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El Centre Cultural Terrassa s’impregna de llum i color amb una 
exposició sobre els vitralls de Vila-Grau al temple de la Sagrada 
Família 
 
La mostra s’inaugurarà el proper dijous 9 d’abril, a les 19’30h, i comptarà amb una 
visita guiada amb l’artista i el seu comissari. L’exposició està produïda pel Temple 
Expiatori de la Sagrada Família i comissariada per Antoni Vila Delclòs. 
 
Els colors de la llum. Vitralls de Vila-Grau a la Sagrada Família és el títol d’aquesta 
mostra que explica d’una forma molt visual i didàctica el treball del mestre Vila-Grau, 
l’artista que va rebre l’encàrrec d’intervenir en la creació dels vitralls que conformen el 
‘temple de la llum i el color’. 
 
L’exposició fa un recorregut per les diferents etapes del projecte: des del primer esbós 
i a la tasca artesana de tallar el vidre i emplomar-lo, fins al procés d’instal·lació en els 
grans finestrals del temple d’acord amb el projecte ideat per Gaudí.  
 
Vila-Grau s’interrelaciona amb l’arquitectura de Gaudí, juga amb la llum que 
l’arquitecte va projectar en dissenyar les obertures del temple, i s’esplaia amb el color i 
el ritme dels ploms per crear una atmosfera de reflexió, de sensacions i d’espiritualitat.  
 
La mostra, imponent i visualment molt diferent a les que estem acostumats a veure al 
Centre Cultural Terrassa, dedica un espai a la faceta més íntima del vitraller: el seu 
espai de treball i les eines que l’envolten. Acte seguit, coneixem el procés més artístic 
de l’encàrrec i el més difícil per al vitraller: plasmar a través dels colors i les textures 
del vidre el dibuix i la simbologia de Gaudí, un moment importantíssim per la 
impossibilitat de reflectir els matisos que sí ofereix la pintura i que en el vidre s’ha de 
traduir en una limitada gamma de colors i textures.  
 
L’exposició s’endinsa també en el procés de creació del vitrall: el tallat, l’emplomat, la 
fixació dels vidres… i explica el perquè s’han escollit uns colors i unes textures 
concretes i en què s’ha basat l’artista a l’hora de col·locar els vitralls d’una 
determinada manera. En l’àmbit de la instal·lació, s’explica el sistema de fixació del 
vitrall, la columna vertical de la peça -amb el sistema de ventilació interior- i el vidre de 
protecció que rebrà totes les inclemències del temps. 
 
El visitant participa d’un joc de colors per la llum que travessen els vidres exposats i 
entra en contacte amb materials que de no ser exposats en aquesta mostra serien 
impossible de percebre i tocar a causa de l’alçada al que estan col·locats.  
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Més de 40 grups escolars inscrits a les visites per a les escoles 
 
Abans de la seva inauguració, ja hi ha inscrits més de quaranta grups escolars que 
veuran l’exposició i participaran en un taller didàctic a través del programa Exploradors 
de l’Art. Una activitat pedagògica que compta amb la col·laboració de BBVA i té per 
objectiu col·laborar amb el desplegament curricular de l'àrea d'Educació artística: 
visual i plàstica.  
 
La visita a les exposicions esdevé l'activitat central del programa, que es complementa 
amb un treball previ al centre educatiu i un taller plàstic a l’aula-taller del Centre 
Cultural Terrassa. En la darrera exposició, de l’artista Eduard Arranz-Bravo, van 
participar en aquest programa més de 1.600 alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les dades 
 
Els colors de la llum. Vitralls de Vila-Grau a la Sagrada Família 
Sales 3 i 4 · del 9 d'abril al 7 de juny 
Horaris d'exposició: de dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els dies de funció. 
Més info a: http://www.fundacioct.cat/exposicio/els-colors-de-la-llum-vitralls-de-vila-grau-a-la-sagrada-familia/ 
Entrada lliure 

http://www.fundacioct.cat/exposicio/els-colors-de-la-llum-vitralls-de-vila-grau-a-la-sagrada-familia/

