Un nou any
Lluís Ramis, rector
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Fa cinc dies, dimecres passat, començàvem un nou
any, el 2020, i nosaltres els catòlics ho fèiem celebrant
una festa mariana, la de Maria, Mare de Déu.
Aquest títol no vol dir que ella hagi donat la natu
ralesa divina al seu fill, sinó que en estar unides les dues
naturaleses en Jesucrist la humana i la divina en el
que es coneix com a unió hipostàtica, en reconèixer que
és la que li dóna la naturalesa humana, podem dir que
és la Mare del qui és Déu, la Mare de Déu. Començar
lany encomanant-se a Maria és una bona manera de ferho, i més encara sent ella la nostra patrona, la que té una
cura especial de la nostra parròquia, de la nostra comu
nitat cristiana; però també cal fer altres coses de cara a
aquest nou any.

Un nou any és una nova oportunitat per a viure amb
sentit, amb plenitud. Desgraciadament hi ha molts mo
ments de la nostra vida en els quals perdem el temps,
però a més a més, pot ser que la nostra existència la
tinguem mal orientada. Hi ha moltes persones que donen
importància al que realment no en té i en canvi no fan
cas de les coses que veritablement són transcendents.
Aquesta equivocació humana
Avarícia,
el Bosch
sembla que està molt accentuada
en els nostres dies: hi ha molta
gent que té posat el seu cor de
manera privilegiada en els
diners o béns materials, en
el poder, en la fama (avui
dia molta gent la busca a

les xarxes socials), en el plaer
desordenat, en el culte al cos o a
la tecnologia,... i llavors es perden
les coses que realment valen la
pena. Precisament, la vinguda de
Jesús que estem celebrant aquests
dies del temps de Nadal ens re
corda que ell és la llum veritable
que ve al món a il·luminar a tots
els homes (a tots els éssers hu
mans), com diu sant Joan en el
pròleg del seu evangeli. El que cal és deixar-se il·luminar per ell, tenir
els ulls ben oberts, estar receptius.
El final dun any i linici dun de nou és una bona oportunitat per a
fer examen de consciència: què hem fet bé?; què no hem fet bé?; què hem
deixat de fer?; com hem orientat la nostra existència al llarg daquests
365 dies?; quins canvis hem dintroduir en la nostra vida de cara a aquest
nou any perquè realment sigui més reeixida, més plena de sentit?
I tot això ens ho hem de plantejar tant a nivell individual com a nivell
col·lectiu: familiar, en làmbit del lloc de treball, veïnal i social, de
parròquia,...
Aprofitem doncs aquesta nova oportunitat que Déu ens dóna, perquè
Ell és així de generós, sempre estarà esperant el nostre canvi, el nostre
retorn com el pare del fill pròdig, fins que arribi el moment de la trobada
cara a cara amb ell.
Com ens trobarà en aquell moment?
FELIÇ I BON ANY NOU 2020,
SOTA LAMOR DIVÍ I EL RECER DE LA MARE DE DÉU DEL PI!

Tal dia farà, tirant curt, ... 565 ... anys, que la festa
de lEpifania gaudia de gran popularitat al Pi
Ara que sacosta el dia de Reis, els més grans de la parròquia potser
recordareu encara la històrica disputa sobre la titularitat de la parròquia:
que si era Santa Maria dels Reis o Santa Maria del Pi, i que si la festa
era lAssumpció o lEpifania. Lassumpte va arribar fins a altes instàncies,
fins que al 1955, el nunci Antoniutti va decretar que la denominació
correcta era la de Santa Maria del Pi i que la festa patronal, des dantic,
havia estat la de Maria en la seva Assumpció als cels, però això no
sempre va estar tan clar.
La festa dels Reis va gaudir de gran popularitat a la nostra parròquia
des de temps immemorials. Els obrers ja expliquen al Llibre Negre de
lObra, lany 1455, que per la festa de lEpifania sempal·liava i es feia
més festa que per lAssumpció, i això era degut a que aquell dia els

consellers de la Ciutat venien a oir missa al Pi. De fet, els consellers
tradicionalment assistien a les principals esglésies de Barcelona durant
els dies destacats de la témpora de Nadal: a la Catedral per la Nativitat
del Senyor, a Santa Caterina per Sant Esteve, a Framenors per Sant Joan
Evangelista, a Santa Maria del Mar per la Circumcisió del Senyor i al Pi
per lEpifania.

Lantic retaule barroc

Anotació al Llibre Negre de lObra, 1455

Amb el temps i amb la sumptuositat de la celebració, la gent va
acabar pensant que la festa principal del Pi era la dels Reis, i a partir del
segle XVII comencen a trobar-se documents anomenant a la parròquia
Nostra Senyora dels Reis (vulgarment dita del Pi). Això es va potenciar
encara més amb la construcció del retaule barroc (millorat amb pintures
al 1806), en el que hi havia un gran quadre amb lAdoració dels Reis
damunt la imatge de la Mare de Déu, i altres dos més als laterals,
representant els Reis guiats per lEstrella i lentrevista amb Herodes.
Lofici de lEpifania era
molt sonat, amb música, capes i llums. Fins no fa gaire
encara es repartien als as
sistents tres candeles amb
cintes, que simbolitzaven als
tres reis. Igualment es deia
que a Barcelona, aquests,
baixaven a la nit des del Cel
pel campanar del Pi. De tot
plegat actualment només
queda la petita tradició que
vam recuperar fa poc de
posar el quadre de lEpifania
de Carreño de Miranda a
laltar durant la festa.
Bons Reis i feu bondat!
Albert Cortés

Horaris de celebracions
Diumenge 5 de gener
a la basílica, a les 20:00,
missa anticipada de la solemnitat de l´Epifania
Dilluns 6 de gener, Epifania
a la basílica, missa de 12:00 i de 13:00*
* en castellà

Rifa duna panera a benefici del Plat del Pobre
Com hem anat avisant en les misses, encara podeu comprar números de
la panera que un feligrès del Pi ens ha obsequiat per poder fer una mica de
calaix pel Plat del Pobre.
En el sorteig del dia 2 de gener no va haver-hi sort per a ningú, però encara
ho provarem en el sorteig del proper dimarts 7 de gener.

Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga
El dissabte 11 de gener podrem rememorar les antigues processons que es
celebraven a Barcelona les grans diades. Potser, la que més es recorda avui és
la que es va fer lany 1601 en motiu de la Canonització de Sant Raimon de
Penyafort. En aquells dies, les basíliques de Santa Maria del Pi i Santa Maria del
Mar eren les més populars de la ciutat. Molts cops, els entremesos de luna
participaven a les processons de laltra i a linversa, creant-se un fort vincle entre
les dues, sempre amb una certa rivalitat.
Des de fa anys, el dissabte posterior al 7 de gener, Festivitat de Sant Raimon
de Penyafort, surt el seguici duna de les dues esglésies, per acabar a laltra, on
té lloc el moment culminant de la tarda, el ball dels elements davant laltar.
Lacte sinicia al Fossar de les Moreres o de la plaça del Pi, depenent de si
acaba a Santa Maria del Pi (anys parells) o Santa Maria del Mar (anys senars).
Hi participen: els Gonfanons de les dues Basíliques, el Lleó de la Ciutat, el
Dofí del Casc Antic, la Mulassa de Barcelona, els quatre Gegants del Pi, la parella
de Gegants de Santa Maria del Mar i un convidat dhonor, tots acompanyats
per formacions musicals. Els Gegants que tanquen són els de la Basílica amfitriona
aquell any.
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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 administraDISSABTES
18:30 a la Capella de la Sang LOCALS PARROQUIALS tives relacionades amb els
sagraments, lhorari establert
20:00 a la Capella de la Sang Cardenal Casañas, 16
és el següent:
DIUMENGES
08002, Barcelona
dimarts de 10:00 a 11:00
12:00 a la Basílica
Tel. 93 318 47 43
(atenció telefònica) i dijous
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

