Correspondencia
"E16 de febrer de 2002, vaig enfilar-me a la grua de la
nau central. Vaig cornencar a fer les fotos encarregades, a
pesar de les sobtades ratxes de vent. El vent intens era 'providencial" doncs garantia una atmosfera neta. Em trobava a
una alcada superior als 90 m., quan un fort cop de vent em va
desestabilitzar i tot seguit vaig adonar-me que la lent que duia
col- locada davant de I'objectiu no hi era. Davant la certesa de
persones a les qui podia ocasionar lesions, vaig elevar el meu
prec "Antoni Gaudí, protegiu-nos del meu error". La lent no
era al meu voltant, ni la vaig veure en el recorregut del descens, ni per les cobertes de les naus. Un salt en el temps, el
dia de St. Josep, va ser la data decidida pels equips tecnícs
per a dur terme les fotos. Aquell dia el nostre Temple complia
els 120 anys, alhora que el meu pare, Francesc de P. Catalá
Roca hauria complert els 80. La gran sorpresa va ser al migdia, quan en tornar a enfilar-me a la grua vaig trobar la lent
perduda, a la plataforma més baixa de I'escala interior. La
lent estava sencera malgrat I'aigua que hi havia penetrat i
tansols dues marques evidenciaven I'impacte de la caiguda.
Aleshores vaig pensar que un ángel em somreia. Antoni Gaudí hauria de ser el patró de tothom a qui li agrada fer bé la
feina i no tansols deis arquitectes'.
Andreu Catala i Pedersen.
Barcelona, 13.05.02
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En la secció "Testimoni",

'Després d'un procés de lIargs anys d'haver-me fet
separar de la meya familia directa, el22 de desembre de 2001 ,
sentint-me molt enyorada i pensant en el procés de beatificació del sant arquitecte, vaig demanar-li si em podia concedir
la grácia de poder veure les meves dues nebodes petites. No
havien passat 24 hores que sona el teleton fent-me saber que
totes dues tenien ganes de veure'm. Ens retrobárem amb joia
el dia 2 de gener de 2002 i aquest gener del 2003, després de
7 anys de silenci familiar per altres membres de la familia,
totes en pau i joia.
Feia uns mesos que havia recornencat aquesta relació, quan vaig tenir dubtes si havia estat una grácia o una
casualitat. Vaig demanar de nou a Antoni Gaudí que em volgués treure de dubtes i em concedís una altra grácia. Poder
veure el meu nebot-nét de 18 anys. El dimarts següent em
vaig trobar al contestador el seu missatge. Se m'acabaren els
dubtes i de tot cor Ii vaig agrair de nou a Antoni Gaudí la seva
intercessió. Per mi és sant.
'Grácies a vosaltres per la vostra tasca'.
Maria Montserrat Barenys i Busquets.
Reus, 7.01.03
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'Soy arquitecta jubilada y estoy interesada en conocer
acerca del proceso de beatificación del arquitecto Antoni Gaudi. Conozco lo que me enseñaron en la universidad, es decir,
Gaudí arquitecto, pero de su vida personal no sé nada, y me
sorprendí cuando escuché por la radio católica internacional
(Madre Angélica) acerca de la causa de beatificación".
Esdra Teresa Bonne.
Santiago de Cuba, 12.01.03
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Apartat
"Nuevamente les escribo desde la República Argentina para referirles nuevos favores recibidos por la intercesión
de Antoni Gaudi. En esta oportunidad se trató de la salud de
mi madre de 84 años que en el mes de diciembre estuvo internada con un proceso respiratorio grave y que a esa edad
suelen ser mortales. No lograban en la terapia intensiva en-

'ARQUITE~TE

caminar el tratamiento hasta que comencé a encomendarla al
arquitecto, y se produjo un cambio en su salud y comenzó a
responder al tratamiento.
Asimismo en nuestro país la situación económica tan
grave hace que sea difícil conseguir trabajo. Mis hijas concluyeron su carrera universitaria y comencé a encomendarlas para
que consiguieran trabajo relacionado con su profesión y una
de ellas consiguió en dos meses ingresar a trabajar en una
empresa importante.
Finalmente yo hace menos de un mes fui despedida de
mi trabajo, y a mi edad es casi imposible reintegrarse al mercado laboral y en la fecha me han llamado para un trabajo temporal. También estuve rezando al arquitecto con esa intención.
Jorge A. Anselmo.
Merlo, Argentina, 26.03.03
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Noticiari

Testimoni
No cree que siguem nosaltres, els qui encara veiem per tot arreu la lIum clara deis seus ulls
blaus, d'aquells ulls penetrants, refulgents com un
esmalt i brillants com les aigües mediterrimies, els
qui puguem obrir el procés d'aquest gran cata la
que era el nostre Antoni Gaudí.

campanars en els quals repicaran pels nostres
triomfs i les nostres glories, per la nostra salvació,
les campanes d'or i argent de I'esdevenidor; el temple viu i palpitant, del qual era cada pedra un tros
del seu propi cor i una exhalació del seu vibrant
esperit.

El procés, pero, de la seva vida, tota intensa
i tota concentrada, i de la seva obra, tota gegantina i exuberant, tota ungida, s'obrirá un dia o altre i
aquest procés sera, per al nostre poble i per les
aspiracions i els anhels que malgrat tot, el sostenen, pie de vives i transcendentals revelacions.

De molt anys enea ell no vivia la nostra vida
circumstancial del segle; ell vivia en un pla d'eternitat essencial i era tot lIuminat de per dintre. És
per aixó que cada paraula d'ell esclatava com un
raig de claror excelsa i diáfana i era un joia inefable, una festa per I'esperit.

Gaudí, un deis més complerts, un deis més
fervorosos, un deis més assenyalats, un deis més
grans cristians que existien al món.

La saviesa de Déu eixia perfumada de la seva
pensa serena i humil i la bondat del cel desbordava del seu cor amorosíssim. Parlava com un apóstol; mirava com un seratí.

Passava, amb els ulls baixos, pels nostres
carrers, humilment, amb el seu rostre tot radiant
de beatitud i de dolcesa, amb la seva barba blanca
que semblava florida com un lIiri, i deixava entom
deis qui el miraven com un perfum de les més excelses virtuts.
Aquell home petitó, amb els bracos plegats i
la testa humiliada, pobrament vestit, sense ombra
de grandesa ni vanagloria era el primer de tots
nosaltres; era el més excels i el més alat; el més
inefable i el més representatiu. El qui havia concebut, per la gracia d'una molt alta inspiració, i el qui
portava en vies d'una realització definitiva I'obra
més gran i portentosa deis nostres temps; el temple meravellós de la nostra redempció; el temple
vigilant del nostre esperit amb els seus múltiples

En Gaudí ha clos una época i ha deixat marcada aquesta fita transcendent de la nostra historia amb quatre gloriosos campanars que van de
dret cap al cet. Aquests campanars són els camins
nostres. Déu vol que amb ells ascendeixi perennement el nostre esperit i sigui essencial i ferma la
nostra te.
Aquests campanars no tenen veu encara ací
en la terra, pero avui que l'anirna beata d'En Gaudí, aquell qui per exprés comandament de Déu els
aixecava titanic, vola radiant pels aires, sentireu, si
escolte u bé, per tot el cel, un tritlleig de benedicció
i un repicar de testa que és tota una revelació; que
és tot un presagi.
A Barcelona ha
mort
un geni!
A
Barcelona ha mort un
sant!

L'acte de clausura del procés dlocesó
de beatificació d'Antoni Gaudí i el
ressó en els mitjans de comunicació.
Aquest 13 de maig de 2003 ha tingut Iloc a la
sala principal del Palau episcapal de Barcelona I'acte
de clausura del procés diocesó de beatificació i canonilzació del servent de Déu Antoni Gaudí i Cornet. El
Cardenal-Arquebisbe ha cornencot invocant l'Esperit
SantoA continuació, el Vicepostullcdor ha presentat
una petita crónico del treball realitzat durant els tres
anys que ha durat aquest procés. Ha destacat la benemérito aduació del Tribunal, presidir pel Jutge-delegat, el P.Josep M. Blonquet. Ha seguit I'interrogatori
del Sr. Cardenal al Jutge-delegat i al Promotor per la
justício sobre I'autenticitat de la documentació elaborada, continguda per triplicat en vóries capses.Amb la
paraulo donada ha proclamat davant tothom la seva
autenticitat. L1avors,ha nomenat el portador de tota la
documentació o Roma, el Dr. Joan Galtés i Pujol, el
qual ha jurat complir amb aquest deure. De tot plegat
n'ha aixecat acta el Notari-actuari, acta que tots han
signat.
S· ha acabat I'acte omb unes paraules plenes de
confícnco del Sr. Cardenal que aquesta causa, ja o
Roma, arribi a bon terme, és o dir, la canonització del
Servent de Déu. En aquest dio, a les misses de la
Parroquiade la Sagrada Família hem pregat peraquesta intenció i n'hem donat qrccies a Déu.
Tant el Sr. Cardenal-Arquebisbe com els membres de l'Associació pro Beatificació, el president del
tribunal, el vicepostulador i els testimonis, atengueren
a bastament els rniíjons de comunicació presents al
solemne acte de clausura del procés diocesó. Les
cameres i els rnicróíons ompliren el Palau Episcopal,
on I'efícoc servei de rnifjcns de comunicació de l'Arquebisbat havia preparat per als periodistes una cinquantena de dossiers.

Tata la premsa omb redacció a Barcelona destaca rrjolt positivament aquest pos important en la beatifica.cló de Gaudí. La Vanguardia publica una crónico
d'Orlol Domingo. El Periódico, en crónico de Jordi
castbella,
reproduio unes paraules de la more
Mon serrat Rius, de 93 anys, que va coneixer Gaudí:
"era n santet, molt humil, rnolt religiós, i tenia un esperitlde pobresa extraordinari." Avui, acompanyava la
crón ca de Jordi Panyella amb una foto del pare Blanquet lacrant les capses que es lIiurarien a Rama.

I

El País,en una crónico d'lsabel Obiols, remarcava 19frase "El meu dient no té presso", manllevada de
Gautlí per Mn. L1uísBonet en referencia a la possible
duració del procés. ABC donava la notícia a I'edició
gen~ral. La Razón,en crónico de Carlos Sala, destacava que la documentació esta formada per un total de
1.024 fulls. El Mundo també posava una foto i una
lIarga crónico.
La premsa gratuita, de tan amplia dilusió ols
transports públics, tombé se'n feu ressó. Així, Metro titulava: "Lo Iglesia reúne las pruebas de lo santidad de
Gaudí".
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Fóro de Barcelona , destoquem lo ~oticio o lo
portada de Diari de Tarrogona.

,

I
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L'agencia Europa-Press envio o tot el món un
despatx molt positiu i documentat, com també feu EFE
i les~genciescotóliques que treballen a la xar.xoInternet:
Zenit, Aciprensa i e-cristians.
D e s
d'aquí volem
agrair a tots els
periadistes el
tractament que
han fet d'aqueto informació.

TelevisióEspanyola(TVE)informa al telediari amb
una entrevistaamb EtsuroSotoo a la Sagrada Família;
Televisióde Catalunya (TV3)inclogué al seu telenotícies
una explicació de Mn. L1uísBonetal costat de la tomba
de Gaudí; i Televisióde Barcelano (BTV)es centra en
les declaracions del Sr.Cardenol-Arquebisbe.

Clausura
Foto cedida

del Procés Diocesá
per Catalunya
Cristiana

Totes les radios hi parlaren i algunes, com
Catalunya Radio (els matins de Josep Cuní), contaren
per als seus magazines matinols omb José Manuel
Almuzara o Josep Maria Torrogona.

Tombo d'Antoni Goudí o lo Cripto del
Temple de la Sogrado Fomílio
(Foto M.J. Rasero. PARISMATCH)

