Correspondencia
Per mitja del professor Bassegoda hem rebut aquesta
carta del Cardenal- Arquebísbe

de Cracovia, escrita en

lIengua castellana:

"Tengo que contarles

cesión de Antoni Gaudí. Y creo que con tantos favores
recibidos

"Con inmensa alegría he recibido su amable carta

un nuevo favor por la inter-

a muchísimas

personas ya es el momento

que se empiece a beatificarle ... Tuve unas deposiciones

del 1 de mayo. Antonio Gaudí es una de las personas que

blancas, normalmente

desde hace tiempo llevo en mi corazón. Arquitecto

Me asusté mucho, fui al médico, me hizo unas pruebas,

de

Dios, así le llaman hasta hoy día. Me encantan sus numerosas obras de arquitectura,

significa enfermedad

I'ARQUITE~TE

-DE

DEU-

del hígado.
I
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le pedí a Gaudí, y salió bien."

ante todo la Sagrada Familia

Carmen Grau, Barcelona 6.6.06

donde esta su tumba. Algunas de ellas pude admirar
personalmente

durante

mi estancia en Barcelona

con

En la secció "Testimoni", hem escollit la
conferencia que I'arquitecte César Martinell
dona a l'Orfeó de Vilanova i la Geltrú, el 7 de
maig de 1927, per els alumnes de l'Escola
Industrial. Martinell formava part del grup
de joves arquitectes que conegueren Gaudí
(Bergós, Bonet i Garí, Puig Boada, Háfols ...) i
és autor de diversos Ilibres ("Gaudí, su vida,
su teoría, su obra" Barcelona 1967; "Gaudí i
la Sagrada Família: comentada per ell mateix"
Barcelona 1951...). De la seva obra arquitectónica destaquen els cellers de Pinell del
Brai, Gandesa.L Nasqué a Valls (1888) i morí a
I
Barcelona (19~3).

S.S. Gracias por la estampa y currículo vitae de Gaudí (en
polaco!). Le confieso que estoy profundamente

conmovi-

do leyendo sobre su vida santa, dedicada a bellas artes,
al hombre y al Señor. Antoni Gaudí: piadoso, austero,
humilde, alegre laborioso, pobre, etc. Dado que tengo
mucho interés en su pronta beatificación,
oración particular

le aseguro mi

por este asunto. Si no me equivoco,

dicho proceso empezó el 1992, el sesenta y seis aniversario de la muerte del arquitecto y sigue en marcha. De
mi parte le animo para que rece por la pronta beatifica-

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
Greació i un afany ardent d'imitar els misteris de la
infimcia i la passió del vostre Fill; feu que per la gracia
de l'Esperit Sant jo sápiqa també Iliurar-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).

ción de otro siervo de Dios, es decir, Juan Pablo 11".
Stanislaw CardoOziwisz, Cracovia, 1.06.06

"He visitat Barcelona i he admirat el sant arquitecte
Antoni Gaudí. Desitjaria tenir unes estampes amb la pre-

SI VOLEU REBRE AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu-vos a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
i

qária per a promoure la causa de la beatificació."

"Sólo unas letras para enviarles una pequeña limosna para la causa del siervo de

Dios Antoni Gaudí, al

haber quedado bien de una operación de la vista de un
familiar mío."
24.06.06

"Seguimos

con gran ilusión el proceso de beatifica-

ESTAT DE COMPTES
(OCTUBRE 2005 - AGOST 2006)
Ingressos (bústia - sepulcre,
donatius al c/c. de la Caixa):
6.857,- Euros

Assoctactó pro

Pagaments (butlletins,
estampes, lIibrets, cartes ...):
3.040,- Euros

ción de nuestro muy querido A. Gaudí, al que encomendamos muchas cosas ... Me envían alguna estampa en

Saldo a favor

beatificació
Gaudí

d'Antoni

3.817,- Euros
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (Espanya)

castellano. "
Leonardo Jiménez, Madrid, 2.08.06

,

sobre la ersona i la

Alexander Roman, Toronto (Canadá) 08.06

Envieu els donatius per la causa a:
La Caixa, Compte: 2100 0810 29 0200674014
Grácies pels donatius enviats

T

al com es pot comprovar, el nostre
Butlletí es publica quan va bé ferho. Aquesta vegada coincideix amb
I'aprovació deis bisbes de Catalunya
de cornencar el procés de beatificació i canonització d'aquelles persones que
conegueren el Servent de Déu i sofriren el
martiri el 1936. El cap de les dotze persones
és Mn. Gil Parés Vilasau. En dos butlletins hem
transcrit el seu testimoni (n° 3, "Gaudí, cristiá"
i n° 7 "Las limosnas de Gaudí"). En la secció
"Noticiari", explanarem més com s'ha iniciat .
aquest procés.

En la secció "Correspondencia" segueixen
com altres vegades les cartes que ens arriben
on s'expressa admiració, devoció i favors.

TESTIMONIS
"Gaudí no s'havia dedicat mai a I'ensenyament com a catedrátic, Pero la seva obra, la
seva vida i conversació per als que tingueren la
sort de coneixer-lo, era una llicó continuada no
sois d'arquitectura, sinó també de la manera
com s'han d'apreciar les coses de la vida.
Per a molts, Gaudí tenia la fama d'esquerp. Tractat en la intimitat, era d'un carácter
franc i comunicatiu. Veia les coses amb gran
claredat i precisió, i aixó el feia semblar intemperant amb qui, sense tenir el criteri encertat,
es llencava a consideracions contradictóries.
Una conversa de Gaudí, per a aquell que
volia aprofitar-la, era una densa llicó de la
materia que tractava. Tenia de la vida una visió

Testimoni
de totalitat, i, en cada cas, segons I'oient,
adaptava les seves paraules perque fossin compreses facilment, Aixó, com en
tot, procurava imitar al Diví Mestre, el
qual, amb paráboles, volia comunicar als
humils les veritats evanqeliques,
Cap a I'any 1915, les obres del
Temple Expiatori de la Sagrada Família
foren visitades per quasi tots els alumnes
de les facultats de Barcelona. En Gaudí
solia rebre aquestes visites col·lectives.
Els explicava la construcció,
I'art i el
simbolisme del Temple, i els ho deia amb
el lIenguatge propi deis que I'escoltaven,
fossin estudiants de medecina o d'arquitectura, d'enginyeria
o de comete. Els
oients sortien convencuts que el Temple
i l'Arquitectura
era quelcom molt lligat
a les seves afeccions i a la propia vida.
Per aixó, la conversa de Gaudí resultava,
més que instructiva, edificant. La seva
paraula tenia la virtut de desvetllar energies adormides i precisar les opinions
vacil·lants, enrobustir les útils i anul·lar les
tnnecessarles.
L'exemple de la seva vida era també
edificant. Com que era un fervorós cre-

Ritmos triobulados en puerto del Rosario en la Sagrada Familia.

ient, agermanava tots els actes amb la
practica de les virtuts cristianes, convencut que sense aquestes és impossible la
rectitud de conducta. Els darrers anys
de la seva vida els visqué completament
entregat a la seva obra magna del Temple
de la Sagrada Familia. Aquesta, que fou
la seva més gran il·lusió en aquest món,
li servia també per a reflectir el seu geni
i els seus coneixements arquitectónics
i
comunicar-los als qui s'interessaven per
la seva obra.
Amb aíxo es demostra una vegada
més com és de falsa la fama deis seu
carácter esquerp. Amb freqüencia visitaven les oficines del Temple arquitectes
joves ávids de la seva paraula. Gaudí
sempre hi era. Explicava efusivament el
moment constructiu del Temple. Ha explicava cordialment, amicalment, cam una
llicó i un consell. No deixava res que
pogués interessar als joves arquitectes.
Ho explicava de la manera més natural
i viva. Feia notar els detalls constructius
que l'experiencia li havia aconsellat canviar, sense que li dolgués reconeixer les
petites imprevisions que ningú s'hagués
adanat. Com si amb alló, tot abaixant-se
de nivell, hagués volgut donar I'exemple
de que no hi ha res perfecte en mans de
I'home, i tot és susceptible de perfecció.
Gaudí deia que ell hi aprenia en les obres
del Temple, que la falta de rapidesa es
traduia en una creixent perfecció deis
detalls, que podia estudiar i assajar més
a consciencia.
Un altre aspecte del taranna educador de Gaudí era la verificació de les
qualitats i defectes deis qui tractava més
íntimament. Quan trobava la oportunitat,
ho manifestava a I'interessat, per al qual
moltes vegades era una revelació. I formulava amb tota naturalitat tant els elogis
com les censures, sempre guiat per la
intenció que els havia d'aprofitar, procurant treure el majar partit de les aptituds i
evitar els defectes.

Noticiari
Destaquem, tal com hem escrit en la presentació, I'activitat de l"'Associació Veritat i Justícia" constituido pels seus socis fundadors el 18 de juliol de 2003 i aprovada per la Generalitat de Catalunya el
4 de novembre de 2003. La seva finalitat és promoure la causa de canonització conjunta deis sacerdots
que tingueren relació i amistat amb Antoni Gaudí i estaven vinculats amb la parroquia i temple de la
Sagrada Família. Els presumptes rnórtirs són: Mn. Gil Parés Vilasau, Mn. Ramon Balcells Masó, Mn.
Francesc de P. Parés Iglesias, Mn. Antoni Forns Carulla, Mn. Jaume llonch Sola, P. Agustí Mas Folch
C.O., i els Srs. Ramon Parés Vilasau, Con sol Puig Ouerol, Clodovir ColI Ibáñez, F. Xavier Conill Bastús,
Francesc i Merce Diéguez Foguet. Aquests sis darrers, laics, foren detinguts juntament amb els preveres
perque els acollien en lIurs cases i també foren assassinats. El president de l'Associació, Antoni Oliva
Sala, el 7 de desembre de 2005 sol-licitó al Sr. Arquebisbe rnetropolitó de Barcelona la introducció de la
causa i la consulta sobre I'oportunitat als bisbes de Catalunya, El 18 de maig del 2006, el Bisbe d'Urgell
i Secretari de la Conferencia Episcopal Tarraconense comunica a l'Arquebisbe de Barcelona I'aprovació
de la causa (reunió del 26 i 27 d'abril de 2006 a Montserrat). També ha estat nomenat vicepostulador
Mn. L1uísBonet i Armengol el 9 de juny de 2006. És molt lIoable la dedicació i el treball del Sr. Oliva,
per la recollida de dades i investigació. Confiem que la causa segLeixi endavant, per la intercessió de
Sant Josep, de la Sagrada Família.
El dia 7 de juny, el Temple de la Sagrada Família rebé el premi honorífic de la Fundació S.
Benedetto de Subiaco. El va lIiurar l'cbot de Subiaco al Sr. Arquebisbe de Barcelona, president de la
Junta Constructora del Temple. Es va fer en el marc de la "Jornada de portes obertes". lendemó.
a la
cripta, I'esmentada Fundació celebra I'eucaristia que presidí Mors. Valentí Miserachs, president de
l'lnstitut de Música Sagrada de Roma.
La nostra Associació ha publicat darrerament I'estampa de devoció privada en euskera i xines,
gracies a la colloboroció
deis pares salesians. Així ja tenim estampes en 14 lIengües.
I

Tenim en existencia els volums 4 i 5 de la col-lecció "Gaudí", és a dir, "El Senyor Gaudí", antologia d'orticles del professor Joan Bassegoda i Nonell, i "El ressó de la mort de Gaudí en la revista el
Propagador de la devoción a San Jose" preparat per L1uísBonet i' Armengol. El preu, respectivament,
és de 22 i 16 euros.
Si amb I'estampa hem aconseguit l'edició en tantes lIengües, és
més difícil fer-ho amb el lIibret "Gaudí, arquitecte de Déu" [cotoló,
ccstelló, onqles, alemany). Surten colloborccions,
pero ens en falten
més. Aqroim les millores de les versions de I'estampa en portugués i
itolió: Per alllibret en itolió sens ha ofert traductor. El butlletí també
convindria tenir-Io en altres lIengües. Al nO 13 ja s'hi va afegir
I'angles. Grócies.
A Roma, la Dra. Silvia Correale i Mons. José Luis Gutierrez van
treballant en la "positio". el text que ha de demostrar I'exercici heroic
de les virtuts del Servent de Déu. Els cqroún la seva dedicació.
Hem de lamentar la mort de dos destacats liturgistes: Mn.
Pere L1abrés i el P.José Aldazábal, solesió. Mn. L1abrés havia escrit
sobre I'actuació de Gaudí a la Seu de Mallorca i ha fet possible
la incorporació a la mateixa Seu d'una replica del canelobre del
ciri pasqual de la cripta de la Sagrada Família, disseny de Gaudí.
El P. Aldazábal ha estat president del Centre Pastoral Litúrgica de
Barcelona i ens ha facilitat la versió en euskera de I'estampa.

Tambo d'Antani Gaudi, a la Cripta del Temple de la
Sagrada Familia
(Foto M. J. Rasero. PARIS MATCH)

