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Concert de l’ESCOLANIA de MONTSERRAT,
al CASINO de l’ALIANÇA del POBLENOU,
en motiu del seu 150è aniversari.
Divendres 21 de juny, a les 21:00 h, al Casino.

En la celebració del 150è Aniversari de l’Entitat del Casino l’Aliança del
Poblenou, tenim el goig de oferir-vos en directe: L'Escolania de Montserrat.
Aquest és el cor de nois, de veus blanques, del Monestir de Montserrat. Canta
diàriament (durant la salve i les vespres) a la Basílica, sovint amb una gran
afluència de pelegrins i visitants de tot el món. És una de les institucions
musicals més prestigioses i antigues d'Europa. Creada al segle XII a redós del
monestir benedictí dalt de la muntanya, com tantes altres al servei de les
comunitats i de les catedrals, dedicada al culte religiós, després de moltes
vicissituds i transformacions encara avui presta servei religiós al Santuari dedicat
a la Mare de Déu de Montserrat.
L'Escolania està formada per més de cinquanta nois, de nou a catorze anys,
procedents de tot Catalunya i també de la resta dels Països Catalans. Durant els

anys que estudien a Montserrat fan els darrers cursos de primària i els primers
de secundària, i també els estudis de música corresponents. Cada escolà
estudia dos instruments, el piano i un segon instrument a escollir, a més de
llenguatge musical, conjunt instrumental i, no cal dir, el cant coral, que
constitueix l'especialitat de l'Escolania.
Tot fent barri al Poblenou, i amb el bon veïnatge que hi tenim, felicitem molt
entranyablement el Casino de l’Aliança per aquests 150 anys de vida i per
aquesta molt bona pensada de tornar-nos a portar, un cop més, la nostra
estimada Escolania de Montserrat. Per molts anys i llarga vida!
Venda d’entrades anticipades a través de: atrapalo.com
(https://www.atrapalo.com/entradas/l-escolania-de-montserrat-enbarcelona_e4833706/) – Preus a partir dels 20,00.- €
O també, a la secretaria del teatre: de dilluns a divendres, de 18:30 h a 20:30 h.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Els mercedaris han tornat a la Mercè
Aquest any, en les nostres Catequesis d’Adults, hem treballat el tema de les presons i
hem pogut conèixer els mercedaris. També, en la nostra Sortida-Trobada de
Comunitat, el passat 12 de maig, vam poder visitar un dels bressols dels mercedaris:
el Santuari de Sant Ramon Nonat, a la Segarra. Ara, aquest estiu, per seguir amb el
tema, particularment podríem visitar la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, que
aquest any 2019 ha començat un procés d’activació patrimonial i posada en valor dels
seus elements historicoartístics. Aquest dissabte 25 de maig s’han inaugurat les
visites guiades a l’edifici, que són el nucli de la primera fase del desenvolupament
d’aquest projecte.
La iniciativa té una clara voluntat de dur a terme una proposta cultural que respongui
als valors de sostenibilitat, conservació i preservació del patrimoni, i pretén fer renéixer
l’interès dels barcelonins i barcelonines per un dels símbols de la ciutat. Les visites
guiades tenen com a objectiu redescobrir al públic la història que envolta el monument
i es realitzaran els matins dels dimecres i dissabtes durant tot l’any. L’itinerari
recorrerà l’interior del temple, la Capella del Descens i permetrà visitar espais que
normalment no estan oberts al públic.
Cicle de concerts d'orgue
Així, es podrà conèixer l’edifici des d’una perspectiva actualitzada. A més a més, les
nits dels caps de setmana d’estiu es duran a terme visites especials que culminaran
amb un concert d’orgue. De la mà de l’organista del temple, Hèctor Paris, es podran
escoltar -gairebé en privat- joies de la història de la música que evocaran els moments
més esplendorosos de la basílica. A finals de novembre passat la Basílica va
inaugurar el nou orgue, creat per l'organista Gerhard Grenzing i els membres del seu
taller. Un orgue que es va sufragar, en part, gràcies al micro-mecenatge popular a
través de l'apadrinament de tubs.

Les visites guiades i la gestió de les activitats culturals van a càrrec de ‘Riosta
Barcelona’. Una empresa especialitzada en recerca, gestió i difusió de patrimoni
històric i que actualment és responsable de la gestió cultural d’altres edificis
emblemàtics, com la Basílica de Santa Maria del Mar, la Basílica de Santa Maria del
Pi i l’antic monestir de Sant Pau del Camp.
Una història que va començar fa 800 anys
L’Orde de la Mare de Déu de la Mercè es va fundar l’any 1218 a la Catedral de
Barcelona a petició de Sant Pere Nolasc, un mercader barceloní dedicat a la
redempció de presoners. A la cerimònia van assistir-hi personalitats de l’alçada del rei
Jaume I, el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou i Sant Ramon de Penyafort.
El convent i l’església originals de l'Orde van ser construïts a mitjans del segle XIII, tot
i que van anar reformant-se al llarg de l’Edat Mitjana. L’església actual, però, va ser
iniciada l’any 1765, seguint el projecte de Josep Mas Dordal, un dels principals
arquitectes de la Catalunya barroca, que també va dissenyar el Palau Episcopal, el
Palau Moja i la parròquia de Sarrià. El seu projecte per a l’església de la Mercè va ser
especialment modernitzador ja que es va inspirar en recursos de la millor arquitectura
barroca italiana, com les pilastres d’ordre gegant i els murs curvilinis.
A més, en l’ornamentació de l’edifici, hi van treballar els millors escultors del moment,
entre els que cal destacar Carles Grau, Salvador Gurri i Pau Serra. Les obres es van
donar per acabades l’agost de 1775, quan es va tornar a portar la imatge de la Mare
de Déu al cambril de la nova església.
Tot i que el convent havia sobreviscut als aldarulls de la Guerra del Francès, amb la
desamortització de Mendizábal es va exclaustrar els mercedaris, i el convent es va
convertir en caserna de la Milícia Nacional. El 1846 aquella caserna esdevindria seu
de la Capitania General de Catalunya. Convertida en església parroquial, la mercè va
acollir, l’any 1870 el portal renaixentista de la desapareguda església de Sant Miquel,
que fins llavors es trobava al costat de l’Ajuntament. Poc després, el 1883, Agapit
Vallmitjana va començar a esculpir la tomba monumental del bisbe Urquinaona, que
encara es conserva al presbiteri de l’església.
En el context de l’Exposició Universal de Barcelona i per commemorar la coronació de
la Mare de Déu -l’any 1888- es va construir la gran cúpula del creuer de l’església,
d’estil neobarroc. El 1916, l’arquitecte Enric Sagnier i l’escultor Josep Llimona van
realitzar l’altar de la Sala del Descendiment. Dos anys després, per commemorar el
sisè centenari d’aquell descendiment de Maria a Barcelona, el Papa Benet XV va
atorgar a l’església el títol de Basílica Menor.
En començar la Guerra Civil l’església va ser incendiada, el que comportà la
destrucció de les tribunes i pintures de la nau central i de l’altar major. Van salvar-se,
però, la imatge gòtica i el sarcòfag de Santa Maria de Cervelló. Durant la Postguerra la
basílica va ser restaurada pels arquitectes Sagnier, Pallàs i Folguera, en diverses
campanyes. En aquella restauració es va col·locar una nova imatge de la Mare de

Déu sobre la cúpula i es va redecorar les voltes del presbiteri amb frescos del famós
pintor Josep Obiols.
Sigui com sigui, la relació dels barcelonins amb la basílica de la Mercè ha sigut
sempre molt estreta, com es pot veure en les celebracions de la Festa Major de la
ciutat. Cal remarcar també que, per bé que és un orde fundat a Barcelona i que, per
tant, està molt vinculat a la història de la Corona d’Aragó, els mercedaris van tenir una
gran expansió a França i a Itàlia, així com als territoris de l’Amèrica llatina. Des de
l’any passat els mercedaris han tornat a fer-se càrrec de la gestió pastoral d’aquesta
Basílica i de la seva comunitat.

Breu calendari per al mes de juny del 2019
Dissabte

1

CELEBRACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS,
Misses a les 12:00, les 13:00 i les 17:00 hores.

Diumenge

2

FESTA de l’ASCENSIÓ
- Trobada diocesana de seguiment del Pla Pastoral “Sortim!”, a la
Basílica de la Sagrada Família, a les 18:00 h
(sense recollir l’entrada prèvia, però amb aforament limitat).

Dimarts

4

PREGÀRIA, des de les 20:30 a les 21:00 h.

Dijous

6

Presentació del Projecte Oncolliga Poblenou, de voluntaris per
ajudar persones amb càncer i els seus familiars,
a les 19:30 h, al Casal de Barri (Rambla del Poblenou, 49)

Diumenge

9

FESTA de la PENTECOSTA

Dilluns

10

Festa civil (no religiosa) a Barcelona, missa a les 9:00 i les 20:00 h.

Divendres 14

Reunió del grup de PASTORAL de la SALUT, a les 17:00 h.

Diumenge 16

Festa de la SANTÍSSIMA TRINITAT
Missa FAMILIAR a les 11:30h preparada pel grup de CONFIRMACIÓ

Dilluns

17

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h.

Dimarts

18

PREGÀRIA, des de les 20:30 a les 21:00 h

Divendres 21

Concert de l’ESCOLANIA de MONTSERRAT,
al CASINO de l’ALIANÇA del POBLENOU,
en motiu del seu 150è aniversari, a les 21:00 h al Casino.

Diumenge 23

FESTA del CORPUS CHRISTI – El Cos i la Sang de Crist
Jornada de la CARITAT

Dilluns

24

FESTA de Sant JOAN BAPTISTA – Festa civil (no religiosa)
Misses a les 9:00 i les 20:00 h.

Dissabte

29

Festa dels apòstols Sant PERE i Sant PAU - Missa a les 20:00 h
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