La riquesa dels Evangelis durant
els dies de Nadal
Gaietà de Casacuberta, rector

AHIR,
AVUI,
DEMÀ

1. Durant la Santa Nit de la missa vespertina de
Nadal, vam escoltar el que van haver de fer Maria i Josep:
deixar la seva casa de Galilea perquè el governador de
Síria obeïa Cèsar August, que volia saber el poder del
seu Imperi.
Imaginem una dona, Maria,
que ha de fer molts quilòmetres
esperant un fill que ja està a punt
dinfantar. LInfant, el fill de
Maria i de Josep, neix fora de
casa seva, com també neixen
molts nadons avui, a prop nos
tre, i tantes dones embarassades
o amb fills que viatgen quilòmetres i quilòmetres per arribar
a una terra on viure millor. Molts
dells moren en els nostres mars.

Adoració dels pastors del Greco, 1605

Aquest temps de Nadal tan bonic, que passem amb les
nostres famílies (els que poden), és temps dalegria, però amb
Evangelis que també ens parlen de dolor.

2. A la Missa de lAlba veiem com els qui viuen al
ras, els pastors, els més pobres, són els primers a veure
lInfant, Maria i Josep.
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Lapidació de Sant Esteve, al MNAC

3. El dia després de Nadal, lEsglésia ens presenta
un dels set diaques, Esteve. Ple de lEsperit Sant, seguint
a Jesús, és el primer màrtir.

Matança dels Innocents, Guido Reni, 1610

4. El 28 de desembre, lEsglésia ens
segueix parlant de màrtirs. En aquest cas
els Sants Innocents, perquè com que Herodes
vol ser lúnic rei dels jueus ordena matar
tots els nens de menys de dos anys els
innocents, tant de Betlem com de tots els
seus dominis. Llavors, Maria i Josep han de
marxar a terres paganes, Egipte, on es
queden fins la mort dHerodes. Tornem a
trobar un paral·lelisme amb lara i aquí:
fugen molt lluny i viuen com tantes persones
aquí, que es troben amb la dura experiència
de marxar i viure com a immigrants.
Avui, un partit polític vol expulsar 52.000 persones sense papers.
Pensem també en el que està passant a Estats Units, amb laixecament
duns murs per evitar que els pobres de lAmèrica Llatina visquin millor.
5. El primer dia de lany celebrem solemnement
Maria Mare de Déu. És la nostra festa, la de la
nostra parròquia: Maria, Mare de Déu del Pi.
LEvangeli que vam llegir ens parla dels
pastors quan van a veure lInfant i els seus pares.
És el dia de Maria, que conserva aquests records
en el seu interior i els medita. Maria ens ensenya
a pregar per tota la nostra vida.
6. El dia de lEpifania (els Reis) és molt important per lOrient cristià,
que celebra el Nadal aquest dia. Celebrem que uns savis homes que
tenien coneixements dastronomia, van veure un senyal al cel en forma
destrella que es movia i la van seguir fins a Betlem, on van trobar lInfant
amb els seus pares. La primera vegada que apareixen en els Evangelis
de la infància, els Reis són pagans (Pau també rebia els cristians i pagans
que volien convertir-se al cristianisme). De tornada, els Reis marxen per
un altre camí per por dHerodes.
7. Tot aquest temps acaba amb el Baptisme de Jesús, batejat per Sant
Joan Baptista. Jesús rep el baptisme com una persona més, posant-se a
la cua com la resta del poble. En sortir de laigua, Jesús prega, i ple de
lEsperit Sant escolta el que li diu el Pare: Ets el meu Fill, el meu estimat,
en tu mhe complagut. És el que escoltava Jesús en la seva pregària,
abans de començar a predicar el que el Pare li demanava.
Conclusió: Aquests Evangelis són una part duna cosa molt més gran.
Els exemples ens serveixen per a il·lustrar que, en tots els moments,
sempre hi ha una part de dolor i una de joia. La Paraula del Senyor és el
resultat genial duna actuació del missatge de Jesús i del missatge sobre
Jesús, sempre antic, sempre nou, capaç en tot temps de donar sentit i
felicitat als éssers humans.

Festes de Beatificació de Josep Oriol.
Barcelona 1807. La Gran Festa. Art, música i cultura popular,
entorn de la beatificació del Dr. Josep Oriol.
Del 24 de gener al 24 de març de 2018.
Us presentem el cicle dactes a lentorn de la primera interpretació en època
contemporània de lOratori que lorganista i compositor català Carles Baguer i
Mariner (1768-1808) va compondre per encàrrec de la Basílica de Santa Maria
del Pi lany 1807. Coincideix, la interpretació de loratori, amb el final dels actes
del 250è. aniversari del naixement del compositor.
El cicle inclourà un seguit dactivitats relacionades amb la figura del Dr.
Josep Oriol i Bogunyà (1650-1702) prevere beneficiat del Pi, que va ser beatificat
a Roma lany anterior.
A més de la interpretació de loratori com a acte central, es programa una
sèrie de concerts, diferents conferències, una exposició, la presentació de ledició
crítica de loratori i unes jornades científiques.
Les festes de beatificació de Josep Oriol, celebrades lestiu de 1807 van
esdevenir un esclat de joia a tota la ciutat, abocant-se a celebrar la beatificació
del seu conciutadà amb un gran desplegament de medis. Actes cultes i populars
es van anar succeint a partir del dia 6 de juny fins al final del mes, en els que
hi va participar amb entusiasme la població, des de lenramada i guarniment
dels carrers fins als esdeveniments musicals composats per la ocasió, sense
oblidar la gran quantitat de creacions artístiques del millors pintors, escultors
i gravadors del moment.
Sovint sha comparat aquesta Gran Festa de 1807 amb les Olimpíades de
Barcelona de lany 1992 pel desplegament que van suposar de mitjans, la
implicació de la ciutadania i la vivència daquell moment com una petita edat
dor de la cultura barcelonina, malauradament estroncada per la Guerra del
Francès (1808-1814).
En aquest ambient cultural destaca la producció musical composada a lentorn
de la festa, entre la qual la música de Carles Baguer és, potser, la més interessant
i el seu oratori, un punt culminant de la producció musical catalana.
Podeu consultar el calendari complert del cicle a la pàgina web de lArxiu
Parroquial de Santa Maria del Pi: http://www.apsmp.cat

Concert de música del renaixement a càrrec d'estudiants
del departament de Música Antiga de l'ESMUC

Aquest diumenge 13 de gener, a les 11:00 i a la Capella de la Sang, els alumnes
de lESMUC dirigits per Lluís Coll, interpretaran Terpsichore, de Michael Praetorius (1612), un recull de danses franceses del Renaixement i també uns Versos
i Xirimies conservats a lArxiu del Pi.

Cicle de cinema transcendental
El proper dilluns 14 de gener es projectarà a la cripta i a
les 19:30 la cinquena pel·lícula del nostre Cicle de cinema
transcendental. En aquesta ocasió el film que projectarem
és Il vangelo secondo Matteo, de Pier Paolo Pasolini.
Presentarà la pel·lícula en Joan Sardà i en acabar, farem el
col·loqui.

Presentació del cicle «Barcelona 1807. La gran festa»
El proper dijous, 17 de gener a les 19:30 i a la Basílica de Santa Maria del Pi,
farem la presentació del cicle «Barcelona 1807. La gran festa». Us hi esperem!

Interpretació de loratori
El regreso (1807)
El dijous, 24 de gener a les 20:00, com a inici del
cicle «Barcelona 1807. La gran festa» sinterpretarà
loratori El regreso (1807), que Carles Baguer i Mariner
(1768-1808) va compondre per encàrrec de la Basílica
de Santa Maria del Pi lany 1807.
Sota la direcció dEdmon Colomer, el conjunt
d'estudiants del Departament de Música Antiga de
lESMUC interpretarà per primer cop en època
contemporània aquest oratori composat a l'entorn
de les festes de beatificació del Dr. Josep Oriol
Lloc: Basílica de Santa Maria del Pi.
Entrada lliure.
Si voleu estar informats de totes les activitats que es fan a Santa Maria del Pi,
subscriviu-vos al nostre butlletí electrònic a www.basilicadelpi.cat

Horari
de misses

On som?
BASÍLICA
Plaça del Pi, 7

Despatx parroquial

El despatx parroquial és
lindret dacollida de la
parròquia on us atendrem a
SAGRISTIA I DESPATX 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
dimarts de 10:00 a 11:00
12:00 a la Capella de la Sang Tel. 93 318 47 43
(atenció telefònica) i dimecres
13:00 (en castellà) a la Capella info@basilicadelpi.cat
de 18:00 a 20:00.
de la Sang
www.basilicadelpi.cat
info@basilicadelpi.cat
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

