Correspondencia
«Vol ern informar que el projecte de construrr la
capella dedicada a Nostra Senyora deIs Angels a
Rancagua (Xile) segueix en peu.. A la Corporació
Gaudí, hem pogut tenir coneixement de les not íc ies sobre el procés de beatificació
d' Antoni Gaudí.
Ens alegra moll... Des de fa temps desitgem establir una comunicació molt més fluida amb les persones properes al procés. Aquesta carta té aquest
objectiu ... El projecte de Xile, a més de construir
la capella, té dos objectius molt concrets: construir
una casa de solitud i silenci; en especial per a intel·lectuals i artistes; l' altre objectiu és donar a coneixer la figura de Gaudí a Xile ... A la Corporació li
agradaria estar al cas del procés. Estem investigant
sobre la vida del padre Aranda, el sacerdot francisea que va demanar la capella a Rancagua, i creiem
que entre ell i Gaudí pot haver-hi similituds espirituals».
Elisabet Juanola,22.02.1999
Providencia - Santiago de Xile
«Soy una mujer chilena, casada, tres hijos ... Mi
marido se quedó cesante a los 53 años después de
trabajar treinta años para una compañia internacional... sólo porque es «viejo». Después de acudir a
todas las fuentes de fe imaginables, apareció en mi
periódico de suscripción un artículo sobre Antoni
Gaudí. Lo leí sin mucho apasionamiento,
pero algo
me llamó. No sé qué. Recorté su imagen, la colgué
en mi habitación y comencé a pedirle por un trabajo para mi marido ... Eduardo encontró un trabajo temporal... Una amiga a la cual le comenté mis
experiencias,
me pidió le llevara una imagen de
Gaudí. Su marido también estaba cesante y un
sobrino en las puertas de la muerte por un tumor
cerebral. En una semana, mi amiga me comenta
alucinada que su marido encontró trabajo y que su
sobrino está dado de alta, porque fue operado y el
tumor que le fue extirpado, según el médico, «inexplicablemente
no había dejado secuelas».
Mónica Appel, 12.06.1999,
Los Condes - Santiago - Chile

Parroquia S. Francisco de Sales -Barcelona
«Soy sacerdote,
hace casi cinco años. Antes de
ingresar al seminario estudié durante dos años la
carrera de arquitectura. Allí en la facultad tomé conocimiento de Gaudí. Desde ese momento soñé con
viajar un día a Barcelona. Este año tuve la dicha
de viajar a España. Reservamos una semana para
la ciudad de Barcelona. Es difícil transmitir lo que
experimenté.
Pero Dios me tenía reservada una
sorpresa mayor aún: el proceso de beatificación de
Gaudí en marcha. Ojalá el Señor me conceda la
gracia de ver a su arquitecto en los altares .. ».
P. Javier Aquino, 4.08.1999,
Buenos Aires - Argentina
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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

A les altres pagines trobareu
mateixes seccions de «riotí cí ar
«correspondencia» .

misteris de la infancia i la passió del
vostre Fill; feu que per la gracia de
l'Esperit Sant jo sapiqa també Iliurarme a un treball ben fet, i digneu-vos
glorificar el vostre servent, Antoni,
concedintme, per la seva intercessió,
el favor que us demano (demanis).

les
í»

Per Crist Senyor Nostre, Amen.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos
la pau i protegiu
vegades).

la familia!

(Tres

SI VOLEU REBRE
AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu-vos

«Encontrándose mi yerno en paro, fui a rezar
a la tumba de D. Antonio Gaudí, para rogarle que
pidiera Dios que encontrara pronto un trabajo. El
oyó mi oración y al cabo de pocos días encontró
trabajo ... Por lo cual, «una suegra» agradecida
a
D. Antonio Gaudí quiere que Uds. lo tengan en
cuenta como una prueba más de su santidad».
Ana Martinez Ruiz, 24.05.1999,

'ARQUITE~TE

quest nou BUTLLETÍ continua presentant
el testimoni de les persones que conegueren L'arquttecte Gaudí. Aquesta vegada es traeta de 1"article que el president del Cercle Ártis tíc de
St.Lluc, Lluís Serrahima, publica en
el diari EL MATÍ, en un suplement
(21-06-1936) dedicat en el dese aníversari de la seva mort. Com podreu
comprovar, explica «l amor que posava
en les coses de Déu», i comprendre
millor aquesta fotografia- la més popularitzada- del nostre estimat arquítecte en la processó de Corpus de
Barcelona Lany 1924.
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L'Associació

Testimoni
Una fotografia
d~En Gaudí
Per LLUÍS

SERRAHIMA
President

del Cercle Artístic

de Sant Lluc

E les poques
fotografies
que es conserven
de Gaudi, la més coneguda,
perqué ha estat publicada
a
tot arreu, sencera
o fragmen tártamerit.
és la que
el representa
anant
a la
processó
del Corpus,
amb el ciri a
la má, acompanyant
la bandera
del
Cercle Artístic
de Sant Lluc. Era,
en Gaudí, soci antic daquest
benernertt Cercle i va ésser-ne
fins a
la mort. Estimava
el Cercle,
com
leattmem
els que fa anys que som
de la casa i hem pogut seguir el seu
camí tan profitós
per a T'ar t de
Catalunya.
No faltava mai, Gaudí,
a la processó,
no faltava tampoc a
la festa amb qué celebra aquella entitat la diada del seu Sant Patró.
Va ésser, molts anys, part del programa de la festa, la visita a la Sagrada Família, en companyia del seu
arquitecte
que ens feia de guia i de
mestre amb les seves inoblidables
explicacions
quan les obres tot just
anaven
creixent.
El seu entusiasme se lemportava,
sovint, cap a uns
mons que semblaven
de pura fantasia i que, a poc a poc, s' anaven
convertint
en realitat,
en realitat de
pedra picada,
que no sembla
pas
ésser la materia més a propóstt
per
a donar vida a somnis de poeta.

Noticiari

En una conversa,
tot anant o
venint de la processó
del Corpus,
ens parlava
amb I'umor
que posava en les coses de Déu, del que era
i representava
la processó i veia amb
la seva imaginació
la processó
ideal, aquella en que devotament,
tots
els concurrents,
ara uns, ara altres,
en cors alternats,
anirien
cantant,
pels carrers,
a tota veu, himnes litúr gícs , apropiats
a la festivitat
del
dia. Ho explicava amb fe, amb amor,
al viu, com si ho veiés, com si ho
sentís i els ulls se li humitejaven
del goig i del consol que sentia.
Aquella processó ideal que en Gaudí
somniava
la vam veure, un dia, a
Barcelona.
Era a la tarda: els carrers de la ciutat eren atapeíts: el
poble els emplenava;
balcons
fínestres
també
eren plens
cluria
multitud
devota i emocionada.
Passaya la Creu i els capelIans
i els
acompanyants
en nombre
ín cornptable i uns cors nombrosos
de clergues i de seglars cantaven amb veus
potents que omplien 1°espai els hímnes meravellosos
amb que lEaglésta
demana a la misericordia
divina el
perdó deIs pecadors,
que els deslliuri de lInfern , que els obri les
portes del cel, que ens doni a tots
el r epós eterno
í

La meravella
somniada
per la fantasia del mestre Gaudí shavía
realitzat el dia del seu enterrament.

El tribunal «ad casum» ja ha escoltat les persones que conegueren a Gaudí. Es un testimoni que ajuda a seguir endavant el procés de la beatificació.
La comissió teoloqica té gairebé enllestit el seu treball, la qual cosa comportara ben aviat
demanar el «nihil obstat» a la Santa Seu, parque s'obri oficialment el procés.
S'han publicat dues biografies: GAUDí, LA VIDA D'UN VISIONARI, per Joan CastellarGassol, d'Edicions de 1984, i GAUDí,BIOGRAFIADELL:ARTISTA,
per Josep Maria Tarragona,
en la col-lecció Proa biografia d'Enciclopedia Catalana. Totes dues, escrites amb un estí]
entenedor, ens apropen a la personalitat de Gaudí, fent-hi descobrir el seu geni espiritual.
La nostra Associació es complau que un deis seus socis, J.M. Tarragona, ens hagi regalat
aquest magnífic treball. Felicita també cordialment a J. Castellar-Gassol per la seva aportació.
Han aparegut així mateix, diversos articles en revistes i diaris, parlant de Gaudí "en camí
vers els altars"; "High life" (British Airways, Marg 1.999), "Quaderns de Pastoral" (MaigJuny 1999), " Teología actual" (Juny 1999)
"Vida Nueva" (7 agost 1999)...
Per altra part, reporters de televisions
del Japó, Holanda i Anglaterra (BBC-2)
han entrevistat a membres de l'Associació per tal de coneixer com va el procés. L'escultor Etsuro Sotoo, membre de
de l'Associació, també fou entrevistat a
la Vanguardia.
Estan a punt de sortir la reedició de
«Gaud! » de J.F. Rafols i «Mi itinerario
con el Arquitecto» -inadita- de J.
Matamala. Les altres obres que s'esmentaven en el BUTLLETínº 3 es troben
en camí de publicar-se.
A la vora del sepulcre, es troben les
estampes en aquestes Ilengües: catala, castella, anqles, alemany, Italia, trances, portuquss. japonés. Estan en preparació en holandés i pelones.
1..:
Associació agraeix les cartes que
constantment rep demanant informació,
butlletins i estampes. Sobretot, quan
manifesten favors rebut per intercessió
del servent de Déu.
A Riudoms, el 27 de juny passat tingué
lIoc, organitzat per la Colla Gegantera
local, el «batelq» del «qe qant- Antoni
Gaudí.

Tomba d'Alltoll;
Sagrada Famí/ia

Cjaudí a la Cripta del Temple de la
(Foto M.J. Rasero. PARIS MATCH)

