Correspondencia
"Ja fa uns anys que col·lecciono fotografies o estampes de sants
o beats. Per aíxó us agrairia que rn'envléssiu un retrat d'Antoni Gaudi".
Anny Lissens,

Lebbeke.

Bélgica

13.08.04

"El passat dia 30 de juny he tingut la joia de concelebrar la missa
a la cripta de la Sagrada Familia i he pregat davant la tomba d'Antoni
Gaudi. Comparteixo el vostre desig per la causa de la beatificació de
Gaudí i prego perqué segueixi endavant".
Giani Marchesi,

rector

de Sant Agnese,

Torino.ltiJlia.

2.07.04

"Espero poder contribuir a la beatificación de Antonio Gaudí, con
el favor que he recibido de él por segunda vez. Fui al oculista a causa
de unas cataratas incipientes ... Cual sería mi sorpresa que de la visita última que fui, me dijo que tanto podía tener que operarme en
medio año como en un año o más. Pero me lo puso tan mal ... Gracías
a Dios hace mas de un año y todavía no he vuelto al oculista y sigo con
la misma visión. Aquí está el favor de A. Gaudí: le pedí con todo mi
corazón que me detuviera las cataratas y que siguiera viendo como en
este momento que me visitó".
Carmen Grau. Barcelona.

21.06.04

"Mediante la presente quisiera solicitarles a ustedes el envío de
estampas con la oración para la beatificación de Antoni Gaudí y algún
material de difusión de vuestra Asociación. Soy un joven de 23 años
que desde hace ya mucho tiempo he conocido la obra del querido
Antoni Gaudí y luego de escuchar su testimonio de vida como un gran
cristiano y santo varón, me ha llenado de alegría saber que ustedes se
encuentran trabajando por su causa. Verdaderamente sería para mí
una gran alegría poder contar con vuestro material para poder difundir la santidad y belleza de espíritu de este gran genio".
Pablo Stratta,

Barros Blancos.

Uruguay.

1.06.04

"Els escric per contar-los un favor que hem rebut per intercessió
d'Antoni Gaudi. A finals d'agost érem a Barcelona per emprovar un
corsé a la meva filla. Li havien diagnosticat una escoliosi lumbar la
qual requeria un corsé de Boston. Aprofitant el dia el meu marit i els
meus tres fills vam visitar la Sagrada Familia, i fou en aquest moment
quan vaig comencar a conéixer qui era A. Gaudi. Davant el sagrari de
la capella on és enterrat vaig demanar la seva intercessió perqué fos
arquitecte de la Gemma, que intercedís perqué el corsé fos I'encertat.
I vaig anar resant I'oració. El 14 de setembre a I'hospital de Sant Pau
li fan una radiografia. La corbatura de I'escoliosi havia millorat espectacularment, de 27' havia passat a 15', quan els metges preveien que
amb el corsé el que aconseguiríem era no empitjorar, pensant que
seria difícil que millores -la Gemma te 15 anys i ha d'anar creixent...
Els metges no s'ho esperávem ... un de Barcelona i un altre de Girona
han coincidit amb la millora espectacular.Vaig demanant a Gaudí que
sigui arquitecte de la columna vertebral de la meva filla. La seva intercessió es vital per orientar els metges. Penso que realment A. Gaudí es
I'arquitecte de Déu, perqué la sabiduria, I'harmonia, I'exactitud en qué
ha estat dissenyada la Sagrada Família sois el Senyor pot inspirar-he.
Que segueixi intercedint per la Gemma, que és molt bona noia... i que
el puguem veure ben aviat enlairat als altars. M'agrada molt I'oració
per la devoció privada. Soc una defensora de la familia. Continuaré
resant-la cada dia, dones per mi está intercedint de manera clara per
la Gemma".
Ma. del Collell Plana. Olot. 1.10.04

"He demanat al Senyor amb malta cooñanca, per intercessió d'A.
Gaudí, que el resultat de les eleccions del14 de rnarc, fos el millar per
I'estat espanyol, per la bona entesa deis pobles que el formen, i especialment per Catalunya. Cree que he sigut escoltada."
Horténsia

Assens. La Palma de Cervelló. 25.03.04

"Sóc metge. Tinc una pacient natural de Barcelona que voldria
tenir una reliquia de Gaudí"
Marc Coté. Cornwell.

Conde. Esparreguera.

Carmelo Maria Pace. Ots. Castroreale.

24.03.04
25.03.04

"Desearía unas pocas estampas"
Ma. Amparo

ñois. Cambados.

Pontevedra.

13.01.04

"Agradecería recibir el boletín y también alguna estampa"
Ana Sanahuja,

Paola Donnaruma.

Milano.

1.02.04

Foggia. Italia. 4.04.04
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Barcelona.

Madrid.

Victoria Melchor.

Antoni

ORACIO PER A LA DEVOCIO PRIVADA
Déu i Pare Nostre que infonguéreu en el vostre servent
Antoni Gaudí, arquitecte, un gran amor a la vostra
Greació i un afany ardent d'imitar els misteris de la
infancia i la passió del vostre Fill; feu que per la gracia
de l'Esperit San! jo sapiga també lIiurar-me a un treball
ben fet, i digneu-vos glorificar el vostre servent Antoni,
concedint -me, per la seva intercessió, el favor que us
demano (demani's). Per Grist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau i protegiu la
familia! (Tres vegades).

SI VOLEU REBRE AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu-vos
Associació

pro Beatificació
Apartat

08080
Envieu

de Correus
Barcelona

els donatius

per la causa

a:
d' Antoni

Gaudí

voluntariat.

ment

a:

La Caixa, Compte: 2100 0810 29 0200674014
Gracies pels donatius

enviats

Ara,

ens

arriben

tessin.

Tots

seva

canonització

ens

els

devots

de

difondre

la devoció,

la secció
cartes

veritable

minuciosamenttificació

sobre la persona i la

Va ser

Sant

11 de

juny

cua

al patí

havia

encara

més,
podeu

hi

ens

cal

lIegir

en

rebem
L'existencia

sempre

caldrá

examinar

la possibilitat

de la bea-

és

una

aportació

1878-1961)

Dibuixant,

Cercle

Catala

de

extreta

decorador,
del

l'Orfeó

del

col-lecArtístic

de

i academic

de

en

Gaudí

matí.

negres

idos

Garf), que
he pogut
feta
Era

per

ardent,

tot

fet

veure

on

seguit.

un

Sant,

cap

ni senyals

exposat

vist

genial
parets

misses

des

a dibuixar-Io
per

la gent
que

en

Lluis

aquest
passava
fou

de

arquitotes
de

i me

materia

bon
I'han

Bonet

(i

objecte,

i

a corrua

mestre

manifestació

el

el senyor

les

havia

home

és

ja hi

de met-

del

ahir

mentre

el Sant

on
M'ha

dit

hi

matí,

El cos

per

avisar

del
la sala

túmul,

s'han

Allí

va

I'apunt

el repós d'un

ni descomposició,

passar.

permís

ja em
fer

Gaudí.

damunt

altars

hora

davarit

capella

He demanat

concedit

A primera

I'arquitecte
i m'ha

era

Renart

de I'hospital,

convertida
de

Joaquim

1926 -

posat

(España)

la

ens

TESTIMONI

Dalmases

Barcelona

de

per

tecte

08080

desitgem

Jordi.

Associació pro
beatificació d' Antoni
24094

que

tal com

vice-president

l.luc, president

ges

de Correus

de

s'incremen-

aconseguits.

-que

1918-1961".

"Diari

cadáver

Apartat

la Caixa

contínuament

(Barcelona

fama de santedat
d'Antoni Caudí

1,
i que,

"Testimoni"

Renart

cionista.
St.

Gaudí

accelerará

secció

Joaquim
seu

que

i canonització.
La

Butlletí

del

les

beatificació-

favors

miracle

de

be que

junt

Déu

mateix,

el cc.

"Correspondencia",
manifestant

d'un

••...

constantde

la Mare

molt

comprometre.
tot

que

Així

de

des

I'acció

situada

-primer

hauríem

per

a la bústia

o en
aniria

d'elaque,

de

arquitecte.

correu

Pera

és

"professionalitzada

la imatge

nostre

s'hauran

marcada

més

que

de Déu

Diríem

les almoines

anónirnament

per

Pensions.

sera

d'agrair

-sota
del

"positio",
que

feina

i el

bé, tot el tre-

del servent

despeses.

una

estat

Correale-

Ara

documents

fet

hem

es reben

Carme-

24094
(España)

hem

docu-

i han

Sílvia

Gutiérrez.

més

s'explicará

aquesta

valida,

de les virtuts

i al tres

de la

deiem-

Com

de fer, I'anomenada

comportaran

la diócesi,

rebuda.

"Notician",
Sra.

tota
Procés

romana

el

Luis

el

-com

ben

-la

José

Gaudí,

en

la qual

considerada

l'heroicitat

al sepulcre

9.08.04

Talavera de la Reina. 16.07.04

en

ara s'ha

demostrar

Sants,

molt

estat

Per tot,

31.07.04

"Desearia recibir el Boletin y animarles a seguir difundiendo la
santidad de Gaudi".

ser

- Mons.

d'un

08.04

deis

el postulador

de

"El pasado 11 de julio para dirigirme a misa tuve que coger el
metro. Sonaba el silbato que anuncia el cierre de puertas. Le pedí a
Gaudí que cuando llegase las puertas aún estuvieran abiertas. Llego al
andén y las puertas del tren cerradas. Al cabo de varios segundos, el
conductor me dice Que tirara de la anilla para abrir la puerta del
vagón ... Gracias a Gaudí pude llegar a misa".
Pedro Pablo Mardomingo.

va

Butlletí,

treballada

és a la Congregació

causa

nomenats

borar,

"Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento por intercesión de Antoni Gaudí, el que hayan facilitado a la entidad Estudio y
Acción, S.A., el que pueda formar parte de su equipo humano, y peticionar que nos ayude en saber hacer el trabajo correctamente bien, en
plena armonía y orden".
Carmen Ramio. Barcelona.
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... Torre Don Gimeno. 6.08.04

Maria del Carme Cabiscol.

ja lntorrnávern

la

explícitament

ball que

"Un sacerdote amigo me regaló un folleto de Gaudí y su oración
para la devoción privada. En aquellos momentos estaba trabajando en
una inmobiliaria, con un poco de tiempo comprar un piso con el fin de
casamos. De repente se me ocurrió encomendárselo a Gaudí, él era
arquitecto y podría encontrarme uno que estuviera bien. Pregunté a
una compañera si todavía estaba a tiempo de pedir un piso de protección oficial. Me dijo que ya estaba hecho y publicado el sorteo, que
la única solución era hablar con el jefe. Le expuse el tema y me dijo
que mañana me decía algo seguro. Al día siguiente, me confirmaba
que tenía piso".

"Per favor, una pregária a la Reina del Rosari per intercessió
d'Antoni Gaudi per mi i per Toni".
"Deseo recibir algunas imágenes del Siervo de Dios Antoni Gaudí
para tenerlas siempre coninigo".

L'ARQUITE~TE

Oviedo. 17.02.04

"Este verano visitamos la Sagrada Família y la tumba de Gaudi.
Había muchos folletos y libritos sobre Gaudi. Mi hermana me preguntó ¿también quieren beatificar a este hombre? ... Yo,la verdad, sabía de
la existencia de Gaudí como arquitecto, pero no sabía que había sido
un gran hombre. Cogimos dos libritos sin introducir dos euros. Al salir
de la Iglesia, mi madre cayó y fue un milagro que no se rompiera la
piema. Habíamos echado fotos de Barcelona y de la tumba de Gaudí i
parecía que no iban a salir. Al leer el libro y ver todo lo que ponía, prometí que mandaría un donativo y explicaría todo, y así lo hago".

S. Vittore OIona. ltiJlia. 18.02.04

Sergio Massaro.

Sto palten. Austria.

"Deseo mas pequeñas imágenes del Siervo de Dios A. Gaudí"

18.04.04

"He rebut amb gust el número de febrer del Butlleti i desitjo que
sigui enviat al meu d,irector espiritual"
Prof. Angelo dell'Acqua.

U/rich Nessinger.

CanadiJ. Maig 2004

"He terminado de escribir mi libro "El arquitecto de Dios" convencida de que ha sido Gaudí quien me ha iluminado, porque Gaudí es
todo luz, una luz que aún perdura en su obra."
Araceli

"Voldria tenir informació sobre la beatificació d'Antoni Gaudí"

om

Gaudí.

de tortura,
vulgarota.

Testimoni
Les seves mans eren immaterials i reposaven
agafades damunt el cos i sostenint la butlla de
la bona mort. Mans ideals, de Sant de retaule,
de beatitud celística. Tota la seva vida, el seu
accident, el seu traspás, tot era simbolitzat en
aquella estanca del vell Hospital de la Santa
Creu. Si havia lntlutt dins la ciutat amb el seu
geni arquitectónic, també influirá en les animes
amb el seu traspás humil i gloriós.
Ciar 'és que el comentad d'avui ha estat
exclusivament
al volt de la mort d'Antoni
Gaudí. La providencia divina s'ha deixat sentir.
El vell arquitecte, imatge de la humilitat i el fervor místic, clamava sempre perque la seva fi
fos encara més humil i a poder ser volia morir
a I'hospital. I la má de Déu així ho disposá. Al
vespre, un tramvia (de la línia de I'Hospital) de
la Creu Roja I'atropella i el deixa mal ferit.
Veuen que I'atropellat
és un home pobre,
ningú no el reconeix, el porten a la Casa de
Socors de la Ronda i d'allí I'envien a I'Hospital
de la Santa Creu. Allí es barreja amb els més
humils. No és fins ben entrada la nit que al
Temple de la Sagrada Família, angoixats per la
tríqanca, el cerquen. Prompte és identificat, se
Ii guarden les atencions degudes a qui és, s'agreuja, la ciutat es posa en commoció i fineix a
la sala del vell hospital tocat de la má de Déu,
que així I'ha escollit i glorificat.
Descansa en pau, mestre Gaudí. Demá
dissabte, a les 5 de la tarda, está acordat el seu
enterrament. La Junta del Temple de la Sagrada
Família ha estat facultada perque el mestre es
pugui enterrar dins la cripta. Que menys pot
rnerelxer el que bastí la futura catedral?
L'enterrament del venerable Antoni Gaudí
ha resultat quelcom d'apoteósic. Tot ha estat
a posta per a donar una major col·laboració al
sentiment
popular
que ha
volgut
acompanyar
el
cadáver del seu arquitecte fins a la rnateixa
cripta
del
Temple de la
Sagrada
F a mí I i a.
L'hora de la
caiguda
de
Antoni Gaudí

la tarda, el fet de ser dissabte, el temps magnífic, l'epoca de I'any, tot ha ajudat a fer més
solemne aquest enterrament inoblidable.
Bé s'ho mereixia el gran arquitecte humil.
Barcelona ha vist, al Ilarg del que va de segle,
enterraments
importantíssims.
El de rnossen
Verdaguer, el del doctor Robert i el d'en Prat
de la Riba. El primer fou ajudat de tota la
pompa oficial. El del primer president de la
Mancomunitat
de Catalunya tingué I'epopeia
del trasllat des de Castelltergol
i les honors
oticials del seu cárrec. El de I'arquitecte
Gaudí, com el d'en Guimerá, ha estat despulIat de tota pompa, de tota pressió. El poble, i
ningú més que el poble, ho ha fet tot, posanthi aquella fidelitat que no es compra ni s'organitza. La ciutat ha vibrat i ha vibrat quan
semblava que sois podia ter-he per cabdills
d'ideals o directors de multituds. I és que en
la personalitat d'en Gaudí hi havia barrejades
totes les ansíes del poble nostre, una fe que
ens alimenta, un desig d'engrandiment
que
ens enarbora, les ánsies de renovament que
cerquem en tots els ordres cornencant pels
artístics i I'admiració natural que causa tot el
que viu sens mácula, el que és net d'esperit i
ha estat
model
d'exemplaritat.
Aquests
darrers anys, la Ilegenda d'en Gaudí ja era
sabuda per una majoria i havia tret arrels en el
poble. L'home auster, I'home savi i humil era
venerat pel mateix poble. S'havien acabat els
anys de la mofeta, de la crítica per les idees
noves que alguns les titllaven d'estrafoláries
i
quedava el geni per damunt de la miserieta
humana. El mateix accident que Ii produí la
mort i el seu Sant traspás a I'Hospital de la
Santa Creu acabaren d'aureolar-Io.
A mesura que en Gaudí envellia més, s'apropava a la joventut; com si els anys, Iluny de
rutinar-Io, el fessin més vident en la transformació artística deis nous temps.
El flamant
campanar
de la Sagrada
Família, darrera obra del mestre, será el punt
ascendent on fijar les activltats futures. Els
seus mosaics lIuint i relluint al Sol projectaran
la Llum que ens pugui fer falta i com un dit
aixecat Cel amunt ens ensenyará a saber
creure i esperar.

Noticiari
Amb motiu del relleu del Bisbe de
Barcelona, l' Associació vol fer constar el seu
oqroúnent al Sr. Cardenal Ricard Ma. Caries per
tot el seu interés per a la causa de beatificació de
Gaudí.
I a la vegada,
la benvinguda
a
l' Arquebisbe lluís, el qual [o ha rebut al nostre
president José Manuel Almuzara, acompanyat de
la postuladora Sra.Correale. Grócies.
El 29 de febrer de 2004, el Congrés ordinori de lo Congregació per a les causes deis Sants,
format pel Cardenal
prefecte José Saraiva
Martins, el secretari, el sots-secretari, el promotor
general de la fe i el relator general, va declarar
per mit¡a d'un decret la volideso del procés instruit
a la nostra diocesi de Barcelona sobre la vida, virtuts i fama de santedat del servent de Déu Antoni
Gaudí. El decret diu que, tractant-se d'uno causa
histórico (el procés s'ho cornencct 70 anys més
tard de la seva mort) la "positio" sobre les virtuts
s'houró de preparar amb la metodologia histórico
prevista i sotmetre-Ia a l' estudi deis consultors de
l'Ofici historie. Amb data 25 de more; de 2003 ha
rebut el nomenament de postuladora la Sra. Sílvia
Correale, doctora en dret cononic: i el 23 d' abril
de 2004 i el nomenament de relator Mons. José
Luis Gutiérrez.
Són bones noticies que ens esperonen a tots
els devots de Gaudí a fer camí cap a la beatificació, conscients que la seva intercessió afavoreix a
qui li demani l'ccció miraculosa que 5015 Nostre
Senyor pot donar.
El 16 de maig va ser canonitzat el P. Josep
Manyanet. La seva actuació com inspirador de la
construcció del Temple de la Sagrada Família [untament amb el Sr. Josep M. Bocabella, el fundador

de l'Associació Espiritual de devots de Sant Josep,
i elicoc promotor del Temple, ha estat una alegria
per a la nostra Associació pro beatificació de
Gaudí. Per oixó alguns deis seus membres hi vam
participar invitats, a més, per la Congregació deis
Fill de la Sagrada Família, la seva obra. Sant
Josep Manyanet ens sigui intercessor per la nostra
causa. De fet, el nostre P.Josep Ma. Blanquet S.F.,
membre de la seva família religiosa, el ¡utge delegat, per la seva precisa i meticulosa actuació, n'és
com una prova.
També volem deixar constancia de la nostra
participació a la beatificació del Dr. Pere Tarrés,
metge i sacerdot, de Barcelona, el 5 de setembre
passat, a Loreto (Italia), un lIoc tan vinculat a la
historia del nostre Temple de la Sagrada Família
Un altra efemerides que volem consignar és
el 150 aniversari del naixement del canonge de
la Seu de Mallorca, Mn. Miquel Costa i Llobera.
El gran poeta es relaciona amb Gaudí a ran de la
restauració de la catedral, qrócies a la iniciativa i
acompanyament del bisbe Joan Campins.
El dissabte, 12 de [uny, tingué lIoc a la cripta un acte religiós de monjos budistes japonesas,
moguts per l' admiració a l' arquitecte Antoni
Gaudí; a continuació feren un petit concert un
grup [opones "Down". I al diumenge següent, els
membres
de
l' Associació,
foren convidats
a un dinar per
aquesta comunitat japonesa.
Fou el nostre
consoci Etsuro
Sotoo, el que
fou promotor de
tot plegat. Hem
d'agrair
l'ornobilitat del [oponesos que la
manifestaren
encara
més
amb uns valuo50S obsequis.
Tambo d' Antoni Gaudí, a la
Cripta del Temple de la Sagrada
Família
(Foto M. J. Rasero. PARISMATCH)

