"Mi encuentro con Gaudi. Hace unos días por
casualidad me enteré que se realizaría en Lima un
Encuentro Internacional donde se expondría acerca de la
Obra de Antoni Gaudí "El arquitecto de Dios". Me llamó
mucho la atención este subtítulo pero mi primera reacción
fue ignorar el tríptico pues pensaba que esos $20 servirían
para pagar otras cosas. Ni siquiera lo terminé de leer.
Hasta ese momento yo solo sabía que sus obras
eran "rarísimas" e interesantes. Que él desarrollaba una
arquitectura orgánica, que siempre me jaló, aunque no
terminaba de entender.
Recién ahora veo que Gaudí no se quedó en el servicio al prójimo, cuidándolos o tratándolos bien. Su amor
a Dios (y al prójimo) lo manifestaba en sus obras siguiendo las leyes de la naturaleza como obra divina de Él y
poniéndole mucho amor a lo que hacía.
El testimonio de Fe y entrega de este querido arquitecto, es inspiración, es un punto de partida, es otra oportunidad para empezar de nuevo, como persona y arquitecto.
Este Encuentro ha significado mucho para mí, más de
lo que yo misma imaginé. Ha sido una invitación a la búsqueda de mí misma para encontrar a Dios (nuevamente).
Ya comprendí el subtítulo, ya sé porque es "El arquitecto de Dios". Gracias porque este Encuentro conmigo
misma, con Dios y con mi profesión, todo mediante
Gaudi."
Lorena Nolte
Lima, 11.10.03
"Desde hace muchos años, siempre, he tenido gran
admiración por Antoni Gaudí, y a través de él pedí a Dios
que la muerte de mi esposo fuese lo menos dolorosa posible, pues su enfermedad de Alzeimer fue terrible y muy
larga. Cuando su vida se apagaba quedó dormido y así su
alma voló al cielo. Creo que es merecedor Antoni Gaudí
que la Iglesia lo beatifique. Gracias."
Maria ealve Ramírez
Barcelona, 2.10.03
"Cada día, llevo ya un tiempo haciéndolo, pido a
Dios por intercesión de Gaudí la curación de mi hija Lucia.
Hizo con gran vocación y aprovechamiento a tope la carrera de Arquitectura, los únicos disgustos que nos ha dado
han sido el luchar en ella para que dedicara mas tiempo al
descanso y sobre todo al sueño, y siempre sintió gran
admiración e incluso devoción por Gaudí. Una vez que
hizo las dos especialidades de estructuras y urbanismo,
solicitó una beca para hacer un curso en Chicago, allí concibió la idea de hacer al venir aquí el proyecto de final de
carrera sobre sus rascacielos, algunos profesores no quisieron lIevárselo, pero uno le dijo que si. Antes de presentar el proyecto hizo un master y varios cursos, para así
poderlo hacer mejor, cuanto lo tenía ya claro y bastante
pergeñado fue a hablar con el tutor, que entonces le dice
que era demasiado complicado y que ese trabajo no se lo
va a llevar (se había gastado en los cursos hasta un dinero
que tenía de una pequeña herencia de su abuelo) así que
entró en una profunda depresión de la que está siendo tratada y ya ni es capaz de coger un lapicero. Está mejor, pero
a años luz de lo que necesita para poder hacer un proyecto, eso que ya ni se acuerda del rascacielos, y debe hacer
una casa cultural, pero le es hoy por hoy imposible.
Soy maestra y durante 25 años me he entregado no
solo a enseñar, sino también a ayudar en todos los aspectos a mis alumnos, hoy no puedo hacer nada por mi hija,
sus cuatro hermanos y nosotros sus padres estamos volcados en ella, pero, [qué difícil! Y ya que ella tiene esa
devoción a Antoni Gaudí, se lo hemos recomendado a él,
que él coja su mano y su mente y la ayude! También Vd.
si es posible rece por ella, [sufre y sufrimos tanto! Le que-
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daría esta familia eternamente agradecida. Un saludo
afectuoso. "
Ma. Del Rosario Esteban
Madrid, 18.07.03
"Sirvan estas letras para hacerles partícipes de mi
alegría. Llevaba yo 6 meses y medio de DIÁLlSIS cuando
el 29 de septiembre fui a misa a la Sagrada Família me
acerqué a la tumba de Antoni Gaudí y le pedí con todo mi
corazón que me encontrase un RIÑÓN para el transplante.
El día 30 a las 8 de la noche me Iiamaban de PUIGVERT
anunciándome la llegada del RIÑÓN. Si esto no es un milagro, no sé lo que puede ser. Con todo mi agradecimiento
les envío un pequeño donativo, que espero repetir."
María Gil Jiménez
Barcelona, octubre 2003
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Déu i Pare Nostre que infonguéreu en el vostre servent
Antoni Gaudí, arquitecte, un gran amor a la vostra

de

Barcelona.

Gaudí

"Els escric per contar-los un favor que he rebut per
intercessió d'Antoni Gaudí. Feia temps estava malament
del ventre, no retenia res, el metge en feia prendre unes
pastilles, els primers dies semblava que donaven resultat,
peró després no més treia líquid groc i a tot el cos van sortir-me uns granets amb una picor terrible, amb sang ; a la
nit m'aixecava del llit i em passava aigua freda per tot el
cos, fins del nas treta sang, no tenia gens de gana, només
de veure el menjar ja tenia sensació de vómit. En rebre el
Butlletí núm. 9 em vaig decidir a deixar el medicament i
resar l'Oració, vaig anar molt de ventre, em va anar delxant la picor, menjo amb gana i no tinc senyals de res. Jo
atribueixo aquest canvi a I'intercessió d'Antoni Gaudí,
segueixo pregant-li perqué Ii tinc malta devoció. Agraida
I'envio per la Caixa 6 euros, espero segueixin enviant-me
el butlletí que em fa molt be i també als altres, perqué el
meu cas I'explico als familiars i amics. Si valen publicar-ha
poden fer-ho més abreujat, perqué escric molt malament.
El donatiu vaig encarregar el fessin per la Caixa de
Pensions de Calaf, perque jo ja tinc més de 84 anys i sola
no puc sortir.
Matilde Servitje i Sala
Vic, 14.07.03
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Testimoni
sones, permetent-li utilitzar-Ies segons lIurs
aptituds. Tots quants, d'una manera o d'una
altra, amb ell col-laborávern, sabem com ens
guiava i sostenia, portant a terme coses que
mai no haguéssim somniat realitzar amb les
nostres própies forces. La raó és que, a tota
persona que era al seu costat, la utilitzava
com a un instrument, manejant-Io admirablement i augmentant el seu rendiment, en proporció molt més crescuda de la que s'hauria
pogut creure; d'ací que Gaudí, molt sovint,
deia que en aquest món no hi ha res absolutament inútil, el que és necessari és saber-lo
aprofitar degudament; segons deia, la potencia que als homes els guanya, també els perd.
El seu desig de perfecció. Era N'Antoni
un home completament desprss; portava la
seva generositat fins a un extrem que podríem
ben bé dir heroico Amb les excepcionals facultats que Déu Ii havia concedit, ell hauria pogut
ésser un home de gran posició, sense necessitat de cap mena de mercadejar amb el seu
art, limitant-se tan sois a I'exercici de la seva
professió. Mes no fou així; tot al contrari, amb
un gran desig de perfecció que posava en
totes les seves coses, gastava una quantitat
extraordinaria d'energies en les seves obres, i,
a despit de la seva visió per excel-Iencía, ell,
I'home que més facilment podia improvisar,
feia i desfeia incansable els seus projectes,
millorant sempre les solucions, ajustant les

Noticiari

harmonies, acostant-se cada vegada més a
I'ideal suprem de perfecció. Aixó és el motiu
d'ésser poques relativament les seves produccions, si bé la qualitat i perfecció de les
mateixes supera en gran manera la quantitat.
Desprendiment.
Aixo va ésser el motiu
que, a despit del seu treball seguit i constant,
fins al moment de I'accident que li costa la
vida, els seus guanys professionals foren limitadíssims. Pero amb aixó no en tenia prou;
portava molt més lIuny la seva generositat,
fins a renunciar als legítims honoraris que li
corresponien per a salvar la greu situació econórníca per la qual passava I'obra deis seus
amors; encara més, no tan sois renuncia al
seu profit particular, sinó que materialment
sortí pels carrers a demanar de porta en porta
una almoina per tal que no haguessin de suspendre's les obres del Temple expiatori de la
Sagrada Família.
Sacrifica
les seves própies necessitats. Portat de la seva heroica generositat,
N'Antoni redueix més i més les própies necessitats material s fins a un grau inconcebible;
les petites rendes del seu redutt capital, que
altres mans que no fossin les d'ell no haurien
estalviat, les dedicava remediant necessitats
materials, afavorint obres de cultura.
Com un pobret. La renúncia de tot el que
era materia fou en ell tan completa que en els
seus darrers temps arriba a donar
I'aspecte d'un pobre mendicant, i
més d'una volta mans piadoses,
creient practicar una bona obra de
caritat, havien volgut deixar en les
seves venerables la petita almoina.
Mor a I'Hospital.
Finalment,
Déu Nostre Senyor va voler exaltar
aquesta renúncia de si mateix, portant les coses de tal manera que la
seva mort contribuí a provocar I'emoció ciutadana, que origina aquella magnífica exaltació i glorificació
en el seu enterrament.

El cardenal Saraiva, prefecte de la causa deis Sants, Silvia Correale,
postuladora a la causa, reben al P. Blanquet, Mn. Galtés, J. M.
Almuzara i Sra., J.M. Tarragona, portadors de la documentació.
Foto del FuI! Dominical

El dia 9 de juliol passat tingué lIoc a la
Santa Seu I'acte d'obertura del procés de
beatificació de Gaudí.
Comencó a les del 10 del matí a la seu de la
Congregació per la Causa deis Sants de Roma.
Presidí l'acte el subsecretari de la congregació
Mons. Michele di Ruberto. Hi assistiren Mons.
Ricard Ma. Caries, Cardenal-Arquebisbe
de
Barcelona, l'orquitecte José Manuel Almuzara,
president de l'Associació pro beotilicoció de
Gaudí, i altres membres de la mateixa.

Aquest acte a Roma suposa un pas important
per al procés. La Congregació estudiara els documents presentats des del punt de vista Formal, per
a declarar la seva validesa, occeptoró el nomenament d'un relator que preparara la "positio" sobre
la qual deliberaran un grup de teólegs de la Santa
Seu i els cardenals designats. Si el vot és favorable, Faltara acreditar el miracle.
L'Associació pro beatiFicació d' Antoni
Gaudí, amb personalitat jurídica civil, esta inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat
de Catalunya. Des del 10 de juny de 1992 promou la beatiFicació de I'arquitecte com a Finalitat
exclusiva, per a la qual cosa compta amb el treball voluntari i els donatius dipositats en la caixeta col-locada a la vora del sepulcre del servent de
Déu a la cripta del Temple de la Sagrada Família,
i en el compte corrent de l'Associació.

Cada un deis membres de l'Associació maniFesta la seva gran alegria pels passos que es van
Fentper a la beatiFicació de I'arquitecte Gaudí, el
qual ha Fettant de bé, Fa i Faro, a través de la seva
vida i obra; també del seu pensament que ens
porta a descobrir l'horne plenament lIiurat a viure
com a criatura participativa de la Creació divina.
El 19 de maig de l'any passat tingué lIoc un
acte d'homenatge al Sr. Jocn Bassegoda i Nonell
a la Catedral de Barcelona, amb motiu de la seva
jubilació com arquitecte d'aquesta seu. Va rebre
la distinció per part de la Santa Seu "Pro Ecclesia
et Pontifice". Recordem que Bassegoda ens ha
assessorat en la publicació deis volums de col-lecció "Goudi" i és autor del 4rt. volum "El Senyor
Gaudí".
També volem deixar
constancia
de
l'Associació "veritat i justícia" que promou la
causa de beatificació d' alguns sacerdots i seglars
que tingueren relació amb el servent de Déu
Antoni Gaudí i Foren martiritzats el 1936.

L'Associació és la "port actora" del procés
judicial de la causa de beatiFicació, que sol-licita
oFicialment el 13 de maig de 1994 la introducció
de la causa a l'Arquebisbat de Barcelona. El 12
d'abril de 2000 es constituí el tribunal diocesó i el
passat 13 de maig es va cloure el procés a
Barcelona.
A proposta de la nostra Associació ha estat
nomenada postuladora la Sra. Silvia Correale,
doctora en dret canónic, de nacionalitat argentina, pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
Des del 28 de maig de 2003, la
Congregació de la Causa deis Sants, té les actes
del procés diocesó (1024 pagines i un disquet).

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

