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XAVIER GÓMEZ / ARXIU

La façana de la Passió representa l’ossamenta del cos de Jesús

Armand Puig interpreta
la façana de la Passió
de la Sagrada Família
J. PLAYÀ Barcelona

“La Paraula és molt a prop teu”
(Dt 30,14) és el lema de la III Setmana delaBíblia (www.setmanadelabiblia.cat.), que se celebrarà
del26denovembreal2dedesembre, promoguda per l’Abadia de
Montserrat, l’Associació Bíblica
de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret i
Ràdio Estel - Catalunya Cristiana
i amb el suport de la Tarraconense. El lema d’enguany convida “a
envigorir la proximitat de la paraula de Déu en la vida personal i
comunitària”.
L’acte central de Barcelona,
presidit pel bisbe auxiliar Sergi
Gordo, es farà aquest dimarts
(20 h) a la Sagrada Família i constarà d’una Meditació bíblica sobre
la façana de la Passió a càrrec del
Dr. Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià,
acompanyat a l’orgue per Juan de
la Rubia. L’entrada serà lliure (accés pel carrer Marina).

Armand Puig reflexionarà sobre la façana de la Passió de la Sagrada Família a partir d’una frase
de Gaudí recollida pel seu deixeble Joan Bergós: “En contrast
amb la façana del Naixement, decorada,ornamentada,lafaçanade
la Mort (de Jesús) és dura, pelada,
com feta d’ossos”. Gaudí va plantejar la façana de la Passió com “la
representació de l’ossamenta del
cos de Jesús, tant la caixa toràcica
com els ossos de les extremitats,
superiorsiinferiors”, diuArmand
Puig. I aquest dimarts explicarà
per primer cop com la portalada
consta de sis grans columnes que
són els sis ossos insignes del cos
humà. La representació del cos de
Jesús es completa a la galeria ascendent, amb les columnes i el carener, que es relacionen amb les
costelles i la columna vertebral
dorsal. I les 33 vèrtebres coincideixen amb el nombre de medalles o botons del frontó. Aquesta i
altres revelacions formaran part
de la meditació.c
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