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"La meya mate, Dolors Antó i Riera, feligresa de la
Sagrada Família a l'epoca d'Antoni Gaudí i membre
del Cor de la Parroquia, em ponderava sovint les
virtuts del genial arquitecte sobretot la seva pietat
i I'esperit de pobresa, i me les exposava en dos
exemples especialment. De la primera remarcava la
Missa i la Visita al santíssim diaries i l'anecdota que
un dia que les del Cor garlaven més del compte a
veu alta se'ls presenta ell i els digué: "Calleu, que
sou vosaltres les que heu de donar exemple'. Quant
a la seva pobresa i frugalitat em deia que s'alimentava
sobretot deis fruits secs contiguts en una bossa que
penjava del lIum de la seva senzilla habitació despatx".
Jord! Mas; Antó, pvre. Barcelona 9.01.02
"Deseo comunicar mi agradecimiento a la mediación
de D. Antoni Gaudí en la curación de una querida
amiga. Le diagnosticaron un cáncer de mama hace
10 meses y en la actualidad los médicos le han dicho
que está curada, que no tiene síntomas
de
enfermedad. Acompaño un donativo para la causa
de beatificación.
María Barroso. Barcelona 24.02.02.
"Padre etemo: Has suscitado en tu siervo, Antoni
Gaudí, la vocación de servirte con los estraordinarios
talentos que pusiste en él. En su vida vemos un
ejemplo de humildad, de entrega y de pertenencia
total a tí.Toda su obra es una ofrenda alegre yexultante,
un anuncio del esplendor de tu Reino, hecho arte.
No hay división entre su persona y su creación, porque
su corazón estaba enteramente anclado en tu corazón.
Haz que sus méritos sean conocidos por toda la
iglesia, permitiendo que el proceso de beatificación
llegue a buen término y que, a los testimonios de
favores concedidos por su intercesión, pueda sumarse
el que humildemente te pedimos".
"Alleerel Full Dominical del Arzobispado de Barcelona
de 3.02.02 la noticia sobre la posible beatificación
de D. Antoni Gaudí, arquitecto y cristiano católico
practicante, he decidido escribirles para decir que
declaro que es totalmente cierto lo siguiente: Hace
varios años sufrí una rotura de ligamento. Fui tratado
en el Hospital de N.S. de la Esperanza, donde se
me dijo que había rotura casi total. Fui tratado con
acierto y el proceso de recuperación era normal. Yo
iba mejorando muy poco a poco, hasta que ocurrió
el siguiente hecho. Un día yo paseaba por el Parque
Güell, por el paseo de las palmeras. En el lugar donde

bució

está la fuente, me quedé parado, yo solo porque era
muy de mañana y el parque estaba casi solitario ... En
ese momento justo y preciso, me vino a la mente el
acordarme de D. Antoni Gaudí. Fue todo muy rápido
e instantáneo. Empecé a notar, en ese mismo momento,
un calor intensísimo en mi rodilla enferma. Era un calor
que me quemaba toda la zona, pero a la vez era muy
agradable, como "dulce" ... A partir de ese preciso
momento, la rodilla quedó totalmente restablecida ...
No tuve la menor duda de que se trataba de un hecho
portentoso, que yo atribuí a la intervención favorable
del arquitecto autor del Park GÜell..."
Barcelona, 4.02.02.
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Envieu els donatius per la causa a:
La Caixa, Compte: 21000810
29 0200674014
Gracies pels donatius enviats.
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Ahir dijous, 10 de juny, aniversari de la mort de Mossen
Cinto, lIiurava l'anirna a Déu dins un lIit humil del més vell
i humil hospital de Barcelona, el gran arquitecte don
Antoni Gaudí.
La darrera vegada que vaig parlar amb ell fou dins una
entrada del carrer d'Ausiás Marc on solia arredossar-se
esperant el tramvia que ha pocs dies va atropellar-lo. No
en fa quinze, que I'havia vist encara dins el carrer de
Montission de Barcelona, estret i ombrívol a la lIum d'un
fanal groguenc qui amb prou feines I'aclaria. Passava
com una ombra silenciosa davant el Cercle de Sant l.luc,
única societat a que degué pertanyer, amb el seu vestit
fosc i menestral, la corbata doblada amb un simple nus
i el capell tou i negre, encorbat per la vellesa, la barba
blanquíssima, de Sant Josep, despentinada, i absort tot
ell dins la seva meditació habitual, o potser pregant, com
també era costum seu. Alguns passants, desconeixentlo, en aquests darrers temps, Ii havien allargat una almoi-

Testimoni
na ... Venia segurament de Sant Felip Neri, on
anava els diumenges a I'ofici i totes les nits als
exercicis de l'Oratori.
Vaig sentirl'impuls de descobrir-me, no perferme veure d'ell, sinó com ens descobrim davant
deis sants i davant deis sers extraordinaris que
amb la seva alta qualitat espiritual redimeixen la
nostra humana petitesa. Poc haurien endevinat
els ulls distrets, posats un momenten aquell home,
la quantitat d'esperit qui flamejava dins el seu cos
baixet i rendit als anys, la idea titánica vivent dins
aquellatestablancaambunnoséqued'angelical,
l'indornita energia de místic de Déu, de l'Art i de
la Patria que espiretjava en aquells ulls blavissos
i argentins com el fulgor de I'olivera, tan bon punt
s'alcaven de la terra.
Els ulls d'En Gaudí! Jo no he vist dins cap
mirada tanta de lIum joiosa i de suau humilesa
unida a un tan penetrant i duríssim lIampegueig.
ElIsfulminaven, com devien fer els d'Emest Hello,
la vanitat i la buida petulancia, i acariciaven amb
complaengaadoranttotacosapurai
bellad'aquest
món i les visions de I'altre. Record el seu comentari pie de fina admiració, amb aquella veu en to
menor tan eloqüent i persuasiva, qui coneixia
també les inflexions de la ira santa, un dia que
m'ensenyavaa contemplar, de dalt les escales de
la Seu, I'harmoniós esgraonamentdels arbres de
la Glorieta, el campanar de Santa Creu i el Puig
de Galatzó, coronat per un nigul de plata lIisa.
"L'orella -digué una vegada-éselsentit de la fe: els
ulls són el se ntlrde la qloria".
Ric amb la
possessió
d'aquesta gloria, ell menyspraa sempre
com un sant
les riqueses
materials.Tots
els
seus
guanys
se
n'anaven
en
almoines i en
obres carita-
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tives. Visqué amb la simplicitat i la modestia d'un
ermita: s'és mort a I'Hospital, conforme ell desitjava.
La seva rna taumatúrgica, a la qual es feien
docils la pedra, el ferro i les fuste s precioses,
semblavajugaramb
lesflors i amb les muntanyes.
No han prodult al món les arts del vid re una altra
meravella com els dos vitralls que deixa en la
nostra Seu.
Les torres catedralicies de la Sagrada Familia,
no solament s'eleven, sinó que es lIancen, aprimades per una impulsió en espiral qui talla l'ale
del qui les contempla, suspes de meravella. Aquella facanadel Naixement, fermenta i viu tota ella
d'una vida ingent i multiforme, i sembla pujar fins
a les estrelles cantant el Sanctus, Sanctus ...
Hi haquelcom de sobrehurna en el rnaqic cristiá
qui concebé I'obra enorme amb la fe de Déu
generacions i amb la confianca sense limits del
qui treballa per Déu sol i davant de Déu. El nostre
Bisbe enyorat el crida a restaurar la Seu mallorquina, (En Gaudí era un creador i en la simple
restauració no sabé aturar-s'hi), parque va veure
en ell l'Arquitecte del Temple.
De moltes coses qui em fan rnal=-joh, fraternal
amic Guillem Forteza!-,
he volgut anar a consolar-me davant les despulles, qui foren vas d'esperit, de don Antoni Gaudí, vetllades amorosament
per un estol d'arquitectes joves, amb veneració
profunda de deixebles. Aquell cos d'anacoreta,
tancat dins un habit negre, amb el Sant Crist entre
les mans juntes, m'ha dit que la materia no cantaria mai victoria damunt I'esperit dins la nostra
terra, mentre Déu hi susciti animes com la que
acaba de deixar-Ia.
En el seguici, providencialment suscitar dins
Catalunya,
de vius i morts que avance
amb ciris d'esperanca
i flames de desfici,
captorxamés encesaque lad'En Gaudí mentre
ha avancat entre els vius. Ara tlarnejara en el Cel
de la nostra patria damunt el tront del temple
sirnbólic, fins que aquest sia acabat i coronat per
la cúpula sobirana ...

Noticiari
El procés de beatificació, en la fase diocesana,
va seguint el seu curso La feina meticulosa del
Tribunal d'escoltartestimonis
i I'atencióalesfonts
de referencia bioqrañca per part de la comissió
historica. Nocal tenirpresses. Val més la feinaben
feta. Ni tampoc es vol "aprofitar" el "boom" Gaudí
abocat a commemorar
el 150e aniversari del
naixement. També és important recollir-tal
com
es pot veure en la secció de "correspondencia->
la que anomenem "devoció privada" envers el
Servent de Déu.
)
La nostra Associació és la responsable de difondre aquesta "devoció". Les estampes, els
butlletins i els lIibresde la Col-lecció que patrocina
juntament amb la Catedra Gaudí, l'Arxiu Díocesá
de Barcelona i Editorial Claret són un bon instrument. Es ciar que la intenció o projecte és mésque
el que realitza. Perexemple, la traducció ad'altres
lIengües, sobretot l'anqles, la més intemacional
de totes, ens ho facilitaria més. Pero el diner que
anem recollint és insuficient. Pensem que entre
tots ho podrem aconseguir.
Durantaquest lIarg període que no ha sortit el
Butlletí, hem publicat en 2.ª edició el lIibre "Mi
itinerario con el Arquitecto" de I'escultor Joan
Matamala. El nostre soci Josep M. Tarragona ha
publicat una biografia dedicada als adolescents.
La teresiana Victoria Molins, un volumet dedicat
als infants "Em dic Gaudi". Són obres que ajuden
a veure la seva dimensió cristiana.
Cal fer esment de dues obres més ambicioses.
La d'Ana Maria Ferrin, periodista, en dos volums,
"Gaudí. De piedra y fuego" i "Gaudí. La huella del
genio", editat per Jaraquemada.
I de Gijs van
Hensbergen, professor d'arquitectura, amb el títol
"Antoni Gaudí", original en anqles itradultalcatala,
editat per Plaza Janés. Cadascun amb la seva
originalitat, tanten relació amb les persones i lIocs
que conegué Gaudí. En les dues obres es fa
referencia al procés de beatificació.
No cal dir que les revistes i els diaris es van
omplint d'articles o monografies, entre nosaltres
i arreu. Així mateix, les televisions i la radio d'aquí
i internacionalment, Des de la nostra perspectiva,
pensem que la dimensió religiosa, cristiana i
católica de Gaudí és prou ben tractada, i s'interessa per I'itinerari que va seguint la causa de la
seva beatificació.
Dins aquesta profusió informativa, afegim-hi
les moltes exposicions que s'han organitzat. No
cal enumerar-les. Nomésaquellaque
s'instal·lara

en el Museu Diocesa de Barcelona, en I'edifici
de la Pia Almoina, a finals d'aquest any. Perqus
presentara pedaqoqicament la vida de Gaudí, a
diferencia de les d'altres que han volgut limitarse a I'originalitat de les seves obres.
Una altra informació a destacar és I'estat de
les obres del Temple de la Sagrada Família. Més
en concret el que s'esta fent dins la cripta, ellloc
de culte de I'església parroquia!. Des de fa gairebé un any que es procedeix a la restauració de
la mateixa. El desgraciat incendi, obrat per boges mans, el juliol del 1936, tot i que en acabarse la guerra s'obra la necessaria restauració,
aquesta no fou realitzada del tot. Restaren una
colla de voltes i claus de volta ben calcinades.
Es el que s'ha vist en muntar-se les bastides. A
la vegada, damunt la cripta shan comencat a
aixecar les columnes que han de culminar amb
la cúpula -un gran hiperboloidque cobrira
I'altar major. Tot aixó en I'actualitat causa molesties pera les celebracions i per I'accés als sepulcres de Gaudí i Bocabella, el fundador. Tanmateix, s'ha preferit, amb les convenients precaucions, no deixar tancada la cripta. L'experiencia
faevidentquelasolucióseguidahaestatlamillor.
Per al mes de juny, es vol tenir lIest tot aquest
conjunt, tot i que quedara per fer la instal-lació
d'un ascensor
dins I'ull
d'escala
deponent.

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

