90 anys de mossèn Bigordà
El passat dijous 20 de setembre mossèn Bigordà va fer
noranta anys. Es va integrar al Pi en temps de lestimat Mn.
Vidal, i encara no sha jubilat. Ell cada tarda, de dilluns a
divendres, ve des de lHospitalet on viu per celebrar la missa
de 7, i els diumenges la d1, i aquesta en castellà! Des de fa
uns deu anys lacompanya en cotxe cada dia la nostra amiga
M. Jesús Jiménez, a qui aprofito per agrair en nom de la
feligresia aquest acompanyament que ens permet la presèn
cia de Mn. Bigordà.
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Per celebrar aquest aniversari es va decidir que la missa
de 7 del dia 20 fos a la basílica i que la concelebrés amb els
seus amics. Hi van participar Mn. Enric Termes, vicari
episcopal, Mn. Vilaró, Mn. Joan Cabot, Mn. Enric Subirà
de Sant Medir, Mn. Torrente i el rector del Pi Mn. Gaietà
de Casacuberta.
Hi van assistir, entre molta altra gent, Pere Codina (El
Pregó), Pere Fàbregas, Josep Torrens (Església Plural),
Javier Pacheco (secretari general CCOO a Catalunya) i Rosa
Sanz (directora de la Fundació Cipriano García  Arxiu
Històric de CCOO de Catalunya).
Com és natural, hi va estar acompanyat pel seu germà
i altres familiars, a més de molts feligresos del Pi. Malaura
dament, no hi va poder participar la Capella del Pi tal com
estava previst, doncs aquest mateix dia havia traspassat el
seu director, lapreciat Josep Martí, als 57 anys. Dilluns
mateix li havia dit a la Rosa M. Girbau que cantarien una
peça inèdita recuperada de larxiu.
Les lectures triades pel mossèn expressament per la
cerimònia van ser escrits de sant Andreu Kim Taegon i sant

Pau Chong Hasang, del segle XIX, màrtirs i primers sacerdots de Corea,
doncs el 20 de setembre és la seva festa. Les cartes que es van llegir com a
lectures a la missa les van escriure a la presó per animar les seves comunitats
a perseverar en la fe i a no claudicar davant les amenaces. Al contrari, donaven
gràcies per la gràcia dhaver rebut la fe.
Acabada la missa la Rosa M. Girbau va llegir la carta que labat de
Montserrat, Josep M. Soler, havia enviat per unir-se a la celebració. En Jordi
Sacasas va agrair en nom del rector lassistència de tothom a lacte i, sobretot,
a Mn. Bigordà per tots els anys passats a la parròquia. A continuació el Sr.
Fàbregas de la Hormiga de Oro va explicar una anècdota de Mn. Bigordà.
No va precisar lany, però va ser en una època llunyana en que no hi havia
llibertat i es perseguia a la gent per les seves idees.
Es veu que algú seguia dins dun cotxe negre amb males intencions a
Mn. Bigordà. Per deixar-li-ho ben clar, li van cremar el cotxe. Davant daixò,
el Sr. Fàbregas i la seva dona una temporada el van estar acompanyant a
casa seva, fins que uns amics li van comprar un cotxe nou i la situació es va
calmar. Però el Sr. Fàbregas ens va explicar una conversa de telèfon que ell
va sentir. Va anar així: Mn. Bigordà es va sentir seguit pel carrer a prop de
la Formiga i hi va entrar per refugiar-se. Des de dins va identificar perfectament
el cotxe negre perseguidor i va trucar a la policia. Es veu que va parlar amb
un càrrec important, potser el comissari, que li va dir al mossèn: Éstos que
le persiguen a usted son muy peligrosos. En seguida le mando a alguién que
le proteja. I el mossèn li va contestar: Oiga usted, su obligación es protegerme
y no asustarme, que de asustado ya lo estoy yo bastante. ¡No me mande a
nadie! Sembla ser que els que el perseguien eren Guerrilleros de Cristo Rey.
El cas és que, espantat i amb por, el mossèn va continuar fent el que creia
que havia de fer i no es va deixar acovardir. Aquest exemple és el que el Sr.
Fàbregas ens va voler transmetre, i li agraeixo molt, doncs amb la discreció
habitual de Mn. Bigordà mai no ho hauríem sabut.
Com és natural, acabada la celebració, no hi va haver convit ni ball de
gegants com shavia previst, però vam passar al jardí per felicitar personalment
a Mn. Bigordà. Allà la Carme Aparicio li va donar el seu regal, una estada a
Montserrat i una maleta. En Wilson no va parar de fer fotos, que recollides
en un llapis òptic,
juntament amb les
dedicatòries que
els assistents van
escriure en un
àlbum, permetran
a Mn. Bigordà po
der reviure aquesta
celebració.
Per molts anys
Mn. Bigordà!
Anna Perramon

Cicle de cinema transcendental
LArxiu Parroquial de Santa Maria del Pi presenta un cicle de cinema
transcendental, amb la projecció de films dirigits per grans mestres del cinema,
a més dun documental amb lArxiu com a protagonista.
És una oportunitat de veure, o revisar, una selecció de pel·lícules de contingut
espiritual, obres clàssiques de la història del cinema que cal conèixer i admirar.
Títols com ara Roma città aperta, Ordet o Journal dun curé de campagne
uneixen el rigor formal i la passió pel pensament, lluny del convencionalisme
comercial. Reconeguts autors com Rossellini, Dreyer, Bresson i Pasolini van
saber utilitzar el llenguatge cinematogràfic per expressar allò sagrat amb un estil
transcendental.
Les projeccions tindran lloc a la cripta de la Basílica, a partir del 5 de
novembre, sempre en dilluns i a les 19:30. Els films es presentaran en les millors
condicions possibles (format correcte, projecció nítida, versió original amb
subtítols). A més, les sessions comptaran amb una presentació i es clouran amb
un col·loqui a càrrec despecialistes.
A continuació us presentem el calendari i les pel·lícules a projectar.
5 novembre 2018
Francesco, giullare di Dio
(Roberto Rossellini, 1950).

25 febrer 2019
Ordet
(Carl Theodor Dreyer, 1955)

19 novembre 2018
Roma città aperta
(Roberto Rossellini, 1945)

11 març 2019
Journal dun curé de campagne
(Robert Bresson, 1951)

10 desembre 2018
Europa 51
(Roberto Rossellini, 1952)

25 març 2019
Música celestial
(Tres Volteretas, 2016)

17 desembre 2018
Il Messia
(Roberto Rossellini, 1975)

8 abril 2019
Procès de Jeanne dArc
(Robert Bresson, 1962)

14 gener 2019
Il vangelo secondo Matteo
(Pier Paolo Pasolini, 1964)

29 abril 2019
Au hasard Balthazar
(Robert Bresson, 1966)

28 gener 2019
La passion de Jeanne dArc
(Carl Theodor Dreyer, 1928)

13 maig 2019
Largent
(Robert Bresson, 1983)

11 febrer 2019
Dies irae
(Carl Theodor Dreyer, 1943)

Joan Sardà
Col·laborador de lArxiu

Rock i campanes a la Basílica de Santa Maria del Pi
Una singular i espectacular fusió entre la banda de rock Imperial Jade i el so
de les campanes omplirà de música la Basílica. Tot plegat dirigit pel músic suïs
Beat Jaggy.
El concert és una iniciativa que semmarca dins el projecte de recuperació del
campanar de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona.
Beat Jaggy i el grup català Imperial Jade oferiran dos concerts a la Basílica de
Santa Maria del Pi el diumenge 21 i dilluns 22 doctubre a les 20:00 amb el suport
del consolat suís i a benefici de la restauració de les campanes del Pi. El preu del
donatiu de lentrada és de 15.
Lexcepcionalitat daquest concert rau en que és la primera vegada que es
realitza al país la fusió entre una banda de rock, Imperial Jade, i el so de les
campanes. El format innovador daquest espectacle consistirà en la sincronització
de la banda de rock dins la basílica amb les campanes tocades des de dalt del
campanar per un altre equip de músics vinguts de Suïssa. Aquest segon grup
portarà el so de les campanes a dins de la basílica creant una mescla sorprenent.
Lencarregat daconseguir aquesta màgia musical serà Beat Jaggy, músic i
compositor suís.
Si voleu comprar entrades, podeu fer-ho a lentrada del temple de 10:00 a
18:00 o bé per internet a https://ja.cat/xUyu7
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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.
Plaça del Pi, 7
Per les gestions
DISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang 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.cat
de la Sang
www.basilicadelpi.cat
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