se ha terminado de solucionar. Sin embargo, al día siguiente
de rezar la estampa, comenzó a enderezarse el problema
que tenemos con las obras de la comunidad de vecinos que
afecta a mis padres.
Fidel Manso, Granada, 20.08.08
"Els envio una cordial salutació des de Roma. Barcelona
no té tanta historia com Roma, pero té a Gaudí, i aixó val
molt. Els desitjo un gran Nadal i un venturós 2008, en el
qual s'avanci en el procés de beatificació de Gaudí. Avui
compleix 100 anys el gran arquitecte Oscar Nyemeyer, el
dissenyador de Brasília. Un altre estil que el de Gaudí. Tots
dos macos".
M.Concepció Carmen Martinez, Roma-Barcelona,
15.12.07

"Si us plau, envieu-me informació sobre la canonització
de Gaudí"
Joseph Masheck, New York 4.08.08
"Me dirijo a Vdes. con el fin de solicitar me envíen
estampas y reliquia del arquitecto de Dios Antoni Gaudí a
quien quiero encomendarme. Me conceda la paz y me libere
de la depresión. Les envío unas estampitas de los patronos
de mi pueblo, la Santísima Virgen de los Remedios y San
Sebastián. Dios nos bendiga y nos conceda ver pronto en
los altares a Antoni Gaudí".
Juan Luis Pacheco, Aljaraque 8.09.08

"Muchas gracias por su libro sobre Gaudí. Encomiendo
al Señor su causa".
Jesús, obispo de Ávila, 8.01.08

"Gracies a Déu i per la intercessió de Gaudí, I'operació
quirúrgica complexa ha anat bé i el procés lent i fatigós de
recuperació és positiu. Li agraeixo la preqána, I'atenció als
meus amics Anna i Massimo, que per intercessió de Gaudí
pugui ser guarit de la malaltia. Li envio uns apunts sinteücs
de molls fets positius que m'han colpit profundament i
m'han acompanyat positivament en aquesta vicissitud. Si
la salut ho permet vindré en pelegrinatge, com un gest
d'aqrairnent a la tomba de Gaudí".
Alessandro Rondena, 18.04.08

"Muchas gracias por su amable envío de la publicación
15° aniversario Asociación pro beatificación de Antoni
Gaudí".
Ramón, obispo de Jaén 7.01.08

Els bisbes de Madrid, Valencia, Alcala i Almeria, a
través de la secretaria particular han agran al President de
l'Associació I'enviament delllibre del 15e. Aniversari.

"Agradezco cordialmente el envío del libro precioso
sobre Gaudí. Felicito a la Asociación pro beatificación de A.
Gaudí. Me hago eco en la diócesis de la causa".
Ricardo, obispo de Bilbao, 01.08

"Le agradezco mucho la amabilidad que ha tenido
al hacerme llegar este ejemplar de su libro, en el que se
recoge la biografía de Antoni Gaudí y algunos testimonios
acerca del mismo".
Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza 13.01.08
"Desitjo donartestimoni del meu aqraiment a I'arquitecte
de Déu Antoni Gaudí. Fa cinc anys que vaig projectar un
treball molt interessant i arriscat. Vaig demanar una bona
solucló, la qual em va ser concedida.
Antoni Pera i Pilar Bonet, Badalona, 19.12.07
"Agrairia que em fessin arribar el llibre sobre A. Gaudí
publicat recentment segons notícia publicada al F.O. de
25.05.08".
Santiago Rivero, Barcelona 26.05.08
"Per mi és certament sant I'arquitecte reusenc Antoni
Gaudí. Algunes de les seves qrácies rebudes ja les vaig
explicar per a la promoció de la seva beatificació. Ara n'hi
ha dues més. Uns esposos amics meus molt amoinats pel
present i fulur del seu fill. Malgrat la possessió d'estudis
i I'edat madura no tenia encara treball fixe. Els pares em
demanaren que pregués a Gaudí. Resulta!: aquest xicot no
tarda a trobar un magnífic empleu ... El fet més important és
referent a mi mateixa. A la tardor de 2002 vaig notar uns
estranys símptomes a la vista. A Reus en feren un dlaqnóstíc
de cataractes ... Em va semblar que no era encertat. Així
váreíq decidir visitar-me a l'lnstitut Catará de la Retina de
Barcelona. Van diagnosticar una perforació de retina per
la qual podia quedar-me cega. Vaig demanar a A. Gaudí
que intercedís al Bon Déu per mi. Amb gran sorpresa deis
doctors - el Dr. Jürgens - se'm reduí la perforació i la tinc
completament curada sense cap intervenció quirúrgica ... A
major gloria del sant arquitecte que espero que el puguem
veure als nostres santorals catalans".
Montserrat Barenys, Reus 6.05.08
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TESTIMONI
"El gran lIibre, sempre obert i que cal esforcar-se
a lIegir, és el de la Naturalesa; els altres lIibres són trets
d'aquest i hi ha les equivocacions
i interpretacions
deis
homes. Hi ha dues revelacions:
I'una doctrinária de la
Moral i de la Religió, I'altra guiadora pels fets, que és
el gran lIibre de la Naturalesa"
(Paraules recollides per
I'arquitecte Joan Berqós),

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 Sant jo sápiqa també lliurar-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
família! (Tres vegades).

"La creació continua i el Creador es val de les seves
criatures. Els qui cerquen les lIeis de la naturalesa per a
conformar-hi
noves obres col·laboren amb el Creador"
(Berqós).

sobre la ersona i la
Adreceu-vos
a:
pro Beatificació
d' Antoni Gaudí
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
Correu electrónic: gaudibeatificatio@gmail.com
Associació

ESTAT DE COMPTES (novembre 2007 - octubre 2(08)
INGRESSOS:(Guardiola, Capella Santíssim,
donatius a la c/c. de la Gaixa
6.604,- euros
PAGAMENTS: (Butlletins, estampes, fulletons,
cartes ... )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.378, - euros
SALDO A FAVOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Envieu

4.226,- euros

els donatius

pe a la causa a:
La Caíxa, Compre: 210008 LO 2902006740
Gráci es pels donotius enviats.

L4

En la secció "Testimoni"
transcrivim
fragments del lIibre de I'arquitecte
Isidre Puig Boada "El
pensament
de Gaudí". Són paraules-explicacions
del
servent de Déu dirigides als arquitectes
joves que el
visitaven.
Puig Boada (Barcelona
1891-1987)
cenegué Gaudí el 1914. Treballa a la Sagrada Familia amb
el successor
de Gaudí, Dornenec Sugranyes
i fou
director de les obres el 1950. Company de I'arquitecte
Francesc de P. Quintana,
col·laborador
amb Gaudí i
Sugranyes (mort al 1938) i de Lluís Bonet i Garí, amb
els quals reemprengueren
el 1939 la restauració
de
la cripta i reconstrucció
de I'obrador,
destruits pels
incendiaris
el 1936. Puig Boada és autor del primer
lIibre sobre el Temple, publicat el 1929, i ampliat en
diverses edicions fins a la sisena, el 1986. És autor de
múltiples esglésies (Palau de Plegamans,
Mollerussa,
Artesa de Segre ...).

DEU-

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA

SI VOLEU REBRE AQUEST FULL INFORMATIU

H

aura passat gairebé un any després del darrer
"butlletí",
de desembre 2007. Com sempre,
oferim les mateixes
seccions
"Testimoni",
"Noticiari"
i "Correspondencia".

fama de santedat
d'Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartat
de Correus
24094
08080 Barcelona
(Espanya)

"Que cadascú faci servir el do que Déu Ii ha donat.
La realització d'aixó és la máxima perfecció social. El qui
ha de construir i ha de fer coses que no critiqui les obres
deis altres, ni defensi les seves, sinó que faci i dirigeixi la
crítica contra les própies obres per depurar-les i millorarles". (Berqós),
"Damunt
de I'altar només hi ha d'haver ciris
autentícs, de cera, i flors naturals. En les grans festivitats s'hauria d'adornar el temple amb plantes oloroses"
.(Bergos).
"Déu no ha fet cap
tenen la seva aplicació;
d'aquestes aplicacions és
Els invents són imitacions
cions (I'aeropla, imitació
peix). (Bergos).

lIei estéril, és a dir, que totes
I'observació
d'aquestes
lIeis i
la revelació física de la Divinitat.
imperfectes d'aquelles aplicad'un insecte; el submarí, d'un

"La fortuna d'un invent consisteix a veure el que
Déu va posar davant els ulls de la humanitat. Miri aquest
eucaliptus.
Creix. Fixi's en el seu tronc, com es resol
en les branques i branquetes, i acaba en les fulles. En

ha encara en existencia els volums de la col-lecció "Gaudí": "Gaudí" de Lf.Rófols (2a. ed.) 16 euros; "Mi
itinerario con el Arquitecto" de J,Matamala (2a.ed.) 21 euros; "El Senyor Gaudí" de J,Bassegoda, 21 euros,
i, "El ressó de la mort de Gaudí en la revista El Propagador" de LI.Bonet, 16 euros. Hem enviat l'exernplor del
15e. aniversari cls bisbes d'Espanya i hem rebut moltes respostes d'agra'iment.

Testimoni
aquests plans i en aquestes ratlles hi ha manifesta una figura geometrica.
En tot el jardí hi ha arbres que es manten en drets i sostenen amb gracia
tats els elements. No tenen necessitat de materials exteriors i de contrapesos. Aquest és el model mil·lenari que Déu ens va donar. I els homes
anem construint al revés". (J.F.Rafols).

Cada diumenge,
devoció privada.

"Totes les coses mereixen atenció. Per a penetrar-les cal perseguirles pacientment. La paciencia tot ha assoleix (Sta. Teresa),i la paciencia
és la constancia en la penositat inevitable; i s'ha de fer i repetir, perque
la raó és una torea interna, i ha d'aplicar-se de dins estant deis fets, no
des de fora. Per fer les coses bé, cal: primer, I'amar a elles; segon, la
técnica". (Berqós).

Referent al procés de Gaudí sabem com la "positio"
Tarragona.

"A fi que no caigui en la falsa humilitat, el Senyar deixa encara el
corcó de I'irascible amor propio Jo sóc per temperament
un home lIuitador. He batallat incessantment
i m'he sortit de tot menys d'una cosa: de
MoquetadeGaudídel'esnurturointeriorde
dominar el meu mal genio Pero no defalleixo i m'enginyo a rebaixar-rne als
lesnous.
meus pro pis ulls: és molt profitós en els fracassos, de donar-se la culpa a
si mateix encara que no se'n tingui, perque es fa resplendir la veritat, per més que no sembli". (Bergos).
i fins que en sentim necessitat.

A mesura que les

Noticiari
La cripta,

de la Sagrada

Família,

finalitza

amb la preqório

de

Referent a la causa de beatificació de Mn. Gil Parés i companys, de la qual informem des del butlletí
n. 15, cal dir que la sessió d'obertura del procés tingué lIoc en el Palau Arquebisbal de Barcelona el dia 5
de febrer de 2008, sota la presidencia de Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe
de Barcelona.
Seguint ['ordre del dio, el vice-postulador Mn. Lluís Bonet i Armengol va presentar la causa descrivint breument
de cada un els trets essencials i justificació del martirio El jutge delegat, Dr. Xavier Bastida, els altres membres
del Tribunal i el vice-postulador van fer el jurament de rigor. Aquest va presentar encara una lIista de testimonis
que hauran de ser escoltats durant el procés. La marxa del procés va endavant en aquestes dates, havent
declarat la majoría deis testimonis.

"L'interior del Temple sera com un bosc. La decoració de les voltes
seran fulles, entre les quals es veuran els ocells propis de la nostra terra.
Els pilars de la nau principal seran palmeres; són els arbres de la gloria,
del sacrifici i del martiri". (Bonet i Garf).

"Cal menjar, dormir i abrigar-se solament el necessari
forces físiques minven, més agil sento I'esperit". (Bergos).

al rés del rosari a la parroquia

on es traba el sepulcre del servent de Déu Antoni Gaudí, continua tancada. És degut a les
obres de refonamentació,
perque es pugui aixecar la torre dedicada a
la Mare de Déu, de 120 metres d'clccdo, Ho ressenyóvern en el butlletí
n. 15, abril 2007. Estan, pero, molt ovonccdes, tot i que no se sap quan
es tornara a obrir. Ho desitgem per a poder pregar davant la tomba
de l'Arquitecte de Déu. Tanmateix [o amb motiu d'algunes visites que
desitjaven arribar allloc més proper, ho han fet des del Museu, on hi ha
les finestres opaques que comuniquen amb la paret on hi ha col locada
la imatge de la Mare de Déu del Carme, i davall, la tomba. Hem de
ressenyar que aquest acte de devoció el van fer els familiars i amic de
I'arquitecte itolió Alessandro Rondena, que ha demanat la seva guarició.
També, I'ofrena floral de l'Esbart Gaudí, el dia 10 de juny, aniversari
de la mort, va celebrar-se en aquest espai, resant I'oració de devoció
privada. 1, en tancar, aquest butlletí, el mateix Alessandro amb una cinquantena de devots amics ho ha fet el dia 1 de novembre, solemnitat de
Tots Sants, després d'haver participat a la missa de la 1 del migdia.

En la petita capella provisional del Temple, continua I'estanteria
amb els llibrets, butlletins i estampes, amb la bústia per a dipositar els
donatius. L'ultima publicació ha estat elllibret de la biografia i I'estampa
en lIengua eslovena. Podeu trobar també a la venda la versió catalana
Tambod'AntoniGoudí,o lo CriptadelTempledelo
pro
SagradoFomílio de l' opuscle del 158 aniversari de la fundació de l' Associació
(FotoM.J. Rasero.
PARIS
MATCH) beatificació. Així els tenim en cata la i ccstelló, al preu de 12 euros. Hi

es va construint qrócies el bon treball de Josep M.
I

Correspondencia
"Le agradezco mucho la información referente al siervo
de Dios D. Antonio Gaudí, personalidad que siento cercana
por mi procedencia de la diócesis de Astorga. Valoro con
gratitud el ejemplar del libro que me ha enviado. Encomiendo
en mi oración el proceso de beatificación".
Julián, Arzobispo de Santiago de Compostela, 7.01.2008
"Le escribo estas líneas para agradecerle el envío del
libro "Gaudí". Tanto la biografía del gran arquitecto, escrita
por D. José Manuel González-Cremona, así como los distintos testimonios recogidos en la obra son buena muestra del
alcance que la vida y obra de Gaudí ha tenido tanto en el arte
como en la espiritualidad a través del tiempo. El Señor bendiga la Asociación pro-beatificación y manifiesto mi deseo de
que pronto llegue a feliz término".
Bernardo, Obispo de S. Cristobal de la Laguna, Canarias,
31.03.08
"Después de unas semanas un poco difíciles, porque
Marta estaba muy decaída, ahora es que evoluciona muy
bien. Nos sentimos muy agradecidos por la oración".
Antonio Lázaro, 28.01.08
"Nos gustaria rezar ante la tumba de Gaudí y pedirle un
milagro. Te envío la foto de Marta".
Marc i Míriam, 5.02.08
Quiero agradecerle sus oraciones por la curación de mi
sobrina Marta".
Antonio Lázaro, 7.02.08
"Acabo de recibir el boletín n. 16. Muchísimas gracias.
Cada vez me afirmo en la convicción sobre la incuestionable
santidad de nuestro amadísimo Arquitecto".
Stanislaw, Cardenal Dziwisz, Cracovia, 17.01.08
"Hace unos meses leí "Gaudí, Arquitecto de Dios", de
Rafael Alvarez Izquierdo. Me llamó mucho la atención el
modo en el que Gaudí realizaba su trabajo. Yosoy arquitecto.
También me agradó la manera en que materializaba lo espi-

ritual. Me gustaría tener algunas estampas para obsequiarlas
a algunos colegas".
Eduardo Cárdenas, México 10.03.08
"De tu realidad un ensueño/ en medio de la ciudad/o
Gaudí era universal/ sencillo, gran de pequeño/ todo un
hombre, todo un genio/ de gran sensibilidad/. Era raíz de la
tierra,! era viento, era hiedra,! era agua, era coral;! gaviota,
roca y mar.! Gaudí era universal./ Y soñé con Gaudí/ y Gaudí
me mostró/ un mundo de colores/ que él edificó."
Araceli Conde, Esparraguera
"He quedado impresionado por la vida de este gran hombre y quisiera ahondar más en su conocimiento. Me gustaría
recibir unas estampas para la oración personal".
Juan Carlos Escribano, Madrid 17.10.07
"La verdad es que rezo diariamente por la glorificación
de Antoni Gaudí, al que encomiendo muchas cosas y envío
alguna limosna de vez en cuando, pues nos va ayudando
mucho a la familia y difundo su devoción cuando puedo, en
mi ambiente de jubilado y parroquia".
Leonardo Jiménez, Madrid, 17.02.08
"Agradecido por su cordial felicitación de Navidad y el
obsequio de este libro sobre Gaudí... porque un dia vea
colmado su trabajo con la beatificación de Antoni Gaudí".
Carlos, obispo de Salamanca, 4.01.08
"He recibido el ejemplar que con motivo de 15' aniversario de la Asociación de Antoni Gaudí han editado, donde
recogen son sumo cuidado la trayectoria de tan insigne
persona. Le felicito por todo el trabaja que están realizando.
Pido al Señor por todos los que están llevando a cabo la
recopilación de datos, recogiendo testimonios de fe y entrega de tan insigne arquitecto".
Alfonso Milián,obispo de Barbastro-Monzón, 14.01.08
"Les ruego me envíen algunas estampas para difundirlas. Yo obtuve un favor y ahora le estoy pidiendo otro que no

