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de la resta de les torres. S’utilitza
la mateixa tècnica: paraboloides
esvelts. La sagristia que falta,
que permetrà acabar completa
ment el claustre, serà l’últim dels
edificis que es construiran a
l’illa, ja que, fins aleshores, és ne
cessari disposar d’aquest espai
per emmagatzemarhi els mate
rials d’obra.
Faulí va assegurar que, mal

grat que ara lamajor part dels es
forços es concentren en la pròxi
ma construcció de les grans es
tructures, es continua treballant
en altres zones. A l’interior de la
nau està a punt d’acabar la ins
tal∙lació de les vidrieres superi
ors de l’absis, obra de l’artista Jo

an VilaGrau. També es preveu
que en la missa del mes de no
vembre estiguin llestes les can
tories de la nau central.
Sobre la urbanització de l’en

torn de la Sagrada Família i les
possibles expropiacions per cre
ar un nou passeig des de la faça
na de la Glòria fins a la Diagonal,
Faulí va assegurar que no sap res
de l’estat de les negociacions. Va
afirmar que, pel que depèn d’ell,
les feines a l’illa que ocupa el
temple s’acabaran el 2026. De la
urbanització de l’entorn va dir
que no se n’ocupa.
Al marge de l’ús de noves tèc

niques constructives, la junta del
temple disposa d’un pressupost
anual de 25 milions d’euros que
li permet sufragar les obres i
complir el calendari fixat. El
nombre de visitants no para de
créixer i el fet que les 30.000 en
trades que s’oferien per als tres
dies de jornades de portes ober
tes que comença divendres s’ex
haurissin en només tres hores és
un exemple més de l’interès que
desperta la Sagrada Família. Se
gonsdades ofertes ahir, durant el
2014 més de 3,2 milions de per
sones van visitar la basílica, una
xifra que va representar un 3%
més que l’any anterior i tot sem
bla indicar que aquest any torna
rà a incrementarse. Durant els
sis primers mesos del 2015 ja
s’han rebut 1,7 milions de perso
nes i a l’estiu ha augmentat el
nombre de visitants en un 5%.
Les dades aportades per la Sa

grada Família indiquen que el
60% dels visitants són d’origen
europeu, una tendència que s’ha
anat repetint al llarg dels últims
anys, mentre que el públic espa
nyol representa el 23%, del qual
un5%és català.Unade lesnacio
nalitats que més visita el temple
després de l’espanyola és la
nordamericana.!

Almarç obrirà l’Espai Liceu, 950metres quadrats amb una original
proposta artística, didàctica, gastronòmica i solidària
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E l saló dels Miralls, on
es van fotografiar, i el
Foyer del Liceu, on es
van fer els parla

ments, semblaven conferir se
rietat al projecte que ahir es
presentava, l’Espai Liceu, que
obrirà al març. I també els co
mentaris del director general,
Roger Guasch, que va explicar
que el Patronat del Gran Tea
tre del Liceu havia rebut di
verses propostes per ocupar els
950m2 de l’espai que finalment
han llogat a l’empresa Tast
Barcelona per 220.000 euros
anuals. Els va convèncer, va ex
plicar, la proposta que combina
cultura, gastronomia i solidari
tat i que, segons Guasch, encai
xa a la perfecció ambaquest Li
ceu que vol ser dinamitzador i
contenidor de cultura, inte
grarse al barri i posar fi a la
imatge elitista que alguns insis
teixen a continuar atribuintli.
La sumptuositat de l’entorn

podia convidar a pensar en
l’òpera o en l’alta cuina com a
protagonistes, sobretot quan
entre els que presentaven el
projecte hi havia Jordi Roca,
d’El Celler de Can Roca. Però
la cosa no anava per aquí: l’Es
pai Liceu no acollirà, ni de bon
tros, un restaurant dels ger
mans de Girona, sinó que com
binarà diversos espais. El més
peculiar estarà enfocat a una
experiència sensorial, un viat
ge d’aproximadament mitja
hora per a dotze comensals i
sobre taules mecanitzades per

al qual caldrà reservar prèvia
ment. L’ha ideat l’artista visual
Franc Aleu, director de l’òpera
gastronòmica El somni, dels
Roca. Aquesta vegada ells no
cuinaran, sinó que triaran pro
ductes que es podran degustar
–apostaran per petits produc
tors i aportaran els beneficis a
Metges sense Fronteres–. Serà
una proposta assequible i des
preocupada, per gaudirne en
família. Hi haurà un altre espai
més ampli per assaborir la his
tòria, la tradició i el paisatge de

Catalunya, i també una barra
solidària per degustar les tapes
de tots els xefs que ja col∙labo
ren o que vulguin col∙laborar
en els projectes del Casal dels
Infants a través d’iniciatives
com La Fàbrica Solidària o la
Tapa Solidària. Unamostra, tal
com va recordar Lluís Prats,
del Casal dels Infants, de la ge
nerositat d’“un dels col∙lectius
més solidaris i en què s’inclo
uen tant reconeguts xefs, com
els Adrià, els Roca, Ruscalleda,
Nandu Jubany, Carles Abellán
i Carles Gaig, com molts d’ al
tres de menys famosos”. Men
tre que el preu de l’espai més
reduït encara no s’ha determi
nat, el dels altres dos s’acostarà

als 25 euros. El Liceu també
acollirà una gelateria Rocam
bolesc, la primera que Jordi
Roca i Alejandra Rivas
obren a Barcelona i a la
qual es podrà accedir
des del carrer Unió.

Franc Aleu va in
sistir que no és fàcil
explicar el projecte,
sobretot el viatge
que faran els dotze
comensals. Es justi
ficava ambunamira
da sorneguera, dar
rera de la qual ama
gava els secrets que
encara no pot re
velar i sobre els
quals treballa en una
nau, a prop de Giro
na, “en un espai sem
blant al Roca Lab
on vam preparar El
somni”.

En el somriure
d’Aleu, que va mos
trar un vídeo sobre
el que estan prepa
rant, es podia intuir
qualsevol entremali
adura de l’artista; fins i tot
imaginar Hèrcules, protago
nista d’aquest viatge experi
mental, encarnat en el Jordi
Roca en persona. Tot cap a la
imaginació d’Aleu, que ad
verteix que està col∙laborant
amb grans artistes i qualifica

la seva agoserada aventura de
neomodernista. “Podríem es
tar parlant d’unnoumoviment:

estrambotiquisme surrealis
ta”.

Si els germans Roca
s’encarregaran de se
leccionar els produc
tes que tastaran els
dotze comensals que
s’animin a empren
dre el viatge marcat
per Aleu, Annette
Abstoss, responsable
del conjunt de la
proposta gastronò
mica, ja està escru
tant el paisatge de
Catalunya per selec
cionar els ingredi
ents que es podran
tastar i que ha divi
dit en famílies: “Hi
haurà apartats,
com La santa espi
na, que englobarà
tot el peix imarisc:
hi haurà una part
dedicada a la Dol
ça Catalunya, en
què estaran repre

sentades totes les festes
que se celebren aquí amb
postres específiques; hi
haurà horta, lactis, embo
tits... Quedarà plasmada
tota la riquesa del paisat
ge i es cuinaran alguns
plats, sempre amb elabo
racions senzilles”. El pro
jecte, que ha costat
3,5 milions d’euros,
estarà a punt la prima
vera vinent. Les sor
preses, asseguren, es
tan garantides.!

INMA SAINZ DE BARANDA

Roger Guasch, director del Liceu, al centre, ambAnnette Abstoss, Lluís Prats, Joan Armengol, Jordi Roca, Ale Rivas i Franc Aleu

La proposta inclou
des d’una experiència
sensorial per
a 12 comensals fins
a una barra solidària

El dit de
Colom. Per a la
seva primera
gelateria a
Barcelona, Jordi
Roca ha creat el

dit de Colom, de
xocolata, oli i sal.
“Unhomenatge
a la xocolata que
es va portar
d’Amèrica”

RECTA FINAL CAP AL 2026

El projecte encara la
fase definitiva 133 anys
després de col∙locar-se
la primera pedra

EL PROJECTE

La sala del creuer
s’obrirà comun lloc
de descans i espai
d’audiovisuals

INTERÈS CREIXENT

Aquest estiu
el nombre de visites
s’ha incrementat
un 5 per cent


