
           
 
José Manuel Almuzara Pérez nasceu em Nador (Marrocos) em 1952, mudando-se ainda muito 
jovem com a sua família para a cidade de Barcelona, graduando-se na Escola Técnica Superior de 
Arquitetura de Barcelona, sendo arquiteto desde março de 1977. 
 
Teve a oportunidade de realizar um trabalho para a disciplina de História da Arte e Arquitetura, 
ensinada pelo Doutor arquiteto Juan Bassegoda Nonell (Presidente da Associação Amigos de Gaudí 
desde 1996 até 2012 e Diretor da Real Cátedra Gaudí desde 1968 até 2000) e conheceu 
pessoalmente os arquitetos Lluís Bonet Garí e Isidre Puig Boada, alunos de Gaudí, e encarregados 
do projeto e direção das obras do Templo expiatório da Sagrada Família de Barcelona. 
 
Na sequência deste encontro, foram frequentes as suas visitas às obras deste Templo. Nasce assim 
um entusiasmo por conhecer o pensamento e a obra de Gaudí, a partir das explicações e do trabalho 
dos arquitetos referidos anteriormente, e de outros colaboradores, especialmente através do arquiteto 
Francesc de P. Cardoner e do escultor Etsuro Sotoo.   
 
Durante dois anos, numa das aulas das escolas provisionais que criou Gaudí, manteve conversas 
semanais com Etsuro Sotoo. Este fez-se católico e no dia 3 de novembro de 1991, recebeu das mãos 
do bispo auxiliar de Barcelona, Mons. Joan Carrera, os sacramentos do batismo, confirmação e a 
primeira comunhão, adotando então o nome de Lucas Miguel Ángel. 
 
Aquelas conversas mantidas durante pouco mais de dois anos foram compiladas pela editora 
Cantagalli de Siena (Itália) num livro publicado em italiano em 2007 intitulado “Dalla Pietra al Maestro” 
e traduzido para espanhol e publicado em finais de 2010, com o nome “De la piedra al Maestro”. 
 
Desde junho de 1992, é presidente da “Asociación pro beatificación de Antoni Gaudí”, associação 
civil que tem como objetivo principal promover a beatificação do arquiteto, e também a projeção das 
suas vertentes espiritual e artística através de conferências, exposições e publicações; e ainda 
recolher testemunhos de favores recebidos por sua intercessão, etc. Desde o dia 9 de julho de 2003 
está aberto oficialmente o processo na Congregação para as Causas dos Santos. 
 
Durante estes mais de vinte anos, José Manuel Almuzara participou, juntamente com outros membros 
da Associação ou sozinho, em conferências, mesas redondas e tertúlias; recebeu representantes dos 
meios de comunicação oral e escrita de diversos países. A Associação publicou imagens para a 
devoção privada em dezoito línguas, publicou folhetos e boletins, recolhendo testemunhos de 
pessoas contemporâneas de Gaudí e dos que escrevem desde todos os cantos do mundo. 
 
Também foram publicados cinco livros que dão a conhecer o servo de Deus, Antoni Gaudí, no seu 
lado artístico, humano e espiritual: através do arquiteto Josep Ráfols, do escultor Joan Matamala, de 
testemunhos de amigos e pessoas que viveram na mesma altura; de artigos publicados na imprensa 
na altura da sua morte a 10 de junho de 1926, na revista “el propagador” da Associação Josefina, etc. 
Estas publicações foram realizadas com a colaboração da Real Cátedra de Gaudí, do Arxiu Diocesà 
de Barcelona e da editoria Claret.  
 
José Manuel Almuzara acompanha em visitas guiadas a obras de Gaudí grupos de estudantes, 
famílias ou profissionais, especialmente às obras do Templo Expiatório da Sagrada Família de 
Barcelona. 
 



 
Desde 2007, é secretário da Associação Amigos de Gaudí, fundada no centenário do nascimento do 
arquiteto, e desde finais de 2013 até junho de 2015, foi vice-presidente desta Associação. Atualmente 
é membro-associado. 
 
Participou na edição de livros sobre a intervenção de “Gaudi em Alella” (província de Barcelona), no 
“Templo expiatorio de la Sagrada Familia”, “la Pedrera o Casa Milá”, e “Muerte de Gaudí”, e também 
no livro “Sagrada Familia, Opus Magnum de Gaudí”. 
 
Colaborou como comissário em exposições no Parlamento Europeu em Bruxelas, na Feira 
Internacional de Artesanato de Milão, Vedano Olona (Itália), na JMJ de 2001 de Madrid, na JMJ 2013 
do Rio de Janeiro, e em Barcelona. Falou em conferências em populações de Espanha, Perú (Lima), 
Argentina (Buenos Aires), Áustria (Viena), Japão (Tokio, Osaka e Nagasaki), Alemanha e Itália (Milão, 
Vedano Olona, Corvara, Cervinia e Roma). 
 
 
De 6 a 10 de outubro de 2014 participou como membro do Comité Científico no Primeiro Congresso 
Mundial sobre Gaudí, celebrado em Barcelona (www.gaudicongress.com) em colaboração com a 
Universidade de Barcelona, UB, e expôs o tema “Gaudí visto fora da Fé, será sempre 
incompreensível. Será talvez um aspeto da sua obra que o não-crente ame, mas não amará a sua 
síntese” (“Gaudí visto fuera de la Fe quedará siempre incomprensible. Será tal vez un aspecto de su 
obra lo que el incrédulo ame, pero no amará su síntesis”). 
 
 
De 27 a 28 de abril de 2015, participou em Roma, no VI Congresso “Poesia e Cristianismo”, 
organizado pela Universidade Pontifícia de Santa Cruz, apresentando um comunicado: "Primeiro o 
amor, e só depois a técnica”, o processo criativo segundo Antoni Gaudí (1852-1926). Ademais, em 
Roma, participou em quatro conferências, uma delas no Instituto Cervantes. 
 
De 21 a 23 de agosto de 2015, participou no Meeting de Rimini (Itália), no qual deu uma conferência 
e colaborou na exposição “Mossi da uno Sguardo, dalla Sagrada Familia all’Abbazia di Morimondo, 
storia di una amicizia”. 
 
Nos dias 14 e 15 de setembro de 2015, falou em três conferências na Scuola Regina Mundi de Milán 
(Itália) sobre “Gaudí e a Misericórdia”. 
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