Correspondencia
"Desitjo donar testimoni del meu aqraúnent
a
I'arquitecte de Déu, Antoni Gaudí. El 2004 amb el meu
marit vam visitar Barcelona i admirat I'obra de Gaudí,
havent visitat la seva tomba amb les estampes. De retorn
a casa, vaig lIegir la seva vida i la preqária. Temps ha que
desitjava tenir una casa i Ii vaig pregar per obtenir aquesta gracia, pensant que aixo era ben poca cosa davant
les persones que demanen la guarició o la conversió.
Pensava, pero, que com era un arquitecte em podria aludar. I he obtingut la gracia, perque la casa que desitjava ha
estat posada en venda, cosa que semblava dificilíssima.
Amb el meu marit I'hem adquiri!. He promes a A. Gaudí
donar-re testimoni i donar una almoina per a la construcció de la Sagrada Família, el somni de la seva vida. Que el.
Senyor vulgui glorificar el seu serventAntoni".
Patrizia Campi, Genova-Pegli, Italia, 12.09.06
"Soy una señora de Ibiza que paso temporadas en
Barcelona. En una limpieza de mi casa de Ibiza, mi yerno
tiró una bolsa sin saber que contenía una caja con joyas
a la basura. Cuando nos dimos cuenta, fuimos a remover
la basura 3 o 4 veces, y no las pudimos encontrar. Al día
siguiente pedí la ayuda de Antoni Gaudí y la Mare de
Déu. Hice una promesa de un billete que tenía guardado
hacía varios años. Me fuí otra vez a remover la basura y
no la encontré. Mi yerno, era de noche, con una linterna
la encontró. Hoy vengo a cumplir la promesa y darles las
gracias de todo corazón".
Catalina Marí, 26.09.06. (En el escrito encontrado en la
hucha de Gaudí, había 500 euros).
"Moltes qrácles per la informació sobre el procés de
beatificació d'Antoni Gaudí. Esperem poder veure a I'altar
aquest fill tan estimat de la nostra terra".
Miquel Barbara, vicari general de Tarragona, 5.10.06
"Saludándole atentamente acuso recibo de su carta
del 27.10 con el boletín y dos estampas. Muchísimas
gracias. Sigo pidiendo por la pronta elevación a los altares del primer arquitecto santo.
Stanislaw CardoDziwisz. Cracovia, Polónia. 10.11.06
"Jesús tuvo un accidente. La camioneta quedó
destruida y él quedó prensado con vida. En estado crítico
grave teniéndolo en un hospital en terapia intensiva con
suero y oxígeno que no reaccionaba. Estaba fracturado
de un brazo y herido con hemorragia. Por medio de la
oración la rezamos diaria como Padrenuestro, Avemaría,
Gloria, jaculatoria de los presuntos mártires Gil, Ramons,
Agustín, Ramón, Consuelo, Francisco, Mercedes, como
de Gaudí. Reaccionó mejor y abrió los ojos, pasando
el peligro, poco a poco. Le doy gracias. Quisiera que a
Jesús le regalaran un libro de Gaudí como de los siervos
de Dios de 1936".
Andrés Cabrera, Salamanca, México. 19.10.06

"Me dirijo a Vdes. Me digan si conocen lugares donde
pocría adquirir alguna estampa, libro o novena en castellano del futuro beato Antoni Gaudí".
Juan Carlos Folgar Laya, Moraña (Pontevedra) 30.10.06
"Per la meya admiració a Antoni Gaudí, a aquestes
grans persones, creadores de muntanyes envoltades
d'una atmosfera espiritual que apunta el cel, dedico
aquest curt poema: "Tu Gaudí, profeta de I'amor, / de
la bellesa monumental. / Pie de somnis i més omnis, /
envoltant el teu taranná / amb torea, amb gloria / i entrega total, / amb torea sense descans, sí, / i vas convertir
els somnis / a la realitat, / plens de gloria i "entrega
espiritual /tins I'eternitat".
Gainza Napal, Girona. 3.12.06
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ocasió d'aquest
Butlletí n. 15 és la cornrnemoració del 125é. aniversari
de la primera
pedra del Temple Expiatori
de la Sagrada
Família.
Fou en la solemnitat
de Sant
Josep,
el dia 19 de rnarc de 1882, que
el bisbe de Barcelona
José Urquinaona
presidí aquella celebració.
Josep Maria Bocabella,
fundador
de l'Associació
de devots de Sant Josep
amb els seus josefins
n'eren els principals
prornotorso El Temple que s'havia d'aixecar
es feia segons
el proiecte de I'arquitecte
otocesa Francesc
Villar.
No consta que assistís a I'acte Antoni Gaudí. Pero
fóra probable,
perqué
havia col-Iaborat amb Villar
en la construcció del cambril del santuari de la Mare
de Dé4 de Montserrat.
En tot cas, Gaudí no podia
írnaqinar que a finals de I'any següent (desembre
de
1883) se li encarregués
la direcció del nou temple, i
que s'hi dediqués
tota la vida.
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Presentem
en la secció "Testimoni" uns fragments Idel reportatge
que féu d'aquesta
efeméride
la revista "El Propagador". Publiquern
també un text
inédit de I'escriptor
María Manent que relata la visita
que va fer al Temple I'any 1916 i com el van impactar
les explicacions
sávies i entusiastes
del Servent de
Déu. En el "Noticiari" podreu lIegir el que es va fent
sobre el "procés",
obres de la cripta, i, una ressenya
breu deis 125 anys celebrat
per la Junta constructora i la parroquia, Finalment,
la "Correspondencia"
rebuda.
.
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"El meu reconeixement i aqraíment per la vostra
acollida a celebrar I'eucaristia i la descoberta de la "basílica" de la Sagrada Família que m'ha meravellat. Perque
amb les pedres ha reeixit construint un bosc tropical".
P. Emest Manga, Zinguichor, Casamance, Senegal.
21.07.07

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA

TESTIMONI

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 misteris de la
infimcia i la passió del vostre Fill; feu que per la gracia
de l'Esperit Sant 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 Crist Senyor Nostre, Amén.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau i protegiu la
família! (Tres vegades).
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ESTAT DE COMPTES (setembre

2006 - abril 20(7)

INGRESSOS: (guardiola - sepulcre - capella Santíssim,
donatius a la c/c. de la Caixa)
4.229, - euros
PAGAMENTS: (Butlletins,
tes )...................
.

estampes,

SALDO A FAVOR
Envieu

els donatius

fulletons,
car2.076,- euros
2.153,- euros

per la causa

Grácies

p els donatius

enviats

d' Antoni

Ciaudí

Assocíactó pro
beatificació d'Antoni
Gaudí

I
I

Aparta!

de Correus 24094
08080 Barcelona (Espanya)

a:

La Caixa, Compte: 21000810290200674014

-,1

,"

de dos ~unicipales de a caballo, de gran .gala, compuesta de
las auterldades eclesiásticas, militares, civiles y municipales
y de comisiones del IItre. Cabildo Catedral; párrocos de la
ciudad, Seminario Conciliar, academias de la Juventud católica,
de Bellas artes, de Arquitectura, prensa católica, etc. etc. Una
comisión de josefinos de la que formaban parte el fundador de
la Asociación y el arquitecto diocesano D. Francisco de Paula
del Villar, autor de los planes del proyecto y director de la obra,
recibieron a las personas oficiales.

SI VOLEU REBRE AQUEST FULL INFORMATIU
Adreceu- vos a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
Correu electronic: gaudibeatificatio@gmail.com

~

Festa de "La primera pedra" segonsla revista
"El Propagador", abrU 1882
"/1. las cinco y cuarto llegó la. comitiva oficial precedida

..

Revistiese enseguida nuestro Excmo. E Ilmo. Sr. Obispo
y asistido de los M. IItres. Capitulares Sres. D. José Morgades,
penitenciario y obispo electo de Vich y D. Gualtero de Castro, y
de numerosos párrocos y sacerdotes, empezó por la bendición
del agua. Luego, mientras los cantores entonaron la antífona
Signum salutis y el salmo Quam di/ecta tabernacula, el Sr.
Obispo roció con agua bendita el lugar en que se levantaba
la cruz y dijo la correspondiente oración. Acto continuo el
Ilustrísimo Celebrante, precedido del clero con cruz alta y seguido de todos los convidados, pasó a bendecir la piedra y con un
punzón esculpió en cada una de sus caras la señal de la cruz,
según previene la rúbrica.
Inmediatamente retrocedió toda la comitiva, que se postró
ante el altar, y cantó las Letanías de los Santos, entonadas por
dos sochantres, Concluidas estas, cantáronse la antífona Mané
, <':'
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Final que's troba en quasi totes les esglésies. Les obres
de /'home han d'ésser jutjades quan es finira la vida i, per
tant, les obres. Pero no 's pot jutjar del benefici o malefici
causat per dites obres en els seus consemblants. Mentre
aquests visquin encara, per tant, hi ha d'haver un Judici
Final. Al centre del temple hi haura també una gran balconada on sera triomfants tots els Sants del cel i al mig
la Verge Maria. Em un gran porxo hi haura els sepulcres
deIs benefactors que hauran contribuit a les obres del
Temple d'una manera notabilíssima».

Testimoni
surgens Jacab y el salmo Miserere. S. E. Ilma. pasó a
rociar igualmente con agua bendita todo el trecho en que
deben abrirse los cimientos de las paredes del templo, y
entretanto el clero cantaba la antífona: Oh quam metuendus y el salmo Fundamenta ejes, concluyendo el prelado
con una oración.
La religiosa ceremonia había terminado: el Sr.
Obispo, quiso dirigir una palabra a tan fiel muchedumbre, y pronunció una breve plática en la que encareció
la importancia de la fiesta que acababa de tener lugar,
y entre otras cosas dijo, que pudiendo Dios hacer de las
piedras hijos de Abrahán, haría que aquella piedra que
acababa de bendecir y colocar, fuese una voz poderosa
que recordase a las generaciones venideras el amor
y entusiasmo de los josefinos en honrar a su Patrón.
Terminó dando la bendición apostólica, que por gracia
especial había concedido nuestro amado Pontífice León
XIII para esta solemne ocasión."

Una visita interessant: El Temple de la
Sagrada Familia, parlant amb Antoni Gaudí
Per Marla Manent- febrer 1916.
Inoblidable per a mi aquest matí ciar de la visita al
Temple deis catalans i de la coneixenca amb el vident qui
fa el Temple deis catalans.
Arribem al recinte un bon xlc abans de I'hora de la
missa i contemplem aquella augusta fabrica, «onctectá
pétrl« de /'anhel vers t'eltúte», com diu nostre Maragall.
La missa es diu a les 8. La cripta és plena a vessar. Hi
ha l'Associació de les Filles de Maria; hi som nosaltres,
els germans del Col-leql Comtal, amb els germans Adolf,
Alfons, Lleó, Caries i alguns altres. Mon amic en Civera
em mostra la venerable figura d'en Gaudí, a qui jo veig
per primera volta. Té uns ulls clars i diafans i somniadors
i una barba blanca, venerable; és de talla mitjana i no
posa gens de cura en el seu abillament; és un home
tot espiritual qui fa vida d'asceta i parla amb una unció
corprenedora. En ser a la cripta, em dóna aigua beneita,
humilment i afable. Oirn el Sant Sacrifici durant el qual
I'actiu i eloqüent Mossim Balcells fa una bella píátíca,
glosant la significació d'aquella Comunió expiatóría «que
és cam un petó filial que danem al senyo; oferint a Déu
Pare la víctima propiciatoria de Anye/l Divinal, en expiació
pels pecats deis homes, deis fills prodigs qui han deixat
la casa paterna •. Parla després de la significació de
la familia cristiana en la vida d'aquest arbre grandiós
que anomenem Societat, i que és format per branques
nombrosíssimes, que són les families, les quals, essent
verament cristianes, li donaran vida de cristiana restauració. Durant la Comunió, que fou molt concorreguda,
ressonaren nostres cants en aquella cripta recollida i
devota com un recinte de les velles catacombes. Finida
la missa anem a cercar al Sr. Gaudí (a qui he vist també

combregar molt devotament) i el rodegem per sentir sa
paraula que hom no's cansará mai d'escoltar. Sembla
un vell patriarca, parlant dolcament de coses augustes i
sagrades. «La Utúrgia -ens diu- és sempre la mateixa,
pero sempre és nova i ens otereix nous encants. Cada
any litúrgic és una unitat sumable no solament a la vida
de l'Església, sinó també a la vida deis hames. Ara, per
exemple, en Septuagesima, la litúrgia ens assenyala
pregaries per a les calamitats de la guerra iprecisament
en aquests temps els homes estan fent guerra. I si hi ha
molts homes qui viuen a/lunyats de /'Església, aquests
no accepten la plenitud de la vida. El qui viu fora de
/'església és un mutilat. És com els eunucs sntics, que
també eren mutltsts».

Llavors hem deixat el geni, que s'havia fatigat un
xic, ja que havia enraonat torea: i hem pujat als campanars (prop de 300 graons) fins al cim de l'obra (estat
actual 70 metres). Es domina un panorama esplencid.

Barcelona: els afores rients, la mar brillant, el Montseny
al fans a les simes gemades de neu. Baixem i parlem
encara un poc amb en Gaudí. D'aquesta segona conversa sois recordo que's mostrá un gran enemic de les
improvlsacions. «Amb aixo, joves -diguéno vulgueu
improvisar me».
1

Nota: Maria Manent (Barcelona 1898-1988). De
Ja generació poetica noucentista amb Carner. Obres:
I'La branca" 1918; "L'ombra i altres poemes" 1931;
['La ciutat del temps" 1961; "El vel de Maia" 1975. Ha
interpretat la lírica xinesa i ha traduit autors anglesos
rKeats, Kipling, Chesterton ...). Premi d'honor de les lIetres
Fatalanes, 1985.

Noticiari

Un senyor ha di!: «Quina lIástima que no puguem
venir molts anys més tard per a contemplar I'obra del
Temple tlnída-. «Oh no! -diu Gaudí- perque al Cel veurem
coses molt més grans i hermoses. Llavors direm, d'a/la
dalt: i que era aque/l temple, sinó una cosa petite».

A Roma, les coses van fenl comí. la nostra postuladora, la Dra. Silvia Correale monté tot el seu interés i va treballant
el document sobre les virtuts heroiques del Servent de Déu. Ha demanat la colloboroció del nostre soci i historiador Josep
M. Tarragona que va escrivint els capítols de la vida de Gaudí en el marc del seu temps. Un bon treball.

Després entrem a la lIotja on hi ha la portalada del
Roser, mostra de la decoració riquíssima deis claustres
que voltaran el temple. «Aquestes roses que es veuen al
voltant de la Mare de Déu -diu en Gaudí- han d'ésser
policromades. Perqué les roses sense color no són roses:
un cop verme/les iamb els colors naturals quasi bé faran
olor». Algú ha apuntat: «Si se'n necessítará de temps per
aquesta decoració, per a fer el temple!». «Sí-diu el gran
arquitectepero comptem amb un element molt poderós: els segles! El temple ha de ser obra deis segles. No
cal una despesa. Les coses que han de tenir /larga vida
han de tenir una cteixenc« lIarga. Així I'alzina creix molt
lentament pero viu sempre resistint totes les tempestats,
mentre les canyes, que creixen rapides, són abatudes
quan bufen els primers vents tardorals. Les obres que
han de servir per als homes convé acabar-les durant
la vida deis homes que les han comenceoes, perque
tenen un fi material, pero pel fi del temple no cal anar
de pressa. Si algú em preguntés si acabaríem el temple
havent-hi grans donatius suficients per acabar-lo, jo respondria: no, no acabaríem peraúé no tenim dret a acabar-lo: cada generació, cada segle hi ha d'aportar el seu
concurs». Sortim i ens situem davant I'espléndida tacana
del Naixement. Parla I'home genial: «Aquesta far;ana
ha de ser també policroma, car el color és la vida. Jo
pretereixo explicar el que vindra ja que el que ja esta fet
no em plau tant explicar-ha». I a continuació ens parla:
«DeIs set dies de la creació de la lIum de la qual tot pren
vida, per la qual veiem els objectes, la qual és informadora de tota cosa». I així ens va explicant els altres dies,
tots amb lIurs corresponents simbolismes. «El darrer dia
-diula creació d'Adam i Eva, per culpa deIs quals
Sant Josep i Jesús degueren treballar i patir. El nostre
ban pare Adam tingué una distracció i tots en toquem
les conseqúéncies. Hi haura també representat el Judici

l' Associació cornpliró el dio 10 de juny el 15e aniversari de la seva fundació, data de la mort de l' Arquitecte de
Déu. Puntualment s'ha reunit cada mes. El president, José Manuel Almuzara, ha donat diverses conferencies, fins i tot a
Buenos Aires, on es írobó a la Dra. Correale.
Hem de constatar que la "correspondencia" ha minvat. Per oixó obrim la possibilitat d'un correu electrónic. Tenim a la
vostra disposició una nova edició deis volums "Mi itinerario con el Arquitecto" de Ioon Matamala i "Gaudí" de J.F. Rafols.
Així mateix hi ha en existencia els volums "El senyor Gaudí" de J. Bassegoda i "El ressó de la mort de Gaudí en la revista
"El Propagador". També elllibret "Gaudí, arquitecte de Déu" [cotoló, costelló, onqles i itolió], la versió en itolió és obra
de Paola Donnarumma, de Milano, socia nostra i devotíssima de Gaudí. li cqroim la seva gentil aportació.
De del 15 de gener possol, la cripta ha estat tancada deg~t a la necessitat de retorcer els fonaments. Els arquitectes
del Temple, després de sospescr-ho molt han arribat en aquesta, conclusió. El projecte inicial (1881) de Villar preveia una
olcodo de 50 m. Pero el projecte posterior de Gaudí, lins a 120Im., amb la torre
dedicada a la More de Déu, exigeix la refonamentació. Així, el tancament de
la cripta ha comportat que no es pugui visitar el sepulcre de Gaudí. Tanmateix,
en el nou espai per a les celebracions, ja dintre de la gran església, i en entrar
a la capella del Santíssim que s'ho habilitat sota els campanars de la Ioccno
de la Passió, hi hem posat els Ilibrets, butlletins i estampes. la parroquia, dones,
celebra aquí tots els cultes. D'aquesta manera ha santificat omb la preqório uns
espais que per la visita "turística" només és queden en cixó. Quan la cripta
estigui disponible s'hi tornara. També tot I'interior de I'església podre ser acabat
per a les celebracions. I tal com es pot veure en l'exterior, en el cimall deis grans
linestrals de la nau central, on hi ha els símbols eucarístics, aquests indiquen que
l' eucaristia és la celebració principal.
la Junta constructora ha commemorat els 125 anys de la primera pedro
amb uns actes. El diumenge, dio 18 de more, amb una festa reivindicativa
davant el possible pos del TGV a la vora del Temple, pos que pot perjudicar fatalment l'edifici, segons el perilatge deis arquitectes del Temple. I el mateix dio de
Sant Josep - dio 19 - féu un acte institucional amb uns parlaments de l' arquitecte
director Jordi Bonet, el president-delegat Joan Rigol, l'alcalde de Barcelona Jordi
Hereu i l'orquebisbe meíropolitó de Barcelona lIuís Martínez Sistach. Destaquem
que el Sr. Arquebisbe monilestó el seu desig que en la inauguració de la gran
església - d' aquí a 2 o 3 anys - pugui venir el Papa i beatificar al servent de
Déu Antoni Gaudí. Tant de bol la parroquia celebra solemnement l' eucaristia, a
les 9 i 20,15. la missa de la tarda fou presidida pel Sr. Arquebisbe i hi participa
l'Escolania.
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Tombo d'Anfoni Goudi, o lo Cripfo del Temple de lo
Sagrada Famílio
(Fofo M. J. Rasero. PARIS MATCH)

