Correspondencia
,El mes pasado, después de muchos años,
con la ilusión de volver a Barcelona -hice allí
la carrera en 1965- he tenido la dicha de disfrutar y contemplar la obra de don Antonio
Gaudí. La visita a la Sagrada Familiafue muy
emotiva y pudimos mifamilia y yo rezar en la
cripta ante su tumba presidida por una preciosa Virgen del Carmen, Me alegra que la
Iglesia haya iniciado el proceso de Beatif'tcación, pues es evidente que siendo su Arquitectura de tanto valor, brillen también ante los
hombres las virtudes que le adornaron en su
vida, Al regresar a Madrid pedí con la oración
para la devoción privada por un cuñado al
que habían operado y que tuvieron que volver
a intervenir por hemorragias intestinales, En
este momento se encuentra a punto de que le
envíen a casa y curado"
Leonardo Jimenez, Madrid 5.08.00.
"Con 49 años y hallándome en el paro o
con un trabajo precario, al dia siguiente de la
apertura del proceso de beatificación, me encontraba ante el Templo de la Sagrada Familia y mientras admiraba la obra, recordé la
noticia y en ese instante prometí que si encontraba trabajo lo haría saber a la referida
comisión de seguimiento. Tras diversas vicisitudes el pasado 4.05.00, mefue concedido
el trabajo solicitado ... n
Agustín

Garcia, Barcelona 7.08.OO.

"Quisiera agradecer públicamente la intercesión de D. Antoni Gaudí en mi vida, al que
le pedí ayuda por la vivienda. En menos de 2
años conseguí departamento. También mi hijo
Pedro pudo conocer a su papá después de 13
años. Intercede ante Dios por los estudios de
mi hijo y mi operación delftbroma ..."
Sara Barboza, Salta (Argentina) 8.08.00.
"En el mes de diciembre de 1999, la parroquia de Santa María del Gomal hicimos
una visita a la Sagrada Familia que fue maravillosa. El párroco nos explicó toda la obra.
Para mí aquel diafue un milagro. Yo estoy en
tratamiento del corazón desde hace 13 años
y los médicos me recetaron un medicamento.

H

i podreu llegir el testimoni

Las pastillas que tomaba producían en mi cuerpo consecuencias muy molestas. Desde aquella visita, al llegar a casa, cogí una de las pastillas y me di cuenta que se podía partir, y esto,
según creo, fue gracias a la inspiración que recibí en aquella visita oyendo hablar de Gaudí.
Me encuentro muy bien y los médicos también
me encuentran la mejoría"

'ARQUITE~TE
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del canonge Caries

Cardó, un text publicat al diari «La veu de
Catalunya» (11.06.1926). El doctor Cardó fou
un eclesiastic de prestigi, sobretot pels seus
escrits, tant per la profunditat del seu pensa-

ment com en I'estil, Fou pioner en la visió d'un catolicisme social i democrátic, traductor de la Bíblia en catala i
deIs clássics llatins, fundador i director de les revistes
«La Paraula Cristiana» i «El Bon Pastor». Durant la Guerra civil mantingué la mateixa postura que el cardenal Vidal
i Barraquer, amb el qual compartí l'exili. L'extracte de
I'article que transcrivim glossa la figura de Gaudí en el
vessant exemplar de la pobres a evangélica, a la sem-

DEU-

Inés Torrens, L'Hospitalet de Llobregat,

blanca del Pobrissó d' Assís.
Hi trobareu, així mateix, tal com anem fent, el «Noti-

10.08.00.

ciari» i la «Correspondencia».

L'Associació

ORACIÓ PER LA DEVOCIÓ PRIVADA

TESTIMONI

Déu i Pare Nostre que infonguéreu
LA MORT APASSIONADA
Per Mn. CarIes Cardó

en el vostre servent Antoni Gaudí,
arquitecte, un gran amor a la vostra
Creació i un afany ardent d'imitar els

L

a

mort ens ha agafat passió. No n'hi ha prou
amb els enderrocs que deIs nostres fogars de
cultura han fet els elements atmosferics; la mort
vol associar-se a fer més rúfola la nostra historia. Compteu amb poc fumps: Guimerá, Costa i
Llobera, Garreta, Alcover, Llimona, Turró, i al gran Mort

misteris de la infancia i la passió del
vostre Fill; feu que per la gracia de
l'Esperit Sant jo saplqa també lIiurarme a un treball ben fet, i digne u-vos
glorificar
el vostre servent Antoni,
concedint-me, per la seva intercessió,

d'avui.
Som cristians per la gracia de Déu i sabem que, així
com els elements atmosferics obeeixen a la seva voluntat, també la Mort és un instrument amorós de les seves

el favor que us demano (dernanis).
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
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manso La passió que ens duu la Mort és una passió de
Déu.
Que no digui ningú més alío que fa po es dies llegíem: La mort sempre inoportuna. El nostre gran Bisbe digué el contrari i fou aixo una de les seves originalitats
més genial s, i no esta bé que nosaltres ens servim de la
seva frase per invertir-ne l'ensenyament.
La mort sempre
és oportuna. Ho és per a l'individu qui la sofreix, ha és
per a la coJ.lectivitat qui el plora.
Que podeu imaginar més oportú que aquesta mort
d'En Gaudí? Ell, el pobre, mor recollit per caritat en l'Hospital. ElI, el pobre voluntari, és collit en mig del carrer
per gent desconeixent,
i com a desconegut , com a anonim, gairebé com a captaire, és auxiliat al Dispensari i
asilat a l' Hospital de la Santa Creu entre la multitud anonima deis lIatzerats. Passen hores de sofriment cruel abans
que hom s'adoni de qui és aquell pobret recollit. Si En
Gaudí ri'hagué esment, quines gracies devia donar a Déu

Noticiari

Testimoni
d'aquesta
geli!

darrera gracia, d'aquesta

mort tan aromosa

d'Evan-

1 per a nosaltres, no és oportuna aquesta mort? Tot just ha
posat la primera Creu al seu Temple, tot just la seva obra comenea a tenir un inici d' acabament, acabament en alcaria i en
bellesa, l'home se'n va d'aquest món i ens deixa el camí fressat per al gran monument artístic i la llicó de la seva modestia
per als al tres monuments que hem dalcar.
La mort té la virtut de fer-nos més presents espiritualment
les persones que s'enduu. Veíem abans En Gaudí de tant en
tant i rebíem, pels seu s gran s ulls d'infant meravellat i per les
seves paraules de !libertat angélica, una tenue lluissor del seu
esperit. Pero ara la mort ens el fa presentíssim.
Ara recordem
les seves grans dites, i aquells ulls que mira ven en amplitud i
en profunditat ens han revelat tot d'una la grandesa d' aquella
anima feta a la mida deIs sants.
1 la llicó que ens diu En Gaudí, evangelicament
traspassat, és la llicó de la modestia, de la castedat, de la pobresa. De
la pobres a, en aquest país on la gasiveria ha desaprofitat moments magnífics de redempció col-lectiva, moments únics en
que tots pecarern, els uns tacant amb sang les reividicacions
de lajustícia, els altres esperant la taca de sang per abellir-se a
la practica de la generositat. De la castedat, en aquesta ciutat
que, tot i tenir a resoldre problemes espirituals gravíssims qui
reclamen una austeritat evangélica, no es diferencia en res, si
no és en agreujament del mal, de les altres ciutats nombroses.
De modestia, en aquesta terra de la gloria facila, on els núvols
d' encens tapen el sol de la veritat, on la vanitat de la fama
descomposa

els temperaments

més nobles.

Perque la nostra gent ho rebés i ho aprengués, caldria que
tots els qui saben les intimitats de la vida d'En Gaudí les pu-

bliquessin.

LIavors seria coneguda

la seva

austeritat, no pas cientifista, ni eixarreida,
ni corcada de vanitat, sinó amarada d'unció evangélica. LIavors seria coneguda la
seva puresa inentalada, digna de l' obra que
aixecava de la Farrulia divina. LIavors seria coneguda la seva modestia, l'única virtut qui tenia el do d'irritar, en ésser contrariada, en aquell esperit suavíssim. Qui no
ha sentit En Gaudí dient coses sublims com
aquesta que en dona en resposta a qui li
demanava quin és el més noble deIs sentits: «L' orella és el sentit de la fe, la vista
és el sentit de la gloria», i dir-Ies amb unció de simplicitat, no ha sentit mai el fregadís d' ales del franciscanisme.
La mort franciscana
d'En Gaudí,
aquesta mort santificada per la dolca pobresa, que confirma, després de tantes altres, a aquesta terra el dictat de Terra de la
Bona Mort, és una penyora més d'immortalitat. Tot sovint en sembla que se'ns han
acabat els grans homes, pero aviat ve la
Mort a fer-nos veure dolorosament
que
encara tenim molt a perdre. Pero si som
cristians i creiem en la Providencia,
hem
de ten ir per cert:
Primer: que una terra sembrada
de
gran s morts és cobricelada per un cel brillant de belles constel-lacions prometedores de gloria.Recordem
aquella paraula de
doctor Torras en una carta a Mn. Collell:
«Felic l'arbre de qui Déu vol els fruits».
Segon: que la intenció de Déu en trametre'ns aquesta mort, en les circumstancies
en que ens agafa, és la d'imposar-nos
dos
deures cabdals: el d'acabar el monument
extern a Antoni Gaudí (el Temple de la Sagrada Família) i el d'aixecar-li
el monument intern: el transplantament
de les seves virtuts a la nostra anima.
(Extracte del article publicat en
La Veu de Catalunya el 11.06.1926)

Gaudí po es moments després d'expirar
(Dibuix de J Matamala Flotats)

Donem constancia de I'acte d'obertura
del procés diocesó (12.04.00). Presidí el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona, amb el qual
feren el jurament prescrit els membres del Tribunal, el jutge delegat, P. Josep M. Blanquet,
SF., el promotor de justícia, Dr. Jaume Riera,
el notari actuari, P. Jesús Diaz Alonso, SF., el
notari actuari
substitut,
Grrió , Willima
Osvaldo Aparicio, SF.,i el vicepostulador, Mn.
Lluís Bonet i Armengol. Assistiren a I'acte diverses personalitats: de les comissions teológica i histórica, de la nostra Associació pro
beatificació, de la Junta Constructora del Temple i del Consell parroquial, familiars de Gaudi, Catedra de Gaudí i Amics de Gaudí de
Reus, i diferents reporters deis mitjans de comunicació. En el Butlletí de l'Arquebisbat de
Barcelona (Abril 2000) hi ha una crónico molt

Estan a la disposició deis qui ho demanin els lIibres
publicats per l'Associació «Gaudí» de JF. ROfols (2500
ptes.) i «Mi itinerario con el Arquitecto» de J Matamala
(3500 ptes.). Aqroúern la seva diíusió
i venda (Despatx
parroquial de la Sagrada Família, Llibreria Claret, Administració del Temple i Espai Gaudí a la Pedrera).
La Junta Constructora ha acabat una remodelació
de la capella de la M.D. del Carme on hi ha el sepulcre
de Gaudí. S'hon obert uns finestrals perque discretament
des del Museu es pugui veure sense haver d'entrar a la
cripta. Hi ha la il-lumincció suficient i un circuittancat de
televisió.

completa, amb les paraules de Mons. Ricard
Maria Caries i de Mn. Lluís Bonet.
El Tribunal en I'actualitat va fent el seu
treball d' escoltar els testimanis presentats pel
vicepostulador i els altres que d'ofici cregui
convenient. Es tracta d'una tasca lIarga i paciento
Els mitjans de comunieació

locals i d'or-

reu del món continuen interessats en la marxa del procés i en el coneixement de la personalitat humana i cristiana de Gaudí. Destaquem els «Signes deis Temps» de TV3 de
Catalunya, amb motiu de la seva 500 edició, i el programa «Le Frontere dello Spiritu»
de la televisió italiana. En general, la notícia
ha estat ben acollida, pero no podem silenciar les veus discordants que han aparegut,
como la inspiració rnccónico de Gaudí fins i
tot d'home no creient. És un punt de vista
que sempre hem desmentit a partir de les persones que el van tractar, testimonis que ja donem a conéixer a través d' aquest Butlletí. Precisament esta a punt de publicar-se el tercer
volum de la nostra col·lecció, tal com ja hem
anunciat, on es recullen els articles deis diaris i revistes en ocasió de la mort del Servent
de Déu.

Tomba d'Antoni Gaudí a la Cripta del Temple de la
Sagrada Família (Foto M.J. Rasero. PARISMATCH)

