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l 12 de maig Jordi Bo-
net Armengol feia 
anys: «Avui el pare en 
fa 97. Està justet però 
té el cap molt clar», em 
comentava l’arquitec-

ta Mariona Bonet Agustí mentre 
dinàvem a un dels bars del voltant 
de la Sagrada Família. El complex 
del Temple és tan gran i està divi-
dit en àmbits tan estancs (Oficina 
Tècnica, Turisme, i Parròquia), que 
malgrat treballar les dues al Tem-
ple, no ens havíem vist des de l’any 
Gaudí 2002!  

Llavors, fa 20 anys, ella trasllada-
va les escoles de Gaudí del 1909 des 
del carrer Mallorca cap al seu em-
plaçament actual al carrer Sarde-
nya, ja que la seva col·locació ori-
ginal feia impossible avançar a la 
nau central, i una servidora ho co-
bria pels especials sobre Gaudí de 
TVE Gaudiana i de La Vanguardia 
Vivir Gaudí. Com el seu pare, la 
Mariona ha fet de la música i l’ar-
quitectura els motors que impul-
sen el seu vitalisme existencial. Ella, 
a més, escriu poesia sobre el seu dia 
a dia al Temple, si s’escau. Però 
abans-d’ahir a la nit la dèria vital 
del gran Jordi Bonet es va apagar, 
que no extingir, perquè la seva vas-
ta obra construïda li sobreviurà 
moltes dècades, com a Gaudí.  

A Bonet, a més, li sobreviuran 
els seus tractats, dos d’ells indispen-
sables per a comprendre la Sagra-
da Família: L’últim Gaudí (2000) 
que explica els paraboloides, hi-
perboloides... i tota la complicada 
geometria reglada del Mestre, i Ar-
quitectura i símbol de la Sagrada 
Família (2013) escrita a quatre 
mans amb el biblista selvatà Ar-
mand Puig i Tàrrech, també im-
prescindible per la part espiritual 
de la basílica. 

Bonet va fer tantíssimes coses 
interessants en la seva llarguíssima 
vida professional, com a arquitec-
te, restaurador, urbanista, fins i tot 
arqueòleg! (Va descobrir pintures 

romàniques que són al MNAC i 
una lipsanoteca signada per l’Abat 
Oliva). I amb tants càrrecs i premis 
acumulats, que una necrològica 
explicant-les semblaria una entra-
da de la Viquipèdia.  

Li agradava explicar les seves vi-
vències amb els seus pares a la 
clandestinitat catalanista i anti-
franquista, a casa seva del carrer 
de Vallmajor, i dins l’escoltisme ca-
talà, amb moments històrics com 
els Fets del Palau del 1960, les en-

trevistes amb diferents papes; la 
relació amb Salvador Dalí –a qui va 
dissenyar la tomba, on diu «Mar-
quès de Púbol»–, l’adquisició de la 
Torre Galatea, del palau Moja, de 
les polèmiques obres de Sixena 
quan era director general de Pa-
trimoni de la Generalitat... Jo acon-
sellaria a qui l’interessi el perso-
natge que visionés el capítol del 
programa (S)Avis que li va dedicar 

TV3, on denuncia obertament la 
negligència de la Justícia espanyo-
la quan fa passar l’AVE per sota 
del Temple i de la Pedrera, i una al-
tra entrevista on també denuncia 
la corrupció de l’Ajuntament de 
Barcelona quan va permetre que 
una coneguda constructora aixe-
qués l’edifici de la vergonya al car-
rer de Mallorca 410, just al davant 
de la futura entrada al Temple, ori-
ginant un conflicte irresoluble amb 
els actuals propietaris dels pisos, 
que impossibilita l’acabament del 
monument més visitat d’Europa...  

Tret que a mitjà termini es pro-
dueixi algun fet inesperat, un mi-
racle com els que s’han anat pro-
duint al llarg dels anys a la Sagra-
da Família... Com la donació 
milionària de la cèlebre Donya Isa-
bel Bonet i Vidiella quan no hi ha-
via diners, que va permetre aixe-
car la façana del Naixement... Per 
això a Bonet no li agradava posar 
data d’acabament de les obres. Si 
se li preguntava, abans de la pan-
dèmia, si creia en l’acabament el 
2026, es limitava a contestar «tant 
de bo»... I, en canvi, sí que li abe-
llia molt recordar les frases de Gau-
dí: «A la Sagrada Família tot és 
providencial» i sobretot la de: «El 
meu client no té gens de pressa».
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n 1964, al firmar la Ley de Derechos 
Civiles que eliminaba la discrimina-
ción, Lyndon B. Johnson confesó a 

sus allegados: «Hoy hemos perdido el Sur». 
El caso es que los blancos sureños, tra-
dicionales votantes demócratas, comen-
zaron a votar republicano. 

¿Cuándo perdieron el Sur los socialis-
tas españoles? Durante 40 años Andalu-
cía había sido granero de votos del PSOE. 
La relación entre Felipe y su tierra natal 
era fluida como la línea del AVE Madrid-
Sevilla. 

En 2018, tras seis presidentes socialis-
tas, el PP conquistó la Junta. Juanma Mo-
reno ha revalidado ahora su presidencia 
de forma clamorosa. Se ha comido a 
Ciudadanos y ha logrado que muchos vo-
tantes de izquierdas se queden en casa. 
Gran triunfo de un PP moderado y del efec-
to Feijóo.
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Malgrat que semblava incombustible, i apareixia energètic a les 
entrevistes i esquiant fins passada la norantena, dilluns a la nit es va 
apagar l’estrella de l’exarquitecte director de la Sagrada Família 
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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunica-
ció i diplomada en Traducció i Interpretació, Tate 
Cabré ha treballat en premsa i televisió. És Guia 
Oficial de Turisme de Catalunya.
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del papa el 2010

Bonet va ser un gran gestor i activista del catalanisme cultural. Passarà 
a la història com el setè arquitecte de la Sagrada Família. FOTO: ACN


