos d estiu, temporada que rebem més visitants, han
ny anterior.

s anys.
Els visitants de públic espanyol representen el 23%, del qual, un 5%
aproximadament són catalans. Una de les nacionalitats que més ens visiten
després de l espanyola és l americana.
Pel que fa al visitant asiàtic, el 5,

El públic habitual és d'origen europeu.

Top 5 nacionalitats visitants de la Sagrada Família
Estat Espanyol

23%

Estats Únits

12%

França

10%

Itàlia

6%

Regne Unit

6%
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En construcció

Jordi Faulí (Barcelona, 1959) va estudiar arquitectura a Barcelona. El 1990
oficina tècnica de la Sagrada Família. Primer
com a arquitecte i després com a director adjunt, i des de fa dos anys ha
estat nomenat arquitecte director i coordinador.

«El nostre objectiu és seguir Gaudí»

Doctor Arquitecte amb una tesi sobre la continuïtat i la composició de les
columnes i voltes de la basí
temple. Faulí és la novena

x la direcció
facultativa amb els arquitectes Carles Buxadé, Ramon Ferrando i Josep
Gómez Serrano.
Col·laboradors de Gaudí

Jordi Faulí té un repte: respondre a la continuïtat del projecte de Gaudí i
encertar en la definició del projecte definitiu de noves parts. «Ho resoldrem
del temple, de la construcció i operaris.

I afegeix

la Sagrada Família és

L
construir les formes definitives. En resum, «som com uns col·laboradors de
Gaudí».
Jordi Faulí.
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Més que un edifici
«És un edifici representatiu de la ciutat i del país», apunta Faulí. La Sagrada
Família és una església que ha de tenir la qualitat arquitectònica i la
constructiva, la sensibilitat, el detall, la coloració, la textura i el simbolisme
que corresponguin al projecte i a les intencions de Gaudí. «Ho hem de fer
amb la màxima fidelitat al projecte original i al seu simbolisme», amb un
«La mateixa construcció ha
d'estar basada en un amor per l'edifici i en l'afany de col·laboració entre
tots. Tots els que hi treballem hem de saber respondre a la grandesa de
l'edifici».

70
la part arquitectònica el 2026. «Ho aconseguirem si mantenim el ritme
actual de les obres», assenyala. Tot i que mancaran molts detalls artístics.
El proper moment memorable, després de la dedicació del temple el 2010,
serà cap al 2020, quan es culmini la torre de Jesús amb la creu que la
coronarà. El conjunt harmònic de les torres donarà una gran força vertical a
«El conjunt de les divuit torres serà plàsticament extraordinari i
», afirma Faulí.

Es preveu finalitzar les obres el 2026.

Temple en construcció. Evolució
«Una obra així ha
llarga època». Antoni Gaudí

Evolució de la construcció
1866

Josep, que esdevindrà la promotora del temple.

1882

Col·locació de la primera pedra.
Paula del Villar.

1883

Antoni Gaudí e

1889

Acabament de la cripta

1892

Inici de la façana del Naixement.

1925

Acabament del primer campanar.

arquitecte del temple.

1926
1930

Acabament dels quatre campanars de la façana del Naixement.

1936 Guerra Civil. D
1954 Inici de la façana de la Passió.
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Acabament dels quatre campanars de la façana de la Passió.

1986-90 Inici de la fonamentació de les naus i col·locació de les primeres
escultures de la façana de la Passió.
1996

Inici de la construcció de les voltes de les naus.

2000

Voltes del transsepte i fonaments de la façana de la Glòria.

2010

cobert.

2014-15 En construcció el Cimaci de la façana de la Passió, la Sala

Creuer, les torres dels Evangelistes i de la Sagristia de ponent.

Cripta

1882
Primera pedra
1882-1889
Cripta

Absis

1889
Inici construcció de
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Façana del Naixement

1892
Inici de la façana del
Naixement
1930
Acabament dels
quatre campanars

Façana de la Passió

1954
Inici de la façana de
la Passió
1977
Acabament dels
quatre campanars
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Naus

1986
Fonamentació de les
naus
1996
Inici de les voltes de
les naus
2010
queda cobert

Sagristia de ponent

2014-2015
Creixement de la
Sagristia de ponent
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Estat de les obres i actual procés de projecció, per
Jordi Faulí, arquitecte director
Les torres centrals començaran a créixer ben aviat, mentre que la primera
sagristia i el frontó o cimaci de la façana de la Passió dos elements que
Gaudí definí amb detall
segons el seu projecte.
Torres centrals
se centra en el projecte de les sis torres centrals fins a la base dels seus
terminals.
Les sis torres, tot i ser diferents entre si en mesures segons el seu significat,
tenen el mateix tipus de forma apuntada i parabòlica generada per
paraboloides grans i esvelts que conformen els diferents costats o facetes.
executiu de les torres dels evangelistes i de la Mare
e tensen i

reforcen la pedra, les estructures que uneixen els panells de pedra i els fan
projectant tot el procés constructiu i el sistema de control de qualitat.

A la imatge de l
circulars que sorgeixen al centre, entre les torres de les dues façanes. En el
seu interior, les torres dels evangelistes han arribat al final del seu primer
tram (a 76 metres), format per vuit costelles verticals de pedra, amb escales
interiors de cargol. Ben aviat es podran veure des del carrer, un cop es
desmuntin i es remuntin les bastides.

La tasca principal és la construcción de les torres

Sala creuer
la sala del Creuer, amb les dues primeres filades de pedra de la torre, amb
acabats de la sala, tant dels tancaments, ja totalment desencofrats, com de
les voltes, graderia i accessos.
Sagristia de Ponent

A la sagristia,
prefabricats de la cúpula i actualment es treballa en la construcció de la part
superior i cimal.
Estan ja fabricades totes les palmes de bronze que aniran en els laterals dels
estan realitzant els medallons de ceràmica esmaltada
superior de la cúpula.

dequació de la planta baixa com a sagristia de la

basílica, que allotjarà els dos mobles originals de Gaudí, un cop refets i

La sagristia està en la recta final
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produint i col·locant la pavimentació, el tancament de fusta i vidre que la
Pòrtic superior de la façana de la Passió

truït vuit de les nou

central, situada entre les vuit columnes de la banda nord i de la sud i
formada per les dues columnes centrals les més grans del conjunt i el
quadrat del punt més alt de la cresteria, contindrà un crismó.
Mancarà situar la creu que coronarà el portal i esculpir les imatges dels
opers mesos,

sepulcre buit i el finestral del vitrall de la Resurrecció.
Altres actuacions del darrer semestre
A les naus:

El pòrtic superior marcarà la culminació de la façana

la nau

baranes de ferro forjat que contindran les partitures de diferents himnes
finestrals sup

-Grau té molt avançat el projecte dels

A la façana del Naixement
vinent es col·locarà la de la Fe
en la programació de les tasques del projecte integral de la restauració de la
façana.

iniciat la col·locació de la bastida per a la construcció de la torre de la Mare
de Déu.

