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Qui és lÀngel Polls? És una persona molt estimada pels
qui lhem conegut al Pi. Cal afegir que ell ens ha estimat
molt en uns temps intensíssims que sens han fet curts en
aquests quatre anys. LÀngel ens ha deixat el 19 de setembre
denguany i ha estat un veritable àngel de la guarda i a la
vegada un voluntari professional com pocs, que ha sacrificat
moltes hores per les preocupacions de la Parròquia. Des
que vàrem iniciar el Museu el curs 2010-2011 es va fer palès
que necessitàvem un equip deconomia i un expert com ell
en comptabilitat a causa duna complexa situació que ara
us explico.
La nostra Basílica necessitava una restauració urgent,
sobretot la teulada, després dhaver fet linterior amb una
despesa de més de dos milions deuros (Bisbat i Patrimoni
de la Generalitat).
Fer el Museu volia dir necessàriament contractar perso
nal adient amb uns sous i contractes justos i Seguretat
Social (la majoria dells estaven a latur).
Vam plantejar-nos com diversificar les tres comptabili
tats, ja que una cosa era el Museu, laltra les obres i la tercera
la Parròquia. Era difícil articular bé tot això amb el beneplàcit
del Bisbat de Barcelona amb qui hem col·laborat en el Fons
Comú Diocesà.
Com qualsevol empresa, necessitàvem conèixer si
guanyàvem o perdíem uns diners absolutament necessaris
per a les urgències de les obres que requeria la nostra
Basílica del segle XIV. També calia gestionar bé les hipoteques
de la botiga de sota la Rectoria i de la Casa de la Sang. És
important que prenguem consciència que la nostra és una
parròquia molt diferent de la majoria.
Tot això ens va conduir a moltíssimes reunions, tant
entre nosaltres com amb la Delegació dEconomia del
Bisbat. A lequip nostre dEconomia que vam constituir
érem cinc: tres voluntaris, el nostre gerent i jo mateix. Avui
dia en som set i, de fet, fins a larribada del Manel Grau a
finals del 2012 no ens en vam sortir.
En aquest equip, lÀngel era lexpert comptable i shi va
dedicar de valent amb entrega i lucidesa, ajudat pels altres.
Ell i el Manel van reunir-se moltes vegades amb el Bisbat.
Quan més el necessitàvem, lÀngel ens comunica que té
una malaltia greu. Després de fer front a la nova situació,
quan va poder tornar, ho va fer com si no passés res i amb

bon humor. LÀngel va afrontar la mort amb el mateix agraïment que va
donar a la vida, als setanta set anys, edat en què molts estan en plena forma.
A nosaltres ens meravellava com continuava ajudant-nos. A la darrera etapa
parlàvem amb ell per telèfon per saber com estava i ell sinteressava dallò
més per com estàvem nosaltres. Sempre va ser generós amb nosaltres quan
el trucàvem per preguntar-li coses.
LÀngel ens va deixar finalment el dia 19 daquest setembre i el Manel va
anar en nom del Pi al seu enterrament el dia 20 i va participar de lEucaristia
pels difunts de la setmana a la seva parròquia el dia 1 doctubre, a Sant
Ildefons de Barcelona on també allà, com a feligrès, va ajudar i servir en la
gestió econòmica.
En aquesta Eucaristia, el Manel va llegir aquestes paraules que versen
del que va fer: Així dentrada, endreçar la nostra casa, treure recursos de
sota les pedres o passar comptes amb larquebisbat no sona gaire engrescador,
però a les reunions de la Comissió dEconomia, després dempassar-nos
gripaus, solíem acabar rient dalgun dels acudits de lÀngel. Sempre disponible
per a les reunions, per endur-se feina a casa, per aclarir dubtes. Consultoria
oberta permanentment. Fins al passat mes de juny vàrem estar treballant
plegats i ara tenim la difícil missió de seguir sense el seu saber. (...) Àngel,
gràcies pel teu mestratge, per la teva valentia, pel teu exemple i pel teu bon
humor.
Al Cel hi han guanyat un nou Sant!

Inauguració de la rehabilitació de lArxiu Parroquial
Després de més de tres anys tancat, el nostre Arxiu torna a obrir les portes
per oferir als barcelonins i barcelonines el seu riquíssim patrimoni documental.
Durant aquest temps, els espais de lArxiu han estat sotmesos a una acurada
rehabilitació orientada a garantir tant la conservació de la documentació com
laccés dels investigadors a aquest important patrimoni.
El proper dia 11 de desembre, a les 19:00 hores tindrà lloc lacte acadèmic
dinauguració de la rehabilitació, presidida pel rector, en la que sexposaran els
detalls de la rehabilitació. Hi sou tots convidats.

Un testimoni cristià
A tots els que mhan ofès, els perdono;
a tots els que hagi pogut ofendre, els demano perdó.
No queda tampoc en mi lombra dun rancor.
Donaré gràcies a Déu que mhagi donat una mort tan bella pels ideals.
Ell ha volgut aquest destí i li dec encara la gratitud daquesta placidesa
i daquesta serenitat que momplen en pensar en la mort,
una mort que veig apropar-se sense por.
La meva petitesa no podia esperar un final més digne.
Per Catalunya i el que representa de Pau, Justícia i Amor.
Lluís Companys i Jover, 13 doctubre de 1940, vigília del consell de guerra
i avantvigília del seu afusellament a Montjuïc

Crònica de lexcursió a Sant Benet de Bages
El passat diumenge 7 de juny es va fer la darrera sortida del curs 2014-2015.
Aquest cop anàvem a Sant Benet de Bages. A les 8,30 h. del matí ens trobàvem
a la plaça Catalunya, amb molt bon ànim per passar un dia fent comunitat i a
més, perquè el vespre abans, el Barça havia guanyat la Champions.
A les onze del matí ja començàvem la visita guiada que era una combinació
dexplicacions, projeccions dhologrames i sensacions aromàtiques (olor de
llenya cremada, vi...) que ajudaven a recrear i imaginar-nos la construcció i
consagració de lesglésia, la vida quotidiana dels monjos i les revoltes que es
produïren amb la desamortització de Mendizábal de 1835.
Va ser interessant veure lesglésia de nau única amb tres absis i loriginal
cripta amb simbologia de Montserrat. Una curiositat que encara no havíem vist
en els monestirs que portem vistos fins ara era que en aquest hi havia calabós,
fet que ens recorda que a més de monestir era un senyoriu medieval.
Un cop acabada la visita a lesglésia hi havia la possibilitat de fer una altra
visita al que eren les estances dels monjos i el claustre que amb el temps havien
estat subhastades. En una primera etapa els edificis es feren servir com a
habitatge per als treballadors duna fàbrica tèxtil però lany 1931 la propietat va
ser adquirida per Elisa Carbó, mare del pintor Ramon Casas per 25.000 pessetes
i larquitecte Josep Puig i Cadafalch va ser lencarregat de transformar dites
dependències en una residència destiu destil modernista. Lany 2000 el monestir
va ser adquirit per Caixa Manresa que hi va dur a terme una gran reforma.
Així, vam poder admirar com una família nou rica convertia un monestir
amb elements romànics i barrocs en una casa destiueig modernista amb llars
de foc artificials perquè semblés més medieval o desmuntava i reutilitzava
peces del retaule barroc o mobles de la sagristia per a convertir-los en mobles
per a les diferents estances. Espectacular, la terrassa daire modernista amb les
bigues pintades de lantic color blauet. Una altra excentricitat de la família fou
buidar el cementiri dels monjos ja que estava situat just sota una terrassa i no
trobaven que la vista fos adient per prendre la fresca.
Un cop acabades les dues visites vam anar amb autocar a Navarcles on
dinàrem al restaurant Cal Muntané. Allà va venir una estoneta Mossèn Josep
Escós, amic de Mossèn Gaietà i rector de la parròquia de Santa Maria de Navarcles
on vam celebrar la missa en una capella petita i íntima.
Arribats a Barcelona lautocar va haver de canviar litinerari ja que els carrers
estaven plens de gent que esperava la rua del Barça que celebrava el triomf del
dia abans. Prop de la plaça Urqui
naona lautocar ja no va poder
avançar més i vam donar la sortida
per acabada. Això sí, en aquell
moment vam coincidir amb la rua
i els que volguérem vam poder ce
lebrar la copa amb els jugadors del
Barça.
Un bon final de sortida i de curs.
Eva Guardiola
(Podeu veure una selecció de les fotos
que la Pim Queralt i en Jordi Espuny
van fer a la sortida a la pàgina web:
http://basilicadelpi.com/activitats)

Excursió a Rupit i al Santuari de la Mare de Déu del Far
El diumenge 22 de novembre, farem la primera sortida del curs. Visitarem el
poble de Rupit, que conserva tot el seu encant medieval, i el Santuari de la Mare
de Déu del Far, encimbellat a la cinglera del Collsacabra.
A Rupit visitarem les cases rústiques, limpressionant pont penjat de fusta,
lesglésia barroca de Sant Miquel i ens perdrem pels seus magnífics carrers
empedrats. A mig matí, tornarem a pujar a lautocar i anirem al Santuari del Far,
on fruirem dunes magnífiques vistes sobre el pantà de Susqueda, els cingles de
Tavertet, les Guilleries i el massís del Montseny. Dinarem al restaurant del Far o
a la zona de pícnic els que no tinguin por del fred que hem de suposar que farà i
després celebrarem junts lEucaristia.
Podeu fer la vostra inscripció per telèfon (933 184 743), per correu electrònic
(info@basilicadelpi.com) o a la sagristia, on us donaran tota la informació.
Us hi esperem!

Nova senyalització a les capelles
Amb la voluntat de donar més i millor informació del patrimoni de la nostra
Basílica a tothom que ens visita, shan situat en les dotze capelles del temple, en
el baptisteri i en la Capella de la Sang, uns rètols amb el croquis de la capella, uns
textos que informen del seu contingut amb la numeració dels elements més
destacats de cada conjunt i un codi QR, que llegit amb un telèfon intel·ligent
dirigeix a lapartat de la pàgina web de la parròquia que explica en tres idiomes
tots els ets i uts de cada capella. (http://basilicadelpi.com/qr/)

Nota
Hi ha moltes persones que ens demanen tornar a celebrar leucaristia dels
dissabtes a dos quarts de cinc o a les cinc de la tarda. Farem tot el possible per
reprendre-ho a primers dany.
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On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang SAGRISTIA I DESPATX parròquia on us atendrem a
qualsevol hora.
Placeta del Pi, 4
Per les gestions
DISSABTES
18:30 a la Basílica
LOCALS PARROQUIALS administratives relacionades
amb els sagraments, lhorari
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
establert és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
Dilluns i dimecres
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
de 18:00 a 20:00.
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.com
de la Sang
www.basilicadelpi.com dparroquial@basilicadelpi.com

