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Resum de la comunicació
Explicarem aquells indrets de la Sagrada Família on podem identificar estrelles
modelitzables mitjançant políedres o sòlids estrellats, així com la seva geometria i
significat.
D'entre tots els políedres presentarem el model teòric proposat i detallarem
especialment aquells que resulten d'especial interès per la didàctica a secundària.
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Introducció
Tradicionalment, un context per estudiar poliedres ha estat en objectes de la vida
quotidiana, en l’àmbit científic (estructura de la coberta d’alguns virus, estructura de
minerals, ...), fins i tot en obres escultòriques o pictòriques o a l’arquitectura.
Però una revisió de determinats indrets de la Façana del Naixement de la Sagrada
Família de Barcelona permet entreveure l’existència de més poliedres. En concret,
poliedres estrellats representant estrelles amb significats diversos i que ens
proporcionen un nou context que es pot portar a l’aula per estudiar-los.
L’Estrella de Betlem
Està situada a sobre d’una columna, just al mig de la Façana del Naixement, a sobre
de l’escena del Naixement i sota l’escena de l’Anunciació. Un model teòric que explica
la major part dels detalls d'aquesta estrella és la composició de dos políedres
estrellats, un dodecàedre estrellat i el gran dodecàedre estrellat de Kepler.

Els pinacles dels balcons a les torres de la Façana del Naixement
En cadascun dels balcons de les torres de la Façana del Naixement hi ha un pinacle
que constitueix l’extrem decoratiu superior de l’estàtua de l’apòstol a qui va dedicada
cada torre. Cada pinacle està format per estrelles representant un cel estrellat a sobre
de l’apòstol. Trobem cinc tipus diferents i per a cadascuna d’elles hi ha un model teòric
de poliedre estrellat que explica els detalls que hi apareixen. Els models teòrics que
serveixen per explicar la majoria de detalls de dues d'elles són el dodecàedre estrellat,
el cub estrellat (tots dos per agregació de piràmides).
Però el model que explica la major part de detalls de les altres tres estrelles és un
basat en truncaments dels poliedres arquimedians.
La complexitat que presenten aquestes tres darreres estrelles, junt a la de l'Estrella de
Betlem, no les fa recomanables per l'aplicació o utilització a un nivell de Secundària.
En canvi, les del següent indret, sí són recomanables.

Les estrelles de les constel·lacions a l'escena de l'Anunciació
El tercer indret de la Façana del Naixement en el que hi trobem estrelles està situat
just a sobre de l’Estrella de Betlem. Es tracta de l’Arc de les Constel·lacions, que
emmarca l’escena de l’Anunciació, en la que l’Arcàngel Gabriel li comunica a la Verge
que serà la mare de Jesús.
En aquest arc es representen sis de les constel·lacions zodiacals presents al cel
nocturn en el moment del naixement de Jesús i són: Verge, Lleó, Cranc, Bessons,
Taure i Àries.
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Estrelles de les constel·lacions a l'escena de l'Anunciació

En cadascuna d’elles es representen diferents tipus d’estrelles. Apareixen menys
definides que les estudiades als dos indrets anteriors, ja que hi ha poques arestes i
cares clarament identificables, però el nombre i la distribució de les puntes que
presenten fa possible assignar a cadascuna d’elles un poliedre concret.
Models Teòrics Proposats
Els cinc poliedres amb els que es corresponen aquestes estrelles són poliedres
estrellats obtinguts directament a partir dels cinc platònics. En les figures 2 a 6
mostrem cadascuna d’elles amb el model teòric proposat en la mateixa posició.

1

Estrella Tetraèdrica i model teòric proposat.
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2

Estrella Cúbica i model teòric proposat.

Estrella i model teòric de l’octaedre estrellat.

Estrella i model teòric del dodecaedre estrellat.
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3

Estrella i model teòric de l’ icosàedre estrellat.

Relació entre els poliedres i les estrelles
La utilització de cinc poliedres diferents per a representar estrelles té, en aquest cas de
les constel·lacions, un significat addicional.
Si a cada estrella de les constel·lacions representades situem una inicial indicant el
poliedre platònic corresponent a l’estrellat (T, Tetraedre; C, Cub; O, Octaedre; D,
Dodecaedre; I, Icosàedre) i comparem l’escultura amb un mapa estel·lar actual (en
aquest cas prenem com a referència els de la Unió Astronòmica Internacional), trobem
que hi ha una gran similitud entre unes i altres, essent possible reproduir la mateixa
estructura de línies traçades als mapes estel·lars (i que es fan servir per reconèixer la
constel·lació al cel real) en l’escultura, com podem observar en les figures 7 a 13.

4

Comparació de la constel·lació de Verge .
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Comparació de la constel·lació de Lleó.

Comparació de la constel·lació de Cranc.
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5

Comparació de la constel·lació de Bessons .

Mapa estelar actual de la constel·lació de Bessons.
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Comparació de la constel·lació de Taure.

Comparació de la constel·lació d’Àries.

Aquesta similitud permet establir una relació directa entre la brillantor de l’estrella (o
magnitud aparent) i el tipus de poliedre estrellat que es fa servir per a la seva
representació en l’arc de les constel·lacions.
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Una anàlisi dels valors de magnituds visuals de les 49 estrelles identificables als
mapes (del total de 136 representades a les sis constel·lacions, incloent aquelles més
desdibuixades que es presten a classificació errònia), ens duu a establir la següent
assignació magnitud- poliedre estrellat (figura 13):
Magnitud Visual

Políedre Estrellat

0.98 - 1.35

Icosàedre (20p)

1.93 – 2.61

Dodecaedre (12p)

2.64 – 4.35

Octaedre (8p)

3.52 – 4.50

Cub (6p)

3.57 – 5.35

Tetraedre (4p)

Font: Dades de magnitud visual del Programa Cartes du Ciel.

Aquesta correspondència es permet afirmar que Gaudí va fer servir els cinc poliedres
platònics estrellats per a crear una escala de brillantor basada en el nombre de puntes
de cadascun, de forma que la més brillant (menor magnitud visual) estaria
representada per un icosàedre estrellat. Per a la següent menys brillant es faria servir
un dodecaedre estrellat... i així fins la menys brillant, representada per un tetraedre
estrellat.
Les diferències de brillantor ja es representaven als mapes estel·lars antics, mitjançant
dibuixos diferents per a cada tipus d’estrella. Però, a la Sagrada Família, aquest
procediment es realitza fent servir figures en tres dimensions, com són els políedres
estrellats.

CONCLUSIONS - APLICACIONS DIDÀCTIQUES
La varietat de poliedres estrellats que es fa servir, així com el context, ens serveixen
de marc per a estudiar aspectes de dues disciplines com són la geometria i
l’astronomia, així com per entendre la visió personal de Gaudí sobre el naixement de
Jesús.
Alguns aspectes en els que podem aprofundir són:
- Conèixer formes de construir un poliedre/sòlid estrellat a partir d’un poliedre
qualsevol:
- per extensió dels plans que contenen les cares
- per agregació de piràmides
- per composició de diversos políedres
- Conèixer possibles estrellaments dels poliedres platònics.
- Identificar diferents tipus de poliedres estrellats mitjançant:
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- la utilització de diverses vistes
- el recompte d’elements característics com les cares de les piràmides, arestes
i vèrtexs
- Conèixer com es generen dos dels poliedres de Kepler- Poinsot: el gran dodecaedre
estrellat i el petit dodecaedre estrellat de Kepler.
- Reconèixer quan un truncament d’un poliedre genera un poliedre arquimedià i quan
no.
- Conèixer el concepte de brillantor o magnitud aparent d’una estrella.
- Conèixer la representació de 6 constel·lacions zodiacals, tant l’artística clàssica com
la utilitzada als manuals d’astronomia actuals, així com la dissenyada per Gaudí.
- Utilitzar el concepte de dualitat dels poliedres per a identificar els poliedres platònics
estrellats a les constel·lacions.

Notes
1.- La fotografia de l’estrella pertany a una fotografia d’Alexander Menzinsky.
2.- La fotografia de l’estrella pertany a una fotografia d’Alexander Menzinsky.
3.- La fotografia de l’estrella pertany a una fotografia d’Alexander Menzinsky.
4.- La fotografia de la constel·lació de Verge és d’Alexander Menzinsky.
5.- La fotografia esquerra de la constel·lació de Bessons és d’Alexander Menzinsky.
- Totes les fotografies, amb l’excepció de les esmentades a les notes 1 a 5, són de
l’autora.
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