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¿QUÈ N’HEM FET DELS REGALS DE NADAL? 
 

Els torrons i les neules, ja els hem acabat? 
L’arbre de Nadal, ja l’heu desguarnit? 
El pessebre, l’heu deixat fins a la Candelera? 
La cançó de Nadal, l’heu cantat en família? 
El naixement del Sol -solstici d’hivern-, l’heu mostrat? 
Les felicitacions nadalenques, les heu guardat? 
Els correus, e-mails, Whatsapp…que heu rebut, els heu contestat? 
El llibre que us han regalat, l’heu llegit? 
L’àpat de Nadal, l’heu compartit? 
Els Reis i el ‘tió’, què us han portat? 
La Missa del Gall -o del Pollet- l’heu viscuda? 
Les plantes de Nadal, les heu regades? 
La Nadala del menut dalt la cadira, l’heu gaudit? 
La figureta del Nen Jesús, on l’heu posada? 

   
Cada any Nadal és nou. Els signes del temps són diferents. Les dades geogràfiques i 
històriques són les mateixes. El naixement de Jesús és un fet històric, el misteri de Nadal és 
Jesús, el Fill de Déu. Pels cristians tots els homes de la terra som germans, Jesús és el Fill 
Únic de Déu Pare de tots.  
 

Com podem viure el mandat de l’Amor de 
Déu si no és vivint les obres de miseri-
còrdia, aquí i ara? 
 
Corporals 
Donar menjar a qui té fam. Donar beure a 
qui té set. Vestir el despullat. Acollir el foras-
ter. Assistir els malalts. Visitar el presos. 
Enterrar els morts. 
   
Espirituals 
Donar consell a qui l’ha de menester. Ense-
nyar a qui no sap. Corregir a qui va errat. 
Consolar el trist. Perdonar els qui ens ofe-
nen. Suportar amb paciència els qui ens mo-
lesten. Pregar pels vius i pels difunts. 
 

Actitud                                                                                     
Estar atents als altres i amatents a les seves 
necessitats 

 
 

                                                                                       Mn. Pere Boixaderas, prevere 
rector emèrit MD del Pilar 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de gener de 

2018: 

 Minories religioses en Àsia. 

 Perquè, als països asiàtics, els cristians, 

com també les altres minories religioses, 

puguin viure la seva fe amb tota llibertat. 

Al Pilar: Es resa el Rosari de dilluns a 

divendres a les 19,20 hores, i exposició del 

Santíssim cada primer divendres de mes i cada 

dijous no festiu a les 19’30 hores. Església 

oberta cada dia feiner de 10 a 13 h. (excepte 

dilluns)  i de 18 a 20’30 h. 

A Sant Eugeni: Es resa el rosari cada dia a les 

19 hores (rosari meditat). Exposició del 

Santíssim cada dilluns no festiu tot el dia (de 

10’30 a 19’45 h.) amb torns de vetlla. Capella 

del Santíssim oberta per a l’oració i visita 

espiritual cada dia laborable de 9’30 a 20’30 

hores. 

 

Vida Creixent 
 

"L'esperança es relaciona íntimament  amb el 

concepte d’acció o, més concretament de 

transformació. L’home esperançat creu que pot 

transformar el món, creu que pot canviar la 

injustícia en justícia, l’opressió en llibertat, la 

desigualtat en igualtat, l’odi en amor, la por en 

tranquil·litat. SENSE ESPERANÇA NO HI 

HA POSSIBLE TRANSFORMACIÓ DEL 

MÓN. Només pot transformar el món qui té 

esperança, perquè en la matriu de l’esperança 

hi ha el germen de la rebel·lió i de la 

disconformitat. L’home esperançat es revolta 

davant del món injust, crida amb força davant 

de les misèries alienes, s’alça amb voluntat per 

transformar el seu univers. La consciència 

esperançada anhela la Veritat última de les 

coses i lluita per assolir-les". Francesc 

Torralba i Rosselló – Cent valors per viure. 
 

Amèlia Inglés 
 

 

 

 
 

 

 Elton John al Sant Jordi 
 

Ha complert 70 anys, hi ha rumors que es 
retirarà... però va tornar aquí i no va decebre! 
S'ha reciclat i el temps l'ha fet esdevenir un 
"senyor", un clàssic. Al concert del Sant Jordi 
no hi havia gent dempeus, tot eren cadires, 
tothom al seu lloc. Com va succeir al darrer 
concert del Leonard Cohen a Barcelona, no 
gaire abans de morir. 
Elton va passar fa alguns anys per algun 
problema greu de salut, però es va refer i 
manté la seva professionalitat i les ganes 
d'estar actiu actuant. I aquí ve a demostrar la 
vigència d'alguns dels seus clàssics. Ha estat 
sempre, dins el circuit de la "música-consum" 
una rara avis, un melodista etern, envoltant 
de grups de rock (més sorollosos) que 
poblaven els finals dels 60's. 
No s'ha guiat per cap guitarra elèctrica, sinó 
pel piano clàssic, la seva eina de treball, que 
sempre ha tocat d'una manera molt peculiar. 
pianista, cantant i compositor. 
La seva discografia és abundant i famosa, i 
també inclou intervencions en bandes sonores 
per a pel·lícules... podríem dir que el seu 
coneixement musical abasta molt més que el 
popi el rock. Supervivent en un mercat, 
sempre fidel al seu estil, al marge de modes. 
tanmateix el podem considerar un triomfador. 
Home reservat, tímid, molt treballador i ben 
vist per la reialesa anglesa (potser el "músic 
oficial anglès) aquí va interpretar els seus 
clàssics: "Your song", "Rocket man", "Goodbye 
yellow brick road"... Un retrobament 
reconfortant... un públic de totes les edats i 
ben satisfet. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

El grup de Vida Creixent de Sant Eugeni és 

reunirà el proper dimarts dia 9 de gener a les 

17h. I el grup del Pilar el dimecres dia 10 de 

gener a les 17'30h.  
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CORAL ESTEL 
El dijous 14 de desembre la Coral Estel va oferir 

un concert de 13 cançons nadalenques a la 

residència municipal per a Gent Gran Francesc 

Layret situada en un edifici modernista actualment 

reformat, és a dir modernitzat, situat a la Gran Via 

de les Corts Catalanes 475. 

 

Els residents, la majoria persones grans que no 

poden viure sols a casa seva, i el personal assistent 

en un nombre total que rebassava la cinquantena 

van ser un públic excepcional que ens van rebre 

amb gran amabilitat i ens van premiar amb 

calorosos aplaudiment al final de cada intervenció. 

També pot influir en aquest tracte tan especial el 

fet de que hi anàvem per quart any consecutiu. 

Nosaltres al acabar també vam sortir amb uns 

sentiments de emoció i de sensació de que hauríem 

de fer més cantades d’aquests tipus 

. 

Al escriure aquesta ressenya estem preparant 

l’acompanyament de la missa dita “del pollet” de 

la vigília de la Festa de Nadal que es celebrarà a la 

Cripta de l’església del Pilar a les 19 h. i en la que 

per primera vegada es cantarà a la nostra parròquia 

el Cant de la Sibil·la al començament de la 

celebració. 

 

El concert de Nadal per als feligresos de la 

parròquia tal com vàrem anunciar en el butlletí del 

mes de desembre per motius de falta de dies hàbils 

i de espais adequats el tenim previst celebrar-lo 

junt amb Els Cantaires d’Avinyó el dissabte 13 de 

gener després de la missa vespertina al Magnificat. 

 

També els recordem que hi ha previst un altre 

concert a la Residència del Parc del Clot, on un 

dels residents és el Joan Anton, antic company de 

la coral i que va cantar amb nosaltres durant més 

de deu anys. Segurament tractarem de fer-lo a 

meitat del mes de gener. Encara falta ajustar la data 

amb el personal del Centre. 

 

Ara només ens queda desitjar a tots vostès 

seguidors de la Coral Estel de la parròquia del Pilar 

i lectors d’aquest butlletí un Joiós i Venturós Any 

2018 !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ESPACIO DE REFLEXION 

 
El reino de Dios no vendrá 

espectacularmente, ni anunciarán que 

está aquí o allí; porque mirad el REINO 

DE Dios está dentro de vosotros 

(Lc 17,24-25) 
 

Ilumina Señor, nuestras responsabili-

dades, esclarece nuestras decisiones, 

haznos reconocer tu amor y tu presencia 

en medio de los vaivenes de nuestra vida 

diaria. 

 

 

CONCERT DE 

NADAL 
 

AMB LA PARTICIPACIÓ 

DELS 

CANTAIRES D’AVINYÓ 

I 

CORAL ESTEL 

DE LA PARRÒQUIA DEL 

PILAR 

 

dissabte 13 de gener de 2018 

a les 19,45h. 

a la Capella del Magnificat 

 

Carrer de Casanova, 175 

08036 Barcelona 
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PASTORAL DE LA SALUT 
Ens dediquem a visitar malalts i persones d’edat 
avançada que no poden sortir de casa. Si ho 
demanen se’ls porta la comunió a casa seva. Si 
en sabeu d’ algú que podríem visitar podeu 
avisar al despatx parroquial (Sant Eugeni o el 
Pilar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión se realizará el día 18 de 
Enero. En dicha sesión, como de costumbre a 
las 19,45 horas, se comentará el libro 

 
Febrero de 1965. Ana empieza a trabajar como 
taquigrafa en el  Diario de Barcelona. Siempre 
había querido estudiar, pero hija de una familia 
modesta no se puede permitir ir a la universidad. 
Allí deberá asistir a Eduardo, un joven periodista 
que acaba de graduarse. Aunque entre ellos 
nacerá una relación tensa y conflictiva, estarán 
juntos entrevistando a Los Mustang, Los Sírex y los 
Beatles. Ella descubrirá su vocación y luchará para 
cambiar el papel de la mujer en las redacciones, 
dominadas plenamente por los hombres. La 
historia de rebeldía de una chica que quiere 
romper las normas en pleno franquismo, cuando 
se esperaba que la máxima aspiración de una 
mujer fuera convertirse en ama de casa. 

 
SI TE GUSTA LA LECTURA. 

SI QUIERES COMPARTIR OPINIONES  
CON OTRAS PERSONAS. 

SI QUIERES AMPLIAR TU CIRCULO DE AMISTADES. 
¡¡ VEN AL CLUB DE LECTURA ¡¡ 

¡¡ TE ESPERAMOS ¡¡ 

 
EL CLUB DE LECTURA LE DESEA UN AÑO 2018 

DE SALUD, PAZ Y PROSPERIDAD!! 

SAGRAMENTALS  

desembre 2017 
 

BAPTISMES: 
 Anna Rubiralta Sainz 

 
EXÈQUIES: 

† Lola Falgàs 

BAPTISMES: A St. Eugeni el tercer 

diumenge de cada mes (aquest mes de gener 

serà el dissabte dia 20 de gener a les 18 

hores, i acollida el dilluns 13 de gener, a les 

20 hores), i al Pilar segons demanda i 

disponibilitat.  

CATEQUESIS DE COMUNIÓN,  
POSCOMUNIÓN  Y CONFIRMACIÓN 
 Primer día del trimestre 8 de enero en el 

Pilar a las 18h, y 13 de enero  en Sant 
Eugeni a las 19h. 

 Reunión padres de Comunión de Sant 
Eugeni  día 10 de enero a las 20h en Sant 
Eugeni 

 Sábado 20 a las 19h en Sant Eugeni reunión 
de formación todos los padres de 
catequesis de MD Pilar y Sant Eugeni. 

 Todos los sábados a las 20h Missa d'infants.  
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COFRADÍA DE LA VIRGEN DE 

VALVANERA EN BARCELONA 
 
17 de Diciembre de 2017, 3º Domingo de Adviento. 
En la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de 
Barcelona,  se reunió la Cofradía en esta ciudad de la 
Virgen de Valvanera para la preparación espiritual de 
la próxima fiesta de la Natividad del Señor, y honrar 
por vez última en  este año a la Santísima Virgen 
titular de la Cofradía . 
La concurrencia de cofrades y fieles fue cuantiosa, 
incluidos socios del Centro Riojano, cuya entidad ha 
aportado la participación del grupo Coral que ha 
interpretado los cantos litúrgicos y villancicos que han 
merecido el beneplácito de los asistentes. 
A las 12 horas ha tenido comienzo una misa solemne 
celebrada por el Rvdo. Cura Párroco  Mn. Don Ángel 
Jesús Navarro. Previamente, los niños cofrades de la 
Virgen de Valvanera  han situado en el presbiterio la 
imagen del Niño Jesús, con abundancia de flores, 
con ofrenda de estas, igualmente, a la Santísima 
Virgen. La misa celebrada tuvo un carácter muy 
afable para los asistentes, al igual que la homilía  
pronunciada por el Revdo. Oficiante, basada en el 
Evangelio del Día, escrito por San Juan, que trata, 
precisamente, de la venida de Juan el Bautista  como 
precursor de Nuestro Señor Jesucristo. 
Finalizada la  Santa Misa   los devotos de la Virgen 
se agruparon en su entorno para llevar a cabo la 
acostumbrada visita espiritual con el rezo de sus 
preces, canto del himno y beso de su medalla. Cabe 
resaltar una vez más la belleza de la vidriera 
colocada en la Capilla, bendecida recientemente por 
el M.I. Cardenal de Barcelona, Don Juan José 
Omella Omella, anterior Obispo de la Diócesis de 
Calahorra, La Calzada y Logroño. 
Terminados los actos religiosos, en la sala  Sant 
Jordi, como es habitual en la celebración de la 
Navidad, se sirvió un aperitivo riojano con artículos y 
vino de aquella tierra, al cual fueron invitados, y como 
tales participaron en él, los cofrades, y todos los 
asistentes a las celebraciones anteriores, fueran,  o 
no, riojanos, especialmente invitados a tal fin. Y por 
último solo nos resta felicitar a todos los lectores y 
público en general y desearles un nuevo año 2018, 
pleno de gracia y paz en todos los corazones, el 
mejor exponente de un año nuevo lleno de felicidad 
en todos los hombres. 
                                                                                     

                    Barcelona, Diciembre de 2017    
                    Isidoro Samaniego Pastor, Cofrade.  

 

 
GRACIAS SEÑOR 
Os invito a todos a rezar conmigo 

 
Gracias Señor por cuanto me has dado  en el 

año que ha terminado 

Por los días claros y nublados,  

por las noches oscuras  

Por la salud y la enfermedad,  

por las penas y las tristezas 

 Por lo que me prestaste y luego me pediste., 

por la sonrisa amable 

Por la mano amiga, por el amor 

 y todo lo hermoso y dulce  

por las flores y las estrellas, por la existencia 

de los niños y de las almas buenas 

por la soledad, el trabajo y las inquietudes, por 

las dificultades y las lagrimas 

por todo los que me acerca a Ti.  

Por haberme conservado la vida 

y haberme dado techo, hambre y sustento 

 

¿QUÉ ME ESPERA ESTE PRÓXIMO AÑO? 

LO QUE TU QUIERAS SEÑOR 

Te pido fe para verte en todo,  

esperanza para no desfallecer, 

Caridad para amarte siempre, fuerzas para 

hacer que te amen los que me rodean 

 Dame paciencia y humildad,  

desprendimiento y energías 

 Dame Señor, lo que tú sabes  

que me conviene y no se pedirte 

Derrama tus gracias sobre los que amo y 

concede la paz al mundo entero, 

Dame Señor, tener siempre le corazón atento y 

la mente dispuestas a hacer tu voluntad 

Concédeme Señor tu Paz  

para el mundo entero. 

AMEN 

CM 



 VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS VEUS 

 

6 

CINE FORUM 

PARRÒQUIA DEL 

PILAR 
 

“Casablanca” 
 

Dimecres, 24 de gener (19 h.) 

 

 
 

Una de les mes grans llegendes de la 
història del cinema, per celebrar el 

recent 75è aniversari de la seva 
estrena. 

 

 
 
 

UN FAR DE CONTES 
A l’atenció de tots aquells qui rebeu la nostra 
carta: 
Ja fa molts anys que voltem per aquesta terra, 
vagant sempre d’un costat a l’altre i quan 
s’acosten les dates de Nadal, comença la nostra 
tasca. La veritat, és que al començament, va ser 
una feina preciosa: vam anar a adorar aquell qui 
havia de ser el salvador. Vam anar a donar la 
benvinguda al nen Jesús, acabat de néixer en 
una establia. 
Més endavant, vam seguir amb la tasca 
d’estimar i portar regals a tots aquells infants i 
joves que tinguessin el cor nét i l’esperit 
innocent. Aquells que ens recordaven al nostre 
estimat Jesús. 
Mica en mica, van anar passant els anys, i les 
tradicions han canviat. Ara, ben poca gent se’n 
recorda de nosaltres. Només els petits de la 
casa, i ho fan enviant-nos una carta ben llarga 
de desitjos de regals i regals. Jurant i donant-
nos la paraula que han sigut els nens i nenes 
més bons que hi ha hagut mai! 
Doncs bé, aquest any n’estem una mica tips i 
farts. Aquest any som nosaltres qui escrivim 
aquesta carta de desitjos! I te l’enviem a tu! Per 
tant… 
Ses Majestats, Els Reis de l’Orient Melcior, 
Gaspar i Baltasar, et desitgem. 
Desitgem un Nadal de debò, com aquells que 
fa anys que no veiem. Un Nadal on els 
protagonistes siguin l’amor entre els uns i 
els altres. On recordem que l’important és 
allò que tenim dins, no allò que tenim o no 
tenim a les mans. Desitgem un Nadal on 
puguem compartir abraçades, Nadales i 
sentir-nos com germans! Desitgem que 
visquis amb nosaltres un Nadal original, i 
que trobem aquell nen que va néixer fa tants 
i tants anys encara viu entre vosaltres! 
És per això que t’escrivim aquesta carta de 
desitjos. Ens han parlat d’una trobada que es 
diu Capgrossada, on aquests desitjos es fan 
realitat…Aquest any ens toca a nosaltres, tu ja 
ho has fet durant molts anys, oi? Igual que els 
teus pares! Ah, i que no t’enganyin quan et 
diuen que quan fas trastades ells no les 
feien…que nosaltres si que ho recordem bé! 
Ehem, ehem! 
Així doncs, què ens en dius? Ens ajudaràs a 
acomplir els nostres desitjos aquest Nadal? De 
debò que ens faries el més gran regal si dius 
que sí. 
Una forta abraçada, i recorda que a part de 
veure què fas durant tot l’any, també t’estimem 
molt, 

Melcior, Gapar i Baltasar 
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Café entorn a la Bíblia 
 
Agrupació Parroquial de Sant Eugeni I Papa i 

de Ntra. Sra. del Pilar 

 

S’inicia un nou any i continuem amb les tertúlies 
tot llegint i meditant La Bíblia. El proper dia 13 de 
gener, ens centrarem en el capítol 6 de l’Evangeli 
de Joan, el qual comentarem en paral·lel amb el 
capítol 6 de l’Evangeli de Marc. Us esperem a tots 
els que vulgueu assistir-hi. 
 

 
 

Recordem el calendari 2017-2018: 

 

11/11/2017 10/03/2018 

09/12/2017 14/04/2018 

13/01/2018 12/05/2018 

10/02/2018 09/06/2018 

 
Dia: segons dissabtes de mes 
Lloc: Parròquia de Ntra. Sra. del Pilar (C/. 
Casanova, 175) 
Hora: 18:30 h a 20 h 

NOTES:  

1. Pla de lectura de la Bíblia en tres anys: ofereix 
la possibilitat de dur a terme la lectura 
individual i ordenada de la Bíblia segons els 
diferents cicles litúrgics. Considerem que és 
una molt bona manera de conèixer les 
Sagrades Escriptures des d’un espai més íntim 
https://lectiobiblica.wordpress.com/  

2. Web de l’Agrupació de Sant Eugeni I Papa i de 
Nostra Senyora del Pilar 
http://parroquiapilarsanteugeni.com/ 

3. Semana de la Bíblia: 
http://www.setmanadelabiblia.cat/ 

 
 

 
 

DISCURSO DE APERTURA  

DEL SENADO ARGENTINO 
  

Soy una incansable lectora, pero no leo con 

frecuencia artículos que se refieren a la 

política ya que mis fuentes de información son 

escasas en este aspecto de la vida.   Pero esta 

vez, no sé exactamente por qué, leí y 

atentamente la oración que el Padre Luis 

Farinello hizo cuando le pidieron que iniciara 

las sesiones del senado argentino: y he aquí lo 

que pudimos leer: 

 

Perdónanos Señor, por nuestra visión errónea 

de tus mandatos,  

Porque: 

 Hemos trazado  planes corruptos y abusado del 

poder y a eso le hemos llamado Política 

 Hemos codiciado los bienes de nuestro prójimo y 

le hemos llamado tener ambición.  

 Hemos ridiculizado los valores establecidos desde 

hace mucho tiempo y hemos dicho que eran 

obsoletos 

 Hemos llamado “planes sociales” para nuestro 

pueblo y con ellos, no hemos logrado nada más 

que vaciar nuestras arcas  sin provecho  para nadie 

 Hemos matado a nuestros hijos que aún no han 

nacido y lo hemos llamado “libre elección” 

 Hemos dejado que maten y roben y lo hemos 

llamado “derechos humanos” 

 Hemos sido negligentes en disciplinar a nuestros 

hijos le hemos llamado “desarrollar su autoestima 

Oh DIOS. Mira en lo profundo de nuestros 

corazones, purifícanos y líbranos de nuestros 

pecados. Amén 

 

Como es natural en nuestros días a este 

discurso se le calificó de intolerante, pero 

desde lo más profundo de mi corazón, desearía 

que existiese más discursos de este tipo, que os 

hicieran reflexionar. 

CM 

https://lectiobiblica.wordpress.com/
http://parroquiapilarsanteugeni.com/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
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AMICS DELS GOIGS. 
Ens reunim tots els dimecres no festius a la parròquia de Sant Eugeni I Papa. Ens hi podreu trobar 

de 18:00 a 20:00 i us atendrem per a qualsevol consulta relacionada amb el món dels goigs.  

Tel . 93 321 64 51 amicsdelsgoigs@gmail.com  i  http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/ 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/
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LES DONES DE LOT 
 

Vaig assistir a una conferència a càrrec de la 
doctora Laura Borràs, professora de literatura de 
UB i directora de la Institució de les Lletres 
Catalanes entre altres càrrecs.  L’anomenà:  
“Les dones de Lot” i la subtitulà  “Un fragment de 
la Bíblia reescrit per la poesia contemporània”. 
 
Partint del fragment de l’ Antic Testament on ens 
relata la història de Lot i la seva dona, va 
desenvolupar tot l’episodi en clau poètica , 
ajudant-se de poetes contemporanis com Anna 
Akhmàtova, Wislawa Szymborska, Maria Mercè 
Marçal, Mário Benedetti etc. En vaig prendre 
apunts i  us la vull comentar, perquè el tema, 
passats centenars de segles,té plena vigència als 
nostres dies. 
 
Recordem, resumit aquest episodi del Gènesi (19, 
1-26)  Lot instal·là els seus ramats i pastors prop 
de Sodoma, La gent de la ciutat era depravada i 
ofenia al Senyor, qui tenia la intenció de destruir-
la, però en salvaria  deu homes justos. Lot allotjà 
dos enviats del Senyor a qui els habitants volien 
abusar i per salvar-los oferí les seves dues filles 
verges...Els àngels apressaren Lot perquè sortís 
d’aquella ciutat, ja que el Senyor l’aniquilaria. Lot 
obeí i marxà amb la dona i les dues filles amb la 
condició de que no mirarien mai enrere. 
I tot seguit va començar a caure foc i sofre sobre 
sobra la ciutat, arrasant tota la plana. Però la dona 
de Lot va mirar enrere i es convertí en una estàtua 
de sal. 
 
La primera consideració que podem fer d’aquest 
episodi, és que és una dona que per no tenir no té 
ni  NOM, “és la dona de “ i qui no té nom no és 
ningú.  A partir de poemes, recuperem la veu de la 
dona que per una mirada perdé la vida, i veiem 
com s’ha reescrit poèticament el  seu destí. 
 
Si ens preguntem, per què va girar el cap quan ho 
tenia prohibit, diríem que  per curiositat, però 
hem pensat que podria tenir d’altres motius amb 
els que els poetes han especulat. 
 
Resumirem i comentarem alguns dels versos on 
els poetes ens donen diferents raons del perquè 
aquesta dona mirà enrere. Ens ho expliquen en 
llargs i bonics poemes que no són  factibles de 
comentar-los un a un. 
 

-Per la desobediència dels submisos, ella com 
tantes dones vivia submisa, sense voluntat pròpia, 
parint fills, treballant. Sense cap afecte, ja no dic 
amor, del seu marit. Una esclava més a la casa. 
-Per no haver de continuar mirant el clatell del seu 
home, sempre havia anat uns passos darrera d’ ell, 
inclús ara que marxaven cap a l’exili. Les dones no 
comptaven eren un estri més a la casa. 
-Sobtada pel silenci amb l’esperança de que Déu 
s’havia repensat, no podia creure en un Déu tan 
terrible com el de la Bíblia. Un Déu pràcticament 
igual als d’altres religions. 
-Vaig notar el pes de la vellesa i l’allunyament. No 
era una dona jove, tenia fills i nets i deixava allí el 
poc o el res que tenia. Recordava l’eixida on filava, 
teixia i cosia la roba dels fills, mentre ells jugaven. 
-Per manca d’alè, no, no vaig deixar de córrer. 
Estava esgotada, el pes dels anys i els treballs 
l’estaven aclaparant, però ella seguia, seguia 
sense saber que l’esperava. 
-Em vaig girar per la sensació de solitud. Anava 
amb el seu home i les dues filles però ara i sempre 
s’havia sentit sola, marginada. Tancada a casa 
amb les feines de la llar i sense que fossin 
valorades.  
-Per la vergonya de marxar d’amagat. Allí deixava 
tot el que havia estat la seva vida i s’avergonyia  
d’aquell tracte de favor que no l’entenia, perquè 
no se li havia explicat. 
-Em vaig girar, però no per pròpia voluntat. No 
sabia ni qui era, ni on anava, era una de tantes 
dones que ja no els queda res, ni són ningú i ni tan 
sols saben el que fan i el perquè ho fan, ignorades 
com ella, que ni nom tenia. 
 
I la situació no ha canviat pas gaire, en països, 
molts islàmics, la dona continua sent el mateix, un 
objecte més de la casa. La seva missió és fer 
content  el marit i donar-li fills. Mai se’ls hi 
demana la seva opinió, sempre obeir i callar. No 
tenen cap dignitat, no són ningú.  
 
Si teniu curiositat per saber-ne més trobareu els 
poemes a Internet crec que val la pena llegir-los i 
pensar que ara continua passant el mateix i molts 
cops també a casa nostra        
                                                                                                                       
Montse Carreras 
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Nadal passat 
 

25 de desembre passat 

férem la celebració 

del Naixement de Jesús 

Fill de Déu Redemptor. 

 

En els temps tant agitats 

que ara ens toca viure, 

hi ha costums del cristianisme 

que seria bo fer-les reviure 

com el Pessebre muntar. 

Sens dubte no tant sols els infants 

es deleixen "ajudant" 

també els que som grans 

ens és bo rejovenir-nos uns instants. 

Si enguany creiem que és tard 

no ho oblidem de programar-ho 

per a l'any vinent fer-ho. 

 

Epifania del Senyor: 

El dia 6 ens recorda l'adoració a l'Infant 

Jesús de tres "Mags d'Orient", que li 

portaren or, encens i mirra. Festa gran 

per als infants que recordant l'Epifania, 

reben tota mena de regals familiars. Per 

als que no poden tenir-ne, ajudem en el 

que puguem, recordant al Nen Jesús, 

adorat per Melcior, Gaspar i Baltasar. 

 

Francisco Baldrich 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

GENER DE 2018 
Dll Dm Dmc Djs Dvs Dss DMG 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 
 

 
     

1 dll ANY NOU. SANTA MARIA 

2 dm Sts. Basili i Gregori 

3 dmc Sant Nom de Jesús 

4 djs St. Rigobert 

5 dvs Sta. Emiliana 

6 dss EPIFANIA DEL SENYOR 

7 DMG BAPTISME DEL SENYOR 

8 dll St. Llorenç Justiniani 

9 dm St. Eulogi 

10 dmc St. Gregori de Nisa 

11 djs St. Higini 

12 dvs Sta. Tatiana 

13 dss Sant Hilari 

14 DMG II Durant l'Any 

15 dll Sant Maur 

16 dm Sant Marcel 

17 dmc Sant Antoni Abat 

18 djs Santa Margarida d'Hongria 

19 dvs Santa Agnès 

20 dss Sant Sebastià 

21 DMG III Durant l'Any 

22 dll St. Vicenç diaca 

23 dm St. Ildefons 

24 dmc St. Francesc de Sales 

25 djs Conversió Sant Pau 

26 dvs Sts. Timoteu i Titus 

27 dss Sta. Àngela de Merici 

28 DMG IV Durant l'Any 

29 dll St. Pere Nolasc 

30 dm Sta. Martina 

31 dmc St. Joan Bosco 
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Web de l'agrupació parroquial 
http://parroquiapilarsanteugeni.com 
 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 20 hores (Castellà: dilluns, dimecres i 
divendres; Català: dimarts i dijous) 
Vigílies de festiu: 20 hores (bilingüe) 
Festius:  11 h (Català),  13 h (Castellà)  i  20 h 
(castellà). 
 
ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: 18’30 a 20’30 hores. 
Capella del Santíssim de 9’30 a 20’30 h.  
Exposició del Santíssim tots els dilluns (no festius) de 
9 a 20 h. amb torns de vetlla.  
A les 19 h. rosari meditat  i vespres. 
 

HORARI DE DESPATX 
Dimarts, dimecres i dijous de 18 a 19’45 h. (dimecres 
només per a sol·licituds de partides) 
Secretaria: Sra. Maruja Ávila. 

 
 

EUCARISTIES 
Feiners: 19  hores (Català) 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) 
Festius: Capella del Magníficat: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà) (El diumenge 28 de gener serà a 

la Cripta amb la confraria de la Valvanera) 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar, de 19’30 a 20'45h. 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.  Sra. Anna Pérez 
 

SERVEIS COMUNS 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
El Pilar: Amèlia Inglés 
 
AMICS DEL GOIGS :  
El dimecres Tf. 93 321 64 51 a St. Eugeni 
Sr. Joan Torrell 
 
CATEQUESI COMUNIÓ  
Dilluns de 18 a 19 hores al Pilar 
Dissabtes de 19 a 20 h. a St. Eugeni 
Missa d’infants: dissabte a les 20 h. a St. Eugeni 
Coordinadora: Sra. Rosa Pifarré 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÓNIMOS -O.A. 
Dissabte de 19 a 21 hores al Pilar 
tel. 619.85.79.15 
 
CÀRITAS 
Dimarts  de 16 a 18 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Núria Español (aliments al Pilar) 

- Lourdes Servent (aliments a St. Eugeni) 

Menjador EMMAÚS 
Menjador de dilluns a divendres de 13 a 16 hores, i 
despatx d’ Emmaús de 11 a 12 hores,  a Sant 
Eugeni. 
- Sra. Lourdes Servent 

 
PARRÒQUIA DE 
SANT EUGENI I, PAPA 
C/ Comte Borrell, 307 
08029-Barcelona  
Tel. 93 321 44 32 

 

 
E-mails parroquials: 
mdpilar35@arqbcn.org 
santeugeni80@arqbcn.org 

 
 
 

 
PARRÒQUIA DE 
NOSTRA SRA. DEL PILAR 
C/ Casanova, 175 
08036-Barcelona 
Tel. 93 430 95 88

 


