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J.M Almuzara: "Sempre venim a la Cripta de la Sagrada Família o a l’Oratori de
Sant Felip Neri per recordar-lo i unir-nos a ell"
11 Juny, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La Cripta de la Basílica de la Sagrada Família va viure aquest dimecres 10 de juny una missa
en record del 89è aniversari de la mort d’Antoni Gaudí. I és que concretament aquest dia de
juny del 1926 va morir després de tres dies d’agonia degut a un accident provocat per un
tramvia al carrer de Gran Via, cantonada Bailén.
“Tal dia com avui va morir. Sempre venim a la Cripta de la Sagrada Família o a l’Oratori de
Sant Felip Neri, que és a on anava Antoni Gaudí, per recordar-lo i unir-nos a ell, per demanarli coses. En aquest cas hem convidat a la Coral Polifònica Joia d’Alella, una població molt
lligada a la seva ﬁgura des de ﬁnals del segle XIX, ja que hi va fer un ediﬁci per un client seu.
Junts volem lloar a Déu i Gaudí, que esperem que aviat sigui beat”, va apuntar José Manuel
Almuzara, President de l’Associació Pro Beatiﬁcació Antoni Gaudí.
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L’arquitecte també va avançar com es troba el procés que ha de conduir al català més
universal a ser beatiﬁcat. “Fa tres dies vaig parlar amb la senyora Silvia Correale, que és la
postuladora de la causa de Gaudí. Ella m’ha avançat que a ﬁnals d’aquest mes de juliol és
possible que la positio es pugui acabar i presentar a la Congregació. Aquesta haurà de
rectiﬁcar o afegir el document perquè posteriorment es pugui presentar als estudiosos per tal
que la Santa Seu designi”
Coral Polifònica Joia d’Alella
L’eucaristia, presidida pel rector de la Sagrada Família, Mn Lluis Bonet, va anar acompanyada
dels cants de la Coral Polifònica Joia d’Alella, fundada el maig de l’any 1977. “És un honor
estar aquí participant en una missa en record d’Antoni Gaudí, ja que la relació que tenia amb
el poble d’Alella era especial”, va recordar la directora de la coral.
En el seu repertori hi trobarem des de la cançó tradicional catalana ﬁns a estàndards
internacionals, música de pel·lícules, música moderna, sarsuela i òpera. L’any 2002 celebrà
el seu 25é aniversari amb diferents actes commemoratius. La Polifònica ha participat a una
extensa gira de concerts a base de cors i àries d’òpera per diferents poblacions de Catalunya
amb una extensió al poble de Millas (França). Dins del cicle “Festival d’estiu d’Alella”, la
Polifònica ha actuat amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, i amb l’orquestra del Taller de
Música, amb un programa de Jazz. També en aquests darrers anys la Coral ha ofert els seus
concerts en altres indrets com ara Andorra, Eslovènia, Alaior (Menorca) i Hongria. També, en
caràcter benèﬁc, ha cantat per contribuir en actes com la Marató i Centres Socials
Amb melodies i pregària, la gent va poder sentir de molt a prop a una ﬁgura que va perpetrar
una idea, un somni arquitectònic, que gràcies a l’esforç de molta gent, cada vegada està més
a prop de fer-se realitat.
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