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ArmandPuig interpreta
la façanade laPassió
de la SagradaFamília
J. PLAYÀ Barcelona

“La Paraula és molt a prop teu”
(Dt 30,14) és el lema de la III Set-
manadelaBíblia(www.setmana-
delabiblia.cat.), que se celebrarà
del26denovembreal2dedesem-
bre, promoguda per l’Abadia de
Montserrat, l’Associació Bíblica
de Catalunya, el Centre de Pasto-
ral Litúrgica, l’Editorial Claret i
Ràdio Estel - CatalunyaCristiana
i amb el suport de la Tarraconen-
se. El lema d’enguany convida “a
envigorir la proximitat de la pa-
raula deDéu en la vida personal i
comunitària”.
L’acte central de Barcelona,

presidit pel bisbe auxiliar Sergi
Gordo, es farà aquest dimarts
(20 h)a laSagradaFamília i cons-
tarà d’unaMeditació bíblica sobre
la façana de la Passió a càrrec del
Dr. ArmandPuig, rector de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià,
acompanyat a l’orgueperJuande
laRubia.L’entradaserà lliure(ac-
céspel carrerMarina).

Armand Puig reflexionarà so-
bre la façanade la Passió de la Sa-
grada Família a partir d’una frase
de Gaudí recollida pel seu deixe-
ble Joan Bergós: “En contrast
amb la façana delNaixement, de-
corada,ornamentada,lafaçanade
laMort(deJesús)ésdura,pelada,
com feta d’ossos”. Gaudí va plan-
tejar la façanade laPassiócom“la
representació de l’ossamenta del
cosdeJesús, tant lacaixa toràcica
com els ossos de les extremitats,
superiorsi inferiors”,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.Larepresentaciódelcosde
Jesús es completa a la galeria as-
cendent,amblescolumnes ielca-
rener, que es relacionen amb les
costelles i la columna vertebral
dorsal. I les 33 vèrtebres coinci-
deixen amb el nombre de meda-
lles o botons del frontó. Aquesta i
altres revelacions formaran part
de lameditació.c
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La façana de la Passió representa l’ossamenta del cos de Jesús
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