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Reportatge

El passat mes de novembre alumnes de Religió de 
1r d'ESO i els alumnes de l'optativa  de 2n d'ESO van 
anar a veure la Sagrada Família.  Va ser una sortida 
molt interessant  que els va permetre conèixer el 
perquè  de  la  importància  d'aquesta  construcció 
coneguda arreu del món.

Història.
El desembre de 1884, Gaudí (amb trenta-un anys) 
signà  el  projecte  de  la  capella  de  Sant  Josep  a 
l'absis de la cripta que fou inaugurat el 19 de març 
de 1885 , en el qual també intervingueren els seus 
deixebles Llorenç Matamala i Piñol i Carles Mani. 

A partir d'aquest moment, Gaudí va dedicar la resta 
de  la  seva  vida  a  aquesta  obra,  i  exclusivament 
durant  els  quinze  últims  anys  abans  de  la  seva 
mort.

Se sap que a l'inici de les obres hi treballaven un 
equip  de  vuit  paletes,  deu  picapedrers,  dotze 
escultors  i  un  nombre  indeterminat  de  fusters  i 
serrallers.

El 1891 es van començar les obres de la façana del 
Naixement.

Gaudí  va  comprendre que mai  veuria  acabada la 
seva obra i que existia la possibilitat que, a la seva 
mort,  el  projecte  es  retallés  per  manca  de 
finançament o interès. Pensava que si construïa la 
nau  central  (dins  la  qual  havia  de  consagrar 
l'església)  per després ampliar  progressivament al 
seu voltant amb les torres, l'absis i les façanes, el 
projecte es podria alterar.

Temple Expiatori de la 

Sagrada Família.
El Temple Expiatori de la Sagrada Família, basílica 
coneguda habitualment com la Sagrada Família, és 
un  dels  exemples  més  coneguts  del  modernisme 
català i  que  ha  esdevingut  tot  un  símbol  de 
Barcelona.  Obra  inacabada  de  l'arquitecte  català 
Antoni Gaudí, està situada al barri  de la  Sagrada 
Família, al districte de l'Eixample de la ciutat.

Segons dades de l'any 2004, la Sagrada Família és el 
monument  més  visitat  de  l'Estat  espanyol,  per 
damunt  fins  i  tot  de  l'Alhambra i  el  Museu  del 
Prado.  El  2008  va  rebre  més  de  2,7  milions  de 
visitants. L'obra realitzada per Antoni Gaudí, és a 
dir,  la  cripta  i  la  façana  del  Naixement,  foren 
declarades  Patrimoni  de  la  Humanitat  per  la 
UNESCO el 2005.

La  Sagrada  Família  va  ser  dedicada  al  culte  i 
declarada  basílica  menor  catòlica  pel  papa 
Benet  XVI el 7 de novembre de 2010.

El concepte de “temple expiatori”  fa que la seva 
realització s'efectuï a partir d'almoines, cosa que ha 
provocat que de vegades s'hagin hagut de paralitzar 
les  obres.  Tanmateix,  des  de la  dècada de 1990 
l'afluència  de  visitants  i  el  gran  renom  a  nivell 
mundial han fet canviar la situació econòmica i les 
obres han pres una forta embranzida.
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