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JORDI 
BONET 
ENS VA 
DEIXAR 
EL 20-6-2022, 
PERÒ EL  
SEU RECORD 
ES FA PRESENT

  
Jordi Boneti i Armengol fou  l’arquitecte del complex 

parroquial de Sant Medir des dels inicis de la parròquia 
fins a mitjans dels anys seixanta.
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Les Cotxeres s'omplen d'esportistes i 
clubs de tots els barris del districte per 
celebrar la 19a Festa de l’Esport de Sants 
Montjuïc 

La festa posa punt final a la temporada dels 
clubs del districte, i reconeix els mèrits col-
lectius i individuals que han assolit els prop de 
seixanta premiats. 

La  XIX Festa de l’Esport de Sants Mont-
juïc  es va celebrar dimarts a l’auditori de 
les  Cotxeres de Sants  amb més de 300 as-
sistents. Aquesta trobada, organitzada per 
Sants 3 Ràdio  i  EL3.CAT, posa punt final a 
la  temporada esportiva  de tots els clubs i 
entitats del districte i reconeix els mèrits 
col·lectius i esportius que s’han assolit, amb 
gairebé una seixantena de premiats. 

29 de juny, el3.cat

19A FESTA DE L’ESPORT 
DE SANTS MONTJUÏC  
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En Jordi Bonet explicava que l’amistat de 
Mn. Amadeu Oller amb la família Bonet venia 
de Santa Madrona on el seu pare havia fet 
d’arquitecte i Mn. Amadeu n’era l’organista. 

El primer encàrrec que va fer a Sant Medir 
va ser adaptar una casa que era una vaqueria i 
convertir-la en la Parròquia. 

A partir del 1953, la parròquia, per afrontar 
el problema de l’habitatge que patia la Bordeta, 
va buscar el suport de l’Obra benèfica de 
«Viviendas del Congreso» i en Jordi Bonet va 
ser l’arquitecte responsable de la construcció 
dels habitatges del carrer les Panes, ara 
Amadeu Oller, del carrer Viladecans, la nova 
escola Sant Medir,el teatre i la Sala Nova. 

En la construcció de l’església Jordi 
Bonet, que era un gran admirador d’Antoni 
Gaudí, decidí aplicar l’arquitectura gaudi- 
niana i així fer unes formes inclinades sobre si 
mateixes de manera que la gent que visquès  
als pisos amb vista al pati interior no es trobès 
amb les parets rectes de l’església enganxades 
als balcons i finestres. Es col·locà la primera 
pedra de la nova església el 9-3-1958 pel nou 
rector Mn. Josep Mª Vidal i Aunós i el 4-9-1960 
es beneí la nova església. 

A principis dels anys seixanta, el problema 
de l’habitatge continuava viu al barri de la 
Bordeta i es va formar una comissió per 
construir-hi amb el suport de la parròquia i amb 
l’ajut de Mn. Vidal. Es va edificar el bloc de pisos 
que hi ha entre els carrers Jocs Florals  
i Olzinelles i també en aquest moment es va 
demanar a Jordi Bonet que es fes càrrec  
de l’obra. 

La vinculació d’en Jordi Bonet amb Sant 
Medir i la Bordeta va continuar, i el 5 de 
setembre del 2019, aquest juntament amb 
Òscar Dalmau varen fer el pregó de la Festa 
Major des de la balconada de la Parròquia. 

Gràcies Jordi Bonet per la petjada que has 
deixat a Sant Medir. 

Pepita Plana

segueix de la pàg. 1

EN RECORD DE 
JORDI BONET I ARMENGOL
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Visita de Jordi Bonet a Sant Medir el setembre de 
2019 amb motiu de la Festa Major de la Bordeta.



 

 

 

 

 

 

 
 

El dimecres dia 29 de juny de 2022, diada de 
Sant Pere, al pati de l’escola Sant Medir es va 
celebrar la 58a Festa de Lliurament del Premi 
de Poesia Amadeu Oller per a Poetes Inèdits. 

L’Eduard Olesti, del barri de Sant Antoni i 
nascut un setze de setembre de 1995, ha estat 
el poeta guardonat en aquesta cinquanta-
vuitena edició, amb el llibre Sarcop, editat per 
edicions Galerada de la col·lecció Eixarms. 
Aquest, el seu primer poemari, el va escriure 
mentre vivia a la Rambla, entre el KFC, la 
guàrdia urbana, la vida del Raval i les botigues 
de souvenirs. Ha escrit en diferents revistes 
com BRANCA, The post-traumàtic i Khaleido. 
L’Eduard va estudiar filologia hispànica a la UB 
i direcció i dramatúrgia a l’Institut del Teatre. 

Dins del món teatral forma part de Trashèdia 
AP-7, companyia resident a la Nau Ivanow, 
seleccionada a la beca Despertalab 2022 amb 
l’espectacle “No tenia ni idea de què és el 
teatre”, “Rentadora gira mundial” i moltes perfor- 
mances a l’espai públic. És membre del Col-
lectiu Bord. Ha guanyat el premi Ses Salines pel 

text dramàtic “El recel dels núvols” (2021) i ha 
codirigit “El congrés de l’acomodació” (2021). 

Ens podem preguntar el perquè del nom 
“Sarcop”, doncs bé, és el nom d’una crema que 
conté permetrina, una substància antiparasitària 
contra el Sarcoptes scabiei o àcar de la sarna. 

Com diu el mateix autor en l'entrevista feta 
previ a l’acte: «Jo em considero afortunat ja que 
he viscut en una família on sempre s’ha cultivat 
molt la sensibilitat artística, la meva família m'ha 
fet llegir, veure teatre, anar a mu seus… i això 
indica que la sensibilitat artística és una qüestió 
d'educació». També ens explica que tot i ser el 
seu primer llibre de poesia, des d’adolescent 
escrivia en llibretes «temes cursis, repel·lents, 
entranyables... fins ara no havia trobat un estil, 
un lloc on trobar-me còmode amb allò que 
escrivia». A la pregunta referent al títol del 
poemari explica que hi ha dos ves sants, una 
primera en el tema sanitari de la sarna, relacionat 
amb l’epidèmia viscuda (de la COVID) que ens 
afecta a tots, a tota la joventut i que no hi ha 
elements farmacològics eficients. D’altra part hi 
ha una vessant més poètica ja que el Sarcop és 
una crema que és un verí i és un verí que cura... 
aquest símil li semblava bonic en aquesta doble 
vessant de dolor i del plaer que te un rerefons 
poètic i que li sembla que això és la poesia. Amb 
la frase «I cada cop que sona un mòbil un infant 
esdevé orfe» del poema Pietat dels diumenges: 
migdiada, ell diu que està relacionat amb la 
impassibilitat amb que veiem el dolor aliè… 
sentim més els copets del mòbil a la butxaca que 
el dolor del dia a dia de l’altri. 
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58È PREMI AMADEU OLLER
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En Francesc Mir, una edició més va anar 
desgranant l’acte com qui ho fa amb una ma- 
grana, gra a gra de forma excel·lent. Va fer 
esment de la figura d’un dels impulsors del 
premi Mn. Vidal i Aunós de qui es celebrà el 
centenari del naixement i va manifestar un molt 
sentit agraïment envers Mn. Josep Bigordà que 
en aquesta edició no ens va poder acompanyar. 

Maria Isabel Pijoan i Picas, escriptora i 
secretària del Jurat del premi, va fer la inter- 
venció amb el parlament: «Pius Morera i Prat, 
poeta i activista cultural» narrant tota la trajec-
tòria de la vida cultural d’en Pius Morera, que va 
ser secretari del premi durant més de 20 anys. 

Seguidament en David Castillo, president 
del jurat, va llegir el veredicte i donà pas a  
l’Eduard Olesti, que ens va delectar amb les 
seves paraules i alguns dels seus poemes. 

Vam comptar amb la presència del Sr. Marc 
Serra regidor del districte de Sants-Montjuïc de 
l’Ajuntament de Barcelona, de la Sra. Lluïsa 
Erill presidenta del Secretariat d’Entitats de 
Sants, Hostafrancs i La Bordeta, de la Sra. 
Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes de la Generalitat, del Sr. Lluís 
Duran, històriador i vocal d’Omnium, del Sr. 
Andreu Felip i del Sr. Jordi Martí, entre d’altres 
personalitats del món polític i sociocultural.

L’espai musical va anar a càrrec d’en Genís 
Barcons i la seva guitarra.  

En Cesc recalca l'agraïment a l’escola Sant 
Medir per obrir-nos les portes. 

L’acte va estar marcat, en aquesta edició, per 
una completa i absoluta normalitat tret d’alguna 
mascareta encara necessària i també l’absència 
provocada per la nova variant COVID.    

Va cloure els parlaments de la festa Mn. 
Enric Subirà, ànima i pilar del premi Amadeu 
Oller per a joves poetes inèdits fent palesa la 
situació sanitària, política i com no cultural i 
lingüística de nostre país! 

Tot un esdeveniment amb un ambient 
agradable i distés amb el retrobament de veïns 
i veïnes de la bordeta ansiosos de tornar a viure 
la gran festa cultural i poètica de la parròquia 
del barri, entre els quals vàrem gaudir de la 
presencia de la filla i el net del Sr. Antoni 
Fortuny, secretari de la comissió del premi 
durant una pila d’anys!! 

I aquest any, de nou, un final de festa amb 
coca, cava i animada conversa entre conveïnes. 

Fins l’any que bé si Déu vol !! 
 

Maria Montané 

Comissió Organitzadora Premi Amadeu Oller 



Una vegada més, el 8 de 
juny, a la nostra comunitat de 
Sant Medir vam gaudir de la pre-
sència i les paraules de l’emi- 
nent teòleg granadí J. M. Castillo. 

Hi havia expectació i després 
que l’Enric Subirà el presentés 
amb l’entusiasme que el carac-
teritza, el conferenciant va co- 
mençar, esglaiant-nos una mica 
amb les seves paraules: La 
religió està en declivi, i jo, 
d’alguna manera, me n’ale-
gro… El José M. és un gran 
conferenciant, té unes magní-
fiques dots oratòries: parla clar i emfatitza molt 
les paraules, fa afirmacions rotundes i pro- 
vocatives que reforça apujant el volum de la 
veu, i després deixa uns segons que el silenci 
absolut recreï, en la ment de l’oient, la idea que 
vol introduir... i, és clar, és molt convincent. 

Castillo creu que l’Església viu enmig 
d’una gran, “enorme” contradicció, contra-
dicció –ja ho intuíem– entre la religió i 
l’Evangeli; ha volgut fer una fusió (confusió) 
entre els dos, religió i Evangeli, però són 
realitats contradictòries.  

Els evangelis són relats, no teories ni idees;  
Què signifiquen aquests fets dels relats evan-
gèlics? Hi ha un fet que es repeteix: l’en- 
frontament entre Jesús i els dirigents religiosos 
del seu temps des de l’inici de la seva pre-
dicació fins que els sacerdots, fariseus i mestres 
de la llei decideixen matar-lo. És un conflicte 
amb els dirigents religiosos, no polítics. 

La religió i l’Evangeli s’enfronten: la religió 
centre el creient en ell mateix (la meva 
consciencia, la meva salvació...); l’evangeli en 
canvi, centra Jesús en el que necessiten, les 
dones, que sempre l’acompanyen; el seu 
missatge té en compte sempre les persones i 
les seves dificultats. Deia Jesús que abans 
d’acostar-nos a l’altar, miréssim de solucionar els 
problemes amb “l’altre”, posant el centre en les 
persones que ens envolten. Religió i Evangeli 
són dinamismes oposats. Segons el teòleg, 
l’església ens fa creure que té més importància 
la religió, centrar-se en un mateix, que l’evangeli, 
que ens demana centrar-nos en els altres. 

Jesús només deia: SEGUEIX-ME, sense fer 
preguntes, no volia saber l’origen o les actituds 
anteriors. I el seguien. 

Castillo, creu que s’ha fal-
sificat a Déu: els pilars que 
sostenen la religió són el poder i 
els diners. 

Però Déu en encarnar-se en 
Jesús, en humanitzar-se no ens 
diu res d’això: Déu és trans-
cendent, va més enllà del que 
pot arribar la ment humana: 
quan l’imaginem, només fem 
un muntatge mental, el con-
vertim en un objecte mental. 

Després va citar Paul Ri-
coeur, el filòsof, que deia: “quan 

el que és trancendent entra dins nostre, ja no 
es diu Déu, és un objecte humà”. 

Déu s’humanitza en Jesús, el seu fill; Déu 
està en un ésser humà”. 

Per reforçar aquesta idea, Castillo compara 
els quatre evangelis: en l’únic que no apareix 
l’Eucaristia, és en el de Joan. 

En aquest, Jesús ens dóna un manament  
nou: “ESTIMEU-VOS ELS UNS ALS ALTRES 
COM JO US HE ESTIMAT. EN AIXÒ 
CONEIXERAN QUE SOU ELS MEUS 
DEIXEBLES”.  

Estimar-nos els uns als altres, en totes les 
circumstàncies: Allà està Déu. Déu es fon i es 
confon amb la Humanitat. 

El declivi de la Religió en obliga a prendre 
seriosament l’Evangeli: les diòcesis haurien de 
ser petites, amb igualtat entre les persones, 
entre homes i dones. 

S’ha de renovar la Teologia, la Litúrgia, les 
relacions humanes a l’Església buscant la 
igualtat, donar protagonisme als laics, sense 
establir diferències, tal com feia Jesús. 

Al final de la conferència, se li va fer entrega 
d’un volum, recopilació d’unes homilies del Pare 
Llunell, que s’havien fet a S. Felip Neri seguint 
el mestratge de José M. Castillo. Ell va estar 
agraït i emocionat. 

Ens va arribar molt endins la seva presencia, 
les seves idees exposades tan clarament i el 
caliu personal que dóna amb la seva palesa 
humanitat. ¡Gracias, José M., hasta siempre! 

Fátima Fortuny 
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CÀNTIC PELS INNOCENTS MORTS A MELILLA

Càntic pels innocents morts a Melilla que 
tenen la sang vermella com els seus botxins  

PUNT.- Centenars de morts i greument ferits 
a Melilla, famèlics i desarmats, que són 
innocents i tenen la sang vermella com els seus 
botxins. “Botxí: Persona que executa les penes 
de mort i altres penes corporals. Persona que 
castiga sense pietat, que tortura, turmenta, fa 
sofrir algú” (Diccionari de la llengua catalana). 

CONTRAPUNTS.- Mossèn Xavier Morlans, 
de la parròquia de Santa Anna, de Barcelona, 
constituïda en hospital de campanya, ha 
confeccionat davant aquest massacre el càntic 
“Nador-Melilla: No podem callar” amb la música 
de “Que la pau ens acompanyi” de Woody 
Guthrie (1912/1967).

“Tant si venen d’Ucraïna / com si venen del 
Sudan / res d’això no ens amoïna / per nosaltres 
són germans” 

“Si uns fugen de la guerra / d’altres fugen de 
la fam / diem ‘no!’ a les fronteres / i els hi obrim 
les nostres mans” 

“Tant si tens la pell ben negra / com si ets de 
color groc / tots tenim la sang vermella / i un 
batec ben fort al cor” 

“Van provant de mica en mica / quantes 
morts aguantarem / ja han omplert fins dalt la 
pica / amb la sang dels innocents” 

“Cantarem un dia i altre / fins que ja no 
tinguem veu: / som germans els uns dels altres 
/ som per sempre fills de Déu”. 

Oriol Domingo. Avanguarda.cat, 29-6-2022

EL GRUP DE DRETS HUMANS DE 
LA PARRÒQUIA DE SANT MEDIR 
DE BARCELONA  

DENUNCIEM la brutal repressió exer-
cida contra migrants subsaharians quan 
van intentar assaltar la tanca de Melilla, el 
passat divendres 24 de juny. 

Pretenien entrar a l’estat Espanyol fugint 
de la fam i la misèria i van ser maltractats 
brutalment per les forces de seguretat 
espanyoles i la gendarmeria marroquina. 
Imatges cruels de pallisses i agressions de 
tota mena, cossos amunte-gats que encara 
rebien cops quan ja eren a terra. El nombre 

de ciutadans africans morts i ferits es va 
actualitzant segons informacions facilitades 
a una banda o altra de la frontera. 

DENUNCIEM l’actitud del Govern espa-
nyol i alhora la de la Unió Europea que en 
un principi va aplaudir la seva actitud. 

EXIGIM responsabilitats a qui pertoqui, 
revisió de les polítiques de migració, el res-
pecte als Drets Humans i una investigació 
a fons dels fets. 

 

Barcelona, juny de 2022 



Aquest final de curs havia de ser especial, 
després d’un curs, també especial, ple de 
vivències amb la cloenda del 65è aniversari de 
la Coral al Palau de la Música Catalana. 

Així, de sobte, ens vàrem trobar amb un final 
de curs, ple de trobades, de música, de 
concerts, de festa, de tradicions i, sobretot, de 
fer convivència i família coral entre tots, que 
més enllà de cantar i viure la música, és el que 
ens fa feliços. Us ho expliquem tot seguit... 

 

Final de curs de la Coral Sant Medir! 

El passat 19 de juny la Coral Sant Medir vam 
celebrar el nostre final de curs al Casinet 
d’Hostafrancs. 

Després d’un curs tan ple d’activitats, de 
tornar a poder cantar junts encara que amb 
mascareta, de culminar el nostre 65è aniversari 
amb el gran concert al Palau de la Música 
Catalana el 13 de març, ens mereixíem una 
trobada distesa i de relaxament acompanyats 
dels nostres familiars i amics, a l’aire lliure. 

Per això, tot i alguns problemes de so, vam 
gaudir d’un concert on vam recordar i cantar 
moltes de les cançons del Palau, des dels més 
petits que van iniciar el concert amb els Tres 
Tambors fins al Cor d’Adults amb peces del 
Gloria de Vivaldi. Sense oblidar el cor de Joves, 
el de Mares i Pares i els grups de claqué i de 
percussió corporal. Vam acabar el concert 
cantant tots junts, activitat que tant ens agrada!, 
el Cànon de la Pau, la Balanguera i Imagine. 

Ah!, i després del concert hi va haver dues 
grans sorpreses. Una de molt fresca que va ser 
molt ben rebuda: orxata per a tothom! I una altra 
de commovedora i emocionant: vam posar a la 

venda un bonic pendrive personalitzat amb un 
vídeo professional del Concert del Palau! 

L’Acord de Veus, el programa de ràdio de la 
Coral que s’emet a Sants 3 ràdio els diumenges 
a les 10:30, recull en la seva emissió del 26 de 
juny, una completa i emotiva crònica d’aquest 
final de curs, amb entrevistes a protagonistes 
de l’acte.  

Marta Tort 

 

I al final d’agost teniu casal musical! 
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Conferències  

Reunions veïnals 
Ball per a persones  

amb autonomia limitada 
Aula Oberta de la BordetaConstitució, 17 - Tel. 93 421 65 27



Els Blauets, nins i nines 
i els seus monitors, unes 50 
persones en total, de l’Es- 
colania de Lluc de Ma-
llorca, van arribar el 21 de 
juny amb ganes de viure i 
conviure uns dies amb la 
Coral Sant Medir. 

Van ser dies molt in- 
tensos, plens d’activitat i 
convivència.  

Des d’anar a dinar al 
Mercat de Sants, fins a  
participar en activitats com 
el Symphony de Caixa 
Forum, o anar al Museu de 
la música a tocar el 
Gamelan, un conjunt d’ins-
truments d’Indonèsia. 

També van participar de la revetlla de Sant 
Joan, organitzada pel Secretariat d’entitats de 
Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Sants3 Ràdio i 
la Coral Sant Medir al Casinet d’Hostafrancs, on 
van poder tastar i viure intensament la tradició 
de la revetlla, foc i festa, tabalers i diables de 
l’escola Barrufet, portar pel barri la flama del 
Canigó i encesa del peveter del Casinet 
d’Hostafrancs i la lectura del manifest... 

Vam sopar, vam ballar i vam compartir la 
música Rap d’un component dels Blauets amb 
les 400 persones que vam gaudir de la revetlla 
popular. 

I finalment el dia 24 a Santa Maria del Mar, 
al matí després de l’assaig, vam tenir l’opor-

tunitat de poder fer una visita 
per les terrasses de la basí-
lica, vam gaudir de les expli- 
cacions d’uns guies impro-
visats i unes vistes sobre la 
ciutat, espectaculars. 

Al vespre gran concert, la 
Coral Sant Medir primer. 
Cantar en un lloc tan emble-
màtic i especial, segur que 
deixarà un record inoblidable 
entre els components de la 
coral. I després els Blauets, 
que ens van embadalir amb 
les seves veus angelicals. 
Estic segura que van emo- 
cionar tothom amb el seu 
color de veu tan i tan especial. 

Però totes aquestes acti-
vitats, anades i vingudes, sopars i dinars amb 
famílies acollidores, el que va fer principalment 
va ser teixir uns lligams d’amistat, d’acolliment, 
de respecte i d’acceptació. 

L’experiència blauet, no és una altra cosa 
que, el que bonament s’ha ofert des de la Coral, 
ha estat retornat en escreix en forma d’amistat, 
estima, agraïment i una alegria immensa. Els 
que vam tenir la gran sort de poder-ho viure, 
tenim el cor reconfortat, ple d’abraçades 
sinceres, accent salat i mirades alegres de 
germanor. 

Un milió de gràcies a tothom que ho ha fet 
possible! 

Lali Forniés, cantaire del Cor Adult i Tresorera 
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INTERCANVI AMB ELS BLAUETS 
DE MALLORCA I CONCERT

Només al 103.2 FM 
tota l’actualitat de Sant Medir 

Fem ràdio Fem barri



 
Diumenge dia 3 de juliol, a les deu i vint 

minuts del matí arribava puntualment a Sant 
Vicenç de Montalt, l'autocar que havia sortit de 
la Bordeta amb gairebé 60 persones de la Coral 
Sant Medir, entre cantaires i acompanyants. 
D'altres anaven arribant amb el seu cotxe. 

Mentrestant, la Pepita ja feia dues hores que 
s'havia llevat, s'havia vestit, esmorzat i 
esperava impacient asseguda al peu del seu llit 
que fossin les onze. 

La Pepita és una senyora de noranta-un 
anys que viu al poble de Sant Vicenç de 
Montalt. Hi va anar a viure quan en tenia 13, s'hi 
var casar i hi va fer de modista fins que es va 
jubilar. Així i tot, a la seva edat encara cus 
alguna cosa, o arregla una vora o un descosit a 
qualsevol persona que li demana. Ara va més a 
poc a poc, li costa més, però havia estat una 
gran modista. 

La Coral Sant Medir va celebrar el passat 
mes de març un concert al Palau de la Música 
Catalana i necessitaven mocadors i fulards per 
més de 100 cantaires. Anaven vestits de negre 
i amb els mocadors obtindrien la nota de color 
que necessitaven. Se li va demanar a la Pepita 
si els podria cosir ella i sense dubtar-ho, va dir 
que sí i de seguida s'hi va posar. El seu germà, 
en Francesc també hi va col·laborar. 

A les onze en punt, tots els de la Coral que 
havien arribat a Sant Vicenç aquell matí de 
diumenge, es van plantar davant la casa de la 

Pepita i fent-li entrega d'una bonica planta, van 
cantar-li el Rossinyol que vas a França com a 
mostra de gratitud per haver confeccionat tots 
aquells mocadors que tant van lluir en el Palau 
de la Música. Tant ella com el seu germà es van 
emocionar i van haver de fer un esforç per 
contenir les llàgrimes. 

En acabar, després d’aquesta gesta, de tota 
l'agitació i amb la satisfacció d'haver fet tan feliç 
a la Pepita i al seu germà, tota la colla va seguir 
cap al Parc dels Germans Gabrielistes, on van 
visitar la torre de Can Valls, van dinar plegats, i 
després van celebrar un concert en el teatre del 
Centre Cívic. Finalment, recollida cap a 
l'autocar i als cotxes i tornada cap a Barcelona. 
D’aquesta manera acabava un altre dia de 
convivència i germanor de la Coral Sant Medir. 

A la Pepita li va costar agafar el son aquella 
nit, encara li durava l’emoció. 

Leo Calopa 

Cantaire del Cor de Mares i Pares  
(neboda de la Pepita i filla d’en Francesc) 
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JORNADA DE CONVIVÈNCIA I  
AGRAÏMENT DE LA CORAL SANT MEDIR



El dia 29 del maig passat es va complir el 
primer aniversari de la mort del pare Anselm 
Parés i Domènech, monjo de Montserrat, de 78 
anys d’edat, 23 de professió i 7 de sacerdoci; per a 
nosaltres, la gent de Sant Medir, l’amic Anselm. 

L’Anselm va aparèixer per Sant Medir, essent 
rector de la parròquia Mn. Josep Bigordà, atret 
segurament per la l’anomenada que Mn. Bigordà i 
Sant Medir gaudien per les persones que cercaven 
una comunitat oberta on poder conviure i celebrar 
lliurement la seva fe. Aleshores, l’Anselm tenia uns 
45 anys, era solter, molt discret, un xic introvertit i 
per sobre de tot, molt bona persona. Amb tota 
senzillesa es va integrar a la comunitat parroquial. 
Va col·laborar activament en l’organització de 
l’Escola Bíblica Interconfessional, i no mancava mai 
en els recessos espirituals i les reunions de pregària 
que organitzava Mn. Bigordà.  

Va ser en un recés, on va declarar que ell era un 
convers, perquè havia estat molts anys allunyat de 
l’església, fins que ja de gran va retrobar la fe i com 
la comunitat de Sant Medir l’havia ajudat a 
progressar en el delicat procés. La seva confessió 
feta amb naturalitat, va corprendre a tots els 
presents que la recordem com un acte exemplar de 
fe profunda, sense arestes.  

Quan el vaig conèixer, em va explicar que havia 
cursat els estudis de teologia per a laics al seminari 
de Barcelona, i que el rector –aleshores era Joan-
Enric Vives, l’actual arquebisbe d’Urgell– el volia 
ordenar de prevere, però la seva vocació no era la 
de sacerdot, la seva vocació era la de monjo. Va fer 
un pelegrinatge per diversos monestirs, però la seva 
predilecció era per Montserrat. 

 Tanmateix, Montserrat li feia respecte, i temia que 
la seva edat fos un impediment per complir el seu 
anhel. Finalment, es decidí a presentar la seva 
candidatura com a postulant. Llavors, l’abat era 
Sebastià Bardolet. Vaig ser testimoni del neguit amb 
què esperava la resposta convençut que no 
l’acceptarien. Procuràvem animar-lo quan ens feia les 
seves confidències, assegurant que tenia totes les 
probabilitats de que l’acceptessin. Recordo la seva 
alegria quan va veure acceptada la seva petició.  

El dia de la seva professió, la comunitat de Sant 
Medir hi vam assistir amb el rector al davant, que 
aleshores ja era Mn. Francesc Vilamala. I la gent de 
Sant Medir, quan en grup o personalment pujàvem 
a Montserrat procuràvem tenir-hi una entrevista. En 
una d’aquestes visites, em va dir que el món, vist  
des de Montserrat, era molt diferent del món vist des 
de Sant Medir.  

– I tant –faig fer irònicament– sobretot quan puja 
la boira des del Llobregat i ho cobreix tot! Els nostres 
punts de vista en molts aspectes eren diferents, 
cosa que no va ser cap impediment perquè 
poguéssim conservar viva la bona amistat de 
sempre.  

L’Anselm va mantenir viu el contacte amb la gent 
de Sant Medir, però, per a mi, havia entrat en un 
món diferent del meu. Va ser un monjo exemplar, no 
podia ser altrament per a qui el coneixíem. L’homilia 
de l’abat Soler el dia del seu funeral és un testimoni 
dels seus 23 anys de vida monàstica i de l’empatia 
que inspirava entre la comunitat benedictina.  

Jo en vaig ser testimoni personal en una ocasió 
en què amb un grup de pregària del Bages, vam anar 
a Montserrat per celebrar un recés quaresmal, que 
ens va impartir el pare Cebrià Piferrer. Quan li vaig 
comentar que era amic de l’Anselm, va exclamar: 

– L’Anselm! Quina benedicció de Déu tan gran 
que ha estat per a nosaltres enviar-nos una persona 
com l’Anselm! 

Als 72 anys, l’abat Soler el va ordenar de 
prevere. Aleshores, és va convertir en el pare 
Anselm. Jo li feia broma, retraient que li havia costat 
més que no pas a mi arribar a ser pare. El vespre 
d’un dissabte d’Advent, va venir a concelebrar la 
seva primera missa a Sant Medir amb mossèn 
Bigordà. La Trini Gordòvil m’ho va comunicar i 
després de la celebració el vam acompanyar al 
baixador del ferrocarrils catalans de la Gran Via.  

Posteriorment, en una visita a la biblioteca de 
Montserrat amb la Carme Pujol i la Mariona Saurí, 
va aparèixer per un dels interminables corredors del 
monestir. Va ser la darrera vegada que el vaig veure. 
Recordaré sempre la seva amabilitat natural, pròpia 
de les bones persones, que sovint hom no sap 
apreciar degudament.  

Els darrers anys va viure molt delicat, tenia 
dificultat per respirar i necessitava l’auxili d’oxigen. 
Fa un any que el seu cos descansa en el cementeri 
del seu estimat Montserrat, des d’on s’albira un 
paisatge magnífic quan no hi ha la boira baixa. El 
seu esperit, però, segur que vola molt amunt, en un 
espai inimaginable pels que encara ens arros-
seguem pel planeta.  

Francesc Combellas     
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Arxiu Històric de Sant Medir Campanar 

Tancat fins setembre. 

Aula Oberta Bordeta Auditori Can Batlló  

www.aulabordeta.cat  

Reempendrem les activitats després de vacances. 

Esplai Passatge Toledo, 10 2n 

Dissabtes, 5 a 8 de la tarda  www.esplaisantmedir.com 

Sants 3 Ràdio Campanar 

Relats bíblics, dissabtes a les 12.30 del matí per 
F. Combellas, M. Cors i R. Muntè. 

Grup de Solidaritat Constitució, 17 

Atenció social 
Tots els dimecres laborables de 10 a 12.30h 

Rebost solidari 
Entrega d’aliments un cop al mes prèvia  
derivació dels Serveis Socials de l’Ajuntament, 
Càrites, EAIA, Cap de la Zona 

Espai Solidari Constitució, 28-30 

Amistat i convivència 
Relacions humanes. Taller artesanal contra l’atur 
Dilluns i dimarts de 5 a 7.30 h de la tarda 

Català. Xerrem-Junts, dimecres de 6 a 7.30 h 
Cultura i Lleure. Participació en sortides i 

excursions, diferents activitats del barri de la 
parròquia per fomentar l’intercanvi cultural i 
el coneixement del país 

Taller d’informàtica 
Matins, dilluns d’11 a 12.30 h  
Tardes, dimarts 6 a 7.30 h  

Espai educatiu 
Una aula per aprendre, compartir, conèixer i 
gaudir, dijous de 6 a 7.30h (infants de primària) 

Hort solidari a Can Batlló 

QESM Escola Cavall Bernat. Rambla. Badal 113 

QESM se’n va de vacances d’estiu. Inaugurarem 
temporada 2023 amb una obra del Grup Juvenil Pe-
pita Gálvez. Intens(divas). 
Dissabte 17 i diumenge 18 de setembre a les 18 h

Parròquia de Sant Medir 
Carrer Constitució, 17 - 08014 Barcelona - Catalunya 
Telèfon 93 421 65 27 - info@parroquiasantmedir.cat

agenda

Despatx parroquial: 
Dilluns i dijous de 6 a 8 de la tarda

Podeu llegir les revistes en format digital a https://grafiqueslorenzo.cat/parroquia

Us desitgem unes Bones vacances!


