Correspondencia
• «Soy estudiante de Arquitectura en la Universidad de Innsbruck. Desde hacía varios me-

Josep ... El meu avi no el va poder complaure,

ses que buscaba los originales

que li mostrá els dibuixos que feia. D. Antoni

que entregué

en la Facultad

devolvieron,

por haberlos

de un proyecto
y que nunca me

perdido.

Le enco-

pero fou l'ocasió
els va valorar

i l'encoratja

el meu pare,

a seguir el camí

geni i l'obra

ir por tercera vez al instituto.

profunda

d'en Gaudí, el seu art i la seva

religiositat.

M'havia

sa, en menos de diez minutos, los tenía en mano ... », Luisa Calvo, (13.08.1998).

Catedral,

• «He recibido con alegría la Hoja informativa
sobre la persona y la fama de santidad de Antoni Gaudí.

Muchas

gracias.

que deseo recibirla;
me gustarían».

Serra,

sota la trona, i a la processó

de Cor-

pus, amb un ciri a les mans». Mn. Joan Casas
i RaJart, (18.12.1998).

Barcelona.

también,

(16.01.1999).

ORACIÓ PER LA DEVOCIÓ PRIVADA

Martorell.
• «Que Déu vulgui sigui un fet veure a D. Antoni Gaudí beatificat

com arquitecte

Tinc present la seva venerable

de Déu.

actitud en em-

prendre el camí del seu treball en deixar el
Pare Güell». Gna. Montserrat
Rius, (Nadal
1998). Barcelona.
• «Cree que és de justícia que arribi aquest esperat dia del seu reconeixement,
ficació d'aquesta

amb la beati-

anima escollida, per arribar a

termini la seva trajectoria de vida d' aquest
prohom catala», Mercé Nebot, (20.01.1999).
Barcelona.
• «No estranyin ma insistencia al demanar estampes d'en Gaudí. Als 89 anys podem perdre
facilment
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Les comunico

unas estampas,

Ramón

/

parlat del reco-

lliment i devoció amb que assistia a missa a la

1nnsbruck.

'AR(JJIIFQE
DE DElJ-

empres. El meu pare sempre va valorar molt el

mendé el asunto a Antoni Gaudí y me decidí a
Para mi sorpre-

per presentar-li

Déu i Pare nostre, que infonguéreu

en el

vostre servent Antoni Gaudí, arquitecte,
un gran amor a la vostra Creació i un
afany ardent d'imitar els misteris de la
infancia i la passió del vostre Fill; feu
que, per la gracia de l'Esperit Sant, jo
sapiga també lliurar-me a un treball
fet, i digneu-vos glorificar el vostre
vent, Antoni, concedint-me, per la
intercessió, el favor que us demano.
Crist Senyor nostre. Amén.

ben
serseva
Per

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

r

l

robareu en aquest BUTLLETÍ el
testimoni de mossen Gil Parés el
qual va ser el capella custodi del
Temple de la Sagrada Família
des de 1907 fins al 1930. Va
coneixer Antoni Gaudí -Don
Anton- en la seva vida religiosa i litúrgica, en el seu treball i
en el tracte amb els seus col-laboradors i
les persones que anaven a veure el Temple. El va assistir, així mateix, en el moment del seu traspaso La fotografía escollida corres pon a la visita que va fer el
nunci apostolic Mons. Rangonesi el 2 de
juliol de 1915. A l'esquerra s'hi veu Mn.
Parés, revestit amb el roquet. És ben coneguda la frase del Bisbe, acabada l' explicació de Gaudí: «Vós sou el Dant de
I'arquitectura!». Les paraules que recollim del mossen de la Sagrada Família
són extretes del resum d'unes conferencies que va fer a l' Academia de la Joventut Católica, publicades a «El Propagador» (juny 1927).
També podreu llegir les seccions «Noticiari» i «Correspondencia».
Volem fer
notar unes esmenes al' «oració». Ara s'avé del tot al sentit de la litúrgia.

sobre la persona i la
fama de santedat
d'Antoni Gaudí

les forces. Som més de 5.000 riudo-

menencs pero tots estimem a Gaudí, perque va
dir: pel meu poble tot..». Montserrat
Vda. Vidal (04.02.1999).

• «El meu pare era un jove estudiant
un dia va trobar-se

Salomó,

Riudoms.

SI VOLEU REBRE
AQUEST FULL INFORMATIU

a Llotja i

amb D. Antoni Gaudí a la

fusteria que el meu avi tenia al carrer Diputa-

Adreceu-vos

a: Associació

cació d' Antoni Gaudí.

ció. En Gaudí hi havia anat per veure si hi tre-

Apartat

ballava algun fuster de raca jueva, que busca-

08080 Barcelona

va per inspirar-se

i fer ben real la imatge de St.
\/

pro Beatifi-

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

de Correus

24094

(España)

Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
L'Associaciá

Noticiari

L'arquitecte de Déu

G

AUDÍ, CRISTIÁ: He tingut la sort
d'estar prop de Gaudí més de vint
anys. Mentre visqué al Pare Güell,
primer; després, morts els seus, només hi anava a les nits; aleshores,
no passava cap dia que jo no parlés
amb ell. Darrerament, aquests vuit últims mesos, que resta del tot en el Temple, la meya
convivencia
amb Don Anton fou constant.
Aixo ha permes comprovar que fou un model
constant de virtut, de sacrifici, d'entusiasme
per les coses del Crist.
Era un home de fe viva, d'una fe vivíssima;
d'esperanca en Déu que no tenia límits; i d'una ardent caritat. La vida de fe és la practica de
la virtut. Per aixo hi lluitava esforcadament. A
un sacerdot arnic seu, la vigília de 1'accident li
deia: «Jo sóc batallador per temperament; he
Iluitat sempre, i sempre he sortit amb la meya,
menys amb una cosa: en la lluita contra el meu
genio És el que no he aconseguit dominan>.
Una altra característica
de la se va Iluita fou
l'austeritat. En la tercera etapa de la seva vida
ho era en el vestit, en el menjar i en el descanso
Era l'evocació del seu patró, St. Antoni Abat.
Conseqüencia d'aquesta fe era el desig de donar a Déu nostre Senyor tota la gloria externa
que J'home li pugui donar. D'aquí el seu decidit amor per la Sagrada Litúrgia, de la qual no
soIs en sabia la lletra sinó que n' assaboria l' esperit fins al darrer detall. Oía la Santa missa i
combregava diáriament i feia la visita cada dia
a Jesús sagramentat.
Deia sovint: «Que hem de fer davant les adversitats? Déu ho vol. No pode m oblidar que
hi ha una Providencia que vetlla per nosaltres.
Fem per la nostra part tot el que poguem i deixem-ho en mans de Déu». Tot evocant els moments difícils que va passar el Temple, poc
després de cornencada la facana del Naixement, perque es retirava una herencia important, digué: «Que bé que ho va fer el nostre
tresorer! És que St. Josep no ho necessita. Si el

Temple és seu, ho fara amb el diner de voste o
amb el deIs altres. No us hi amoineu: St. Josep
és un sant que té molts recursos».

• El vicepostulador va instar al Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona la creació d'un tribunal «ad easum» per escoltar les persones encara vivents que van coneixer a Antoni Gaudí. Va signar el decret el
23 d'octubre i foren nomenats el P. Josep M. Blanquet, de la congregació deIs Fills de la Sagrada Fa- ~
mília, com a jutge delegat; el Dr. Jaume Riera, promotor de justícia; i notari, el P. Julio González, també de la SE

Gaudí, dormia tota la nit d'un mateix son. Es
llevava pels volts de les set i mentre vivia al
Pare Güell, cada dia anava a la seva parroquia:
St. Joan de Gracia. Feia més de 30 anys que
combregava cada dia. Com que en aquests darrers mesos vivia al Temple i el Temple era la
seva parroquia, a 3/4 de 8 del matí baixava a la
cripta. Al menys durant una hora pregava agenollat, amb actitud devota i natural, que veritablement edificava. Tenia a les mans un llibre
pietós: «L' Année Liturgique» de Dom Guéranguer, l' «Eucologi», el «Missal quotidiáx o

• S'han celebrat a Reus-Barcelona del 12 al 15 de novembre les jornades d'estudis gaudinistes. Han
participat en algunes sessions el president de l' Associació, arquitecte José Manuel Almuzara i Mossén Lluís Bonet.
• De cara a coneixer millor la vida del nostre Arquitecte, s'esta preparant una collecció de llibres, amb
la col-laboració de Catedra Gaudí i Editorial Claret. El primer volum sera la reedició de «Gaudí» de
J.E Ráfols, la primera biografia del 1929. El segon, una obra inédita de J'escultor Joan Matamala, "Mi
itinerario con el Arquitecto», escrit refos per Jordi Piquer i Josep Casan. Respectivament, en cada volum, el professor Joan Bassegoda ha preparat unes notes biografiques dedicades a
Ráfols i als escultors Llorenc (pare) i Joan
(fill) Matamala. Un tercer volum recollira
els articles publicats en ocasió de la mort
de Gaudí en els diaris i revistes del moment. Un quart volem, pot ser el facsímil
deIs escrits de la revista «El Propagador»,
publicats en aquella ocasió, encapcalats
per la ressenya de la mort i de l' enterrament, enriquida amb un reportatge grafic.

el mateix «Missale Romanum». Les cobertes
del Guéranguer es veien suades per l'ús.
Gaudí era un assidu concurrent de la Catedral.
Assistia a les conferencies
quaresmals. A la
processó de Corpus hi participava amb el CereJe Artístic de St. Lluc. A la tarda solia visitar
J' església de St. Felip Neri, i, sovint, la basílica de la M.D. de la Merce, la patrona de Barcelona.

• La premsa ha difos l' aparició delllibre
de Josep M. Carandell «Park. Utopia de
Gaudí», bellament publicat per editorial
Triangle, amb fotografies de Pere Vivas.
La notícia ha vingut sobretot perque 1'autor fa una interpretació novedosa: com si
Gaudí s'inspirés en la maconeria, Joan
Bassegoda rebaté els seu s arguments en
un article publicat a "La Vanguardia»
(14.12.1998). Sobre aquesta i altres qüestions referents a la «suposada» vida de
Gaudí, les cornissions histórica i teologica
ho aniran estudiant. El que sí que és cert
és el testimoni unanirn de les persones
més properes a Gaudí que parlen del seu
profund cristianisme. Tal com s'ha anunciat més amunt, ho podrem llegir en els
volums que estan en preparació per a publicar-se, com ja ho testimonia el text d'aquest BUTLLETÍ de part de Gil Parés.

Devotíssim de la Sagrada Família, especialment de St. Josep. Durant l'hivern de 1914 al
1915, quan va sortir amb el Tresorer del Temple a demanar «una gracia de caritat», perque
no s'aturessin
les obres, solia dir: «Tinc 64
anys; d'aquests, la meitat justa els he dedicat
al Temple i ara en sóc el porten>. «Tots som de
la Sagrada Farru1ia, és a dir, som una sola família». També tenia una predilecció i admiració per Josep M. Bocabella, el fundador de
l'associació Josefina i el seu gendre, Manuel
de Dalmases.
Quant a la continuitat del Temple, deja: «El
que ens ha de preocupar és de fer-lo tan bé, tan
bell, amb tanta magnificencia i art que els nostres successors no tinguin més remei que continuar-lo».

O

• Les estampes anunciades en el Butlletí
no. 2 en portugués i italiá ja es troben a la
vora del sepulcre.

Tomba d'An.ton.i Gaudi a la Cripta del Temple de la
Sagrada Familia. fFoto M.J. Rasero. PARIS MATCH)

