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Correspondencia
"Acabo de recibirnuevamentela Hoja"ElArquitecto
de Dios. Desde el primer momento me dio mucha
satisfacciónsaberque se habíaabierto su causa, pues
viví y me formé de joven en Barcelona(Hospital San
Juan de Dios),de la Diagonal,y naturalmentedisfruté
muchas veces visitando la Sagrada Família,subiendo
las escaleras. Después de recibir la "Hoja", me ha
venido al pensamientode aclararlesque me llega con
la dirección de "PostulatoreGenerale.Hno. Eustaquio
Kugler", Es una de las causas de la Orden Hospitalaria
de S. Juan de Dios. Yo soy desde hace 20 años su
postulador.Precisamenteel 4 de octubre de 2009 será
beatificadoel Hno. Kugler en Regensburg.Hago votos
para que la causa de Gaudí encuentre los cauces
mejoreshasta su total éxito y glorificación."

por el venerableGaudi. La operaciónfue un éxito, pero
a los pocos días quedó en coma. Todos quedamos
desolados. Ofrecí a Dios, que si por intercesiónde A.
Gaudíconseguíasacarlade ese coma. A Dios gracias,
se recuperó.Luego pasó al Instituto Gutmam.A finales
de setiembre regresóa casa. Ahora viaja en autobús,
taxi y se desplazaen avión. Haceuna vida muy natural
aliado de su hermanaJosefina".
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Teresa Bladé, Sta. Cruz de Tenerífe, 14.09.09

El Butlleti ofereix com sempre les seves seccions: Testimoni, Noticiari i Correspondencia. Com a
"Testimoni transcrivim I'article de I'amic de joventut
d'Antoni Gaudi, I'escriptor i diplornatic, Eduard Toda
i Güell (Reus 1855 - Poblet 1941), el restaurador del
monestir de Poblet. És un escrit publicat pel diari
"El Mati" en una separata de 21 juny de 1936, amb
motiu del 1De aniversari de la mort del Servent de
Déu.

"Como director del "Centro della Voce" de la
Universidadde Bolonia, estoy siguiendocon interés la
causade beatificaciónde Antoni Gaudí.Le pido pueda
enviarmematerialcon relaciónal proceso".
Lino Brítto, Bolonía, 9.03.10

Félix Lizaso Berruete, oh. Roma 4.07.09

"Li agraeixo que m'hagin enviat el "Butlletí" i els
adjunto una petita donació. Prefeririatenir el butlletí en
italiá o francés que entenc"
Paolo RosSí, Víllapotenza (Itália) 6.07.09

"Els pregunto si tenen relíquies d'Antoni Gaudí.
M'agradaria donar-ne als amics i membres de la
comunitat".
Joseph Víncent, Antípolo Cíty, Rízal (Filípínes) 15.07.09

"Me gustaría solicitar estampas de Antoni Gaudí
y material para conocer el actual estado del proceso. Soy seminarista de primer año de Teología del
Seminario San Pedro Apóstol de la diócesis de San
Bernardode Chile. Ya desde mis años en la universidad admiraba la profunda piedad i el "amor plástico"
que tenía Gaudí por Dios y por el prójimo. En este
"finis terrae" tenemos muy poca información, salvo
algunos conocedores que han hecho publicaciones
en una revistade AntropologíaCristiana.Su devoción
privada fomentará su conocimiento y la ejemplaridad
de vida en el camino de ser otro Cristo. Me imagino
que tendrán algunaestampa con reliquia..."

ORACIÓ PER A LA DEVOCIÓ PRIVADA
Oéui PareNostreque infonguéreuen el vostre
servent Antoni Gaudi,arquitecte, un gran amor
a la vostra Creació i un afany ardent d'imitar
els misteris de la lntancia 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.

En el "Noticiari" destacarem el retorn a la cripta
per a les celebracions deis cultes i la visita a la
tomba de l'Arquitecte de Déu.
En la "Correspondencia" el que haurem rebut
en aquest periode que va des d'ara al juny de
2009.

TESTIMONI

Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau i
protegiu la família! (Tres vegades).

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

M. Antónía Bonet í Punsoda, Barcelona, 3.09.09

r
,

sobre la ersona i la
fama de santedat
d'Antoni Caudí

"Soy la prima hermanade Montserrat Bladé. Algo
antes de su ingreso al Hospital del Sagrado Corazón
de Barcelona la pusimos en manos de Dios, toda mi
familia, unas ocho personas. Y comenzamos a pedir
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"Records d'Antoni Gaudí a Reus,
fins I'any 1870" per Eduard Toda.

Butlletí

Crístíán Águila Jorquera, S. Bernardo (Chile), 1.08.09

"Voldria rebre el Full informatiu que publiqueu. El
nostre paretenia una gran veneració00 ja tinc 85 anys)
i ens ho va inculcara tots. EIIel coneixia personalment.
Seria una gran alegriaveure'l beatificat".

ubliquem aquest Butlletí en I'escaienc;:a de
I'anunciada visita del Papa Benet XVI, el
7 de novembre, al Temple de la Sagrada
Família. És ben evident que la nostra
Associació se n'alegra amb tot el cor.
Coincidirá amb el mateix dia i mes de la visita que
el 1982 féu el Papa Joan Pau 11,de qui en la facana
del Naixement, en una lápida commemorativa,
lIegim aquestes paraules: "Aquest Temple recorda
una altra construcció feta amb pedra viva: la familia
cristiana". Saludem, dones, amb goig al Papa Benet
i preguem per ell per aquesta esperada visita.

Aparta!
de Correus 24094
08080 Barcelona
(Espanya)

I

D'Antoni Gaudí, dec ésser jo I'amic més
vell que encara va pel món. Des de I'escola
del mestre Francesc Berenguer, a una golfa
del carrer de Monterols, on junts aprenguérem
les primeres Iletres, per allá el 1860, fins en
acabar la segona ensenyanc;:a, deu anys més
tard, a l'lnstitut de Pares Escolapis del convent
de Sant Francesc, en Gaudi i jo havíem anat
sempre junts. El 1868 se'ns uní a l'lnstitut un
nou condeixeble,
de qui aviat fórem íntims
amics i companys, Josep Ribera i Sans, vingut
de l'Espluga de Francolí per causa de la mort
del seu pare, que exercia el carrec de mestre
d'escola d'aquella població.
La nostra vida comuna escolar fou bastant
variada. He de dir, en primer lIoc, que els tres
nois érem bons deixebles, en opinió deis pro-

Testimoni
fessors; sabíem les lllcons, i fins ens unia una certa emulació per a millor repetir-les de memoria. Pero en les nostres
aficions particulars variávern sovint. Mentre a Ribera i a mi
ens encantava fer versos prosa que creiern literaria, mai
no veiérem Gaudí escriure'n una ratlla. Quan volíem excursionar per les belles torrenteres i enfonsats camins deis
voltants de Reus, en busca de lIocs evocadors deis nostres
sentiments rornántics, Gaudí preferia millor anar a les ruines
deis forns romans del camí de Monterola, a I'aqüeducte deis
capellans, a racons, en fi, on I'art dominés la naturalesa.
Pero en les sovintejades reunions deis tres amics apareixia sempre la conversa sobre les rumes de Poblet, que
Ribera ens detallava amb el criteri entusiasta deis seus
quinze anys, perque les havia trotat i corregut el temps
d'infant de la seva residencia a I'Espluga. Aquest tema fou
Eseut de Poblet, per A. Goudi
I'aglutinant únic i poderós deis nostres pensaments, puix
que sense discrepancies de cap mena convergíem en la
idea de visitar l'históric monestir con més aviat millor.
La realitzárern I'estiu de I'any 1869, convidats per una germana de Ribera, casada i
establerta a l'Espluga. La nostra primera impressió d'aquelles imposants ruines, destrossades com avui no se'n pot tenir idea, plenes, les parts més nobles del casal, de munts
d'enderrocs, i de boscos luxuriants, creixent damunt les voltes esventrades de I'església
major, de I'aula capitular, deis claustres i del palau del rei Martí. Corpresos de dolor, allí
jurárern convergir els nostres esforcos, no els del moment, sinó els de tota l'existencia, a
tornar la vida i ressuscitar l'anirna del gran colós caigut en I'abandonament i la miseria.
Ens distribuírem els treballs. Gaudí tindria cura d'aixecar murs, refer teulades, reconstruir voltes, tapar les mines i forats arreu oberts pels buscadors del fantastic tresor pobleta
amagat pels frares. Ribera contaria els fets i les gestes de la historia pobletana per a moure
els sentiments deis catalans a favor de la resurrecció. Jo reuniria l'Arxiu i la Biblioteca, i,
a més, escriuria un lIibre que, írnpres i venut a trenta centirns I'exemplar, ens donaria els
primers mitjans de comenc;:ar I'obra.
Seqellárem el pacte i comencárern els treballs aquells mateixos dies de juliol del 69,
reunint les restes de la lauda funeraria de l'Abat Elferic, disperses per I'aula capitular i
retornant aquesta al seu Iloc en la filera d'imatges, om avui es veu encara. L'única prova
existent a Poblet del nostre comú esforc.
Perque amb el setembre d'aquell any vingué la inevitable separació. Tancada la
Universitat de Barcelona por motiu de l'epidernia de febre groga, Ribera rnarxa a Almeria,
recollit per un oncle seu i passá aviat a Granada, a cornencar els estudis a la Facultat
de Medicina. Gaudí es queda aquell any a Reus, perqué el seu qerma gran ja anava a
Barcelona i la modestia económica de la seva família no permetia tenir a fora dos estudiants. A mi em toca sortir a Madrid a comenc;:ar la carrera de Ileis, imposat per la meya
mare, pero resolt, a més, a seguir d'amagat la Facultat de Lletres, puix que resoltament
volia ésser catedratic d'lnstitut. Els tres estudiants, així separats pel destí, no havíem mai
més de trobar-nos junts.

El curs de la vida s'altera per als tres companys de Reus. Gaudí, que en anys vinents
sois vaig tornar a veure una vegada a Barceiona, morí en la data que aquest diari avui cornmemora, havent estat un geni per les seves obres, un sant per la seva conducta, un mártir
pel seu traspaso Ribera conquista Madrid, a la Universitat de la qual arriba a ésser el més
eminent professor de cirurgia, a més d'ocupar el cárrec de director de I'Hospital de Nens.
I el que sotaescriu aquestes ratlles, prenent una direcció imprevista en la seva adolescencia, passá cinquanta anys fora de Catalunya, corregué els continents i acaba tancant-se
en el tranquil recés de I'alterós Escornalbou, pero, al capdavall deis seu s vuitanta anys,
es troba Iligat a la tasca de restauració de Poblet, és a dir, a la realització d'aquella idea
concebuda al darrer terc de la centúria passada pels companys que bressola els ideals de
la seva primera joventut.
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Noticiari

Fou el 15 de gener de 2007 que la cripta va ser tancada per tal reforc;:ar els fonaments
per poder edificar la torre dedicada a la Verge Maria de 120 m. d'alc;:ada. És el que ja explicóvern en butlletins anteriors. Aixo suposó no poder visitar el sepulcre de l' arquitecte Gaudí
i pregar en aquell Iloc. Tanmateix, déiem, que des del Museu, on ja anys abans s'havien
obert unes finestres per a veure'l des de més amunt, tot i haver quedat tapiades, s'invitava
als visitants i devots del Servent de Déu a fer-hi oració. A la vegada, en la capella d'accés
al gran Temple, on provisionalment s'instcl-ló I'església per a tot el culte parroquial, se li
col-loco el moble amb les estampes, lIibrets i bústia per a recaptar les almoines. Tota aquesta
provisionalitat ja ha quedat superada des del 24 de desembre de 2009, amb la cripta gairebé del tot restaurada, que la feligresia i els visitants elogien tal com ha quedat. Ha estat tot
el paviment de la nau i del deambulatori que ha quedat molt ben renovat i brillant.
L'anunciada visita del Papa Benet el diumenge 7 de novembre comporta una acceleració
de I'interior del Temple, perque es pugui celebrar amb la major dignitat. És bo de remarcar
com esta inspirat en el text bíblic Ezequiel47, que es proclama en les misses de dedicació de
les esglésies i que així es faro en I'esmentat dio. Recordemi&'i'''''''' '".••
lo resumit: "Del santuari neix una font que es converteix en
riu que es fa gran i en les riberes creixen arbres que donen
fruit cada mes i les fulles són medicinals per als pobles". Es
tracta d'un bosc de palmeres -la palma del martirii a
l' exterior hi ha els fruits -com fruits de l'Esperit Sant- que
es concreten en els sants, en les seves imatges.
El dio 9 de maig de 2009 fou col-loccdo i beneído la
imatge de Sta. Joana de Lestonnac, en el extrem del mur
adjacent a la torre de StoBernabé. Casada i mare de set Iills,
viuda i fundadora de la Companyia de Maria en el segle
XVII. L'acte, amb missa i benedicció, fou presidit per Mons.
Lluís Martínez Sistach amb la participació de les religioses i
professors de les seves escoles. La imatge és obra de l' escultor Francesc Carulla.
L'Associació s'ha reunit mensualment. Josep M. Tarragona
esta enllestint la biografia de Gaudí, a partir de la qual es
redactara la "Positio".

Tambo d'Antoni Goudi, o lo Cripta del Temple de lo
Sogrado Fomilio
(Foto M. J. Rosero. PARIS MATCH)

