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VIDA DE LA COMUNITAT

LES CAMPANES DE LA PURÍSSIMA
Miquel Zambudio, arxiver
A finals de setembre va visitar l’Arxiu-Museu parroquial el Secretari de la Confraria de Campaners
de Catalunya per recavar unes dades sobre les
campanes de la nostra església. Sortosament el
món campaner encara segueix viu a Catalunya.
Només cal recordar que en el poble lleidatà d’Os
de Balaguer des de fa 34 anys celebren la Festa
de les Campanes durant el mes d’abril de cada
any. Allà hi assisteixen campaners de moltes
ciutats, fins i tot estrangeres.
Segons que ens va manifestar el Sr. Ciurana,
l’esmentada Confraria campanera està realitzant
un estudi sobre la foneria de campanes Barberí
d’Olot, la qual ja es troba tancada. Es dóna la
circumstància que les quatre campanes de l’església de la Puríssima van ser fetes en aquella
foneria olotina. Recordarem ara el nom de les
nostres campanes: la Providència, la Maria Teresa, l’Assumpció i Ramona, i la Maria Montserrat i l’Olga; totes elles fetes i col·locades en
el campanar de la Puríssima l’any 1941. Totes
quatre campanes portaven incorporades la inscripció en llatí del noms dels seus padrins amb
la indicació “Anno Doctoris Sarda”.
Durant l’any 1941 es van celebrar a Sabadell
uns actes ben significats per homenatjar el sacerdot sabadellenc doctor Félix Sardà i Salvany.
Així, autoritats civils, militars i especialment religioses, van assistir als actes d’homenatge públic que es van celebrar els dies 17,18, 19 i 23
del mes de maig de 1941, i tot això organitzat
per una Comissió Executiva municipal presidida per una Junta d’Honor que dirigia l’Alcalde

accidental Josep M. Marcet. Així es va celebrar
el centenari del naixement de l’insigne sacerdot
doctor Sardà i Salvany i el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.
Les restes mortals del doctor Sardà van ser portades a la seva casa natal, ja convertida en l’Asil
de les Germanetes dels Ancians Desemparats,
on serien vetllades amb una guàrdia d’honor
de les Milicias de la Falange Española y de las
JONS.

Com és natural l’Església també va tenir una especial participació en els actes de l’anomenat
Any Sardà, amb diversos actes de commemoració, d’acompanyament i funeral. Uns mesos
després, durant el mes d’octubre d’aquell any,
es va realitzar a la parròquia de la Puríssima una
Visita Pastoral, dirigida pel bisbe de Cartagena
i Administrador de Barcelona, Excm. Sr. Miguel
de los Santos Díaz Gómara. Van ser padrins de
la Confirmació realitzada el dia 18, en Pau M.
Llonch Gambús i la seva mare na Josepa Gambús, vda. de Llonch.
El dia 21 de desembre de 1941 es van instal·lar
les quatre noves campanes a l’església refeta de
l’incendi i destrucció de 1936.
Ja uns dies abans, i amb motiu de la Festivitat
de la Immaculada Concepció, el dia 8 de desembre, també s’havia col·locat a l’església un
rellotge pel repic de les campanes mogut per un
motor elèctric i amb un sistema ben modern per
aquells anys.

SONAREN LES CAMPANES DE L’ESGLÉSIA
Sonaren les campanes de l’església
i s’ompliren de nit els carrerons,
de portals insegurs, de sostres dèbils.
Les vaig comptar, exactament les set.
Una a una s’aferraven a l’aire
rondant el crani gris de la ciutat
Teresa Pascual

2

En l’actualitat s’estan realitzant unes obres de
millora dels accessos al campanar, a iniciativa
de l’Arxiu-Museu parroquial, i que consisteixen en remodelar d’una forma senzilla l’estància existent en la part baixa del campanar,
on comencen les escales de pujada al mateix.
Així, s’han incorporat a les parets els antics
decorats de l’obra teatral “Ponç Pilat”, com
també les fotografies dels actors de Palestra
dels anys 1951-1956 i dades d’algunes obres
teatrals realitzades. Aquesta estància, on també s’ha restaurat de forma voluntària algun
mobiliari, serà pintada i s’instal·laran unes cortines. Destacar també que en aquesta sala es
pot observar encara l’antic forat per on passava la corda que es feia servir pel retoc manual de les campanes i que també s’hauria de
remodelar.
Sense cap dubte en un futur aquesta sala, la
qual podria portar el nom de “Ponç Pilat”, també
es podrà visitar, especialment quan es pugui tornar a autoritzar fer visites al campanar.

EL CAMPANAR
Sovint, sovint com per la dreta escala
d’un campanar, fosca i en runes,
pujo cercant la inaccessible llum;
ple de fatiga dono voltes,
palpant els murs en la tenebra espessa,
graó rera graó.
Però de temps en temps,
sento la veu de les campanes,
clara i alegre, ressonar,
tocant a festa allà en l’altura,
i veig per la finestra en el silenci
de l’alba els camps estesos, esperant.
Aurores de la infància, com us trobo
llavors, ah, com encara dintre meu,
una llavor de joia perdurable
pugna per fer-se planta exuberant!
Com crides, infantesa, en les profundes
capes del cor, com, de genolls, et trobo,
Déu meu, llavors, tornat pura lloança!.
Joan Vinyoli

PROGRAMA D’ACTES
DEL DIA DE LA PURÍSSIMA 2021

VETLLA DE PREGÀRIA
Dimarts dia 7 de desembre, a les 7 de la tarda,
Vetlla de pregària a càrrec de la germana benedictina Regina Goberna.
MISSA DE VIGÍLIA
Queda suprimida la missa de les 8 del vespre del dia 7.
MISSA SOLEMNE
Dimecres dia 8, a les 12 del migdia, Missa Solemne presidida per Mn. Joan Nadal.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
A la 1 s’inaugurarà l’exposició d’esbossos i pintures de Fidel Trias situada al Cor.
SARDANES
A 2/4 de 2, sardanes a Via Massagué, a càrrec de la Cobla Sabadell.
VENDA DEL CALENDARI
Es posarà a la venda a la sortida de l’església per Via Massagué el calendari 2022
il·lustrat amb pintures i esbossos de Fidel Trias.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II D’ADVENT. Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4
de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8
del vespre.

CONCERT DE NADAL. Divendres dia 10 de
desembre, concert a càrrec del grup Nadalet, a
l’absis de la l’església de la Puríssima. A 2/4 de
9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES SOBRE ELS
SENSE SOSTRE. Dissabte dia 11, a Via Massagué, exposició de fotografies de Joan Cerdà.
Amb el tema Dormir al carrer és com ser invisible,
l’autor vol ajudar a sensibilitzar de tota aquesta
problemàtica amb imatges reals. L’exposició es
podrà visitar de 12 del migdia a les 6 de la tarda.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS
(0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 de 6 de
la tarda, pregària familiar amb els més petits.

RECITAL DE POEMES DE NADAL. Diumenge
dia 12, a les 6 de la tarda, a l’església de la Puríssima, recital de poemes de Nadal de Carles
Torner, guanyador del premi Carles Riba de poesia i actualment director del Pen Club Internacional, acompanyat al clarinet per Oriol Romaní,
músic de jazz i música clàssica. Taquilla inversa.
JOGUINES. Ja podeu fer les vostres aportacions de joguines noves, llibres, material d’escriptori, o si ho preferiu, diners, que destinarem
a completar els lots que preparem per Nadal i
Reis. Esperem la vostra col·laboració. Moltes
gràcies.
PARAULA I VIDA. Ja està a la venda Paraula i
Vida amb les lectures i comentaris de tot l´any
2022. Preu 3€
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Una veu crida en el desert,
obriu una ruta al Senyor,
aplaneu-li el camí.
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