
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 

 

1 

 

¿NOS COMPORTAMOS, COMO  HERMANOS?  
 

 Resuenan aún en nuestros oídos las palabras de Jesús  en el momento de su Ascensión cuando nos dejó 

como testigos  de su palabra: «Vosotros seréis testigos de estas cosas» (Lc 24,48). La Palabra de Dios sigue 

siendo actualidad viva: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo … y seréis mis testigos» (Hch 1,8) hasta los 

confines del mundo. La Palabra de Dios es exigencia de urgente actualidad: «Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15).Nos invita Jesús a proclamar su palabra, pero al 

mismo tiempo a reflejar sus actitudes y a proclamarlas también.  

 

Leí hace tiempo en una revista  de una congregación cristiana la siguientes frases: Bienaventurado el 

sirviente que soporta pacientemente de otro como si fuese uno mismo los consejos, las acusaciones y la 

corrección. Bienaventurado el sirviente que corregido,  benignamente lo acepta y  respetuosamente se 

somete. 

 

Cuando escuchamos esto recordamos vivamente las palabras de Jesús en las que nunca escuchamos 

desprecio, sino palabras llenas de amor y misericordia que invitan a la conversión. Estas palabras parecen 

indicarnos dos cosas, nuestro deber de corregir a nuestros hermanos de sus equivocaciones y también de 

aprovechar las correcciones que nos hacen a nosotros. Es decir que, dentro de lo posible, procuremos no 

solo hacer el bien sino también de orientar a los demás a hacerlo. Realmente deberíamos ser nosotros 

mismos los que corrigiésemos nuestras actitudes desviadas, pero con frecuencia, nos excusamos de 

nuestras faltas, no somos autocríticos, y cuando se nos ayuda a serlo,  frecuentemente nos molestamos… 

solo cuando calmados reflexionamos, reconocemos la razón de los  tal vez. muy…muy en el fondo 

agradecemos las razones de los demás. 

 

Esto supone la eliminación de los obstáculos que 

impiden escuchar la irrupción en nuestro 

comportamiento para escuchar con humildad las 

advertencias de aquellas personas que realmente nos 

aman, porque los que nos corrigen y nos indican cual 

es el camino recto nos indican el comportamiento 

señalado por Dios, mientras que las personas 

aduladoras, nos pueden desviar de ese camino, que es 

el que sin duda debemos seguir. 

Por otra parte , nos podemos preguntar. El Señor, 

¿actúa a través de mí? ¿Cuáles son los signos que 

acompañan a mi testimonio? Algo me recuerda los 

versos del poeta: «No puedes esperar hasta que Dios 

llegue a ti y te diga: ‘Yo soy’. Un dios que declara su 

poder carece de sentido. Tienes que saber que Dios 

sopla a través de ti. Leí una vez que una persona muy 

comprometida, en  la caridad, se preguntaba ¿Espíritu 

Santo, comienzo,?  Y recibió como respuesta Si tu 

pecho arde, entonces Dios está obrando en él». 

Lánzate. 

C M  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de novembre de  

2019: 

 Universal: Perquè al Pròxim Orient, on les 

diferents religions comparteixen un 

mateix espai de vida, neixi un esperit de 

diàleg, de trobada i reconciliació. 

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 (ni 
vigílies) del curs escolar a les 19’30 hores (acaba el 
dijous dia 27 de juny). 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. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

BAPTISMES 
 

 A St. Eugeni, propera celebració 

comunitària el dissabte 16 de 

novembre a les 18h. I preparació el 

dilluns anterior, 11 de novembre a 

les 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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TEATRE I MUSICALS 
 

En els darrers 10 o 15 anys, els musicals 
escenificats als teatres han guanyat 
protagonisme a Barcelona, Madrid... 
Cal també remarcar l'expansió de l'òpera, 
no només a Barcelona, al Liceu, sinó a 
d'altres indrets. Per exemple, al teatre La 
Faràndula de Sabadell, a on hi té molt a 
veure la senyora Mirna Lacambra. 
Històricament, els musicals al segle vint 
van adaptar la funció històrica cantada i 
actuada que havia fet l'òpera. Actualment 
el teatre té uns preus no gaire assequibles 
per al gran públic. I així, doncs, el fet de 
muntar musicals engresca a la gent. Són 
també cars de consumir, però asseguren 
entreteniment i diversió una bona 
estona. Els públics surten satisfets. Els 
cantants i ballarins, normalment gent 
jove, són persones amb un brillant 
currículum, i, també, és una feina molt 
competitiva. Els càstings de selecció són 
rigorosos; molta dedicació i vocació, i no 
massa feina! 
Important assenyalar que han proliferat 
tots els anys de crisi, la gent gastàvem 
poc, però la música sempre és un reclam. 
Jo n'he vist de Mecano, "Hair", Elvis 
Presley, "40, el musical"... Al ensems cal 
afegir els darrers biòpics al cine sobre 
Queen, Elton John... 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

 
 

CAFÈ EN TORN DE LA BÍBLIA 
 
El proper dissabte 9 de novembre ens 

trobarem a la Parròquia de Sant Eugeni I Papa 

a les 17'30h. 

 

Us hi esperem!  

 

 

VIDA CREIXENT 
 

L’AMISTAT és un dels pilars de Vida 

Creixent. L’Amistat de l’home amb Déu. 

L’Amistat com valor humà que enriqueix a la 

persona. El sentit de l’amistat per la gent gran 

de Vida Creixent es un dels puntals i camí 

d’evangelització és una experiència que a 

través de temes, oracions, col·loquis té el 

segell de l’amistat amb Déu que ens diu: 

Vosaltres sou es meus amics. Ens permet 

revisar com esta las nostra Amistat primer amb 

Déu i després amb els germans. En aquestes 

trobades reflexionem i vivim els valors de 

l’evangeli.  

Amèlia Inglés   
 

Les properes reunions dels grups de Vida 
Creixent seran: 

 A Sant Eugeni el dimarts 12 de novembre 

a les 17h. 

 Al Pilar el dimecres 13 de novembre a les 

17'30h.  
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Els contes tradicionals, les faules, la poesia i 
moltes expressions de la literatura popular estan 
plenes d'històries que desperten les nostres 
emocions i fan sortir de dins nostre el riure, la 
por, la tristor, l'empatia.  

I la poesia?  En els nens i nenes és una expressió 
de  joia i sorpresa quan llegeixen, escolten 
o,reciten poesia. 

L'infant necessita les paraules per viure i la poesia 
és una música feta de paraules que s'escolta i se 
sent amb les orelles del cor. 

Recentment han fet una nova edició del llibre 
PLOUEN POEMES , una antologia que vol oferir 
als  infants una oportunitat de dir,sentir,llegir o 
compartir poesia . Aquest llibre vol donar 
l'oportunitat de gaudir i aprendre amb poemes 
que formen part d'un llegat cultural que cal 
mantenir viu .  

 Va aquí una petita mostra : 

EL LLOP 
Una nena molt bufona  
Va trobar un llop i va dir: 
"Vols que juguem una estona  
corrent tots dos pel camí?" 
 
I ell respon :"Que t'has pensat?  
no em faràs pas la punyeta,  
vaig quedar prou escaldat  
fa temps amb la Caputxeta." 
 
                                    Enric Larreula  

Els poemes  
són quadres que cal penjar a la memòria  
són contes que tenen música  
són com trens de paraules que corren i s'aturen a 
llocs que  no coneixes  
o, potser, només, esquitxos d'una pel·lícula  
 
                                     Josep M. Sala-Valldaura  
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ACTIVIDADES  DE LA COFRADÍA 

DE LA VIRGEN DE VALVANERA 

EN BARCELONA.  MES DE 

OCTUBRE  DE 2019 

 
Estimados fieles, lectores de VEUS, 
incluidos Cofradía de la Virgen de 
Valvanera, en Barcelona, y Clero de la 
Parroquia  de la Virgen del Pilar:  en 
principio dar gracias a Dios por 
concedernos la oportunidad, finalizado el 
periodo estival, de este nuevo encuentro, 
curso 2019 -  2020, de cultos de los 
cofrades a su Santa Patrona. 
 
Y con ocasión  de la festividad de la 
Virgen del Pilar, el 12 de octubre, como es 
habitual, la Cofradía ha colaborado a la 
celebración mediante  los actos 
siguientes: A las 18,30 horas del día 
citado rezo del Santo Rosario, dirigido por 
el cofrade don Antonio Esteban, y a las 19 
horas asistencia a la Santa Misa, 
celebrada por el Rvdo. Dom. Eloy Latorre, 
capellán Castrense, de origen aragonés, 
que en su homilía nos aconsejaba  incidir 
en nuestra devoción a la Santísima 
Virgen  en sus diversas advocaciones, 
como mejor medio para lograr el favor de 
Su Hijo, nuestro señor Jesucristo. 
 
Es de señalar que en curso de la 
ceremonia, previas unas palabras del 
también cofrade  don Federico Segarra 
para presentar el acto,  se bendijo y 
colocó en un ambiente de piedad y 
emoción  por los numerosos asistentes al 
acontecimiento,  un nuevo manto para la 
imagen de la Virgen del Pilar de la 
parroquia, donación   realizada  y 
costeada económicamente  por la señora 
Presidenta de la Cofradía de Valvanera, 
doña María Dolores Gurría Milagro, y  la  
primorosa confección,  en un  tejido color 
verde, bordado con motivos  marianos es 
obra de la señora alfareña y residente en 
Alfaro, doña Esperanza Urtubia Gonzalo, 
que también en otra ocasión confeccionó 
otro manto para la imagen de Zaragoza 
que exhibe en determinado día del año. 

La misa conmemorativa fue amenizada  
por la rondalla y joteros del Centro 
Aragonés del distrito  y se cerraron estos 
actos con el canto del Himno de la Virgen 
del Pilar. Seguidamente los cofrades de la 
Virgen de Valvanera se personaron en la 
capilla de la Santísima Patrona de La 
Rioja, donde se rezaron sus preces, 
entonaron su himno y besaron su medalla 
ofrecida por los niños de la cofradía. 
  
Y haremos mención de la celebración del 
12 de octubre en la ciudad riojana  de 
Alfaro  en su bonita “ermita del Pilar” 
como se la denomina, situada  en la 
campiña  Alfareña, con numerosa y 
tradicional concurrencia,  de  sol a sol, de 
devotos locales y de la comarca  para  
acudir a la Santa Misa, rezo del Santo 
Rosario, visita a la Virgen, oferta flores y  
adquisición de los cordones bendecidos,  
actos cerrados, también, con el canto de 
su himno mariano. No faltó a su 
compromiso con su Patrona una 
representación del Cuerpo de  la  Guardia 
Civil, cuartel de Alfaro, con su ofrenda 
floral,  y de la Policía Local. Pues esto es 
lo que ha dado  de sí  el 12 de octubre  en 
cuanto se refiere a nuestra Cofradía de 
Valvanera  en Barcelona  y  comarca de 
Alfaro: Fiesta Nacional, de la Hispanidad, 
Patrona de numerosas instituciones , que 
no se celebra exclusivamente en España 
sino en gran parte de la América 
Hispana.             
 

Barcelona, Octubre de 2019. 
Firmado; Isidoro Samaniego. 
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CLUB DE LECTURA 
 

La próxima sesión del Club de Lectura será el 
jueves 21 de noviembre a las 19,45 horas y se 
comentará el libro: 
 

 
 

La periodista más popular de Gernika es arrollada por 
el tren que cubre la línea de Urdaibai. La víctima ha 
sido fijada a la vía con un delicado tulipán entre sus 
manos. La flor, de un intenso y brillante rojo, es tan 
hermosa como difìcil de encontrar en pleno otoño. La 
escena, cuidadosamente preparada, ha sido 
retransmitida en directo a través de Facebook. 
La danza de los tulipanes nos sumerge en la ría de 
Urdaibai, un lugar mágico donde el mar y la tierra se 
abrazan al compás de las mareas que mecen las 
tranquilas vidas de sus habitantes, que se ven 
repentinamente sacudidas por la brutal irrupción de un 
asesino complejo e inteligente, capaz de rivalizar con 
los ritmos de la naturaleza que desde siempre han 
gobernado la comarca. 

  
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 ES UNA ACTIVIDAD 
CULTURAL, INTERESANTE Y GRATUITA DE  

LA PARROQUIA DEL PILAR. 

CINE FORUM  
PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

“El golpe” 
 

Dimecres, 27 de novembre  
(18:30 h.)  

 

 
 

Pel·lícula sobre joc i estafadors, amb 

dos grans i antològics actors. 

Guanyadora de set Óscars l’any 1973 
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CORALINA Y SU ARGOLLA  
 

En un alegre bosque, atravesado por un juguetón 

riachuelo, habitaba la pajarita Coralina en una 

casita de madera, construida por el guardabosques 

donde vivía feliz, contenta y calentita entre un 

montón de paja. Los días de luna llena Coralina se 

subía al tejado de la casa y contemplaba a Selene, 

que lo iluminaba todo; y le preguntaba.  

-¿Cómo es que unas veces te veo toda la cara y 

otras te ocultas tras un velo blanco y sólo enseñas 

una parte de tu rostro?  

Selene no le daba ninguna explicación, se limitaba 

a decirle que era algo complicado para que lo 

entendiese. 

Y aunque le contestaba así, se atrevía a seguirle 

preguntando. 

-¿Es verdad que vives en un palacio hecho de 

estrellas? ¿Por qué no me lo enseñas? 

Ahora la respuesta de Selene era distinta. 

-Verás, en el firmamento solo puede existir lo que 

brilla. Allí tú serías una sombra. Estás hecha para 

brillar al sol, revestida de un plumaje con los 

colores del iris incluyendo tu pico de coral. 

Aquel día, amaneció el bosque perezoso, llovía y 

hacía frío. Coralina soñaba con mil ilusiones y 

proyectos descansando entre la paja de su vivienda. 

El motor de un coche se detuvo. Los animales 

dejaron la pereza y fijaron su mirada en aquel 

punto. Dos hombres enormes como gigantes, 

bajaron del coche, uno de ellos, sacó a Coralina de 

su vivienda y la metió en una jaula. 

¿Qué podían hacer todos ante semejante apuro? 

Nuevamente, el coche se puso en marcha y se 

internó en la espesura por un camino de tierra y 

piedras dando enormes saltos, hasta llegar a un 

edificio de una sola planta con un visible letrero: 

“laboratorio”. Bajaron a Coralina y la metieron en 

una habitación dónde existían también otras jaulas. 

La enorme mano de uno de aquellos gigantes la 

sacó y le puso una argolla en una de sus patas y la 

introdujo nuevamente en la jaula sin más 

miramientos. 

Coralina, acostumbrada a volar libremente, con el 

peso de la argolla no podía moverse con soltura, a 

veces se le hinchaba la patita y lo pasaba mal, 

hasta que comprendió que tenía que vivir así y 

olvidarse de sus sueños. Conforme iba pasando el 

tiempo le fue tomando cariño a la argolla. Se 

entretenía jugando con ella. La limpiaba con el 

pico y llegó a dejarla tan brillante como si fuera de 

plata. Lo que más le fastidiaba era cuando la 

sacaban de la jaula, la ponían de mil posturas y 

anotaban en una libreta unos garabatos negros, 

junto a un dibujo de un pájaro que quería parecerse 

a ella, pero mucho más feo. 

Un día de los que la sacaron de la jaula, le quitaron 

la argolla tirándola a un cubo lleno de papelotes y 

otros desechos. Le abrieron la ventana de la 

habitación y la dejaron volar libremente. Coralina 

sintió un gran alivió, pero por poco tiempo; se 

había acostumbrado a su argolla y la echaba de 

menos, necesitaba encontrarla. Se posó sobre la 

rama del árbol más alto y durante varios días miró 

y miró con su buena vista, triste y con la esperanza 

perdida, se puso a llorar. Las lágrimas le 

resbalaban hasta el pico. De pronto una ráfaga de 

viento movió todo aquel montón de papelotes 

acumulados cerca de donde estaba situada Coralina 

y quedó al descubierto la argolla sucia y sin brillo.  

Voló hasta donde estaba y la recuperó. Lo primero 

que hizo fue limpiarla hasta conseguir su antigua 

aspecto de brillante plata y se la ajustó a la patita 

ayudándose siempre de su pico. Emprendió el 

vuelo, recorrió sin descanso parte del bosque. La 

cabeza le daba vueltas, tambaleándose, entró en la 

casita del guardabosques que parecía estar 

esperándola y extenuado su cuerpo, se desplomó 

sobre la paja. 

Y aquella noche, como todas las noches de luna 

llena, Selene, con su rostro perfecto, se paseaba 

por el firmamento subida en su carro de estrellas. 

De pronto le pareció ver una luz en la casita del 

guardabosques y curiosa se aproximó para 

comprobar de qué se trataba. 

 -Pero ¿Qué es esto? 

 -Se preguntó asombrada. La pajarita y su anilla 

brillaban intensamente. El plumaje de los colores 

del iris estaban fundidos en la primitiva luz blanca 

y la patita aparecía rodeada por un aro de 

diamantes. Selene la besó emocionada, la subió al 

carro y se la llevó a su palacio. 

Coralina ya no era una sombra sino un hermoso 

haz de luz unido a su argolla. Feliz para siempre. 

Adela Botella 
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CORAL ESTEL 
En el darrer mes d’octubre la Coral Estel tenia 

programades  tres actuacions, i els membres de 

la coral hem anat complint el programa previst. 

En primer lloc, dintre del marc de la Festa Major 

del nostre barri, es a dir L’Esquerra de 

l’Eixample, el dijous dia 3 d’octubre  a les set de 

la tarda vàrem participar en una trobada de 

corals que tenen la seu al nostre districte, i que 

es va celebrar a la Capella del Roser, al carrer 

Consell de Cent cantonada amb Casanova. 

Nosaltres vam tenir l’honor d’obrir el acte i 

vàrem cantar sis peces del nostre repertori.  El 

públic que emplenava tot l’espai del temple ens 

va premiar amb uns calorosos aplaudiments. 

 També hem de ressenyar que el dissabte dia 12 

celebràvem la Festa de la Mare de Déu del Pilar 

i com és costum de cada any ens convidaren a 

cantar a la missa de 10 que és la missa major 

dedicada al feligresos de la parròquia, i que 

també complint la tradició van presidir els 

mossens Carles Sauró i Pere Boixaderas, tots 

dos ex-rectors de la nostra parròquia.  

Finalment, en els moments en que escrivim 

aquesta nota estem preparant un concert  

col·lectiu que anomenem Tardor Coral, que 

enguany arriba a la XIX edició, en el que ens 

trobarem la Coral de L’Espiga de Les Corts, la 

Coral Nodamen  formada per alumnes i antics 

alumnes de la Escola de la Dona de la Diputació 

de Barcelona, i la nostra coral com entitat 

amfitriona.  Està previst cantar 24 cançons, el 

dissabte 26 d’octubre a la cripta de la parròquia, 

un cop acabada la missa vespertina de las 7 de la 

tarda.  

Quan vostès llegeixin aquest article el concert ja 

s’haurà  celebrat i esperem que hagi estat a gust 

de tothom, dels cantaires i del públic assistent. 

Encara ens plau anunciar un proper concert 

previst per dia 23 de novembre en el que volem 

celebrar els 40 anys de la fundació de la Coral 

Estel. També desitgem convidar a tots vostès per 

a que ens acompanyin en aquest Aniversari tan 

important per la nostra entitat, no dubtin que 

seran degudament informats i benvinguts.  

Moltes Gràcies! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAPTISMES AL MES 

D'OCTUBRE de 2019: 

 

 Victoria Chamorro Castillo 
 Bruno Miquel Molina 
 Sara Páez Araque 
 Mateo Torné Batista 
 Gerard Sala Sanmartí 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

Y POST-COMUNIÓN 

 
En Sant Eugeni: todos los sábados a las 19h, 
y a continuación Misa Infantil para toda la 
catequesis (Pilar y Sant Eugeni). 
En El Pilar:  todos los lunes a las 18 h. 
 
El próximo sábado día 2 de Noviembre NO 

HAY CATEQUESIS 

 

Reunión de padres de catequesis de post-

comunión: el próximo lunes 18 de 

noviembre a las 20h en Sant Eugeni. 

AVISOS PARA LA PARROQUIA DE 

SANT EUGENI 

 

 El domingo día 17 de noviembre en 
la misa de las 13 h.  
Misa Funeral por todos los difuntos 
de los columbarios  

 

 Todos los terceros jueves de cada 

mes de 18.45 a 19.45h. Exposición 

del Santísimo y meditación del 

evangelio. Próximo: día 21 de 

noviembre. 

 Día 24 de noviembre a las 19.00 h. 
Concierto de órgano y soprano. 

 

 Día 30 de noviembre: empieza la 
Fira de Nadal. 
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SALVATOR MUNDI  
He llegit un article de Felip Vivanco, al Magazin, 

sobre una pintura anomenada “Salvator Mundi”, 

que té una inestable història des que sembla, amb 

molta controvèrsia, que és de Leonardo da Vinci. 

Ja n’havia llegit quelcom, però ara amb base a 

aquest article miraré de resumir la seva  

complicada història. És un oli perdut durant 300 

anys, que el 2005 va ser comprat per 900 dollars i 

subhastat el 2017 per 450 milions de dollars. Això  

ens parla de la importància de Leonardo i del 

espectacular negoci de les obres d’art, que no 

sempre són autèntiques, sinó molts cops perfectes 

còpies d’obres d ’autors de gran fama, que ni els 

mateixos entesos es posen d’acord en la seva 

autenticitat, però que tot val quan es parla dels 

negocis de les fortunes que es juguen a les 

subhastes. 

És un oli sobre fusta de noguera de 66 x45 cm. 

Atribuït a Leonardo da Vici, pare real o no, que 

porta més de cinc segles canviant d’amos, d’autors, 

de països, de continents, acumulant brutícia, pols i 

neteges, cicatrius i cirurgies que li han donat un 

esplendor inesperat. Felip Vivanco ens diu: 

“Baralleu-vos els uns contra els altres”, sembla 

que pensi el Salvador de Món, amb el seu cabell de 

tirabuixons perfectes, el seu somriure “monalisa”, 

marca de la casa, ulls entreoberts  i galtes 

rosades” 

Aquesta obra, la figura d’un Crist renaixentista,  la 

més cara de la història, esperava  ser la ”Gioconda” 

de l’altre Louvre, el d’Abu Davi, i que els experts 

no es posen d’acord en l’autoria de Leonardo, ni 

els seus amos, la família real saudita que comença  

a creure què ha pagat molt per una obra dubtosa i 

que ara no sap que fer amb ella. 

Amb ell hi han traficat, historiadors, falsificadors, 

marxants, agents especuladors, galeristes, 

subhastadors, col·leccionistes... I s’ arriba a pensar 

si estem davant d’un miracle o d’una operació 

especulativa a gran escala . No es sap on és la 

pintura, però l’important és, per què no està 

exposada? Des de sempre el núvol de la seva 

autoria ha estat sobre  ella, i els propietaris ja 

creuen que és fraudulenta la compra. Però això no 

és res de nou, no hi ha qui es posi d’acord en qui és 

el vertader autor.  Alguns  experts, que amb 

convicció i proves creuen en l’autoria de Leonardo. 

D’altres creuen que pot ser de dos deixebles seus: 

Boltrafio i Luini com el executors, i uns d’ altres 

que no es volen pronunciar  sobre l’autor del retrat 

perquè tot el que l’envolta és molt estrany. 

En realitat hi ha motius per pensar en Leonardo da 

Vinci: La fusta que sigui de noguera, la preferida 

pel mestre, la   presència de formes originals i 

altres retocades, per contra hi troben altres detalls 

que no semblen encaixar amb la tècnica de 

Leonardo ni amb la dels seus deixebles més 

espavilats.  Un cop de mà per elevar el catxé de la 

pintura li va donar la National Gallery quan el 

2011 el va exposar com un original de Da Vinci, 

sense cap referència a la possibilitat  de les mans 

d’altres alumnes del seu taller. Tot plegat va servir 

perquè “Chisties” tingues millors perspectives en 

la puja de la subhasta que va arribar als 450 

milions de dollars. 

Aquesta peça va estar desapareguda durant més de 

300 anys, es perd la seva pista, i  quan reapareix a 

la col·lecció de Michael Cook el 1900, no se sap 

d’on ve ni qui és el venedor.  Sense pensar en el 

seu preu, sí que ningú discuteix la qualitat artística 

de l’obra, i tot aquest debat es podria traslladar a 

una altra obra que també s’associa a Da Vinci  “La 

bella principessa”  que també la seva autoria és 

molt disputada.  

 Podrem saber mai l’ autor de “Salvator Mundi”?  

Segons ens diu Vivancos: “La darrera capa de 

vernís és geopolítica, ja que s’assegura que si es 

van pagar 450 milions de dollars és perquè hi 

havia una pugna secreta ( els que pugnaven a la 

compra eren anònims) d’Aràbia Saudíta i Emirats 

Àrabs Units, per por que el quadre acabés anant a 

Qatar, amb el que estan enfrontats i que ja té dos 

dels quatres més cars de la història: un Cézanne i 

un Gauguin” 

La seva exhibició era un cop d’efecte per a 

l’hegemonia mundial en art i posar aquests països a 

l’alçada del museus més icònics occidentals: Nova 

York, Londres, París, Florència, el d'Art’ islàmic 

de Doha (Qatar) o el Ihtra de Dharan (Aràbia 

Saudita)  Com l’autor ens diu, sigui on sigui o 

sigui de qui sigui, Crist torna a caminar sobre les 

aigües, aquest cop no les del Tiberíades,  sinó les 

de l’ambició política , econòmica i prepotent, cosa 

que no cassa  amb la doctrina que Crist  ens va 

predicar i que nosaltres, els seus deixebles, volem 

seguir.                                                                                                                                  

                                              Montse Carreras 
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El pasado día 12 de octubre, fiesta de Nuestra 

Señora la Virgen del Pilar, se bendijo este 

precioso manto, magníficamente bordado por 

Dª Esperanza Uturbia, y donado por el 

matrimonio Segarra-Gurría, presidenta ella de 

la Cofradía de Nuestra Señora de Valvanera. 

Agradecemos de todo corazón este magnífico 

regalo que dignifica y ensalza la imagen de 

nuestra Virgen y Patrona. 

¡Muchas gracias! 

 

¡COSAS QUE PASANN 

A LAS FELIGRESAS! 

 

Apreciados parroquianos: Os quiero hacer 

saber cosas que pasan a las parroquianas como 

yo. Íbamos maría y yo por la calle París, cundo 

una bicicleta montada por un joven de buen 

aspecto se nos echó encima y cogió la 

cadenilla que llevo al cuello con su mano 

derecha dando un gran tirón, pensándose él 

que se la llevaría con facilidad. Pero mi 

cadenilla es bastante sólida y al no romperse 

me arrastró hacia atrás, tirándome al suelo. 

María, que iba cogida de mi brazo, también 

cayó al suelo al quedarse sin su apoyo y 

desequilibrarse.  

 

La bicicleta se detuvo en medio de nosotras 

que estábamos en el suelo una a cada lado de 

sus ruedas. El chico se debió asustar al ver que 

nos había tirado al suelo. Yo llevaba en mi 

mano izquierda la cadena, que sujeté 

instintivamente al notar el tirón. Se e quedó en 

la mano porque al fin se rompió por el engarce 

del cierre justo donde estaba prendida la 

medalla con el Sagrado Corazón, y la crucecita 

que llevaba se había caído...  

 

Entonces la gente se arremolinó a nuestro 

alrededor e increpaban al chico, aun no saber 

seguro si había sido un robo o un accidente 

vial. El chico optó por ayudarnos a 

incorporarnos del suelo. A mi primero y luego 

a María, y nos decía si queríamos que llamara 

a una ambulancia. Y le dijimos que no, que no 

nos habíamos hecho nada y el chico marchó. 

Entonces le pregunté a María si quería que la 

acompañase a su casa, pero ella insistió en ir a 

la tienda a tomar nuestro café de siempre. 

Justo al volver del café y al pasar por donde 

todo había pasado, miré hacia el suelo... y ¡allí 

estaba mi crucecita! 

 

Amiga Teresa Sugrañes, ¡¡te echamos en 

falta!! 

Margarita Portabella 
 

  

DISA CELEBRA EL SEU 

5È ANIVERSARI 
 

El servei de Distribució Solidària 

d'Aliments (DISA) del nostre Arxiprestat 

de Sant Josep Oriol celebrarà el proper 

dimecres dia 13 de novembre, a la seva seu 

a la parròquia de Sant Isidor, el seu 5è 

aniversari de servei en favor de les famílies 

necessitades del nostre barri. Felicitats!!! 
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Novembre 2019 
 
Són dades molt conegudes per als que 
ens diem cristians: 
 
- El dia 1 festa de Tots Sants tenim un 
record especial per nostres difunts, 
familiars i coneguts que per la 
misericòrdia divina gaudeixen de la 
Glòria Celestial. En les circumstàncies 
complicades que en alguns moments 
se'ns presenten, no oblidem els bons 
advocats que avui recordem, podem 
prestar-nos davant Déu.  
 
- El dia 2 és diferent. Cal demanar a 
Déu que apliqui misericòrdia als que 
estan reparant els seus pecats en el 
Purgatori. Què aviat estiguin en la 
Glòria Eterna! 
 

Lloança, misericòrdia i perdó 
al Bon Déu, Nostre Senyor! 

 

      Francisco Baldrich 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE DE 2019 
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  

       

1 dvs Tots Sants 

2  dss Difunts 

3 DMG XXXI  Durant l'any 

4 dll St. Carles  Borromeu 

5 dm St. Guiu 

6 dmc St. Sever 

7 djs St.  Pere Poveda 

8 dvs St. Severià 

9 dss Dedicació Basílica Laterà 

10 DMG XXXII  Durant l'any 

11 dll St. Martí de Tours 

12 dm St. Josafat  

13 dmc St. Leandre 

14 djs St. Serapi 

15 dvs St. Albert  Magne 

16 dss Sta. Margarida d'Escòcia 

17 DMG XXXIII  Durant L'any 

18 dll Dedicació catedral Barcelona 

19 dm St. Fost 

20 dmc St.  Octavi 

21 djs Presentació de Santa Maria 

22 dvs Sta. Cecília 

23 dss St. Climent 

24 DMG Crist Rei de l'Univers 

25 dll Sta. Catalina d'Alexandria 

26 dm St. Joan Berchmans 

27 dmc Beat Ramon Llull 

28 djs Sta. Caterina Labouré 

29 dvs St. Sadurní 

30 dss St. Andreu, apòstol 

  

El próximo domingo 17 de 

noviembre a las 12h,  

en la cripta de la Parroquia MD del 

Pilar, habrá la santa misa por los 

difuntos de la  

Cofradía de la Virgen de la Peana. 

¡Estáis todos invitados! 
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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) (diumenge 24 de novembre a les 
12h hi haurà missa 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 20'30 h. 
 

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  no festius a St. Eugeni de 18 a 20 h.  
Tf. 93 321 64 51      Sr. Joan Torrell 
amicsdelsgoigs@gmail.com 
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com 
 
 

CATEQUESI COMUNIÓ  (comença a l'octubre) 
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 h. al Pilar  tel. 619.85.79.15 
 

CÀRITAS 
Dilluns a divendres  de 17 a 20 hores al Pilar 
Sra. Anna Pérez (coordinadora) 
- Acollida de dilluns a divendres de 17 a 19h 
- Cafè amb pastes 1r dimarts de cada mes (usuaris 
del rober) 
- orientació laboral els dijous a les 17h 
- tallers de conversa en català els dimecres de 
17'30 a 18'30h 
 

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 

 

 

mailto:amicsdelsgois@gmail.com
http://assocamicsdelsgoigs.blogspot.com/

