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L’estiu de 1985, Carles Buxadé i Joan Margarit, dos 

joves catedràtics d’Estructures de l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura de Barcelona, socis i amics de 

tota la vida, van rebre una trucada de l’arquitecte Jordi 

Bonet, director de les obres de la Sagrada Família, 

perquè s’incorporessin als treballs de continuació del 

temple. Carles Buxadé —fent equip amb Margarit— hi 

va treballar fins al 2018. Després de més de trenta anys 

a càrrec del projecte estructural d’un dels temples 

més coneguts i visitats del món, Carles Buxadé escriu, 

en primera persona, la història de la seva construcció, 

una tasca titànica i apassionant; una tasca, podem 

dir, de tota una vida. Centrant-se en els aspectes 

arquitectònics, desgrana tots els secrets de l’obra 

magna de Gaudí, en un llibre acompanyat de 

fotografies i imatges espectaculars que arriben fins al 

present.

Carles Buxadé i Ribot  (Barcelona, 1942) és doctor 

arquitecte, catedràtic de Càlcul d’Estructures des del 1970 

i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. Ha exercit tota la seva carrera professional amb 

Joan Margarit, compaginant, ambdós, la docència a l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona amb el desenvolupament 

de projectes tan significatius per a la seva ciutat com la 

remodelació de l’Estadi Olímpic de Montjuïc o les obres de 

la Sagrada Família.
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l’origen. la junta constructora 
del temple expiatori

L’origen de la Sagrada Família se situa l’any 1866, quan Jo-
sep Maria Bocabella i Verdaguer, persona culta i piadosa, va 
fundar l’Associació Espiritual de Devots de Sant Josep i, el 
desembre d’aquell mateix any, va començar a publicar el set-
manari El propagador de la devoción a san José.

Al cap de set anys, amb el frare mercedari José María Rodrí-
guez, es van proposar construir un temple expiatori dedicat a 
la Sagrada Família. La intenció era edificar-lo comptant només 
amb aportacions econòmiques particulars, molt difícil d’ima-
ginar avui, en tractar-se d’una empresa tan gran i complicada. 
També s’afegiria a aquesta idea el pare Josep Manyanet Vives, 
tot i que la seva intervenció no està del tot documentada. 

La relació cordial entre tots tres els va permetre col·la-
borar en diferents projectes, amb la finalitat de difondre la 
veneració a sant Josep. Un any després, quan el pontificat de 
Pius IX passava per moments difícils, l’associació va donar-li 
suport. D’aquesta manera aconseguia el suport papal neces-
sari per al projecte de la construcció del temple expiatori. 
Malauradament, poc després, l’any 1879, el pare Rodríguez 
morí sense poder veure l’inici de les obres.
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Una vegada  aconseguit  el  be-
neplàcit  papal,  es  va  decidir  tirar 
endavant el projecte gràcies a im-
portants i diversos donatius que van 
permetre, l’any 1881, comprar una 
illa de l’Eixample de 12.800 m2, en-
tre els carrers de Sardenya, Marina, 
Provença i Mallorca, aleshores mu-
nicipi de Sant Martí de Provençals.  
El preu de compra del terreny va ser 
de 172.000 pessetes. En un principi, 
es va decidir que el temple que s’hi 
hauria de construir incorporés la 
Santa Casa de Natzaret del Santua-
ri de Loreto, a Itàlia. La simbologia,  
des del principi, està molt present en 

la concepció del projecte, i hi continuarà estant present fins 
al final.

Anys més tard, el 1887, l’arquitecte diocesà Francesc de 
Paula del Villar i Lozano es va brindar a fer de franc un pro-
jecte per a la construcció del Temple. Va presentar un edifici 
neogòtic, orientat segons els eixos ortogonals de la trama de 
l’urbanista Cerdà. L’edifici feia 40 × 97 metres de planta, amb 
una torre a la façana principal de 85 metres d’alçària. Comp-
tava també amb una cripta soterrada on se situaria la Santa 
Casa de Natzaret, com estava previst des de les primeres con-
cepcions del Temple.

El 19 de març de 1882 es va col·locar la primera pedra 
en presència del bisbe de Barcelona, l’Excm. i Rvdm. Sr. José 
Urquinaona Bidot.

És just en aquest moment quan comença aquesta llarga 
i apassionant història i que s’acabarà amb les obres del tem-
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En aquEsta pàgina: Col·locació de la primera pedra. Il·lustració d’Aurora Altisent.
a la pàgina antErior: Josep Maria Bocabella i Verdaguer. Pintura d’Aleix Clapés.

ple enllestides, incloent-hi els accessos. Si tot va com desitjo, 
serà no gaire més enllà de l’any 2030, si s’aconsegueix man-
tenir el ritme de visites i donacions, les quals malaurada-
ment s’han alentit els últims temps, a causa de la pandèmia 
de la Covid-19.

L’any 1895 es va crear la Junta Constructora del Temple 
Expiatori de la Sagrada Família, fundació concebuda per 
promoure la construcció de la Basílica mitjançant donatius 
privats, i de la qual l’arquebisbe de Barcelona serà el presi-
dent, tal com ho és avui l’Excm. i Rvdm. Sr. Joan Josep Ome-
lla i Omella.
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la sagrada família 
de francesc de paula del villar

En el projecte de Villar, el Temple tenia una amplada de  
40 metres i una llargada de 97, incloent-hi la torre de la faça-
na principal. Estava orientat nord-oest i sud-est, com les illes 
del pla Cerdà. I tenia tres naus longitudinals, lleugerament 
iguals a les naus centrals de Gaudí, amb els contraforts cap a 
l’exterior. El transsepte d’una nau era de l’amplada de la cen-
tral i sobresortia poc dels dos últims lòbuls de l’absis, on ara 
hi ha les escales que porten al primer replà, a la grada del cor.

L’obra es va començar pels fonaments situats a la cota 
més baixa, els dels pilars de la cripta, i va continuar per les 
columnes i contraforts de les set capelles de l’absis.

 Quan els pilars de la cripta tenien una alçària d’un me-
tre hi va haver una forta discussió entre l’arquitecte direc-
tor Francesc de Paula del Villar i l’arquitecte Joan Martorell 
Montells, assessor de la propietat. L’arquitecte Villar de-
manava que els pilars i pilastres fossin de pedra treballada, 
mentre que la propietat creia convenient que l’interior fos 
de maçoneria per abaratir despeses, justificant-ho pel fet de 
ser un temple expiatori. Finalment es va imposar el criteri 
de Martorell i Villar abandonà la direcció de l’obra el 1883.
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I és el mateix Martorell qui poc després, per continuar les 
obres, va recomanar un jove arquitecte de només trenta-un 
anys, que tot just havia acabat la carrera i que encara era poc 
conegut: Antoni Gaudí.

La lògica ens fa pensar, tot i que no ho podem demostrar, 
que l’assessor de la propietat devia suposar que podria donar 
les directrius oportunes al jove arquitecte i que aquest les 
seguiria al peu de la lletra, de manera que no es repetiria una 
situació com la que es va donar amb l’arquitecte Villar.

I així va ser fins al 1890, quan Gaudí imaginà i esbossà una 
primera solució del conjunt del Temple. La proposta més 

Alçat de la façana lateral de ponent del projecte neogòtic projectat per 
Francesc de Paula del Villar.
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Planta del Temple on es pot veure, en blau, el projecte de Francesc  
de Paula del Villar, i en vermell, el projecte d’Antoni Gaudí.

allunyada possible del projecte inicial i que, amb els anys, 
enlluernarà moltes generacions. El Temple que somia Gaudí 
és una església de grans dimensions amb planta en creu i 
torres de gran alçària.

Com es pot veure en les dues plantes sobreposades del 
dibuix, que corresponen als projectes de Villar —en blau— 
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i de Gaudí —en vermell—, el d’aquest últim aprofita tota 
l’obra construïda fins aleshores, seguint el projecte del seu 
antecessor i aconseguint mantenir una sorprenent coherèn-
cia amb la proposta inicial.

Amb aquesta decisió Gaudí segueix les directrius de la 
propietat: un temple expiatori ha de ser el temple dels po-
bres. I ho és perquè no ha rebut cap ajut públic i es finança 
només amb les donacions particulars i la venda de les en-
trades per a les visites. Però, alhora, és un temple molt car 
de construir, tot i la gran quantitat de gent que el visita i el 
fet que les entrades s’hagin de comprar cada cop amb més 
antelació. 

I és adaptant-se a les feines fetes que Gaudí demostra la 
seva flexibilitat i el seu saber fer, sense malbaratar cap esforç 
esmerçat però, al mateix temps, aconseguint una actuació 
unitària, com es reflecteix en el resultat actual i que tam-
bé es mantindrà en el resultat final i previst, inimaginable  
—crec— per ell mateix quan va acceptar l’encàrrec de con-
tinuar-lo. 

Però també sap conservar l’esperit d’un temple expiatori, 
malgrat ser un edifici —com s’ha dit— car i encegador, fet pos-
sible només gràcies a les donacions i a les aportacions de les 
persones que venen d’arreu del món a visitar-lo. L’atracció de 
la Sagrada Família és difícil de resistir. Però és veritat?, és així? 
Crec que sí. La resta del llibre intentarà justificar-ho recordant 
i, en certa mesura, revivint els anys que hi vaig treballar.




