ANTONI GAUDÍ I CORNET
L’arquitecte de Déu
(1852 – 1926)

ANTONI GAUDI I CORNET nasqué el 25 de juny de 1852. De ben petit va
familiaritzar-se amb els volums i les formes al taller de caldereria del seu pare,
a Reus. Al mas familiar de Riudoms, en ple Baix Camp, els seus ulls blaus
van copsar les mes pures imatges de la natura, la seva gran mestra.

Acabat el batxillerat als escolapis de Reus, va cursar els estudis
d'arquitectura, la gran passió de la seva vida, a l'Escola de Barcelona. El
1883 va rebre l'encàrrec de les obres del temple de la Sagrada Familia, feia
poc començades. Els quaranta-tres anys que hi va treballar, i mes els últims
deu de la seva vida, que ho va fer amb dedicació exclusiva, va posar el seu
art i totes les seves energies al servei de la gloria de Déu. De bon començament es va identificar amb la finalitat religiosa i expiatòria del Temple, fundat
pel pietós llibreter Josep M.ª Bocabella i la seva Associació Josefina.
Gaudí era de carácter decidit, mes aviat fort; pero tambè alegre i amic de
la gent. Convençut que sense sacrifici res no progressa, va lliurar-se a una
vida austeríssima d'oració i de despreniment. Va ser amant de la litúrgia i
devot de la Mare de Déu i del seu espòs Josep, deIs àngels i dels sants: La
Pedrera la va idear com a monument a la Verge del Roser. Havia manifestat
el desig de morir en un hospital entre els pobres, i aquest es va realitzar quan
va ser atropellat per un tramvia i, no reconeixent-lo i veient-lo pobre, el van
portar a l'Hospital de la Santa Creu, on va morir el 10 de juny de 1926. Les
seves últimes paraules foren: "Amén. Déu meu, Déu meu!". La seva tomba
és a la Cripta del Temple.

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 Creació i un afany
ardent d'imitar els misteris de la infància i la passió del vostre Fill;
feu que per la gracia de l'Esperit Sant jo sàpiga 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 Crist Senyor Nostre, Amen.
Jesús, Maria i Josep, obteniu-nos la pau i protegiu la familia!
(Tres vegades).

Es prega els qui obtinguin favors, vulguin ajudar amb almoines o desitgin
estampes, que es dirigeixin a: "Associació pro Beatificació d'Antoni Gaudí",
Ap. Cor. 24094 - 08080 Barcelona. Aquesta es un Associació distinta i independent d'altres organitzacions gaudinianes i de la Junta d'Obres del Temple.
Amb aprovació eclesiástica.
De conformitat amb els decrets del Papa Urbà Vlllè, declarem que en res
no es pretén prevenir el judici de l'Autoritat eclesiàstica, i que aquesta
oració no té cap finalitat de culte públic.

