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LA SAGRADA FAMÍLIA

familia
mo n u men t a l

Historien et muséologue, il est
l’auteur d’une vingtaine de titres sur l’histoire de Barcelone
parmi lesquels Autobiografía
de Barcelona (2013). il a
également été commissaire
d’une dizaine d’expositions
comme « La construcción de
la gran Barcelona: la apertura
de la vía Layetana, 19081958 » (Musée d’Histoire de
Barcelone), « UPF: historia
de un campus urbano »
(Université Pompeu Fabra) et
« Catalunya.cat: un retrato de
la Cataluña contemporánea »,
agrandissement de l’exposition
permanente du Musée d’Histoire de Catalogne.
CoL.LeCCió

e livre offre un panorama visuel inédit de la Sagrada Família,
la fascinante église imaginée par Antoni Gaudí, et à laquelle ce
dernier consacra une bonne partie de sa vie. Les illustrations et
les textes de cet ouvrage présentent la Sagrada Família dans toute sa complexité et son ambition. Le téléobjectif du photographe
a permis de découvrir de nouveaux détails inconnus jusqu’alors,
à la fois à l’extérieur sur les façades et les flèches, et dans le vaste intérieur, en
apportant de surprenants points de vue qui permettent de redécouvrir d’un nouvel œil le chef-d’œuvre de cet architecte catalan de génie. En définitive, un voyage unique à la découverte du symbole de la Barcelone du xxie siècle.
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És autor d’una vintena
d’obres sobre la història de
la capital catalana, entre les
quals destaquen Autobiografia de Barcelona (2013),
La Barcelona d’entreguerres
(2014) i Sagrada Família
desconeguda (2015).
També ha estat comissari
d’exposicions com ara
«L’obertura de la via Laietana,
1908-1958» i «Catalunya.
cat: un retrat de la Catalunya
contemporània», ampliació
de l’exposició permanent
del Museu d’Història de
Catalunya.
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Daniel Venteo

quest llibre proposa un recorregut visual inèdit per la Sagrada
Família, el fascinant temple imaginat per Antoni Gaudí, a la
construcció del qual va dedicar una bona part de la seva vida.
A través de les imatges i dels textos que les acompanyen, la
Sagrada Família es presenta en tota la seva complexitat i ambició. La càmera del fotògraf s’ha endinsat en racons fins ara
desconeguts, tant de les seves façanes i torres com del seu immens interior,
tot oferint sorprenents punts de vista que permeten redescobrir, amb uns
nous ulls, l’obra mestra del genial arquitecte català. Un viatge únic, en definitiva, per una icona de la Barcelona del segle xxi.
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Aquest llibre proposa un recorregut visual inèdit per
la Sagrada Família, el fascinant temple imaginat per
Antoni Gaudí, a la construcció del qual va dedicar una
bona part de la seva vida. A través de les imatges i dels
textos que les acompanyen, la Sagrada Família es presenta en tota la seva complexitat i ambició. La càmera
del fotògraf s’ha endinsat en racons fins ara desconeguts, tant de les seves façanes i torres com del seu
immens interior, tot oferint sorprenents punts de vista
que permeten redescobrir, amb uns nous ulls, l’obra
mestra del genial arquitecte català. Un viatge únic, en
definitiva, per una icona de la Barcelona del segle xxi.
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