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Correspondencia
"Llegó a r:Qi~manos e! boletín de octubre del zooo, 'ef ¡':'6, sorprendida de la
labor humana durante lavida de Antonio
Gaudí, lIeg'andÓrareconocer lo en la' Iglesia iniciando un proceso de Beatificación,
por lo 'que siento una gran .adrnlración y
devoción".' )
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'ARQUIT~~TE

ta. Se tenían que instalar unos andamios.
La presidenta de la comunidad de propietarios se desentendió. Invoqué a Gaudí y
la presidenta accedió al arreglo".
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-Pidet Manso,.
Grenede, 3.09.02.
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Mª. Jesús Col/ado.
!.'" Madfid 1.07.02.

,) \

e

"

l'

"H,e Ieldo recientemente una biografía de Antoni Gaudí. Me ha gustado mucho. Además, como estuvo en León lo
siento como más cercano. Le agradecería me enviara algunas estampas" ..
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José Luis Diez.
León, 2.09.02.

"Soy un sacerdote español residente
en Milán y ejerzo parte de mi actividad
pastoral entre a~istas!e intelectuales. Desearía·difund¡'; el'co¡'~cim'iento y la devoeión: a Gaudí 'entre estas personas. Por
tanto 'les quedaría m~y agradecido si pudieréin.'eriVii3..Jma.eIgdnr.' aterial. .."
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ORACIÓ PER A 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

t. .'

TESTIMONI

me a un treball ben fet, i digneu-vos

"En Gaudi a santa.creu"
per Ramon Rucabado i Verdaguer

glorificar el vostre servent Antoni,
concedint-me, per la seva intercessió,
el favor que us demano (demani 's).
Per Crist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos
la pau i protegiu
vega des).

la familia!

(Tres

Michele Dolz.
Mí/ano, 15.01.02.

"Les escribo para contarles un favor
recibido por la intercesión de Antoni Gaudí.
No es indudablemente un milagro que pueda ser tenido en cuenta para' la beatificación, pero que contribuirá a su fama de
santidad, además de mi profundo agradecimiento. A principios de julio comenzaron a restaurar el patio del edificio donde
vivo, Los operarios observaron una grie-

Adreceu-vos

a: Associació
d' Antoni

Gaud
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La Creu s'ha recotdatd'En Gaudí, en
aquest traspás místeríós i providencial delqran
constructor de creus ,deCatalunya. Aixóho
ha vist tothom. Cadascú ha percebut la llicó ,
sobrenatural d'aquesfs signes que han
constel-Iat la mort de I'~rquitecte rnaxlrn del
nostre Temple i de la nostra Llar. Ara remembren molts que ell havia 'mostrat diferents ve- .
gades en vida, desig d'anar a morir a I'Hospital, pero no a un hospital qualsevol; "sinó
I'Hospital de la SantaCreu". La lntel-liqencia .
Sobirana que governa éls destins i les rutes,
és la que ha fet, traient sentitd'una catastrofe, - en les catástrofes la Próvldenciasolobrar
a l'enqros - ha fet acomplir 'é:J'un'a
manera ad.
mirable I'aspiració, benaventurada i pia en .Ia·
humilíssima qrandesa, d'aquest.hórne del qual
rornandrá persegles, tan formidable com el
record de sa gloria,el record de sa invencible·
humilitat.
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SI VOLEU REBRE
AQUEST FULL INFORMATIU
Beatificació
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misteris de la infancia i la passió del
vostre FiII; feu que per la gracia de
l'Esperit Sant jo sapiqa també lliurar-
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;S~g.,uitY~rticle9~
. ,Ramon Rucq.~ad9 publicatal di. e"
. ; -ari "La Veu de >.E:atálunya",erts
de juny de 1926. R, Rucabado
(Barcelona 1884-1966) f9U un laic, católic militant, escriptor,' director de la revista
"Catalunya Social" i cól-laborador de "La Veu
de Catalunya", "La Paraula Cristiana", "El Propagador" i "Templo", En els seus articles de
"El Propagador" i "Templo" reiteradarnent explica no sois ia simbologia del Temple dé la
Sagrada Família sinó tambéla vida virtuosa
d'Antoni Gaudi. Es un testirnóni valuósper
a provar la"'santedat" de :'I'Arq'uitectede"Óé¡.l"~
El present article es troba publicat en ~I
lum 3 de lan·ost'ra'col·lecbio "Gaudi" "t~ rrlort
de Gaudi i el seu r'essb en éls diiuis "i revis-,
tesdel'epdcá"'pp,'
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Trobareu tarnbé en aquest "Butlléti" les
altres dues secclons: Noticiari i Corréspondenciá ..
.'

Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

pro
í

Apartar de Correus 24094
08080 Barcelona
(España)

Aparta! de Correus 24094
08080 Barcelona
(España)

Envíeu els donatius
per la, causa a:
La Caixa, Compte:
2100 0810 29 0200674014
Gracies pels donatiu s enviats.
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S'han escrit, en' aquestes
hores
greus, al voltant deis coixins del mort,
coses d'un encert, d'una veritat, d'una .
profunda emoció i bellesa, tan forta, que
unaflama del cel sembla haver-se posat
en el front 'de tots els' que parlaven. Per
boca de tota, parla la Terra, agra'idai
commoquda, en un 'deis momer¡ts més
grá~s, de la $ey~ historia. t.'ernocló més
viva .está en considerar que tot el que
han escrít elScamics, els hornes dé'lIeÚ~$,:era
que deia el poblé. La.
llicó d'aquesta mortde Don Antoni Gaudí, tot~o,m l'ha vjsta, tothom lasap, tothorn I'ha ent,esFl,),Aquest migdia i tot avui
les corrues del poble, lesfileres de gent
de tot Barcelona que entrava a I'Hospital fent visita a raugust cadáver, bategaven d'un sentiment que en ocasions ben
comptades a la vida deis pobles és possible sentir. Entraveri a I'Hospital de la
Santa Creu amb aquella confianca d'entrar al veritable palau del poble, a la casa
del d010r i deis .pobres, del dolor sant i
deis pobres consolats, iallüdins, abrigar
. amb les mateixes parets-i sostres que
'tantes centúries de angoixes i sofriments del
poble
han
estatjat,
a
peu
pla,
'contempla.ven, sense
cap pompa
mundana,
aquellPobre
llurninó s i

ei'iil~!~!x

Park Güell

Noticiari

,

voluntari,
esdevi ng ut
pobre per a
fer ric a Déu

i ric al poble. L'Hospital de la Santa Creu,
contenint el cos d'En Gaudí, I'arquitecte
de la Sagrada Família, ésla unió sirnbólica i viva de les rnillors tradicions i de les
millors esperances d'aquest mateix poble,
Fins al moment de la mort no es pot
dir que una anima sig,ui adquirida pel Cel,
i per aixo mateix no es pot dir que un
nom i una obra siguin adquirits per la terra. Ahir, a les vespres del Sagrat Cor de
Jesús, mentre petjava la ginesta deis
carrers el triomf de l' Eucaristía .en la processó de l'Octava del Corpus Christi,
vint-i-quatre anys, diaper dia, d'aquella
fita histórica, d'igual.emoció que avui, que
fou la mort de Mossen Cinto, el Cel rebia
l'anirna i la Terra rebia el norn d'Antoni
Gaudí, ja immortal i que ningú no ens pot
prendre. Ara la-terraha cobrat l'hérencia, herencia d'autentica gloria. l.a.Sagrada Famüia, temple expiatori i álhora
propiciatori, és tant.corn un temple una
causa. Ja estatet.J s'ha de jer. Es un
tresor d'esperit deis .qui.fan pes, i ádhuc
enveja, en elrnón .. Pero.és també un
imperatiu í una tasca. 'l:.a creu de quatre
bracos al-cirnbori major, és la flor i el fruit
de l'arbre que en memoria de Crist vencedor, i en recordanca d'En Gaudí, son
ministre en I'ofici sagrat de I'arquitectura
litúrgica, pontífex artístic de I'oració collectiva d'un poble, tots hem de fer que
no trigui a esclatar, arrabassant
al Cel
els ulls i els bracos i els destins deis milions de cors enfervo'rits que la contemplin.
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Sobre la,sit~ació
del ,"prQcés ge
beotiíicoció" ,cal dir que es va opropant .
la fase final, El Tribunal esta enllestint les
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sos escrits. "Una part de l'exposició COI\tinl:Jo"i'nstol~lad¿, ary;b Is~)¡ntenciqS¡,UY pu" gui ser permonent.:

CoLdir¡ tornbé, que

darreres entrevistes deis testimonis escolIits .. Una. tasca minuciosa i meritoria.
La
comissió histórico: [o ha presentat el seu

als rnernbres

dictamen

Hem tingut una agenda ben plena.
Lo
web "Et.Críst'ians" va demonar-nos elaborar u-na "pagina" sobre la vessant católico del servent de Déu, la qual ha anat
sortint. Pensem que un molentes ha provocat Lino "denuncio" deldiputo! al Parlamé'~t d~ Catalunya, Aléx Mosllorens,

sobra la validesa

histórico

demonot.des
"Gaudí,

de

les fonts que parlen de Goudi, destriant
del que pugui ser pura invenció o lIegenda sobre la seva persona.
A la vegado,
una valoroció de les seves virtuts o defectes, per tal dentendre
com 1s va anar
"sontilicont" aquestcristió.
Peraltra part,

de. l' Associadó
dernoitsHocs

cristió".

'T

se'ns ,hQ
parlar de

Arquitecte de Qél:J;'.

es va preporcnt la documentació
que
compren escrits i cortes de Gaudí (que
no són mossa),la copia de les partides

dins el mateix Porlornent, com"~i'I'Asso~

de baptisme, confirmació
i defunció, i
quolificccions
escolars i universitóries.
També els escrits de diversos autors - els
testimonis que hem anat tronscrivint en el
Butlletí - on es manifesta lo fama de san-

venció. Diem "rnclentes",

ciació a través de l' esm~~tada "web"
rebés de part de la Gen~r~lit~t un6 subperque certa-

: ment nosaltres no hem rebut res. ,
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tedot, uns o ron de lo mort i d'altres posteriors. Encara la devoció a laseva persona que recollirn en el nostre apartat
"correspondencic" .:
LAny Gaudí ha comportot a nivell
local, nacional i internacional
un reconeixement de la seva personalitat artística. De fet, és el que des de les instcncies civils sho volgut remarcar més. Vet
aquí les múltiples exposicions i publicacions. Es el que [o expressóvem en el ButIletí n. 8. ',' Lexposició instal·lada en el
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Museu Diocesó de Barcelona - edifici de
lo Pio Alrnoino - "Goudi, I'home i lobro",
durant els mesos de setembre i octubre,
ha presentot

més o fons la personolitat

humana i cristiana de Gaudí.
En el católeq publicat - encotclc.
castelló i anqles - ho podreu comprovar en els diver-

Tambo d'Antoni Goudí 0'10 tr'ipto'del
"Temple'de lo Sogrodo Fomílio
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(Foto M.J. Roser~. PARISMATCH)
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