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PORTICUL
În toamna anului 1982, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al
II-lea a vizitat Barcelona şi, de la măreaţa operă arhitectonică a
lui Gaudí, a pronunţat discursul de după obişnuita sa rugăciune
Angelus: “Acest templu Sagrada Familia - a spus - este o operă
care încă nu e terminată, dar care are deja tărie încă de la începuturile sale; aminteşte şi sintetizează o altă construcţie… O
construcţie făcută din pietre vii: familia creştină, în care credinţa şi iubirea convieţuiesc zi de zi. Dumnezeu să binecuvânteze
familiile voastre.”
Templul Sagrada Familia este astăzi clădirea emblematică
a Barcelonei. Silueta lui este recunoscută peste tot în lume şi
mii de vizitatori, proveniţi din cele cinci continente, îl vizitează
în fiecare zi. Formele sale arhitectonice geniale sintetizează
simbolurile extrase din natură şi din credinţa creştină.
Maestrul acestei opere magistrale - şi al multor altora, atât
religioase, cât şi civile, unele dintre care sunt „patrimoniu al
umanităţii” - a fost un mare artist, profund creştin, care nu s-a
îndoit niciodată de vocaţia sa de arhitect şi a ştiut să integreze
credinţa lui creştină şi viaţa pentru a da astfel toată slava lui
Dumnezeu. A fost Antoni Gaudí i Cornet.
În anul 1915, când Nunţiul Apostolic în Spania de atunci,
monseniorul Ragonesi a vizitat lucrările de la templul Sagrada
Familia, după ce a ascultat explicaţiile lui Gaudí, i-a spus:
„Dumneavoastră sunteţi Dantele arhitecturii, iar munca dumneavoastră este cel mai înălţător poem creştin făcut din piatră”.
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VIAŢA LUI GAUDÍ
Antoni a fost botezat în biserica parohială Sfântul Petru din
Reus —Arhiepiscopia de Tarragona— la data de 26 iunie 1852.
Se născuse cu o zi înainte şi era rodul căsătoriei între Francesc
Gaudí (din Riudoms) şi Antònia Cornet (din Reus).
Ambianţa din familie a marcat alegerea profesiei şi a
îndreptat-o către arhitectură încă din copilărie. În atelierul de
cazangerie al tatălui, din oraşul Reus, a învăţat să-şi imagineze
şi să lucreze cu formele şi cu volumele. În casa familiei din
Riudoms, ochii săi au surprins luminozitatea mediteraneană,
precum şi cele mai pure imagini ale pietrelor, ale plantelor şi
ale animalelor: imaginea Naturii, pe care el a considerat-o
întotdeauna ca marea maestră a sa.
Încă de mic, Antoni a suferit de febră reumatică, boală care
l-a urmărit aproape toată viaţa. Totuşi, aparent, fizionomia lui
făcea să pară un bărbat sănătos, robust. A murit la vârsta de
şaptezeci şi trei de ani, călcat de un tramvai. Putea să fi trăit
mult mai mult; tatăl lui murise la nouăzeci şi trei de ani, păstrându-şi energia până în ultimul moment.
După terminarea şcolii primare, a absolvit liceul la şcoala
Călugărilor Piarişti din Reus, unde a obţinut o bună formare
religioasă. În continuare, a mers în capitală pentru a studia
cariera de arhitect - marea pasiune a vieţii sale - la Şcoala
Tehnică Superioară de Arhitectură din Barcelona.
A obţinut titlul de arhitect în anul 1878, dar lucra deja de
mult timp ca ucenic pentru ingineri şi arhitecţi cunoscuţi,
pentru a-şi putea plăti în acest fel studiile şi cheltuielile pe
care le implica viaţa la capitală. Interesul lui profund pentru
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Antoni Gaudí ieşind din catedrala din Barcelona,
în cadrul procesiunii Corpus Christi din 1924,
pe când avea şaptezeci şi doi de ani.
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ştiinţele umane l-a făcut să frecventeze cursurile de filosofie,
estetică şi istorie de la Universitatea din Barcelona, să asiste
la concerte şi la reprezentările teatrale, la sesiunile de lectură
de poezie, mai ales din clasici şi să viziteze principalele
monumente şi peisaje din Catalonia. Toate aceste cunoştinţe
dobândite le-a aplicat pentru a face arhitectură în sensul cel
mai amplu şi complex al cuvântului. Arta, înţeleasă în mintea
lui ca o creaţie după legile şi modelele învăţate de la natură
—opera măiastră a Creatorului, în care străluceşte splendoarea Adevărului şi a Frumuseţii— a fost asumată ca unic
obiectiv al vieţii sale.

Antoni Gaudí nu a publicat nicio carte, deşi în mod
paradoxal s-au publicat sute de cărţi despre el şi opera lui.
Nu a fost nici conferenţiar, cu toate că a explicat în
nenumărate ocazii despre îndrăgitul templu Sagrada Familia
tuturor celor care se interesau în legătură cu proiectul lui,
indiferent că erau celebrităţi sau persoane simple; a dat
colaboratorilor şi discipolilor săi numeroase sfaturi şi
maxime, pline de înţelepciune umană şi creştină. Ei le-au
adunat şi le-au publicat după moartea lui. Acestea reprezintă
scrierile sale cele mai importante.
Nu s-a casătorit. A avut grijă de tatăl lui în timpul lungii
bătrâneţi a acestuia şi de o nepoată orfană şi bolnavă, care
formau parte din familia lui restrânsă. A fost întotdeauna
atent faţă de colegi, faţă de colaboratori şi faţă de muncitorii
lucrărilor pe care le conducea şi cu care a avut prietenii
fidele şi de durată.

În 1883 —la treizeci şi unu de ani— a luat în sarcină
lucrările de la Templul Sagrada Familia, care începuse să se
construiască cu puţin timp în urmă. Încă de la început, s-a
identificat cu finalitatea religioasă a Templului Expiatoriu,
fundat de către piosul librar Josep Maria Bocabella şi
Asociaţia Spirituală a devoţilor Sfântului Iosif „pentru a
trezi lâncezeala inimilor adormite, să sporească credinţa, să
aprindă Caritatea creştină şi astfel să ajute ca Domnul să se
îndure de ţară”. Gaudí a pus toată arta lui şi toate energiile
în slujba gloriei lui Dumnezeu timp de patruzeci şi trei de
ani cât a lucrat la această operă; mai ales în timpul ultimilor
zece ani din viaţa sa, pe care i-a dedicat exlusiv acestei
lucrări.
Prietenia lui Gaudí cu anumiţi clerici —episcopii:
Venerabilul Torras i Bages, episcop de Vic, mentorul lui
spiritual; Campins, episcop de Mallorca şi Grau, episcop de
Astorga; preoţii: Sant Enric d’Ossó, fondatorul Congregaţiei
Sfintei Tereza a lui Isus; părintele Gil Parés, parohul de la
Templul Sagrada Familia; părintele Agustí Mas, oratorian,
care i-a fost şi duhovnic— i-a fost foarte utilă pentru asimilarea principiilor Liturgiei şi a Doctrinei Sociale a Bisericii,
dat fiind faptul că aceşti buni ecleziastici au fost nişte adevăraţi inovatori în felul lor de a înţelege cultul creştin şi
ordinea socială.
Gaudí a simţit încă de tânăr problemele sociale ale
epocii lui şi s-a preocupat de condiţiile de viaţă ale muncitorilor.
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Primele sale nelinişti le-a plasmat din punct de vedere
arhitectonic în Cooperativa Muncitoare din Mataró, care a
fost de fapt prima fabrică proprietate a muncitorilor din
peninsula Iberică. Curând şi-a dat seama că pronunţatele
contradicţii sociale din timpurile sale nu-şi puteau găsi soluţiile în mesianismele materialiste, ci în punerea în practică a
doctrinei sociale creştine. În 1910 s-a celebrat în Colonia
Güell Săptămâna Socială Catolică, cu asistenţa diferitor
prelaţi care au vizitat fabrica lui Eusebi Güell, marele protector, Mecena, prieten şi client al lui Gaudí. Au vizitat, de
asemenea, cripta bisericii pe care arhitectul o construia în
acea colonie de muncitori.
După moartea nepoatei sale în 1912, a locuit singur în
casa sa din Parcul Güell, iar în octombrie 1925 s-a mutat
pentru a locui în biroul de la templul Sagrada Familia.
Convins de faptul că fără sacrificiu este imposibil să faci
să avanseze o lucrare, s-a dedicat unei vieţi foarte austere,
de rugăciune, penitenţă şi desprindere de bunurile materiale.
A trăit în sărăcie şi s-a convertit, practic, într-un cerşetor
care cerea pomană la tot felul de persoane pentru a continua
construcţia templului Sagrada Familia. În penultima parte a
vieţii, după ce asista la liturghie, obişnuia să îşi petreacă
ziua la şantier, până la cinci şi jumătate după care se îndrepta, pe jos, către Biserica Sfântul Filip Neri, aflată foarte
aproape de Catedrală. Acolo îşi făcea rugăciunea personală
şi stătea de vorbă cu directorul lui spiritual.

Exerciţiul fizic —plimbările lungi— era necesar pentru
a-şi ameliora reumatismul. În ziua de luni, 7 iunie 1926, pe
când străbătuse deja o bună parte din plimbarea lui zilnică,
a fost lovit de către tramvaiul liniei 30 (de la Arcul de
Triumf la Piaţa Catalonia), în Gran Vía, în dreptul străzii
Bailén. Cei care l-au luat nu l-au recunoscut şi, văzându-l
prost îmbrăcat, l-au dus la Spitalul Sfânta Cruce.

10

11

Atelierul lui Gaudi. Masa de birou unde obişnuia
să-şi servească prânzul auster.

Primele sale nelinişti le-a plasmat din punct de vedere
arhitectonic în Cooperativa Muncitoare din Mataró, care a
fost de fapt prima fabrică proprietate a muncitorilor din
peninsula Iberică. Curând şi-a dat seama că pronunţatele
contradicţii sociale din timpurile sale nu-şi puteau găsi soluţiile în mesianismele materialiste, ci în punerea în practică a
doctrinei sociale creştine. În 1910 s-a celebrat în Colonia
Güell Săptămâna Socială Catolică, cu asistenţa diferitor
prelaţi care au vizitat fabrica lui Eusebi Güell, marele protector, Mecena, prieten şi client al lui Gaudí. Au vizitat, de
asemenea, cripta bisericii pe care arhitectul o construia în
acea colonie de muncitori.
După moartea nepoatei sale în 1912, a locuit singur în
casa sa din Parcul Güell, iar în octombrie 1925 s-a mutat
pentru a locui în biroul de la templul Sagrada Familia.
Convins de faptul că fără sacrificiu este imposibil să faci
să avanseze o lucrare, s-a dedicat unei vieţi foarte austere,
de rugăciune, penitenţă şi desprindere de bunurile materiale.
A trăit în sărăcie şi s-a convertit, practic, într-un cerşetor
care cerea pomană la tot felul de persoane pentru a continua
construcţia templului Sagrada Familia. În penultima parte a
vieţii, după ce asista la liturghie, obişnuia să îşi petreacă
ziua la şantier, până la cinci şi jumătate după care se îndrepta, pe jos, către Biserica Sfântul Filip Neri, aflată foarte
aproape de Catedrală. Acolo îşi făcea rugăciunea personală
şi stătea de vorbă cu directorul lui spiritual.

Exerciţiul fizic —plimbările lungi— era necesar pentru
a-şi ameliora reumatismul. În ziua de luni, 7 iunie 1926, pe
când străbătuse deja o bună parte din plimbarea lui zilnică,
a fost lovit de către tramvaiul liniei 30 (de la Arcul de
Triumf la Piaţa Catalonia), în Gran Vía, în dreptul străzii
Bailén. Cei care l-au luat nu l-au recunoscut şi, văzându-l
prost îmbrăcat, l-au dus la Spitalul Sfânta Cruce.

10

11

Atelierul lui Gaudi. Masa de birou unde obişnuia
să-şi servească prânzul auster.

Aşa avea să se împlinească una din dorinţele pe care şi
le-a exprimat uneori Gaudí: să moară sărac într-un spital de
caritate creştină, asistat doar de către iubirea lui Dumnezeu.
I-au administrat Sfântul Maslu, iar ziua următoare, revenit
în simţiri şi înconjurat de către cei mai apropiaţi prieteni, a
primit cu mare devoţiune Viaticul şi a putut să articuleze
câteva fraze. A murit după două zile, pe 10 iunie 1926, după
ce a pronunţat ultimele cuvinte: „Amin. Dumnezeul meu!
Dumnezeul meu!”
Înmormântarea lui a constituit o manifestare multitudinară de doliu în tot oraşul Barcelona. Toată lumea l-a plâns,
de la autorităţile civile şi bisericeşti până la poporul de rând.
A fost înmormântat în cripta templului Sagrada Familia, în
capela bisericii Nuestra Señora del Carmen. Acolo se odihnesc resturile sale pământeşti, acompaniate în mod constant
de către persoanele care le vizitează sau care merg la el
pentru a interveni în faţa lui Dumnezeu.
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VIRTUŢILE SALE CREŞTINEŞTI
Antoni Gaudí a avut o cunoaştere clară a naturii umane,
cu toate defectele pe care le are aceasta. A încercat să şi le
cunoască şi să şi le corecteze pe ale sale - în mod special
consecinţele caracterului său decis şi puternic, caracteristic
celor din zona Baix Camp de Tarragona, pământul lui natal
- dintr-o dorinţă puternică de perfecţionare evanghelică, pe
care şi-a fundamentat-o în iubirea lui Dumnezeu şi în
slujirea aproapelui. A urmat cu fidelitate morala catolică, iar
după ce s-a dedicat din plin construirii Templului, a
abandonat viaţa bună şi fala omenească de care se bucurase
ca tânăr arhitect, de mare prestigiu profesional.
CREDINŢA sa baptismală s-a hrănit din pietatea
familiei sale - mama lui era foarte devotată Fecioarei
Milostivirii, patroana oraşului Reus - şi din formarea
religioasă solidă pe care a primit-o de la călugării Piarişti.
Aşa cum a manifestat el însuşi în ultimii ani ai vieţii, în acea
şcoală şi-a dat seama de valoarea istoriei divine a mântuirii
omului prin Cristos, întrupat şi dat lumii prin Fecioara
Maria. Această realitate globală, cristologico-mariană a
plasmat-o în piatră, în monumentul cel mai important al
arhitecturii: templul Sagrada Familia.
IUBIREA FAŢĂ DE DUMNEZEU făcea să vibreze
sufletul sensibil al lui Gaudí atunci când participa la Euharistie
şi la celelalte ceremonii liturgice sau de devoţiune populară.
Această iubire se traducea în IUBIREA FAŢĂ DE
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APROAPELE: membrii familiei sale, prietenii săi, colegii de
muncă şi patria sa, limba şi cultura sa. Practica excursionismul
care îl punea în contact direct cu persoanele, peisajele,
obiceiurile şi monumentele tuturor colţişoarelor ţinutului său
catalan. Ambele iubiri erau înrădăcinate în sacrificiul generos
şi în iubirea faţă de CRUCE. Cu acest simbol a încoronat
toate clădirile sale, atât religioase cât şi civile.
Vorbind doar din punct de vedere uman, se poate spune
că viaţa lui a fost un eşec, căci unele din marile lui opere pe
care le-a proiectat nici nu s-au construit, niciuna din cele pe
care le-a făcut nu a fost terminată în totalitate, iar multe
dintre ele au fost ţinta criticilor şi a neînţelegerilor din
partea intelectualilor oficiali ai epocii. Doar un nucleu redus
de prieteni şi artişti „vizionari” l-au admirat, împreună cu
oamenii de rând şi copiii.
Gaudí a fost un om foarte PIOS: mergea zilnic la Liturghie
şi la Împărtăşanie. Lectura şi meditaţia frecventă a Evangheliei
se oglindea în reprezentările plastice ale misterului vieţii lui
Isus care ornează faţada Naşterii şi pe care le-a desenat pentru
celelalte două faţade: cea a Patimii şi cea a Slavei. Atunci
când explica vizitatorilor lucrările de la Templu, expunerea lui
era un minunat APOSTOLAT AL DOCTRINEI. Scenele
din Evanghelie, în sunetul cuvintelor sale impresionau pe
oricine, oricât de rece ar fi fost viaţa lui religioasă.
A iubit LITURGIA - pe care, ca arhitect o considera un
rol primordial al bisericilor pe care le-a proiectat şi căreia
trebuiau să i se ordoneze toate celelalte. A fost un credincios

devotat al Sfintei Fecioare şi al soţului ei, Sfântul Iosif.
Lucrările lui, inclusiv cele de caracter profan, aşa cum
spuneam, apar terminate cu o cruce cu patru braţe, care în
multe cazuri conţine anagrama Sfintei Familii: „JMJ”, Isus,
Maria şi Iosif.
Casa Milá, cunoscută popular ca „La Pedrera” a fost
concepută ca un omagiu adus Sfintei Fecioare a Rozariului,
cu legende mariane gravate pe coloane şi inscripţii de
devoţiune şi poetice pe tavane şi pe cornişa exterioară de la
ultimul nivel. O imagine de mari dimensiuni a Sfintei
Fecioare înconjurată de către arhanghelii Sfântul Mihail şi
Sfântul Gabriel trebuia să încoroneze clădirea. Cum
proprietarul casei nu i-a permis acest lucru, Gaudí a
abandonat proiectul şi a spus public, că dacă ar fi ştiut de la
început că i se va refuza ideea, nu ar fi acceptat contractul.
Virtuţile teologale şi morale pe care le-a practicat se
bazau într-o profundă UMILINŢĂ, trăită cu naturalitate şi
convingere. Întotdeauna a considerat un dar divin
extraordinarul său talent artistic, care se materializa într-o
capacitate de a vedea şi a concepe forme originale în spaţiu,
o capacitate ieşită din comun. Niciodată nu s-a fălit cu acest
lucru.
Domnul Lluch, ebenist şi decorator, fiul unui faimos
meşteşugar al lemnului, povestea în scrisoarea testimonială
că tatăl lui, pe când era elev la Şcoala de Arte, a vizitat
împreună cu colegii lucrarea de la templul Sagrada Familia.
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Însuşi Gaudí a fost cel care s-a ocupat de ei şi le-a dat tot
felul de explicaţii şi detalii. „Tatăl meu —explica— s-a
apropiat de el pentru a-i face o fotografie, dar Gaudí l-a
oprit zicându-i: Nu căutaţi glorificarea omului, slava îi
aparţine doar lui Dumnezeu”.
Unui prieten de-al lui Gaudí, o persoană foarte exigentă
în lucrurile legate de moralitate, i-a venit ideea de a cataloga
toţi oamenii reprezentativi, fie din lumea politicii, fie din
lumea artei, a ştiinţei, etc., care ar fi putut fi prezentaţi ca
model fără defecte, mai ales pentru tineret. Lista persoanelor
era foarte lungă, dar atunci când afla că unul din acele
personaje avea o atitudine defectuoasă, îl ştergea de pe listă:
unul în minus. Aşa a tot şters până când în final au rămas
doar doi, din acea listă atât de lungă. Într-o zi, acel om îl
întâlni pe Gaudí şi-i spuse că se simţea foarte decepţionat.
——Uitaţi, din atâtea nume de persoane distinse pe care le
adunasem, rămân integre doar două.
——Şi cine sunt? - întrebă Gaudí.
——Dumneavoastră şi maestrul Millet.
——Atunci, uitaţi, ne puteţi şterge deja. Dumneavoastră nu
ştiţi că în Gloria din cadrul Sfintei Liturghii spunem:
Căci Tu singur eşti sfânt? Sfânt există doar Unul.
Învăţătoarea Rosa Parés, nepoata parohului de la Sagrada
Familia, povesteşte că odată tatăl ei a mers la Templu pentru
a-i povesti fratelui lui, părintele Gil Parés că cumnata lui
aştepta un alt copil - copilul al treisprezecilea. I-a spus:

——Ah, Gil, Paquita e din nou însărcinată, sărăcuţa! Iar
Gaudí, care era şi el prezent, l-a corectat:
De ce sărăcuţa? Atunci când Domnul Nostru dăruieşte
copii, ştie El ce face.
Da, Gaudí era o persoană care trăia SPERANŢA creştină şi avea încredere în Providenţa Divină.
Un defect care s-ar putea aduce vieţii virtuoase a lui
Gaudí ar consta în acele izbucniri de caracter, care se manifestau în răspunsurile categorice, concludente pe care le
adresa uneori persoanelor indiscrete sau îngâmfate. El ştia
foarte bine că avea acest defect şi se străduia să-l corecteze.
De asemenea, era VESEL şi se amuza cu anecdotele pe care
i le explicau. Era prieten cu toată lumea şi iubit, în mod
deosebit de către copii. Povesteşte Rosa Parés: „Copiii care
locuiam acolo ne jucam... Domnul Anton, când ne vedea, se
apropia de noi şi ne spunea câte ceva. Când cineva vedea
aspectul lui de om bun, cu mâinile pe dinafara paltonului cel pe care-l purta aproape tot anul - îţi inspira încredere şi
alergai să îl primeşti. Mătuşa Maria ne certa: „Nu-l deranjaţi
pe domnul Anton!”, dar el îi spunea:
“Nu ştii că Domnul nostru voia ca toţi copiii să vină
aici?”
A avut o iubire deosebită faţă de SĂRĂCIE. Afirma că
„sărăcia duce la eleganţă şi la frumuseţe; bogăţia duce la
opulenţă şi la complicaţie, lucruri ce nu pot fi frumoase.”
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A fost fidel într-un mod eroic, am putea spune,
LABORIOZITĂŢII. Comenta despre munca bine făcută:
„În general, când lumea face un lucru, când acest lucru
este aproape de bine, renunţă în a mai aprofunda asupra
acestuia şi se conformează cu rezultatul obţinut. Aceasta
este un lucru greşit: atunci când un lucru este pe drumul
perfecţiunii, trebuie să-l stoarcem până ajunge să fie bine
de tot (în mod firesc, raportat la limita pe care noi o cunoaştem sau o vedem).” Nu a ezitat niciodată să modifice lucrurile dacă înţelegea că schimbând ceva la acea lucrare, rezultatul putea fi mai bun.
A fost foarte AUSTER, atât în privinţa locuinţei, cât şi
a mâncării, căci era convins că atunci când o familie se
bucură de o viaţă prosperă, este datorită faptului că unul din
membrii acesteia se sacrifică. De aceea ducea la extrem
penitenţele şi postul, în mod special Postul Mare. Postul
Mare pe care l-a trăit în anul 1894 a fost pe punctul de a-i
provoca moartea prin inaniţie.
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FAIMA SFINŢENIEI
În momentul morţii lui Gaudí, în oraşul Barcelona exista
deja un sentiment răspândit în ceea ce priveşte sfinţenia
acestuia şi eroicitatea virtuţilor sale creştine.
În acelaşi an al trecerii din viaţă, o importantă editură a
publicat cartea „Antoni Gaudí. Viaţa. Lucrările sale.
Moartea sa”. Era o culegere de texte aparţinând a
şaptesprezece scriitori care elogiau artistul tocmai dispărut.
Părintele Manuel Trens, care a fost director al Muzeului
Diecezan, intitula articolul său: „Arhitectul lui Dumnezeu”,
scoţând în evidenţă profilul unui profesionist dedicat
realizării unei lucrări inspirate pentru Dumnezeu, în templul
Sagrada Familia. Arhitectul J.F. Ràfols termina articolul
afirmând că Gaudí va rămâne mereu un neînţeles pentru cel
care nu are Credinţă.
Una dintre călugăriţe, pe atunci încă novice, care se
ocupa de treburile casnice în casa Parcului Güell, a spus:
„Era un sfânt. În fiecare zi sunt tot mai sigură de acest lucru,
iar acum - era în anul 1962 - sunt convinsă că merită să stea
pe un altar”.
Părintele Francesc Baldelló, preot diecezan, fundatorul
asociaţiei Prietenii Laudelor, şi un muzicolog eminent, a
avut relaţii strânse cu Gaudí încă din anul 1915. A publicat
un articol în revista Temple, în aprilie 1971, în care
reproducea ultimele cuvinte ale discursului pronunţat la
ceremonia omagială dedicată arhitectului Gaudí, organizată
de către „Foment de les Arts Decoratives” (FAD): „Doresc
21
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reproducea ultimele cuvinte ale discursului pronunţat la
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în mod înflăcărat ca posibila mea intervenţie într-o nouă
manifestare în cinstea lui Gaudí să fie cu motivul începerii
procesului beatificării sale”. Iar dorinţele lui au fost
împărtăşite de către toţi asistenţii la acea conferinţă.
De ce nu s-a început mai înainte promovarea formală a
cauzei beatificării arhitectului mort în mireasma sfinţeniei?
Motivul pare a fi acelaşi cu cel pentru faptul că există puţine
beatificări ale credincioşilor laici, contrariu a ceea ce se
întâmplă cu membrii clerului secular şi al călugărilor şi
călugăriţelor. Creştinii laici nu se bucură de sprijinul unei
instituţii care să poată dedica timp şi mijloace economice
lungilor şi laborioaselor gestiuni pe care le presupune orice
proces de beatificare.
De aceea, atunci când un grup de catolici a constituit
ASOCIAŢIA PRO BEATIFICAREA LUI ANTONI
GAUDÍ, reacţia publică a fost entuziastă, cu un imens ecou în
mijloacele de comunicare spaniole şi din multe alte ţări străine.
Prima donaţie care s-a primit a fost din partea
Preasfinţitului Joan Martí, Episcop de Urgell, însoţită de o
scrisoare în care se alătura iniţiativei.
Preasfinţitul Joan Carrera, Episcop auxiliar de Barcelona,
a declarat pentru „La Vanguardia” (20 octombrie 1992):
„Mi se pare, încă de la început, o propunere legitimă şi
rezonabilă. Eu o privesc cu adevărată simpatie. În Antoni
Gaudí, mare creştin laic, arta şi credinţa sunt inseparabile”.
În ianuarie 1993 Buletinul Oficial al Episcopiei de
Astorga a publicat un articol sprijinind cererea de începere
a procesului de beatificare a lui Gaudí.
22

Gaudí primind Sfânta Împărtăşanie la o Liturghie de ispăşire a blasfemiei, Liturghie celebrată sub un acoperiş improvizat, acolo unde
acum se află navele templului Sagrada Familia.
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Pe de altă parte, Cardinalul Narcis Jubany, anterior
Arhiepiscop de Barcelona a scris în prologul cărţii
arhitectului Jordi Bonet „Templul Sagrada Familia”: „Într-o
zi un geniu al Arhitecturii, care se numea Antoni Gaudí,
„marele constructor” al acestui secol, după spusele lui Le
Corbusier, a conceput acest templu. Era un om care se
dedica cu totul la ceea ce făcea, iar sufletul lui era profund
creştin. De aceea, majoritatea operelor sale au fost semne şi
temple catolice. Acesta, templul Sagrada Familia, este în
mod cert extazul unui mistic.”
În plus, exemplaritatea vieţii lui Gaudí şi faima sfinţeniei
lui au continuat şi continuă să aibă o influenţă sănătoasă în
multe persoane. După ce a vizitat şi a studiat opera lui în
1926, faimosul arhitect japonez Kenji Imai s-a convertit la
catolicism. În 1991, un sculptor, japonez şi el, Etsuro Sotoo,
care lucrează la templul Sagrada Familia, s-a convertit de la
Şintoism şi a fost botezat de către Preasfinţitul Carrera. În
1996, afaceristul nordamerican Charles Teetor, aparţinător
de mic religiei „Christian Science” şi entuziast admirator al
operei lui Gaudí, a primit în New York Botezul în Biserica
Catolică. Pe 19 martie 1998, Jun Young-Joo, director la
Camera de Comerţ din Pusan (Corea) şi budist devotat,
pentru impactul religios pe care i l-a provocat pregătirea
unei expoziţii despre Gaudí în oraşul lui, s-a convins de
existenţa lui Dumnezeu şi s-a convertit la catolicism.
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PROCESUL BEATIFICĂRII
Pe 10 iunie 1992, la a şaizeci şi şasea aniversare a morţii
arhitectului, un grup de catolici a constituit Asociaţia Pro
Beatificarea lui Antoni Gaudí. Imediat s-au imprimat
iconiţe pentru devoţiunea privată - în catalană, spaniolă,
engleză, japoneză; apoi, succesiv în italiană, germană,
franceză, portugheză, poloneză şi apoi în tot mai multe
limbi -, difuzate cu autorizaţia Arhiepiscopiei de Barcelona.
Pe 13 mai 1994, odată adunată informaţia cuprinzătoare
despre arhitect, Asociaţia Pro Beatificarea lui Antoni Gaudí
a solicitat în mod oficial Arhiepiscopiei de Barcelona dieceza în care a murit - deschiderea procesului de
beatificare. Asociaţia s-a prezentat ca parte activă în procesul
menţionat, adică cea care este responsabilă de toate
cheltuielile, gestiunile, etc. pe care le comportă cauza.
Pe 19 martie 1998, asociaţia a restaurat mormântul lui
Gaudí, în cripta templului Sagrada Familia, şi a plasat acolo
o cutie pentru donaţii, opera sculptorului japonez Etsuro
Sotoo. Cutia reproduce în miniatură forma şcolilor templului
Sagrada Familia făcute de către Gaudí, realizată din
intersecţia a trei inimi: Isus, Maria şi Iosif.
Pe 18 aprilie 1998, Cardinalul Arhiepiscop de Barcelona
l-a numit pe părintele Lluís Bonet i Armengol, paroh la
Sagrada Familia, vicepostulant al cauzei beatificării lui
Antoni Gaudí.
Părintele Lluís Bonet, în funcţia sa de vicepostulant, a
început imediat să impulsioneze gestiunile pertinente
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deschiderii procesului conform legislaţiei canonice în
vigoare.
Pentru a înainta procesul beatificării unei persoane
cunoscute la nivel mondial, normele Sfântului Scaun cer
consimţământul unui extins număr de episcopi. Pe 5 mai
1998, Conferinţa Episcopală de Tarragona —care grupează
arhidiecezele şi diecezele cu sediu în Catalonia— a aprobat
în unanimitate începerea procesului de beatificare.
Pe 17 septembrie 1998 au fost numiţi membrii comisiilor
istorice şi teologice, ale căror misiune constă în analizarea
vieţii lui Gaudí din aceste puncte de vedere. Pe 23 octombrie
1998, s-a numit un tribunal „ad casum” pentru a culege
mărturiile persoanelor aflate încă în viaţă care l-au cunoscut
personal pe Gaudí, având în vedere vârsta lor avansată.
Odată terminată decizia comisiei teologice, pe 22
octombrie 1999, Arhiepiscopia de Barcelona a trimis la
Sfântul Scaun documentaţia completă şi a cerut permisul
pentru deschiderea oficială a procesului. Cu o neobişnuită
rapiditate, pe 22 februarie 2000, Sfântul Scaun a dat
răspunsul „nihil obstat” („nimic nu se opune”).
Depăşindu-se toate demersurile şi în conformitate cu
Sfântul Scaun, procesul de beatificare a lui Antoni Gaudí s-a
început pe 12 aprilie 2000. Sesiunea solemnă a avut loc în
palatul episcopal din Barcelona, prezidată de către Cardinalul
Arhiepiscop Ricard Maria Carles. În afară de el, au mai
prestat jurământ vicepostulantul preot Lluís Bonet, precum
şi ceilalţi membri ai tribunalului: judecătorul delegat, P.

Josep Maria Blanquet, din congregaţia Fiilor Sfintei Familii
(SF); notarul, P. Jesús Díaz Alonso (SF); notarul substitut,
Fratele William Osvaldo Aparicio (SF); şi promotorul
justiţiei, Pr. Jaume Riera.
Tribunalul a ascultat toate mărturiile prezentate de către
vicepostulant şi de către toţi ceilalţi care, din oficiu, au
crezut de cuviinţă că trebuie să o facă, lucru care a durat trei
ani. Procesul s-a încheiat pe 13 mai 2003, cu o ceremonie
solemnă la Palatul Episcopal din Barcelona, prezidată de
Cardinalul Ricard Maria Carles. Cele 1024 de pagini ale
rapoartelor procesului şi documentaţia anexă au fost puse în
două cutii şi sigilate, iar apoi au fost trimise la Sfântul
Scaun pe 28 mai 2003, la nouă dimineaţa. Asociaţia Pro
Beatificarea lui Antoni Gaudí a fost primită personal de
către Cardinalul Josep Saraiva Martins, prefectul
Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, organism al Curiei
Vaticane însărcinat cu aceste chestiuni. Cardinalul Saraiva a
manifestat un interes special cauzei, deoarece de la fericitul
Fra Angèlic, Biserica nu a mai beatificat niciun alt artist
creştin.
Astfel, cu o rapiditate neobişnuită, pe 9 iulie 2003,
Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor a deschis în mod
formal Cauza Beatificării Slujitorului lui Dumnezeu Antoni
Gaudí, într-o celebrare solemnă care, pentru prima dată în
istoria Congregaţiei, s-a făcut în faţa mijloacelor de
comunicare. Posturi de televiziune, de radio şi mijloace de
presă scrisă din toată lumea au umplut sala, iar cele două
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conferinţe de presă care s-au dat au demonstrat extraordinarul
ecou mediatic şi interesul universal reprezentat de beatificarea
lui Gaudí. În continuare, s-a semnat decretul de deschidere a
cutiilor sigilate la procesul diecezan din Barcelona.
De atunci şi până astăzi, se elaborează „positio”,
legătura între viaţa şi virtuţile lui Gaudí, asupra căreia
deliberează un grup de teologi din Congregaţia menţionată,
precum şi cardinalii desemnaţi pentru studiul cauzei. Dacă
votul va fi pozitiv, Congregaţia va emite un decret de
eroicitate a virtuţilor. În afară de aceasta, va fi nevoie de o
minune pentru ca, dacă este cazul, Sfântul Părinte să îl
beatifice pe Arhitectul lui Dumnezeu.

O doamnă ne povestea că una din fiicele ei, care
terminase deja studiile de Arhitectură, trebuia să facă
proiectul final de licenţă. Cu cât întârzia mai mult, cu atât îi
era mai greu. Într-o zi a ajuns în mâinile mamei o iconiţă cu
rugăciunea privată la Arhitectul lui Dumnezeu şi a decis să-i
ceară ajutorul pentru a rezolva problema. La puţin timp,
fiica ei a prezentat proiectul final şi i-a fost aprobat.
Recunoscătoare, doamna a scris făcând cunoscută Asociaţiei
Pro Beatificarea lui Antoni Gaudí favoarea obţinută.

Două prietene, Aurora şi Maria Teresa, scriu: „Maria
Teresa a simţit nevoia de a merge la mormântul lui Gaudí
(din capela Maicii Domnului de pe Muntele Carmel din
cripta de la Sagrada Familia). Atrasă de ceva necunoscut şi
simţind o profundă pace interioară, cum niciodată nu mai
avusese, a intrat în criptă. Am comentat împreună trăirea
interioară şi amândouă am ajuns la concluzia că Gaudí ne
dăduse un har dublu: Mariei Teresa - expulzarea unei pietre
de la rinichi fără nicio durere şi găsirea unui loc de muncă
pentru mine. Recunoscătoare, oferim o donaţie pentru
beatificarea lui Antoni Gaudí”.
Soţia unui arhitect din Valencia i-a cerut lui Gaudí ca
soţul ei să câştige un premiu de Arhitectură foarte important,
promiţând o donaţie consistentă pentru Asociaţia Pro
Beatificarea lui Antoni Gaudí. Cum acest lucru s-a întâmplat,
ea a trimis o donaţie şi o scrisoare explicând cele întâmplate.
O studentă la Arhitectură din Insbruck, în Tirolul
austriac, pierduse planurile proiectului pe care voia să-l
prezinte pentru a fi recunoscută ca cea mai bună elevă din
promoţie, şi nu avea nici copii ale planurilor. A apelat la
mijlocirea lui Gaudí şi, într-un mod neaşteptat, s-au găsit la
timp planurile, rătăcite în secretariatul Şcolii.
Un arhitect din Madrid care şi-a făcut studiile universitare
la Barcelona şi care, profitând de o vizită ulterioară a
oraşului, s-a rugat la mormântul lui Antoni Gaudí, scrie: „La
întoarcerea la Madrid, cu rugăciunea pentru devoţiunea
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DEVOŢIUNEA PRIVATĂ ŞI FAVORURILE
În timp ce se efectuează demersurile pentru posibila
beatificare a sa, Gaudí oferă numeroase favoruri
credincioşilor care cer mijlocirea lui în faţa lui Dumnezeu.
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prezinte pentru a fi recunoscută ca cea mai bună elevă din
promoţie, şi nu avea nici copii ale planurilor. A apelat la
mijlocirea lui Gaudí şi, într-un mod neaşteptat, s-au găsit la
timp planurile, rătăcite în secretariatul Şcolii.
Un arhitect din Madrid care şi-a făcut studiile universitare
la Barcelona şi care, profitând de o vizită ulterioară a
oraşului, s-a rugat la mormântul lui Antoni Gaudí, scrie: „La
întoarcerea la Madrid, cu rugăciunea pentru devoţiunea
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DEVOŢIUNEA PRIVATĂ ŞI FAVORURILE
În timp ce se efectuează demersurile pentru posibila
beatificare a sa, Gaudí oferă numeroase favoruri
credincioşilor care cer mijlocirea lui în faţa lui Dumnezeu.

privată, am cerut pentru un cumnat care tocmai fusese
operat şi pe care trebuia să-l opereze din nou din cauza unor
hemoragii intestinale. În acest moment, se află pe punctul
de a-l trimite acasă, vindecat...”
Alt domn, din Barcelona, dă mărturie: „La 49 de ani,
aflându-mă în şomaj sau cu o slujbă precară, în ziua
următoare deschiderii procesului de beatificare, mă aflam în
fata templului Sagrada Familia. În timp ce admiram lucrarea,
mi-am amintit de ştirea respectivă, iar în acel moment am
promis că dacă găsesc de muncă o să înştiinţez Asociaţia
Pro Beatificarea Antoni Gaudí. După mai multe cereri, mi-a
fost acordată slujba solicitată...”
Iar o doamnă din Salta (Argentina), spune într-o scrisoare
de-a ei: „Aş vrea să mulţumesc în mod public mijlocirea lui
don Antoni Gaudí în viaţa mea, căruia i-am cerut ajutor
pentru o locuinţă. În mai puţin de doi ani, am obţinut
apartamentul. De asemenea, şi fiul meu Petru a putut să-şi
cunoască tatăl după 13 ani. Mijloceşte în faţa lui Dumnezeu
pentru studiile fiului meu şi pentru operaţia mea de
fibrom...”
Prin intermediul acestor pagini, vă încurajăm din inimă
să cereţi mijlocirea lui Gaudí pentru a rezolva ceea ce
consideraţi greu de obţinut. Puteţi să faceţi o novenă,
rugându-vă timp de nouă zile succesive rugăciunea de pe
iconiţă, rugăciune pe care o reproducem aici:

RUGĂCIUNE PENTRU DEVOŢIUNEA
PRIVATĂ
Dumnezeule, Tată al Nostru care ai revărsat asupra
slujitorului tău Antoni Gaudí, arhitect, o mare dragoste
pentru Creaţia Ta şi o râvnă arzătoare în a imita misterele
copilăriei şi patimii Fiului Tău, fă ca, prin harul Duhului
Sfânt, să ştiu şi eu să mă dăruiesc unei munci bine făcute.
Binevoieşte a slăvi pe slujitorul tău Antoni, iar prin
mijlocirea sa acordă-mi harul pe care Ţi-l cer: (se cere
harul). Prin Cristos Domnul Nostru. Amin.
Isuse, Marie şi Iosife, mijlociţi-ne pacea şi protejaţi-ne
familia! (de trei ori).
Harurile pe care le obtineţi, comunicaţi-le, vă rugăm, la
Asociaţia Pro Beatificarea lui Antoni Gaudí
Căsuţa Poştală 24094 – 08080 Barcelona (Spania)
Aici vă puteţi adresa, de asemenea, pentru a cere iconiţe,
buletine sau exemplare ale acestei publicaţii.
Donaţiile dumneavoastră sunt necesare pentru a acoperi
cheltuielile pe care le comportă cauza beatificării: cheltuieli
poştale, de imprimare, deplasările, etc. Le puteţi trimite la
adresa noastră sau le puteţi depune în contul nostru curent:
„La Caixa“ IBAN: ES62 2100 0810 2902 0067 4014
BIC/SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

Mulţumim frumos pentru donaţiile dumneavoastră.
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