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Correspondencia
"Quisiera agradecer públicamente la
intercesión de D. Antoni Gaudí, al que
pedí ayuda para que una sobrina mía
encontrara un puesto de trabajo. Actualmente ha firmado ya el contrato laboral. También encomendé a su intercesión para que un posible tumor mamario
de mi hermana fuese benigno y así se
ha confirmado. En agradecimiento
escribo esta nota y adjunto limosna para
los gastos de su proceso de beatificación»
Carmen Tejedor. 21.01.00.
Barcelona.

"Estoy evaluando si sea el caso de
traducir
al italiano
una biografía
de
Gaudí para mi Editorial, la PIENME, que
es la segunda de inspiración católica
y muy presente en el mercado libreril
de Italia. Si la Asociación juzgará oportuna mi iniciativa,
podrían enviarme
copia de una de las mejores biografías
del Siervo de Dios, Antoni Gaudí?»
P. Raimondo

Sorgia

O.P.10.02.00.
Florencia.

"En días pasados recibí el boletín
nº 3, por lo que les doy las más expresivas gracias. Es para mí de mucho interés el recibir el boletín, así como otro
cualquier dato referido a Gaudí. Aquí
en Santiago de Cuba formo parte de
la Directiva del Casal "Emilio Bacardi»,
denominado Asociación Cubana de Naturales y Descendientes
de Cataluña,
que agrupa 550 miembros, 15 de ellos
naturales y 85 descendientes
directos,

entre ellos el que suscribe, por lo que
desearía más información
para divulgarla a nuestros asociados. Lamento en
extremo no poder ayudarles materialmente, pues no poseo divisas, pero les
ayuda en algo más importante: la Oración».
Jordi

'ARQUITE~TE
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onem grácíes a Déu perqué la
Santa Seu, a través de la Congrega~ió de la causa dels sants
ha donat el «nihil obstat», és
a dir, l'autorització. perque el
Sr, Cardenal Arquebisbe de
Barcelona obri el procés diocesa de beatificació del servent de Déu Antoni Gaudí. El rescripte o document enviat al bisbe Ricard Maria esta datat a Roma el 22
de febrer del 2000.

DEU-

R. Segura, 13.10.99.
Santiago de Cuba.

Llegíreu en aquest Butlletí el testímoni de
J.F. Ráfols, arquitecte, tractadista d'art i
col-Iaborador de Gaudí, autor .de la primera biografía i estudi. Trobareu l'artiele
complert en l'obra, que l'Associació probeatificació ha publicat en edició facsímil. del 1952. A continuació, les altres
dues seccions de «notícíarí- i «correspondencia».

ORACIÓ PER LA DEVOCIÓ PRIVADA
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 sapiqa també Iliurarme a un treball ben fet, i digneu-vos
glorificar
el vostre servent Antoni,
concedint-me, per la seva intercessió,
el favor que us de mano (dernanls).
Per Crist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos
la pau i protegiu

la família!

(Tres

vegades).

SI VOLEU REBRE
AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu-vos
Beatificació

a: Associació
d' Antoni

pro

Gaudí

Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona
(España)
Envieu els donatius per la causa a:
La Caixa, Compte: 2100 08 I O 29 0200674014
Graci es per els donatius envi ats.

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartat
de Correus
24094
08080 Barcelona
(España)
Canelobre

del Ciri pascual,

projecte

de Gaudi

L' Associació

Testimoni
Els mobles i els
objectes d'art
litúrgic projectats
d'en Gaudí
Per J. F. Rafols

L

es obres d'ell són la vibració del seu
propi esperit al ritme de la puixanca
bíblica, mastegada cada matí en oír
la Santa Missa, que alena -durant un
grapat d'anys i en tot mornent- el seu
treball d'apostol i d'artista. Per aíxo no és un
caire només deIs llibres sagrats el que va encarnar-se en la seva anima per la producció de
belles obres, sinó tots els caires de fortitud i
de tendresa, de sensibilitat i d'Intel-ligencia, de
clara percepció -gairebé ultraterrena- de les harmonies de colors. Aquest supeditament absolut d'en Gaudí al Geni de I'Església és el que
el feia abstret de les contingencies terrenes; i
el que el feia caminar absort entremig del batibull de la ciutat moderna, sense rumiar en cap
més cosa que el Temple de la Sagrada Família.
Aixo és el que pensarern i sentírem en veure
els objectes de culte pertanyents a la nostra
Catedral futura: la llántia de I' altar del Sagrat
Cor, el pedestal massís i desmuntable per so stenir e! ciri pasqual, e! banc deIs sacerdots. Allí
a la Sala Parés, que és un local profa, es va
dur uns quants die s un reflex de lesperit profundament catolic del Temple religiós que en
Gaudí anava alcant «fora del- temps» -corn va
escriure el poeta- amb l'anima encarada cap a
l' Eterni tat.
El camí de! Pare Güell al Temple, als darrers mesos de la seva vida, ja no el feia: va
romandre constantment, en son crepuscle, com
el frare a la cel-la, a l'obrador de la seva mag-

na creació, afanyat tot el sant dia a resoldre
l' estructura de I' església i l' ornament de les columnes, per mitja de figures que la seva traca
manual podia dur a terme.
Un abís difícilment franquejable separa el
comú de la gent d'avui dia d'un home com l'arquitecte Gaudí, perque el comú de la gent d'avui
no tolera l' esperit de pobresa, i sobretot, de
pobresa voluntaria, que I'Il-Iustre difunt esposa, i que és la clau per a comprendre en bona
part les finors de la seva obra. Per aixo la indiferencia un llarg temps demostrada en la falta de subsidis al Temple de la Sagrada Família
és la cosa més natural en el temps de metal·lització de les animes en que el Temple s' ha
alear. El poeta Maragall ho va explicar amb
paraules enceses, que amb un espeternec de consumpció desviarien a qui Ilegeixi aquestes ratIles.
Gaudí va restar incornpres perque aquesta
caritat que arborava la seva obra, resta incompresa també de [' ateisme demócrata, resta incompresa també de la criminal vanitat. Els pobres
de debo, primer que ningú, visitaren ses despulles, porque eren els únics dignes d' estimarlo, d' estimar la seva vida de renunciament,
d'estimar la seva Catedral de sacrificio Gaudí,
vist de fora de la Fe, restara sempre incomprensible. Sera potser un aspecte de la seva obra
el que l'Incredul amara, pero no la seva síntesi.
(Extracte del que es va publicar a la «Veu
de Catalunya» 13.06.26 i «Gaudí», cap. XII,
1928, 1929, 1952, 1999; també a «Álbum record», el 1936).

Noticiari
Volem que quedi constancia de I'acte de presentació deis dos primers llibres de
la collecció
«Gaudi- promoguda per la nostra Associació
i I'assessorament
de la
Reial Catedra Gaudí i l'Arxiu diocesa de Barcelona. Se celebra el 3 de desembre
passat en el Casal parroquial de la Sagrada Família, espai que, durant la vida de
l'Arquitecte,
fou el seu estudi i dormitorio Intervingueren
a I'acte: Mn. Lluís Bonet i
Armengol, el qual obrí i clogué la sessió; el Sr. Joan Bassegoda, el qual explica qui
eren els autors deis Ilibres (J.R. Rafols i Joan Matamala) i el Sr. Josep Casan com
havia tingut cura, amb Mn. Jordi Piquer, de I'obra de Matamala, «Mi itinerario con el
Arquitecto». Així mateix, tingueren una paraula, Mn. Josep M. Martí Bonet i el P. Pere
Codina. L'asaistencia deis mitjans de comunicació fou ben completa. També cal agrair
la presencia de la Junta constructora del Temple. Els dos lIibres, «Gaudí» i «Mi itinerario
con el Arquitecto» es poden adquirir a Llibreria Claret, al despatx parroquial i botiga
del Temple, i a «La Pedrera».
La notícia de I'esmentat «nihil obstat» ha estat notícia de primera pagina de tots els mitjans de comunicació. El Sr. Cardenal Arquebisbe, a través del seu delegat, Sr. Marcel-If Joan
convoca una roda de premsa el dia 10
de rnarc, a la tarda, a l'Arquebisbat.
~acompanyaren
el Secretari Canceller
i el Vicepostulador.
Abans i després
d'aquest acte, el ressó de I'apertura
del procés ha estat extraordinario Llevat d'algunes opinions, la reacció ha
estat favorable al procés de beatificació.
Esta en premsa el tercer volum de
la col-Iecció «Gaudí». Tal com ja s'havia anunciat sera una antologia completa deis articles publicats en els diaris
i revistes a ran de la mort de Gaudí,
el 1926 i el 1936. Ajudaran a la seva
lectura unes breus notes biografiques
deis autors i ressenya deis diaris i
revistes. També estan en premsa, les
estampes en pelones i el lIibret «Gaudí,
arquitecte de Dáu», en alemany. Encara, en preparació, els butlletins en
anglés i alemany. Cal aqrair les persones que hi col-laboren d'una manera desinteressada.

To mb a d'AnlOni Gaudí a la Cripta del Temple de la
Sagrada Fam iiia (Foto M.J. Rasero. PAR/S MATCH)

