Correspondencia
• «No tinc notícies recents de l' Associació, pero en canvi llegeixo a la premsa
que el procés de beatificació del nostre
gran arquitecte va prenent caire oficial. 10

Domenec Sug-

sóc fill de l'arquitecte
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Les estampes amb la breu biografia i l' 0ració. S'han editat en catala, castella, angles, alemany, japonés; en preparació,
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Ramon Sugranyes de Franc,
28.08.1998. Fribourg, Suissa.
procés».

• «Desejaria muito participar desta COfrente e por isso pec;o, encarecidamente
que me envie una "Estampa" de Antoni
Gaudí. Tenho fé em que o pedido para
fazer a ele, se fór atendido,
de Deus, beneficiará

com a Graca

milhares de pessoas

enfermas em meu País e em outras partes
do Mundo, e assim se configurar como un

Cecilia Maria Pereira,
médica pediatrica, 25.06.1998. Brasil.
grande milagre».

• «Creo que Gaudí es un evangelizador
de la obra de Dios en el mundo, al mismo
tiempo que un gran arquitecto. A través
de exposiciones sobre Gaudí, que se organizaran

Mn. Lluís Bonet i Armengol, rector de la
parroquia de la Sagrada Família, és,
dones, el vicepostulador, i, ell mateix ha
tingut molt interés per la continuitat
d'aquest Full.

ORACIÓ PER LA DEVOCIÓ PRIVADA
Santíssima Trinitat, que infonguéreu en
el vostre servent Antoni Gaudí, arquitecte, un gran amor de la vostra Creació
i un afany ardent d'imitar els misteris de
la infancia i la passió del vostre Fill; feu
que jo sapiga també lliurar-rne a un treball ben fet, i digneu-vos glorificar el
vostre servent, Antoni, concedint-rne,
per la seva intercessió, el favor que us
demano (demani's}. Amén.

Butlletí
sobre la persona i la

Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau
i protegiu la família! (Tres vegades).

fama de santedat
d'Antoni Gaudí

en todo el mundo, la gente po-

dría admirar, no sólo sus trabajos artísticos, sino también su dedicación a Dios a
través de su vida, cuando sea conocida.
Gaudí está predicando la fe católica al
mundo entero a través de su arquitectura.
El empuja también a los artistas a continuar su búsqueda

de Dios». lun Young

loa, 13.03.1998. Carea.

SI VOLEU REBRE
AQUEST FULL INFORMATIU

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudi

Adreceu-vos a: Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí.
Apartat de Correu 24094
08080 Barcelona (España)

Ara, després de la resposta del Cardenal Arquebisbe de Barcelona a la nostra
petició d'obrir el procés i nomenar un vicepostulador de la causa de beatificació,
ens hem animat a publicar el número 2.

a la vora el

més de 3.000 estampes.

Associació
pro-beatificació
, d' Antoni Gaudí reempren la publicació d' aquest butlletí. El
primer número coincidí amb la
fundació de la nostra entitat
l'any 1992. De fet, va quedar interrompuda.

l)

Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)

Tal com escri víem el novembre de 1992,
«la nostra finalitat és fer coneixer la persona d' Antoni Gaudí i les seves virtuts
humanes i cristianes, viscudes en grau
heroic especialment en els seus deu últims
anys de la seva vida. També volem recollir testimonis i escrits».

, En aquest número, tal com podreu llegir

, tot seguit, us oferim retalls de l' article escrit al diari «La Publicitat» (11.06.1926)
signat per Manuel Trens, pvre., que porta
el títol L'Arquitecte de Déu, el mateix que
hem fet servir per a les nostres estampes.
Hi trobareu, així mateix, un noticiari i
fragments de correspondencia rebuda.

...

L'Associació

L'arquitecte de Déu

A

l volt del temple de la Sagrada
Família hi ha un aire de divinal
providencia que abans de consagrar-lo ja el feia sagrat. En
un moment com el d'ara, indecís i esbravat, aixecar una catedral i trobar un arquitecte proporcionat, trobar, a
temps un geni clarivident, és tanrnateix
una benedicció parcialíssima de Déu per
casa nostra, expiació esplendorosa contra
tots els nostres pecats fets contra la seva
santa Persona i contra tots els pecats remunerats fets contra la seva santa Casa.
Amb aquesta nova església que porta beatituds divines, tornem a aquells temps bíblics en que Déu mateix, personalment,
donava ordres als arquitectes del seu temple.
Déu ha volgut assegurar-se de la seva nova casa, i, passant per damunt de tot, escollí violentament aquest home singular.
Allí el nostre gran arquitecte, interceptat
del món, monjo d'un únic monestir, que
escantonava
a cops d' ala, ha anat escoltant la veu de Déu, ha anat rebent les
seves ordres, com d'un propietari meticulós i exigent. Aquestes ordres, entre el
soroll de dins i de fora, sovint arribaven
afeblides, pero ell les amplificava amb
l'Escriptura, amb el Missal, amb el Pontifical, amb el Breviari i amb els altres llibres oficials de la Litúrgia.
Aquestes ordres sovint tarda ven a cantar
amb els rellotges de sol, pero ell pregava,
i importunava el gran Propietari, i el devorava, i fins amb tot el replegament de
les seves energies tumultuoses l'anava a

Noticiari

cercar pels racons de les esglésies, en
l'hora foscant i meditativa de la gent simple i neta de cor, a la qual sabia ell que era
promes veure Déu. Així en Gaudí, a copia
d'isolar-se dels homes i deIs llibres dels
homes, a copia d'oració i de comunió va
anar carregant-se de l'alta tensió de Déu i
no el podien tocar amb el dit que no guspiregés.
El gran arquitecte no feia res sense Déu,
perque veié amb formidable intuició la
seva missió i la seva responsabilitat.
Mestre Gaudí, amb una fe cega en Déu, i
en el geni mediterrani, va emprendre la
tasca amb la serenor i la lentitud creativa
de les primeries del món, tot captenint-se
amb una humilitat tot medieval que ell
únicament era un intermediari, sense el
quall'obra aniria també descabdellant-se,
un participant de la joia secreta i inefable
de la Mare de Déu que bastí el Cos de
Crist.

Manuel Trens, Pvre.
Manuel Trens i Ribas. Nascut a Vilafranca del
Penedés en 1892 i mort a Barcelona el 1976.
Eclesiastic i historiador de l' art. Es destaca en
l'organització
del Congrés Litúrgic de
Montserrat (1915). Professor d'Iconografia i
Art Sagrat al seminari de Barcelona (1916).
Director del Museu Diocesá i consiliari del
Cercle Artístic de Sant L1uc (1926-1960), on
constituí els Amics de l' Art Litúrgic (1923).
Amb motiu del Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona (1952), dirigí una important exposició d'objectes de culte relacionats
amb l'Eucaristia i escriví «Las custodias españolas».

• En la festa de Sant Josep d'enguany (19.03) s'inaugura a la cripta la restauració de
la lápida sepulcral de Gaudí i una caixeta per a les almoines. Aquesta caixeta és disseny de l'escultor Etsuru Sotoo i representa tres cors -Josep, Maria i Jesús- inspirat en
les es coles que projecta el nostre arquitecte. Aquest fet va ser notícia per als mitjans de
comunicació, de manera que vingueren a veure-ho i se'n faren ressó (TV2, TVE, Canal
Plus, RAI, El País, El Periódico ... ).
• El 18 d'abril
postulador.

el Cardenal-Arquebisbe

de Barcelona

signa el nomenament

del vice-

• Els bisbes de la Conferencia Episcopal Tarraconense (reunió núm. 145, dies 4-5 de
maig) van donar el seu vistiplau preceptiu per a la introducció de la causa de canonització d' A. Gaudí. Ho feren a
petició del Cardenal-Arquebisbe,
al
qual, segons el Dret, li havia sol-licitat previament el vice-postulador.
• El vice-postulador
sol- licita
(27.07) al Cardenal-Arquebisbe
que
constitueixi les comissions historiea i teologica, que han d' estudiar la
vida i el pensament de Gaudí.
• Publicació al Full Dominical de
Barcelona (23.08) de la carta del
Cardenal-Arquebisbe
«Cap a la beatificació de Gaudí». L' oficina de
premsa de l' Arquebisbat publica el
nomenament
de vice-postulador.
De nou els mitjans de comunicació
se'n fan ressó, amb noves entrevistes tant a Lluís Bonet com a José
Manuel Almuzara (TV3, Tele 5, La
Vanguardia,
Catalunya
Cristiana,
Paris-Match ...).
• Decret
amb el nomenament
(17.09) dels membres de la Comissió histórica (Ramon Corts, Joan
Galtes, Salvador Galmes) i teologiea (Josep Gil i Ribas i Josep M. Turull).

Tomba d'Antoni Gaudi a la Cripta del Temple de la
Sagrada Familia. (Foto M.J. Rasero. PARIS MATCH)
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