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El Temple Expiatori (d’expiar o reparar les culpes dels homes) de
la Sagrada Família es va iniciar l’any 1882, però no va ser Antoni
Gaudí l’arquitecte triat. El llibreter Josep Maria Bocabella – fundador de l’Associació Espititual de Devots de Sant Josep− va demanar l’encàrrec a Francesc de Paula del Villar. Al poc temps l’arquitecte i el responsable de l’obra, Joan Martorell, tindrien punts
de vista oposats pel que fa a algunes qüestions tècniques.

TARIFES I CONDICIONS

Va ser llavors quan es va incorporar Gaudí, amb la cripta del temple ja iniciada. Comptava amb poc més de trenta anys. La dedicació al projecte va ser tota, sobretot els últims quinze anys de la
seva vida. De fet, hi va viure els últims nou mesos (d’una manera
molt espartana).

PREU RUTA CAPS DE SETMANA I FESTIUS PER A GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX.
15 PERS.):
			
			
140€ + IVA

El 1891 s’encetava la construcció de la façana del Naixement, que
es va allargar fins el 1900. El següent pas, construir les quatre
torres. A causa de la seva mort –atropellat per un tramvia en
creuar el carrer Bailèn a l’alçada de Gran Via, l’any 1926− va ser
l’arquitecte Sugranyes qui acabà les torres primigènies. Gaudí en
veuria només una de finalitzada.
Entre els anys 1935 i 1952 les obres es van aturar. Durant la Guerra Civil Espanyola es va incendiar el taller que l’arquitecte tenia
al temple i es va perdre molta información sobre com continuar
l’obra. Haurem d’esperar al 1976 per veure enllestides les altres
quatre torres, a la façana de la Passió. Va ser en aquest cantó on
Josep Maria Subirachs aniria afegint (des del 1988) el seu treball
escultòric.
El conjunt està format per divuit torres: dotze (dels apòstols) correspondrien a la suma de les tres façanes: Naixement (4), Passió
(4) i Glòria (4); quatre més, un xic més altes, als evangelistes i, per
acabar, dues de més grans dedicades a la Verge i al Salvador (174
metres). L’acabament del temple està previst el 2026.
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PREU RUTA DIES FEINERS PER A
GRUPS (MÍN. 5 PERS., MÁX. 15 PERS.):
			
130€ + IVA

PREU RUTA PARTICULARS 		
O FAMÍLIES: 				
Consulteu via correu electrònic a
rafaburgos.com

CONDICIONS: 			
					
- Consulteu tarifes per a grups i col·legis via correu electrònic. 		
- En cas de visitar algun museu o espai
singular l’import de l’entrada NO està
inclòs a la tarifa del servei. Demaneu
informació sobre descomptes per a
grups en cas d’estar interessats en visi		
tar-ne algun.		
- La ruta tindrà una durada mínima
d’una hora i màxima de quatre.

CRONOLOGIA

1852 El 25 de juny neix a Reus (o Riudoms) en la província de Tarragona.						
1878 Obté el títol d’arquitecte a la Universitat de Barcelona.								
1885 Inicia l’obra del Palau Güell al carrer Nou de la Rambla.								
1900 Inicia el Park Güell. Urbaniització que va ser un fracàs. Gaudí hi viuria uns quants anys.				
1904 Casa Batlló al passeig de Gràcia. Tot seguit va començar la Casa Milà (La Pedrera), enllestida el 1912.		
1926 Mor atropellat per un tramvia al carrer Bailén / Gran Vía.

CITES

No sé si donem el títol d’arquitecte a un geni o a un boig.									
												
Elies Rogent		
L’església diu donar consell a qui el necessita, i no pas donar consell a qui el demana.						
												
Antoni Gaudí		
Tothom troba les seves coses en el Temple: els pagesos veuen les gallines i els galls; els científics els signes del Zodíac;
els teòlegs la genealogia de Jesús; però l’explicació, el raciocini, només la saben els competents i no s’ha de vulgaritzar.												
Antoni Gaudí
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