Correspondenci.a
"El 22 de marº, 29 alumnesde 20n. d'escola primária i 5
mestres,visitem I'exposició"El realismede Gaudíi l'esperanta
d'Europa".Amb la guia quedem entusiasmatper les coses de
Gaudí.Lavisitas'acabaambel desigdecol·laborara laconstrucció
dela "Catedral"dela SagradaFamília.Escrivimel nostrenomenel
pinacleonhi hael calzei el ram, Elretornde lavisita,Filippo,caua
terra i la mestras'adonaqueuntaxi I'haatropella!.Unaambuláncia
vea socórrera Rlippo.Elnoidiu queel taxi hapassatdamuntd'ell.
La mestra exclama:ha estat un miracle.La mama de Filippofa
saberque I'infant no té res trenca!.Amb aquestaexperienciaun
noi propasaaquesttítol: "La malediccióde Gaudí".La mestra el
corregeixdienl: "la benedicció",perqueha protegita Rlippo.Un
noi afegeix:"Si, perqueGaudíva morir atropellatper un tramvia".
A la tarda reflexionemque, tot plegat,pot servir per la causade
beatificacióde Gaudí."
M. Vecchi, Ferrara-Itillia

2 de marf de 2010

"PascualEgea,estudiantedeteologíaenMurcia.quiererecibir
estampas,boletinesi folletosdel siervode DiosAntoniGaudí,para
su difusióny devoción"
P.Egea, Murcia 7.04.2010

"El abortoo poéticamentela interrupcióndel embarazo,es un
tema modernoen dondeGaudíquieretomar parte.Soyemigrante
y a mi llegadaa España,hace siete años,fui parroquianode la
SagradaFamilia.Mi vidallevadaporlosesfuerzosde la emigración,
cambiótantasvecesde ruta, que seríadifícil enumerarlas.Como
cristianoquise ayudara una amiga,abusadapor su padre entre
los 7 y 11 años... Mi amigaquedóembarazadade mí y se sobreveníaun exquisitoplande aborto.Yo,comoSantoTomásdudé,en
renunciara una familia ejemplar,como lo enseñala cara gozosa
del nacimientoen la Iglesia.Loscambiosdel presidenteZapatero
había hecho en la legislación española.facilitaban cualquier
actuar... Fuia orar y pedíperdónpor facilitar un aborto.Vaguéen
BarcelonaporalgunasIglesias,y fui a laSagradaFamilia.Elacceso
a la Criptaestabacerrado.Unasflechasmostrabanla nuevaruta
en el recintode la SagradaFamiliacon cubierta.Eraotra obra.El
Temploes similar a la selva amazónica.Sorprendente... Desde
entonces,mi empresafue protegerun corazónque latía en un
vientre.Graciasa una intermediación,le doy graciasa Gaudíy su
esplendorosaobramoderna.Doygraciasa Diospor Diego.un niño
ávidode conocimientoy dejuegos.
Un anónimo, 11.04.2010

"Undonativo-10 euros- por la hojainformabvaqueme han
mandadoen variasocasiones.Muchasgracias".
Ramon Serra, MartoreIl24.04.20fO

"Unagráciaconcedidapel Sr.Gaudí.El 27 de rnarcde 2007
emvanoperard'una prótesi de maluc.Laintervenciófou exit Tenia
poc dolor,em sentiabastantseguri la feridas'anavacicatritzan!.
Perotot era "aparent".Lescureserendiáries,perola feridano es
tancava.Per rnés cures que es feien no s'acabavade resoldre.
El 27 d'abril vaig tornar al centre hospitalari.M'esperavenuns

dies dolents.El meu estat d'ánim era molt positiu pero el dolor
de la cama era agut i la ferida continuavasupuran!.Perque tant
sofriment?Per que tan temps a I'hospital? Pero la mevafe no
permetiaque m'angoixésmés. La devocióa la Mare de Déude
la Misericordiade Canetde Maron visc ens ajudava,peronecessitávemalgú més.Unamica coneixedorsde I'arquitecteGaudíel
manifestáremel nostre estat Continuavaa I'hospital.En el meu
cor hi haviauna lIuitai un deisdos"equips"seriael vencedor:"el
guerrerhospitalari"i el "guerrercreient' la nostrafe. Gráciesa la
fe i a les pregáriesde tots al Sr.Gaudí,el dia anteriora la tercera
intervenció,el dilluns 27 de maig,la ferida estavatancada.Ningú
del personalmedic podia donar explicacióal que havia succeit.
L:informemedicdel divendres,el 25 de maig,deia que patia una
infecciógreu i supuracióintensa.El31 de maig em trobavacurat
i a casa. Havíemaconseguitla "grácia" gráciesa la intercessió
del Sr.Gaudí."
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Ramon Amargant, Canet de Mar 12.05.2010

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 íntáncía i la passió del vostre
Fill; feu que per la grácia de l'Esperit Sant jo
sápiga 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 a:
Associació pro Beatificació d' Antoni Gaudí
Apartat de Correus 24094
08080 Barcelona (España)
Correu electrónic: gaudibeatificatio@gmail.com
ESTAT DE COMPTES (ABRil A OCTUBRE 2010)

INGRESSOS:(guardiola, sepulcre, capella Santíssim,
donatius a la c/c. La Caixa
..... 8.767, - Euros
PAGAMENTS:(butlletins, estampes,
fulletons, cartes )

7.283,- "

SALDOA FAVOR

1.484,- Euros

Envieu els donatius pe a la causa a:
La Caixa, Compre: 21000810290200674014
. Grácies

pels donatius

enviats.

p

ubliquem
aquest
Butlletí
en el marc
de la visita apcstólica del Papa Benet
XVI al nostra Temple
Expiatori
de la
Sagrada
Família,
I'església
estimada
del Servent
de Déu Antoni
Gaudí.
Des d'aquí saludem
de tot cor i implorem
la
benedicció
del Sant Pare, tot agraint
la seva
vinguda.

Recordem
que del gran conjunt
projectat,
Gaudí només va poder veure realitzat
la cripta,
l'absis i part de la tacana del Naixement,
sois
acabat el campanar
dedicat
a St. Bernabé.
Per
la providencia
de Déu i el mestratge
de l'Arquitecte s'ha pogut continuar
I'obra després
de la
seva mort (10.06.1926), qracies
a la direcció
deis arquitectes
que I'han
succert.
És just
de recordar-los:
Dornenec
Sugranyes
(19261938), i a partir de 1939, Francesc
Quintana,
Isidre Puig Boada, Lluís Bonet Garí i Francesc
Cardoner,
tots difunts,
i en I'actualitat,
Jordi
Bonet i Armengol.
ElIs han estat fidels
a les
grans idees de Gaudí, seguint
les explicacions
que feia i a les maquetes
que havia dissenyat.
En la secció
"Testimoni":
1) Mn.
Gil
Parés explica
la devoció
de Gaudí al Papa;
2) L'arquitecte
Bonet
i Garí ressenya
les
paraules
de Gaudí de com seria I'interior
del
Temple. Seguiran
com sempre el "Noticiar!"
i la
"Correspondencia"
.

TESTIMONI

Butlletí

.

sobre la ersona i la
fama de santedat
d'Antoni Caudí
Associació pro
beatificació d'Antoni
Gaudí
Apartal de Correus 24094
08080 Barcelona (Espanya)

Escriu
Mn. Parés:
"Era molt fervent
la
veneració
que sentia
pel Vicari de Jesucrist
a la Terra. Em disposava
a anar a Roma per
a prostrar-me
als peus del Papa i de repetirli com estimava
l'Associació
Josefina.
Don
Antoni
Gaudí em confia
una crescuda
almoina del seu no pas abundant
peculi: dues mil
pessetes,
pero amb la condició
que no ho
publiqués,
sinó que era l'óbol de l'Associació
Josefina.
"Com que jo no hi puc anar - em va
dir - tot excusant
el gest, entregaré
al Sant
Pare el que aproximadament
m'hagués
gastat
pel viatge. I encara em va fer aquest encárrec:
demanar
al Papa una benedicció
especial".
(El
Propagador
Año LXI n. 11 -1.06.1927, Cfr. "La
mort de Gaudí i el seu resso a la revista
"El
Propagador"
pago 123)
Gaudí "parla"
i I'arquitecte
LI. Bonet i Garí
ressenya
les seves explicacions:
"L'interior del

Testimoni
Temple sera com un bosc. L'estructura de les naus ha donen i la setnblence s'ha trobat
sense valer-ha fer expressament. Els pilars són helicoida/s i I/eugerament inclinats: helicoidaIs, perqué és la forma propia d'un suport que rep la cérreqe superior, i inc/inats, perqué
aquesta també ve amb una certa inclinació provinent deis funicles de les voltes i cobertes.
Els suports es destrien, a t'etceoe de les naus latera/s, en d'altres quatre, com les branques
de I'arbre, i un més que s'enlaira fins a les voltes; e/s pilars deIs triforis també semblen, per
la seva inc/inació, altres branquillons deIs arbres colossa/s.
La decoració de les voltes seran fuI/es, entre les qua/s es veuran e/s ocel/s propis de
la nostra terra. Els pilars de la nau principal seran palmeres; són e/s arbres de la gloria, del
sacrifici i del martirio Els de les naus latera/s seran I/orers, arbres de la gloria, de la intelligencia.
Les formes helicoida/s són infinites, s'enfilen enlaire, sense acabar, com /'eternitat; és
com la vida espiritual de les animes que contemplen Déu, Ésser infinito AixI seran e/s pilars
de la Sagrada FamIlia.
Als pilars de la nau principal i en superiicies paraboiloida/s, disposades en /'arrencada
de la subdivisió deIs suports branca/s i de les voltes de les naus latera/s, es representaran,
en figures de mosaic, simbols evenqetics; en e/s dos de més aval/ es glossaran les dominiques de I'any: com que són cinquanta-dues, cada pilar en portara dues i en tindrem vint-isis repartides per tots e/s pilars del Temple.
Al damunt d'aquests, i a cada pilar, les diferents semblances de Jesucrist segons
I'Evangeli: hi tindrem Jesús Pastor, Jesús sembrador, etc. La serie de més amunt contindre
representacions dedicades a l'Esperit Sant: e/s dons, les virtuts oposades a/s pecats, etc.
Els primers retal/aran la forma paraboloidal, formaran marc amb fragments persbotoldics,
que representaran I'exemple seguit per la humanitat amb les explicacions de I'Evangeli;
eixo és: les expansions pereboloiaiques seran com e/s fets deIs homes en escampar-se
la doctrina del Redemptor. Els segons, formes radia/s, com donant I/um a la imatge de
Jesucrist, i e/s altres, dedicats a l'Esperit Sant, formaran com flamarades del gran amor.
Les voltes, paraboloides engendrats per una recta bel/ugant-se damunt d'altres dues
posades en diferent ple, són el simbot de la Santlssima Trinitat; el Pare i el Fil/ són les directrius i /'Esperit Sant la generatriu. Aix! representaran cosa divina.
Les columnes estaran decorades amb sents, que són els punta/s o correus de l'Església posats en ordre i ocupant e/s /locs preeminents de les naus. En les voltes, e/s esperits
angelics adornaran i enüeceren el cel amb la terra.
El cimbori és i'exelcement del Temple. Té vida exterior i interior, ha de donar I/um a l'eltar, ja que el creuer és el I/oc més fosc
del Temple; damunt d'el/ ha d'haver-hi el
coronament de /'edifici per accentuar la
forma piramidal.
Les formes simples es presten a la
decoració; aquestes ho són tant que no
és possible crear res més nermonic i pIe
de simbolismes que la nau del Temple.
Els pilars centrals es desfan en cinc
suports senzil/s que recorden l'erbre,
i aquests en d'altres, fins al trifori més
alt, que té e/s suports de les obertures
com sortint del pilar principal, ajunten

les darreres branques de I'arbre fins a dalt les voltes, que seran les fuI/es del gran arbre que
aplegara el poble per alabar Déu.
Uns deis elements també importants pel seu ofici i simbolisme són les baranes; n'b!
neuré fins a nou, repartides a diferents eicedes i pessos, voltant /'església, triforis i cimboris, etc., i representaran les nou jerarquies enqéliques. Seran resplendents com e/s ange/s;
totes el/es seran figures enqétiques segons les visions deIs Profetes i de /'Apocalipsi,
ange/s amb sis ales. La transparencia del vidre i e/s colors disposant I/ums al seu darrera
ü-lumineren el Temple a la nit amb colors meravel/osos.
Completaran /'efecte les vidrieres, que tindran I/um gracies a arcs voltaics que
if.luminaran el carrer al mateix temps, i a més e/s reflexos de mil colors deIs mosaics deIs
paraments faran I'església més merave/losa que puguem imaginar-nos.
Els érrqels de les baranes donaran la seva I/um propia: el/s són esperits a sembtence de .
Déu, creats des del comencement, sans i angelics.
Les vidrieres deixaran passar la I/um difusa del sol; tot rebent la I/um deIs altres elements, e/s sants reben la toree qrécies a Déu, pel seu valer. Per ti, e/s paraments de moseic,
rebent la lIum deIs altres elements, la reflectiran per tot erreu, com les obres deIs homes
inspirades per Déu, seguint /'exemple deIs sants.
La forma ramificada de les columnes i el seu gran nombre donaran a/s assistents la
impressió de ser talment a dins d'un bosc; per sixo, a la socalada deIs murs de les naus
hi heurs corrents onejants d'aigua amb peixos bocabadats en direcció a /'altar i altres de
retorn, portant una Sagrada Forma a la boca." (1. Puig Boada, "El pensament de Gaudí",
Barcelona, 1981, pp. 204-206, nn. 363-364).

Noticiari
En el darrer butlletí (abril 2010) ens referíem a tot el treball realitzat per a tenir a punt
I'interior del Temple perque tingui la dignitat suficient per ésser dedicat a Déu per Benet XVI.
És el que durant aquests mesos els arquitectes i treballadors s'han esmerc;:ata fer i que ara
podem contemplar admirats. Aquesta és la reacció que tenen els nombrasos visitants pelegrins i turistes. És el que els arquitectes actuals han executat seguint I'original plcstico gaudiniana. Per altra part, amb la cripta oberta i restaurada on hi reposen les restesde l'Arquitecte
estimat i on s'hi celebren els cultes parroquials, sobretot I'eucaristia diaria i dominical. Unes
misses participades per nombrasos fidels, els propis del Iloc i els vinguts de Iluny. Desitgem
que en el futur i en la gran església dedicada, ara amb el títol de basílica, augmentin els
pelegrins, amb la participació de porróquies, comunitats, associacions i corals per a lIoar a
Déu i pregar per la glorificació del servent de Déu Antoni Gaudí.
De les nostres publicacions hem editat de nou els lIibres "la mort de Gaudí i el seu
ressó en les revistes i diaris de l' epoca" i "la mort de Gaudí i el seu ressó a la revista El
Propagador", a cura de LI. Bonet i Armengol. També s'ha editat per primera vegada el
Ilibret "Gaudí en lIengua polonesa, gracies a la col-loboroció del prevere pelones Benedikt
Klinkosz.
El procés continua seguint la seva trojectório perque puguin aprovar-se les virtuts heroiques del Servent de Déu. És un treball que encara pot durar uns quants anys segons ens ha
informat la Dra. Silvia Correale. És ciar, com deia Gaudí "el meu client no té pressa". Com
podeu observar en la secció "Correspondencia" continua l'interes i devoció per al nostre
Arquitecte de Déu. Necessitem la preqório de tots perque la seva intercessió senzilla davant
de Déu obtingui favors miraculosos per arribar als dies de la beatificació i canonització.

