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El president delegat de la
Sagrada Família, Joan Ri-
gol, es mostra eufòric de
l’augment del nombre de
visitants a les obres del
temple. L’increment res-
pecte al 2007 és d’un 8,6%
i puja als 2.867.227 visi-
tants anuals. Gràcies a una
enquesta feta a 2.500 per-
sones s’ha comprovat que
el major nombre de visi-
tants és de la Gran Breta-
nya (20,84%) molt per so-
bre de les visites de l’Estat
espanyol (6,4%) i de Cata-
lunya (2,36%) i que el
75% dels visitants tenen
estudis universitaris. La
motivació per entrar a la
Sagrada Família és per
raons culturals (41%) i ad-
mirar l’obra de Gaudí
(30%). Per Rigol, el pre-
ciosisme que hi ha en cada
racó trasllada el visitant a
un espai transcendental.

El temple, que celebra
aquest 2008 els 125 anys
de l’inici de l’obra, ha pro-
tagonitzat exposicions a
Frankfurt, Dresden, Ams-
terdam, Xangai, Pequín,
Nova York i Cleveland i hi
ha el projecte de ser a la
Biennal d’Arquitectura de
Venècia, sense una data
tancada.

L’arquitecte en cap de la
Sagrada Família, Jordi
Bonet, ha traspassat la se-
va prudència per donar da-
tes de finalització de les di-
verses etapes a Joan Rigol.
Amb l’obertura al culte, el
2010, ja donaran per bona
l’aportació de la seva ge-
neració a la construcció
del temple. Dissabte es fa
la jornada de capta (tradi-
cional des dels 50 per re-
collir fons per a l’obra).
Avui les entrades de turis-
tes generen la majoria de
recursos per finançar una
obra, que no pot anar més
ràpida: més treballadors
dins es molestarien. Si fa
uns anys, aprofitaven l’in-
terior per a preparar les pe-
ces que es col·locarien al
sostre, ara, també es pre-
paren grans peces pel cim-
bori i l’altar lluny del tem-
ple. Rigol adverteix que
aquest any han gastat més
que no han ingressat (el
2006 es generava un bene-
fici d’un milió per sobre
dels 16,6 de despeses i el
2007 la xifra pujava als 27
milions, set provinents de
donacions) ja que no han
augmentat el preu de l’en-
trada i ha pujat el cost dels
materials d’obra.

Es preveu que s’obri al culte el 2010,
un cop s’hagi fet la coberta del temple

Posaran miradors a
la Sagrada Família

a 60 metres d’altura
per mostrar com
creixen les torres

JORDI BORDES / Barcelona

● La Sagrada Família es marca el repte de cobrir aigües
el 2010. L’expectativa del 2006 era que s’obrís al culte
aquest 2008. A partir d’ara, la feina es farà a la teulada.
Per poder ensenyar com creixen les torres que falten, des-
taca la de 170 metres, s’habilitaran miradors a 60 metres.
Dissabte es fa la tradicional jornada de portes obertes.

Joan Rigol i l’arquitecte en cap, Jordi Bonet, ahir sota les voltes del creuer. / QUIM PUIG

● El president del patronat de la Sagra-
da Família, Joan Rigol, assegura que
no deixarà que els tècnics de l’Adif
–ens responsable de les obres del túnel
del TAV pel centre de Barcelona– en-
trin i inspeccionin el temple abans de
començar a perforar. El patronat ha
pres aquesta decisió perquè «no dóna
per fet que el túnel es faci i que les
obres siguin necessàries». Segons Ri-
gol, «sembla que ha calat en l’opinió
pública que el projecte del túnel del
TAV pel carrer Mallorca està dat i be-

neït i no és així». L’advocat que repre-
senta el patronat, Jordi Abel, recorda
que encara està interposat el conten-
ciós administratiu, ja que quan van sa-
ber que el projecte definitiu del TAV ja
estava aprovat, van ampliar la deman-
da a aquest document. El patronat vol
veure el projecte definitiu de Foment
per saber si hi ha «principi d’imminèn-
cia i perillositat» per a la Sagrada Fa-
mília. Foment, però, ha interposat un
recurs al Tribunal Suprem per evitar
haver de facilitar aquest projecte al pa-
tronat, explica Abel.

P. MERCADÉ / Barcelona

Foment no la podrà inspeccionar

Sol Picó balla
a la bodega
del «Naumón»
● Bacelona. La coreògra-
fa i ballarina Sol Picó,
amb la complicitat de la
pintora Elvira Grana-
dos i la música de la
discjòquei CEE actuen
fins dissabte a la bode-
ga del vaixell Naumón.
El centre cultural flo-
tant de la Fura dels
Baus està atracat al port
de Barcelona. Las do-
ñas és un treball que
barreja dansa, musica i
pintura en directe, que
experimenta la combi-
nació de les disciplines
i que parteix de la im-
provisació, motiu pel
qual cada sessió es con-
verteix en una expe-
riència única. / EL PUNT

Exhaurides les
entrades per al
«Rey Lear» al TNC
● Barcelona. Les entra-
des per veure a la Sala
Gran del TNC el Rey
Lear de Shakespeare
del Centro Dramático
Nacional s’han exhau-
rit fins diumenge.
Aquesta producció en
versió de Juan Mayorga
i amb direcció de Ge-
rardo Vera, ha aconse-
guit un percentatge
d’ocupació que ha anat
en augment en les tres
setmanes d’exhibició al
TNC: un 85% la prime-
ra setmana, un 98% la
segona setmana, i ahir
dimecres ja s’havien
exhaurit totes les entra-
des. Rey Lear haurà su-
perat al final de les 14
funcions els 12.000 es-
pectadors i un 95%
d’ocupació.

La companyia De-
ambulants oferirà una
nova sessió diumenge
al matí, després d’haver
anul·lat tres de les qua-
tre de previstes pel mal
temps. / EL PUNT

●  L’actor nord-americà
Mel Ferrer, primer marit
d’Audrey Hepburn, va
morir als 90 anys al seu
ranxo de Santa Bàrbara
(Califòrnia). Especial-
ment recordat per títols
com The Brave Bulls
(1951) i Lili (1953), va ser
el primer marit d’Audrey
Hepburn, amb qui va coin-
cidir durant el rodatge de
Guerra i pau (1956).

Nascut a Elberon (Nova
Jersei) el 1917 com a Mel-
chior Gaston Ferrer, l’ac-

tor, director i productor era
fill d’un català que va emi-
grar de jove als Estats
Units. Va saltar a la fama
el 1951 amb el seu paper
protagonista a The Brave
Bulls (1951) i també desta-
ca en la seva filmografia
Lili, rodada dos anys des-
prés. El 1956 va prendre
part en el repartiment de
Guerra i pau, en què va
coincidir amb Audrey
Hepburn, amb qui es casa-
ria més endavant.

Mel Ferrer va enfocar la
seva carrera cap a la pro-

ducció i la direcció de pel-
lícules. Va dirigir Audrey
Hepburn, quan ja era la se-
va esposa, a Green Man-
sions (1959). També junts
van representar l’obra de
teatre Ondine, a Nova
York.

Durant els anys que va
durar el matrimoni, que va
establir la seva residència
a Suïssa, Mel Ferrer va
produir algun dels grans
èxits de Hepburn, com So-
la en la foscor (1967).

El matrimoni va tenir un
fill en comú, Sean, nascut

el 1960, i la parella es va
divorciar el 1968. Hep-
burn es va casar amb l’ita-
lià Andrea Dotti, mentre
que Ferrer es va casar fins
a quatre vegades, la darre-
ra amb Elizabeth Soukho-
tine, el 1971.

Ferrer havia començat
la seva carrera com a actor
als musicals de Broadway
i va rodar films com Sca-
ramouche (1952), Els ca-
vallers de la taula rodona
(1953), El dia més llarg
(1962) o La caiguda de
l’imperi romà.

L’actor Mel Ferrer mor als 90 anys
EL PUNT / Los Angeles

Mel Ferrer, Audrey Hepburn i el seu fill Sean, l’abril del
1967 a Disneyland. / EFE


