Darrers treballs dobra a
Santa Maria del Pi
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Des que a principis de 2016 inauguràvem la reforma
de lArxiu (vegeu el full Ahir, Avui, Demà n. 725 de
febrer de 2016) i des que al mes dabril de 2017 vam
donar per acabades les obres dimpermeabilització i
pavimentació de la coberta de lesglésia (vegeu lAAD
n. 745 de maig de 2017), han passat més de tres anys i
mig.
Aquestes dues que mencionem, potser son les obres
més notòries i rellevants que shan realitzat al Pi des que
entre 2007 i 2010 un acord entre la Generalitat de Cata
lunya i lArquebisbat de Barcelona va possibilitar la
realització dels treballs a lintradós de la nau i la
col·locació de la tela asfàltica a la coberta.
I des daquell gener de 2016 fins avui, els treballs i
intervencions al conjunt de les dependències parroquials
no han deixat de produir-se. Us en fem a continuació
un breu resum tot consultant les actes de les reunions
de la Comissió de Patrimoni, lactual Junta dObra si
volem emprar aquesta denominació amb més caràcter.
Una de les coses que més ens feia patir era el tema
elèctric. Per això, a mitjan 2016, vam enllestir el canvi
del quadre elèctric que hi havia a la sagristia i que era
del tot obsolet i mancat de les mesures de seguretat i
normativa més elementals. Ara, el nou quadre elèctric
general de la basílica, és al passadís que hi ha darrere el
presbiteri i està adaptat a normativa i preparat per anarhi incorporant noves línies individuals de cada capella
a mesura que aquestes es puguin anar fent.
Un altre assumpte duna certa urgència, doncs a
cada episodi de pluja forta el teatre sinundava, era la
impermeabilització de la coberta del teatre, que es va

fer damunt la mateixa existent. Al
teatre també shi va fer un nou
entarimat de la caixa escènica,
doncs lantic, dels anys 60 del segle
passat, ja feia temps que demanava
un recanvi.
També va caldre fer la impermeabilització de dos terrats de
la casa rectoral, retirant els rajols
antics, posant-hi material aïllant
i fent una nova coberta ceràmica.
Al terrat del cosidor també shi ha fet una important intervenció,
canviant algunes bigues que estaven en molt mal estat i aplicant pintura
impermeabilitzant a lexterior. Aquesta obra està una mica encallada per
una qüestió de permisos de patrimoni, doncs la solució que ens demanen
per amagar unes canals de conducció de línies elèctriques és, a més de
poc viable, dun preu molt elevat. Estem en negociacions per veure de
trobar-hi una solució a mig camí.
Moltes de les actuacions mencionades potser no les heu percebut
perquè shan fet a indrets fora dels llocs habituals de pas, però el que
segur que si heu pogut apreciar és el cancell de vidre a lentrada de la
Capella de de la Sang. Insonoritzar el nostre principal espai de recolliment
i pregària ens va semblar que era prou important.
Estem també a punt dacabar una ampliació de les dependències
de lArxiu damunt la capella de Sant Miquel. Shi accedeix directament
des de lArxiu i ha calgut sanejar lespai, obrir-hi una nova finestra, ferhi una mínima instal·lació elèctrica, posar-hi aïllament al sostre i tornar
a col·locar les teules originals.
El pis de la vicaria també sha remodelat completament, doncs
necessitava una posada al dia. Shan fet nous banys, cuina, nous finestrals
al carrer del cardenal Casañas, paviment, i les instal·lacions elèctriques,
de gas i de calefacció a més de la pintura.
Actualment estem treballant en un nou bany adaptat just al davant
dels lavabos que hi ha a la sortida al jardí. Quan aquest bany estigui
enllestit, es remodelaran els actualment existents, amb materials moderns
i passarem dels dos vàters de que disposem ara a tenir-ne quatre i més
funcionals.
Aquestes obres que us acabem de relacionar son les de més enverga
dura que hem fet en els darrers temps, però hi ha altres actuacions que
shan hagut danar fent i que no caben en aquest full. Casa nostra, extensa
i centenària com és, necessita constantment dactuacions i és responsabilitat
i voluntat de les comissions de patrimoni i deconomia, vetllar pel seu
correcte manteniment.
Manel Grau

Tal dia farà ... 566
. ... anys.
La consagració de lesglésia del Pi i la festa de Sant Joan

Retaule dels Sants Joans

Inscripció de la consagració

Hem passat dues setma
nes amb dates molt sucoses
per parlar defemèrides: el 17
de juny es celebra la consagració de lesglésia del Pi,
feta pel bisbe de Terranova
(Sardenya) Fra Llorens Sco
pulart lany 1453, és a dir fa
566 anys, tal i com consta en
una inscripció epigràfica que
trobareu al portal de lAve
Maria, sota lorgue, a la part
dreta. És una data fàcil de re
cordar, perquè aquell mateix any va caure la ciutat de Constantinoble a mans
dels turcs, només unes setmanes abans de la consagració del Pi, fet que suposà
un punt i apart en la història universal.
Dilluns passat també vam
celebrar la festa de Sant Joan,
una advocació de la que sen
té coneixement al Pi des del
segle XIII, i que ocupava lac
tual capella de Santa Joaquima
de Vedruna des del moment
en que es va construir lesglésia
gòtica. Prova daquesta antiga
advocació en son les tres taules
que es conserven al Museu del
Pi de lantic retaule dels Sants
Joans, que ocupava aquella
capella fins a principis del
segle XX. La festa de Sant Joan era, a més, una data que es prenia sovint com a
referència per a pagar o cobrar rendes, de manera semblant al Nadal

Albert Cortés

LAssociació dAmigues i Amics del Campanar del Pi
i la restauració de les campanes
LAssociació dAmigues i Amics del Campanar de Santa Maria del Pi té
com a un dels objectius la restauració i salvaguarda de les campanes del nostre
campanar, les quals representen un dels conjunts patrimonials i històrics més
importants de la ciutat de Barcelona. El nostre compromís inclou a més, lestudi
i divulgació de les campanes com a instrument musical així com de les tècniques
i els usos tradicionals de les campanes a casa nostra.
El manteniment i la restauració de les campanes requereix un esforç econòmic
important que cal invertir ràpidament, ja que donat lestat actual dels nostres
campanars, si no es fa, en pocs anys podem perdre per sempre aquest tresor del

Campana Vicenta, condemnada per la intervenció de 1989-1991

nostre patrimoni per sempre.
Per això demanem la vostra col·laboració en el salvament de les campanes
del Pi, que de ben segur contribuirà a preservar una part molt important del
patrimoni cultural català, un patrimoni que avui encara és poc conegut però
que val la pena conservar pels seu interès antropològic i cultural.
Es pot ajudar de moltes maneres, des de fer-se soci de la nostra associació
a participar com a mecenes en les properes campanyes econòmiques.
En aquest sentit la propera intervenció serà la restauració de la campana
Vicenta, una de les esquelles xiques fosa pel fonedor Joan Andreu lany 1705
la qual va tocar a sometent durant el setge de 1714 i que va ser condemnada
lany 1991 en una restauració desafortunada. Volem tornar-li la veu recuperant
el toc català que va tenir fins a la Guerra Civil. Aquesta intervenció, que a més
proporcionarà molta informació sobre les tècniques i la forma de tocar del segle
XVIII, està pressupostada en uns
7.000 , els quals esperem poder
aconseguir amb la vostra ajuda.
Finalment us comuniquem que
podeu adquirir samarretes dels
campaners al cancell de la Basílica i
al preu de 20. Els diners seran de
dicats íntegrament a la restauració
de les campanes i al manteniment
de lAssociació dels Campaners.
Pels que es vulguin fer socis de
lassociació el nostre mail de contacte
és campanespi@gmail.com I pels que
vulguin fer aportacions econòmiques
ho podeu fer al nostre compte co
rrent: ES84 1491 0001 2230 0010 6209
de Triodos Bank, deixant constància
del vostre nom i cognoms. Daquesta
manera podrem comptar-vos com a
mecenes i convidar-vos a participar
en les accions i activitats que lAssociació dugui a terme.
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
despatx.santamariadelpi@gmail.com
DIES FEINERS
19:00 a la Capella de la Sang

