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CAPÍTOL I: MORFOLOGIA 
  

El temple de la Sagrada Família és un exponent arquitectònic en l’ús de les superfícies 

reglades i les estructures arbòries. Gaudí va ser pioner a introduir aquests dos termes a 

l’arquitectura pràctica, ja que fins llavors tan sols apareixien en llibres teòrics. En aquest 

annex ampliaré la informació donada en el capítol II del treball. 

 

 

I.1 ESTRUCTURA NATURALISTA 

Antoni Gaudí es va fixar en la natura i la va reflectir en la seva arquitectura a tots els nivells: 

tant en la forma exterior, la textura, els colors.... com també en l’estructura, imitant els 

models de plantes, roques o estructures animals. Creia que la naturalesa és el mitjà pel qual 

Déu ens ensenya els principis que hem d’utilitzar en els nostres edificis.   

 

 

I.1.1 L’arc catenari 

L’estudi de les formes que dibuixen els éssers de la naturalesa, tals com l’obertura dels 

nostres dits o un coll de muntanya li van mostrar la forma estructuralment més estable, l’arc 

que reparteix millor la càrrega i que, per tant, en pot suportar més: l’arc catenari.  

L’arc catenari o catenària és un arc no circular que té la 

característica que no necessita reforços pels costats per a 

sustentar-se, mentre que la resta d’arcs tendeixen a obrir-se pels 

laterals. Podem observar aquest arc invertit subjectant una 

cadena pels extrems, d’aquí ve els nom de “catenari”.  

Quan ho fem, es forma aquest arc perquè la gravetat fa que es 

reparteixi el pes d’aquesta manera: la més estable. Això fa que 

s’hagi utilitzat aquest principi per a construir edificis de la 

magnitud, per exemple, de la torre Agbar de Barcelona.  
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Seguint aquest principi, Gaudí va desenvolupar una manera molt peculiar de comprovar si 

una columna o un grup de columnes suportarien la càrrega necessària.  

 

En la imatge veiem una reproducció del model que va fer Gaudí per l’església de la colònia 

Güell, de la qual només es va construir la cripta. 

Gaudí penjava una sèrie de saquets de pes proporcional a la càrrega corresponent d’una 

sèrie de cordills penjats al sostre. Per la força de la gravetat, es formava la forma que tindria 

l’estructura invertida. Pel principi d’acció-reacció, aquest mètode funcionava perfectament i 

era sorprenentment exacte. D’aquesta manera tan empírica Gaudí estudiava com havia de 

fer-ho per fer aguantar els seus edificis.  
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I.1.2 Estructura arborescent 

Una de les frases més famoses de Gaudí deia que el seu més gran mestre era l’arbre que hi 

havia plantat davant del seu estudi. L’arquitecte català havia estudiat les ramificacions i les 

estructures dels arbres i havia arribat a una espècie de síntesi de la naturalesa, que era el 

seu objectiu final.  

Gaudí va plasmar aquests coneixements en els troncs i les ramificacions de les columnes de 

la Sagrada Família; va aconseguir sintetitzar aquestes formes naturals en una sèrie de 

polígons, que es van multiplicant, ajuntant i ramificant. 

Al temple de la Sagrada Família, el conjunt de columnes semblants a arbres i les lluernes que 

filtren la llum al sostre formen un gran bosc de pedra. En la imatge podem veure un arbre, 

molt semblant a una columna de la Sagrada Família, i el bosc de columnes amb les lluernes a 

dalt de tot.           

 

El conjunt de columnes, al capdamunt, s’uneixen per arcs catenaris, que no necessiten cap 

suport lateral. Això fa que Gaudí pugui deixar el gòtic enrere fent que les parets puguin ser 

primes i plenes de vitralls, sense arcbotants ni contraforts. Quan els vitralls estiguin 

col·locats, crearan a l’interior del temple una llum filtrada i acolorida que recordarà un bosc. 



 

5 

Les columnes de la Sagrada Família van canviant de secció mitjançant el doble gir. Comencen 

sent estrelles de moltes puntes, gairebé com circumferències, i es van simplificant fins a 

arribar al rectangle. Llavors es ramifiquen i es tornen a convertir gairebé en circumferències. 

Les columnes són totes iguals, en canvi, les formes de les bifurcacions van variant. N’hi ha 

quatre en total. Les primeres es poden veure en la imatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Començant per baix, hi ha una estrella de 32 puntes; aquesta es converteix en una de 16 

puntes, després 8 puntes i finalment un rectangle. Aquest rectangle es converteix en dos 

octàgons i dos quadrat de costat. Cadascun d’aquests dos quadrats es converteix en un 

octàgon, un icosàgon (20 costats) i finalment un cercle. 
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El segon tipus de bifurcacions comencen amb un octàgon, com les primeres, que es 

converteix en un quadrat. EN aquest cas, el quadrat s’esclafa i es converteix en un rombe. 

Aquest gira i es converteix en un rectangle molt allargat, que es segmenta en quatre 

quadrats, que es tornen a fer circumferències mitjançant el doble gir. 
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Aquesta bifurcació comença amb 

un heptàgon, que es converteix en 

pentàgon. El pentàgon es separa 

en dos pentàgons i dos quadrats, 

que donen pas a quatre 

bifurcacions. Les que surten dels 

pentàgons, es tornen decàgons i 

cercles, a dalt de tot. En canvi, les 

que surten dels quadrats,  es 

doblen i passen a octàgons, i 

després cercles. Aquest esquema 

correspon a les quatre columnes 

del creuer. 

 

Finalment, les columnes que 

formen la nau central i fan el 

suport a les voltes, comencen amb 

un octàgon, que es desfà en 

quatre quadrats. Dos d’aquests es 

desplacen cap a banda i banda i es 

converteixen en dos octàgons. Els 

octàgons es tornen a convertir en 

dos quadrats, i es separen més 

dels dos quadrats centrals. Cada 

un d’aquests quadrats es 

converteix en octàgon i finalment, 

en cercle. 
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I.2 SUPERFÍCIES REGLADES 

Les superfícies reglades són omnipresents en l’arquitectura de Gaudí. Aquestes es formen 

mitjançant una recta que es desplaça en l’espai seguint una determinada trajectòria. Una de 

les més senzilles és el cilindre, que està format per una línia vertical que es desplaça fent una 

circumferència.  

Seguint aquest principi, utilitzant línies obliqües i trajectòries més complexes, podem 

aconseguir formes amb grans qualitats estètiques i estructurals. Per fet d’estar formades per 

línies, les superfícies reglades com hiperboloides o paraboloides tenen grans qualitats de 

difusió del so i la llum.  

 

 

 

I.2.1 L’hiperboloide 

L’hiperboloide és una de les formes més utilitzades per Gaudí, ja que té unes grans qualitats 

de difusió de la llum. L’hiperboloide està format per un recta obliqua que gira al voltant d’un 

eix vertical sense tocar-lo. 
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Hi ha dos tipus d’hiperboloides: l’hiperboloide d’una fulla (a), que té les dues meitats juntes; 

i l’hiperboloide de dues fulles, separat per la meitat (b). Aquest últim no és una superfície 

reglada, ja que una part de la recta generatriu seria negativa. 

 

(a)                                                                (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la simbologia de Gaudí, l’hiperboloide representa la llum; per això, l’arquitecte 

utilitza aquesta forma en tots els llocs on és vital la transmissió i difusió de la llum de 

l’exterior a l’interior.  

Així doncs, en podem trobar als finestrals, als marcs dels mosaics que omplen el temple de 

llum de colors, a les lluernes del sostre que il·luminen el temple de nit o en els capitells de 

les columnes, ja que aquesta és la millor forma per ajuntar l’eixamplament del cercle amb el 

pla horitzontal. D’aquesta manera, Gaudí aconsegueix la continuïtat que tan sovint trobem a 

la natura. 

Com a apunt matemàtic, l’hiperboloide centrat a l’origen de coordenades; segueix la següent 

fórmula: 

    x2/a2  –  y2/b2  –  z2/c2  =  1 
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La part pràctica del Treball de Recerca és la construcció d’un model d’aquesta forma; 

concretament, un hiperboloide d’un full.  El procés que he seguit per a construir-lo ha estat 

el següent: 

Primer de tot, he dissenyat les mides que ha de tenir la maqueta i he dibuixat les bases en un 

tauler de fusta. 

 

Després, amb una serra de vogir elèctrica, he tallat les bases circularment: 
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I a continuació, amb un trepant he fet els forats pels quals ha de passar la goma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, només ha faltat unir les dues bases i fer passar la goma pels forats: 
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La goma fa que, si no toquem la maqueta, sigui un cilindre; però si fem girar la base superior, 

que és mòbil, es crea la forma a l’hiperboloide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2 El paraboloide 

El paraboloide o paraboloide hiperbòlic és una de les superfícies reglades més utilitzades per 

Gaudí. En el fons no és una figura tan extraordinària, ja que es fa servir sovint en les 

construccions per fer casar coses mal anivellades: és simplement un pla guerxat.  

Aquesta forma es compara sovint amb una cadira 

de muntar a cavall o un coll de muntanya, ja que 

tenen la mateixa forma bàsica. Les seccions dels 

plans verticals de la forma són paràboles: una és 

convexa i l’altra és còncava. Les seccions de la 

tercera dimensió de l’espai són en forma 

d’hipèrbola. 

El paraboloide és molt probablement la superfície reglada preferida de Gaudí, ja que la 

utilitza molt freqüentment. 
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Aquesta superfície es forma mitjançant el moviment d’una recta obliqua sobre dues rectes 

més. Gaudí relacionava aquestes tres rectes amb la Santíssima Trinitat: Hi ha dues línies que 

simbolitzen Déu pare i Jesucrist, les quals estan unides per una tercera recta: l’Esperit Sant. 

Per això, Gaudí l’anomenava “pare de la geometria”. 

A la Sagrada Família podem trobar el paraboloide hiperbòlic per tot arreu, ja que és la figura 

perfecta per fer la transició entre dues superfícies reglades, entre dos plans no paral·lels, etc. 

Però no només es fa servir per a fer petites transicions, sinó que Gaudí també l’utilitza en 

grans dimensions com a figura de suport bàsic, per exemple, en les cobertes de les naus 

laterals i la nau central, les bases dels cimboris estaran envoltats de paraboloides, fets servir 

com a punts de suport; o en les unions per passar d’un campanar a un altre. 
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I.2.3 L’helicoide 

L’helicoide és la superfície reglada que podem veure a la llosa 

d’una escala de cargol, si ens la imaginem sense esglaons o 

bé per sota.  

És una superfície reglada que es forma a partir d’una recta 

horitzontal que gira al voltant d’un eix vertical, i es va 

desplaçant cap amunt al mateix temps. La direcció d’aquesta 

recta mòbil és la que marca com s’han de fer els graons, 

radialment. 

Segons la simbologia de Gaudí, l’helicoide representa el 

moviment ascensional que relaciona la terra amb el cel. 

Gaudí ja havia treballat amb helicoides per a escales de 

cargol a la Pedrera, però a la Sagrada Família encara n’hi ha 

més. 

Tots els campanars que ja hi ha en les tres façanes en tenen a 

l’interior; també en tindran els futurs cimboris dels 

evangelistes, la Mare de Déu i Jesucrist; n’hi ha a les naus 

laterals per a pujar a les cantories, i finalment n’hi ha als 

costats de l’altar per a accedir al pis més elevat que hi dóna 

la volta. 
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I.2.4 El conoide 

El conoide és una superfície reglada que es pot formar físicament de la següent manera: es 

traça una directriu sinusoïdal al terra i es col·loca una barra a certa altura com a segona 

directriu. En altres paraules, es dibuixa una línia al terra que vagi fent esses, i un metre per 

damunt d’aquesta, es col·loca una barra en la mateixa direcció.  

Llavors s’agafa una altra barra i es mou d’un extrem a l’altre de les directrius, fent que la línia 

del terra sigui a un extrem, i la barra recta al centre. D’aquesta manera, l’altre extrem de la 

barra mòbil dibuixarà en l’aire la mateixa forma que el terra, però invertida.  La forma que 

dibuixarà aquesta barra mòbil en l’aire és el conoide. 

La millor representació de conoides a la Sagrada Família es troba en les façanes i la coberta 

de l’edifici de les escoles, que Gaudí va dissenyar perquè els fills dels treballadors del temple 

hi estudiessin. 

Gaudí fa servir genialment aquesta forma com a teulada, ja que és molt poc voluminosa i no 

deixa cap punt pla on l’aigua es pugui quedar estancada.  

  



 

16 

CAPÍTOL II: ANTONI GAUDÍ: VIDA I OBRA 
  

Antoni Gaudí i Cornet va néixer a Reus o a Riudoms(1) el 25 de Juny de 1852, i va morir a 

Barcelona, el 10 de juny de 1926. Va ser un arquitecte català reconegut mundialment com 

un dels més grans genis de l’arquitectura. Gaudí va ser l’arquitecte principal que va dissenyar 

la Sagrada Família. 

Va estudiar arquitectura a Barcelona i va ser influït per diversos 

estils, fins que va arribar el modernisme, moviment del qual 

Gaudí seria impulsor i un dels màxims exponents. Va introduir 

diverses tècniques de construcció com el trencadís o formes 

com les superfícies reglades. L’arquitectura de Gaudí gira sobre 

un gran eix que és la natura: l’arquitecte buscava sintetitzar-la 

per a poder plasmar-la en els edificis.  

 

 

II.1 INFANTESA I JOVENTUT (1852-1878) 

Antoni Gaudí va ser el cinquè fill de Francesc Gaudí i Serra i Antonia Cornet i Bertran. Des de 

petit va desenvolupar una malaltia reumàtica que li va impedir portar una vida normal, això 

el va fer un noi molt reservat. Els metges li van recomanar una dieta vegetariana i que fes 

passejades; Gaudí va ser vegetarià tota la vida i es va convertir en un gran caminador. A 

causa de la seva malaltia, no podia jugar a molts jocs que feien els altres nens, això va fer 

que passés molt de temps observant els animals, les plantes i les pedres. 

 

 

(1) 
Hi ha discrepància entre els historiadors sobre quin va ser el lloc de naixement de Gaudí. Alguns afirmen que 

va néixer a Riudoms, a casa de la seva família paterna; metre que altres sostenen que va néixer al carrer de 

Sant Joan de Reus, on té una placa dedicada. El que és segur és que un dia després va ser batejat a Reus.     
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Va estudiar el Batxillerat als Escolapis de Reus, on va començar a excel·lir com a dibuixant. 

També ajudava al seu pare i al seu avi al seu taller, eren calderers. D’aquí, Gaudí va treure 

molts dels coneixements que utilitzaria per fer models metàl·lics en tres dimensions. Durant 

aquests anys, va viure el final del romanticisme. 

El 1870 es va traslladar a Barcelona per estudiar arquitectura a l’Escola de la Llotja i l’Escola 

Provincial d’Arquitectura de Barcelona. Quatre anys després ja havia fet el seu primer 

projecte, el pla general per la Cooperativa Obrera Mataronense. Entre el 1873 i el 1878, va 

treballar com a delineant per Josep Fontserè i Mestre. Durant aquests anys va col·laborar en 

el projecte del parc de la Ciutadella. Més endavant va ser delineant de Francesc de Paula del 

Villar i Carmona(2) i Leandre Serrallach i Mas. 

El 1876 van morir tant la seva mare com el seu germà Francesc, i tres anys més tard la seva 

germana Rosa; això fa que Gaudí s’hagi de fer càrrec de la seva neboda, que era disminuïda 

psíquica i requeria molta atenció.  

Durant la seva època d’estudiant va 

realitzar dibuixos de diversos projectes 

on es poden apreciar els seus dots 

perfeccionistes i la seva capacitat pel 

dibuix. Per exemple, en la imatge 

podem veure el projecte d’un 

embarcador.  

Malgrat això, no va ser un alumne especialment brillant; va suspendre algunes assignatures i 

finalment el 1878 va obtenir el títol d’arquitecte.  

El director de l’escola d’Arquitectura, Elies Rogent, va dir:  

“Hem donat un títol a un boig o a un geni, el temps ho dirà”. 

(2) 
El disseny del temple de la Sagrada Família va ser primerament encarregat a Francesc de Paula Villar, però va 

ser substituït per Antoni Gaudí, que presentava un projecte molt més ambiciós. 
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II.2 INICIS (1878-1882) 

Antoni Gaudí, ja com a arquitecte, va continuar amb el projecte 

de la Cooperativa, mentre portava altre petits projectes.  

El 1878, l’ajuntament de Barcelona li va encarregar el disseny 

d’uns fanals de sis braços per la plaça Reial, els quals podem 

veure a la imatge.  

El mateix any dissenyà una sèrie de quioscos i un teatre, a més 

de mobles i aparadors per diversos comerços de Barcelona. 

Entre el 1878 i el 1883, Gaudí va projectar un mosaic pel paviment, un altar i uns llums per 

un convent. També va signar un manifest a favor del projecte per la nova catedral de 

Barcelona amb l’arquitecte Joan Martorell i Montells, amb qui va compartir diversos 

projectes. Joan Martorell va ser el responsable de recomanar Antoni Gaudí per a dur el 

projecte de la Sagrada Família, uns pocs anys més tard.  

 

II.3 HISTORICISME (1883-1900) 

Durant aquesta etapa Gaudí buscava un estil propi. Es va endinsar en l’estil musulmà, el 

gòtic i el barroc, seguint el corrent historicista que estava de moda en aquella època.  

L’estil propi de Gaudí es començava a intuir, amb 

estructures pròpies de gran simplicitat i donant més 

importància a la recta que a la corba. 

L’estil mudèjar va marcar la primera etapa de creació de 

Gaudí, en la qual l’arquitecte va utilitzar tècniques com el 

maó escalonat, la policromia de les rajoles o la ceràmica. 

La casa Vicens, a la imatge, va ser la seva primera obra de 

dimensions considerables, en la qual es veu molt reflectit 

aquest estil.  
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El 1883 van passar dos fets cabdals per la vida de Gaudí, tots dos marcats per Joan Martorell, 

que es va convertir en el seu mentor. El primer va ser el fet que Martorell va presentar Gaudí 

al fill de l’industrial Joan Güell, per al qual havia treballat. El segon va ser que Gaudí va ser 

recomanat per a encarregar-se del projecte de la Sagrada Família, per influència del mateix 

Joan Martorell. 

Güell i Gaudí compartien un catalanisme profund i van simpatitzar de seguida. Durant 35 

anys, fins el dia de la mort de Gaudí, la seva relació va ser molt pròxima. De fet, Güell li va 

encarregar diversos projectes, en els quals Gaudí va poder experimentar i buscar el seu propi 

estil.  

El primer d’aquests va ser el pòrtic de l’entrada als pavellons Güell, el qual Gaudí va 

dissenyar amb l’estil neo-mudèjar i va coronar amb la figura d’un drac de ferro amb ulls de 

vidre, a la imatge de la dreta. El mateix any i per a un amic de Güell, Gaudí va fer els plànols 

de la finca El Capricho, a Comillas, Cantàbria; que veiem a la imatge de l’esquerra. 

 

Mentrestant, Gaudí tenia carta blanca per pensar una Sagrada Família tan ambiciosa i plena 

de religiositat com fos possible, i va començar a treballar amb la cripta i l’absis, d’estil 

neogòtic. 

Durant aquests anys, Gaudí va rebre les influències més importants que el durien a ser 

l’arquitecte que va ser. Dues de les més importants van ser Eugène Viollet-le-Duc, que va 

exposar que l’arquitectura i la creació humana s’ha de supeditar a la natura i adaptar-se a les 

seves lleis de creixement; i també William Morris, introductor de molts conceptes decoratius 

en l’arquitectura industrial.  
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Un any després, Güell li va encarregar el projecte del Palau Güell. El 1886 hi va començar a 

treballar, experimentant amb formes com hiperboloides per als capitells.  

També va projectar el palau episcopal d’Astorga, encarregat pel bisbe Grau, amb qui tenia 

una bona amistat. Gaudí va fer servir l’estil neogòtic. És la imatge de l’esquerra. 

El col·legi de les Teresianes, que havia estat començada per Joan Baptista Pons i Trabal, va 

ser encomanat a Gaudí perquè continués l’obra. Gaudí va aconseguir un estil gòtic realçat, 

molt més sobri que el palau Güell o el palau episcopal d’Astorga, amb un objectiu tant 

decoratiu com estructural. El podem veure a la imatge central. 

El 1891 va rebre l’encàrrec de Mariana Andrés i Simón Fernández, proveïdors de teixits 

d’Eusebi Güell, per la realització d’una casa a Lleó anomenada Casa de los Botines. Aquesta 

casa es troba al centre de la ciutat i és d’estil neogòtic. Gaudí va col·locar una estàtua de 

Sant Jordi sobre la porta, sota la qual va amagar els plànols de la casa(3). La Casa de los 

Botines correspon a la imatge de la dreta. 

 

El moviment de la Renaixença va prendre molta força i Gaudí en va ser un dels més grans 

impulsors en el seu camp. Això va fer que es plantegés reflectir la imatge de la cultura 

catalana en la seva obra.  

Gaudí va seguir estudiant i creant les seves pròpies teories sobre els estils ja existents, cosa 

que el va portar a rebutjar totalment el gòtic i a endinsar-se en les formes reglades, que volia 

introduir a l’arquitectura pràctica. 

(3) 
Van ser trobats l’any 1951, durant la restauració de la figura de Sant Jordi. 
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II.4 MODERNISME (1900-1926) 

Antoni Gaudí va trobar en el modernisme el seu estil genuí, el qual va fer servir fins el dia de 

la seva mort. En aquells moments, el modernisme es trobava en el seu moment més àlgid. 

Gaudí va agafar el modernisme i hi va introduir un llenguatge personal, amb més religiositat i 

colors. 

Durant els primers anys, Gaudí intenta trobar aquest matís personal que vol afegir al 

modernisme, i ho intenta en alguns projectes, com la projecció d’un xalet per al pintor Lluís 

Graner. 

El 23 d’octubre de 1906 va morir el seu pare, Francesc Gaudí i Serra, 

als 93 anys, i es va quedar amb l’única familiar propera que li 

quedava, la seva neboda Rosa Egea.  

Gairebé obsessionat pel nou estil que prenia, Gaudí va fer un gran 

nombre de projectes durant aquests anys. Els primers van ser la casa 

Calvet de Barcelona, a la imatge; la torre de Bellesguard, al peu de la 

muntanya del Tibidabo; o el Parc Güell, un dels seus projectes més 

famosos mundialment.  

El Parc Güell havia de ser una urbanització d’aproximadament 60 habitatges d’alta categoria 

disseminats en un immens jardí i amb una vista panoràmica sobre la ciutat de Barcelona. Al 

final va resultar ser un fracàs comercial, ja que només se’n van vendre dues parcel·les. 

En el parc es mostra clarament l’estil gaudinià en tot el seu esplendor, hi ha formes ondades, 

passejos coberts amb columnes inclinades en forma d’arbres, arrels i estalactites. Moltes de 

les superfícies estan cobertes de trencadís, una tècnica que va introduir gaudí i que 

consisteix en trossos de ceràmica o vidre que formen mosaics de colors. El punt central del 

parc és una immensa plaça buida, la vora de la qual serveix de banc i ondula com una serp 

de 150 metres. Just a sota i sostenint part de la plaça, hi ha la sala de les cent columnes, 

composta per vuitanta-cinc columnes que semblen estalagmites gegants en una cova. 
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Davant d’això hi ha l’escalinata de l’entrada principal 

al parc, de dues parts simètriques als costats d’una 

escultura de dragó que s’ha convertit en l’emblema 

del parc.  

A l’entrada del parc s’alcen dos edificis purament 

gaudinians, amb sostres de corbes suaus i motius 

geomètrics. 

 

La Casa Batlló és el resultat de la reforma total d’una casa antiga construïda per Emili Sala 

Cortés, la remodelació de la qual va ser encarregada a Gaudí per Josep Batlló Casanovas. 

Gaudí la va refer i la va dotar d’una estructura i un estil trencador i completament nou. 

La inspiració principal és la natura, que ho regia tot: 

des de les escales de cargol fins als conductes de 

ventilació o els poms de les portes. La façana està 

coberta de trencadís que degrada cap a un blau cada 

cop més intens. La part superior del terrat sembla el 

llom d’un drac, així com l’escala que hi puja des del 

vestíbul. 
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La Casa Milà, coneguda com “La Pedrera” va ser molt polèmica per les agosarades formes 

ondulades de la façana i els ferros torts que decoren els balcons. 

La façana, feta tota de pedra no té ni una línia recta i recorda el moviment de les onades. El 

terrat, la part més famosa, és una part accessible amb els sistemes de ventilació i xemeneies 

que prenen la forma de soldats o guerrers emmascarats.   

 

 

 

 

 

  

El 1910, Gaudí es va passar una temporada de repòs a Vic. El mateix any, però, Eusebi Güell 

va organitzar una exposició dedicada a l’arquitecte amb un centenar de fotografies i models 

en guix de les seves obres. Aquesta exposició va fer que Gaudí guanyés més popularitat, 

sobretot cap a Europa. 

Cada cop més, Gaudí omplia les seves construccions 

d’elements geomètrics. D’aquesta etapa en destaca la 

cripta de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, en la 

que va projectar una església que no seria mai construida 

totalment, per la mort d’Eusebi Güell el 1917.  

Aquesta cripta es pot considerar un precedent de la seva 

obra cabdal: La Sagrada Família.  
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A partir de 1914, Gaudí es va dedicar 

exclusivament al temple de la Sagrada Família, tot i 

que aquest projecte acumulava un gran dèficit 

econòmic i que sabia que no el veuria acabat. 

Malgrat tot, Gaudí va arribar a dirigir la construcció 

de la cripta i l’absis sencers, a més de bona part de 

la façana del Naixement. Aquest temple encara 

avui segueix en construcció, pel qual gaudí va 

deixar diversos plànols, projectes i esbossos, 

aprofitant les tènciques arquitectòniques que va 

experimentar a la cripta de la Colònia Güell.  
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II.5 LA MORT D’ANTONI GAUDÍ 

El dia 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí anava a visitar l’obra per la Gran Via de les Corts 

Catalanes de Barcelona. Era un camí que feia gairebé cada vespre per veure com avançaven 

les obres, però aquell dia, quan es disposava a travessar el carrer, un tramvia el va atropellar 

i el va deixar sense sentit.  

El van dur a la casa de socors de la Ronda de Sant Pere i d’allà al van dur a l’hospital de la 

Santa Creu, greument ferit. Pel seu aspecte empobrit no van reconèixer que era el genial 

arquitecte fins que el mossèn Gil Parés i l’arquitecte Domènec Sugrañes i Gras el van trobar.  

Ells li van proposar anar a una clínica, però ell va respondre que el seu lloc era allà, entre els 

pobres. Va morir el dia 10 de juny de 1926 a l’edat de 74 anys. 

Dos dies després, el 12 de juny es va celebrar un funeral 

multitudinari on el seu fèretre va ser cobert amb la 

senyera de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya. 

Després, se’l va portar a la Sagrada Família, a la capella de 

Nostra Senyora del Carme, on encara avui podem veure 

la seva tomba. 

A la seva làpida s’hi pot llegir la inscripció: 

 “ANTONIVS GAUDI CORNET. REVSENSIS. ANNOS NATVS LXXIV, VITAE EXEMPLARIS 

VIR, EXIMIUSQUE ARTIFEX, MIRABILIS OPERIS HUJUS, TEMPLI AUCTOR, PIE OBIIT BARCINONE 

DIT X JUNII MCMXXVI, HINC CINERES TANI HOMINIS, RESURRECTIONEM MORTUORUM 

EXPECTANT. R.I.P.” 

Que vol dir el següent: 

 “Antoni Gaudí Cornet. De Reus. Tenia 74 anys, home de vida exemplar, artesà eximi, 

admirable per les seves obres, autor d’aquest temple, morí piadosament a Barcelona el dia 

10 de juny de 1926. Ací les cendres d’aquest home tan gran esperen la resurrecció dels 

morts. Reposi en pau.” (4) 

(4) 
Traducció per Isidre Puig i Boada. 
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CAPÍTOL III: ELS SUCCESSORS DE GAUDÍ 
  

Antoni Gaudí va deixar un estil molt marcat perquè els seus successors en 

la  construcció de la Sagrada Família poguessin tenir clara una línia 

arquitectònica a seguir. 

Després de la seva mort, l’arquitecte Domènec Sugrañes, que era un dels 

deixebles de Gaudí, es va fer càrrec del projecte. Aquest va acabar les tres 

torres que faltaven de la façana del Naixement.  

Després d’això, per problemes econòmics i també socials com la Guerra 

Civil, les obres va restar aturades fins el 1944, quan van ser represes per 

l’equip dirigit per Francesc de Paula Quintana i Vidal, que va començar la 

façana de la Passió.  

Els tres arquitectes següents van acabar aquesta façana de la forma més 

fidel possible a l’estil personal de Gaudí. El 1966, Isidre Puig i Boada va 

agafar el projecte, donant-li continuïtat fins el 1971, any en que Lluís 

Bonet va prendre el projecte.  

Al cap de quinze anys la façana de la Passió gairebé estava acabada, 

gràcies a l’aportació escultural de Josep Maria Subirachs i Domènec Fita; a 

més del fet que Francesc Cardoner i Blanch va dur el projecte a partir  de 

1981. 

A la dreta podem veure els retrats dels arquitectes encarregats de la 

Sagrada Família: des de Gaudí fins a Domènec Bonet, l’actual arquitecte. 

Jordi Bonet i Armengol dirigeix l’equip que va agafar el projecte el 1985, i 

encara hi treballa actualment, amb un equip molt nombrós i divers. 
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III.1 L’EQUIP ACTUAL 

Els arquitectes directors, dirigits per Jordi Bonet i Armengol, els 

arquitectes tècnics i els coordinadors de seguretat formen la 

direcció facultativa del projecte, que s’encarrega de la direcció i 

coordinació total de tota la resta d’equips. 

El departament de projecte bàsic i executiu està format per 

arquitectes, arquitectes tècnics i delineants, que s’encarreguen de 

definir tot el que falta construir.  

El departament de construcció s’encarrega de supervisar el  

funcionament de la construcció i decidir els passos i elements que 

cal seguir en la construcció: per exemple, com han de ser les grues. 

El departament d’administració i finances té assignades la  

comptabilitat de les finances, la gestió dels donatius i els equips 

humans, etc. 

El departament de gestió de l’obra rep la documentació  tècnica del 

departament de projecte bàsic i executiu, i gestiona la compra de 

materials i les produccions d’elements elaborats fora del temple. 

Etsuro Sotoo és un arquitecte, picapedrer i escultor japonès  que 

treballa a la Sagrada Família des de 1978. Ha dut a terme la 

restauració de diferents elements de la façana del Naixement i la 

creació d’altres com els fruits dels capitells de la nau central. 

El taller de modelistes actual treballa en la restauració de les  

maquetes de Gaudí i la creació de maquetes de les parts que s’han 

de construir. 

Els picapedrers treballen en tallers creant les formes  necessàries 

per al temple seguint la geometria gaudiniana. També s’encarrega 

de fer tasques de restauració de parts ja existents. 
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Un equip més nombrós és el format per muntadors de  bastides i 

paletes, que s’encarreguen d’executar els projectes a temps real, 

són els que fan avançar dia a dia l’actualitat de la construcció. 

Electricistes i gruistes asseguren el treball dels anteriors i  

comproven el bon estat de les instal·lacions de l’obra. Els fusters i 

els ferrers s’encarreguen de parts més concretes com l’interior dels 

finestrals o peces per als arcs i voltes. 

Finalment, hi ha els equips d’atenció al visitant, guies turístics,   

botiguers, punts d’informació, caps de sala i vigilància de seguretat, 

que s’encarreguen de la gran quantitat de visitants que rep 

diàriament el temple. 

Aquest equip tan divers i extens fa que la Sagrada Família estigui 

molt ben organitzada i que avanci a un gran ritme actualment. 


