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El cardenal Sistach presidirà una exposició dedicada a l’arquitecte català, en la que
es mostrarà la relació amb el seu Creador ‘Antoni Gaudí and the days of Creation’.
Aquest és el nom de l’exposició sobre la vida de Gaudí i la seva vinculació amb el
món espiritual que tindrà lloc el 23 de juliol a [...]
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El cardenal Sistach presidirà una exposició dedicada a l’arquitecte català, en la que es
mostrarà la relació amb el seu Creador
‘Antoni Gaudí and the days of Creation’. Aquest és el nom de l’exposició sobre la vida de
Gaudí i la seva vinculació amb el món espiritual que tindrà lloc el 23 de juliol a la seu del
Banc Nacional de Desenvolupament a Rio de Janeiro. La mostra estarà presidida pel cardenal
Lluís Martínez Sistach i es podrà veure ﬁns al 28 de juliol. L’exposició no té pretensions
biogràﬁques, no és una crònica, més aviat vol introduir els joves en el món espiritual de
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Gaudí, perquè descobreixin en ells mateixos la passió que els permeti “col·laborar amb la
natura”. El recorregut mostra al visitant la relació que tenia Gaudí amb el seu Creador, a
través de la naturalesa: ﬁns arribar a ser pelegrí.
Interacció amb els participants
L’exposició començarà amb un vídeo que narra la vida de Gaudí des de la infantesa,
mostrant els llocs més emblemàtics de la seva vida. A continuació l’espai es dividirà en tres
parts: Fiat Lux, la Naturalesa i l’Home i el dia de Descans. En totes elles es podran observar
gegantograﬁes de les seves obres acompanyades d’explicacions del comitè cientíﬁc (format
per Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família; José Manuel Almuzara, president de
l’associació pro Beatiﬁcació de Gaudí, i Etsuro Sotoo, escultor de la Sagrada Família des de fa
30 anys) i frases de Gaudí, a més de reproduccions de les seves obres en diferents escales.
Per ﬁnalitzar, hi haurà un taller sobre hiperboloides perquè els joves puguin entendre millor
aquesta ﬁgura tan emprada per Gaudí. Cada espai serà caracteritzat de manera que la
mateixa decoració ajudarà a introduir-nos en el tema a tractar. Hi haurà guies formades que
acompanyaran per grups els visitants que ho desitgin en el recorregut en diversos idiomes.
Única exposició catalana i espanyola a la JMJ
Aquesta exposició es una continuïtat de la que es va poder veure a la JMJ 2011 de Madrid
amb el títol ‘Sagrada Família: moved by beauty’ i està realitzada pel mateix equip
d’especialistes. En aquest cas, però, s’espera l’assistència de més de 30.000 joves d’arreu
del món, encara que indirectament pot arribar als 3 milions de pelegrins que es preveu que
es congreguin a Rio.
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