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Comencen els treballs per construir la Torre de Jesús a
la Sagrada Família
Fins al 2017-2018 no es faran visibles els avenços en les sis torres centrals de la
basílica, que continua tenint com a data de ﬁnalització de les obres
arquitectòniques l’any 2026, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí
22 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La Sagrada Família arrenca els treballs per a la construcció de les sis torres centrals seguint
el programa d’Antoni Gaudí: la dels quatre evangelistes, la de Maria i la de Jesús. Així ho ha
explicat el seu arquitecte director en una roda de premsa que ha tingut lloc a la Sala Creuer,
a la base de la futura torre de Crist, i on també ha detallat l’estat de les obres i la cronologia
dels propers anys. “Seguim amb ﬁdelitat els models i dibuixos de Gaudí”, apunta Jordi Faulí,
l’arquitecte director. Però també tenen un marge per a crear, com a la Sala Creuer, un espai
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no contemplat per Gaudí, que servirà perquè els visitants que pugin a la Torre de Jesús, a
172 metres d’alçada, puguin tenir un espai de reunió en el camí cap a Jesús.

Què s’ha acabat aquest 2015?
Aquest any s’han posat els vitralls deﬁnitius de les naus centrals, excepte la de l’absis.
També s’ha renovat l’espai dedicat a les cantories, amb seients i barres de seguretat perquè
aquest proper 8 de novembre, en la missa del cinquè aniversari de la dedicació de la Basílica,
puguin estar totalment acabades. El mateix passarà amb la sagristia de ponent, gairebé
ﬁnalitzada per dintre, i que s’usarà en la missa del proper 8 de novembre. Per últim, val a dir
que es ﬁnalitzarà completament la façana del naixement ja que l’únic que li manca és una
porta de bronze, que es col·locarà en breus.
I què es farà al 2016?
L’any vinent està previst ﬁnalitzar per complet la sagristia de Ponent així com la façana de la
passió, de caràcter auster i dur per tal d’expressar el sentiment que provoca la mort de
Jesucrist. En el pòrtic d’aquesta façana ara hi ha 16 columnes de granit construïdes però
encara en queden les dues centrals on s’encabirà el sepulcre buit. També l’any 2016
s’enllestirà la sala creuer i el seu accés per l’escala de l’absis.
Les sis torres centrals
Els arquitectes de la Sagrada Família ja estan treballant en el disseny i la construcció de les
sis torres centrals: la de Jesucrist serà la més alta, amb 172,5 metres, i acabarà amb una
creu de quatre braços que il·luminarà tot l’ediﬁci; la torre dedicada a la Mare de Déu
mesurarà 130 metres, cobrirà l’absis i acabarà amb una estrella matutina; i les quatre torres
dels evangelistes, que envoltaran la de Jesús, però que arribaran als 135 metres. La seva
unió amb la torre central serà a 85 metres, on un pont de vidre unirà ambdues. Cadascuna
d’aquestes tindrà a la cúspide una escultura tetramorf de cada evangelista. La construcció
física d’aquestes torres no es podrà veure ﬁns al 2017-2018 i acabarà l’any 2020, tot i que
encara s’hauran de col·locar les cúspides. En aquest pla cronològic encara es contempla el
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2026 com a any de ﬁnalització de les obres arquitectòniques.
Aspectes tècnics
La forma de les sis torres centrals és la mateixa: es tracta de la intercessió de 12 girs
paraboloides. Simplement, darrere, hi ha una transformació paramètrica com succeeix amb
la sagristia. Cada torre és més apuntalada per d戀愀污r sensació de verticalitat i elevació. Per a
la seva construcció s’emprarà un sistema innovador: la post-tensió de les pedres. Això
signiﬁca que dintre de la ﬁla de pedres s’inserirà una barra d’acer inoxidable de manera que
el conjunt passi a ser una sola peça i resisteixi millor l’aire.
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