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DEJA QUE DIOS ENTRE EN TU HISTORIA  

En   estos días  que estamos viviendo  situaciones  

diferentes  y extraordinarias, he podido  escuchas  

muchas  cosas  sobre  Dios. Unas  experiencias muy 

bonitas, y otras que dejaban  mucho que desear. 

Algunos cristianos piensan que si están con el Señor, los 

problemas desaparecerán  por arte de magia,  pero están 

equivocados.  Otros ven a Dios como un bombero al 

que se llama sólo en situaciones de emergencia. Lo 

buscan en medio de las dificultades pero lo olvidan 

cuando todo marcha bien. Conforme caminamos en las 

cosas del Señor,  descubrimos que es necesario tener fe 

aunque nos cueste comprender por qué permite ciertas 

situaciones difíciles.  Si estás con Él, no pensarás que 

todo y todos están en tu contra. 

Los problemas nunca faltarán y pueden separarte del 

amor de Dios si no sabes manejarlos. Todo tiene un 

propósito en la vida. No evadas los conflictos, búscales 

solución lo más rápido que puedas para que dejen de 

perseguirte.  Un cristiano debería saber que su eficiencia 

para solucionar problemas  reside en aplicar la estrategia 

de darles el tiempo que merecen. Uno se encierra con 

ellos, los revisa,  enfrenta y  resuelve.  Dios nunca dijo 

que no tendríamos problemas. 

La Palabra nos da esperanza. Siempre hay una salida 

para las dificultades y si no logras encontrarla, pídele al 

Señor que te la muestre.  El Espíritu Santo  puede 

guiarnos si le escuchamos y lo involucramos. 

También es importante tomar en cuenta que muchas 

veces el problema realmente no es la situación que 

enfrentamos sino  la actitud que tenemos ante ella.  

Cuando el problema somos nosotros, la solución es 

cambiar de postura, ser más receptivos, tolerantes y 

humildes. 

Jesús es el único que puede darnos paz. Los problemas 

nos lastiman porque nos hacen vulnerables. Muchos se 

pelean con  Dios y se alejan de la Iglesia ante la primera 

dificultad. Buscan culpables en vez de buscar al mejor  

aliado y consejero. 

Las dificultades pueden resolverse de tres formas: solos, 

mal acompañados o con el Señor. Si lo haces solo te 

tocará  aprender lecciones muy duras y cometerás 

disparates.  Si buscas a la persona equivocada 

probablemente te meterás en más problemas de los que 

logras resolver. 

La impaciencia es otro aspecto que limita nuestra 

capacidad de resolver problemas.  Debemos darles 

tiempo, analizarlos y evaluar las posibles 

soluciones. Pero todo esto a la  luz  del evangelio. Toda 

situación nos ayuda a crecer si nos damos la 

oportunidad de descubrir el propósito.  La prisa siempre 

complica todo. Mi abuelita siempre decía: “despacio lo 

que se precisa”.  Muchas  veces   estamos ansiosos y 

desesperados, por el contrario,  nos debería gustar   ser 

reflexivos  y  extremadamente analíticos.   Jesús puede 

mostrarte el tiempo correcto, si lo involucras y 

escuchas. 

El pueblo de Israel estaba perdido y se metía en 

problemas cuando no involucraba a Dios. Para los 

cristianos que caminan de la mano del Señor, las 

situaciones difíciles siempre tienen una razón y un 

sentido.  Entonces, muchas veces estar alejados de Dios 

es el verdadero problema. Su promesa de estar siempre 

a tu lado se cumplirá cuando se tú lo permitas.  Te 

aconsejará si le consultas porque te respeta  y acepta tu 

voluntad.  El Señor te anhela, quiere que lo busques y  

no tendrá problemas para bendecirte o corregirte si así 

lo pides.   Quiere darte vida eterna y enseñarte el 

camino para que no te pierdas, todo depende de ti y de 

tu disposición para aprender.  Si lo buscas, Él permitirá 

que lo encuentres. 

Tener oportunidades de crecer espiritualmente es la 

segunda razón por la que afrontamos problemas. Dios 

tiene planes que van más allá de los que nuestra limitada 

mente humana pueda considerar.  Es como someternos a 

una reingeniería. Superar una dificultad te hace una 

mejor persona. Si eres orgulloso, pasarás pruebas que te 

enseñarán a ser humilde. Afronta con valentía toda 

situación, procura aprender rápido para que la prueba 

termine.  Dios siempre querrá sacar lo mejor de ti, busca 

bendecirte, no destruirte. 

La Palabra dice que  la tribulación siempre producirá 

algo. Esto significa que causará, promoverá y formará 

algo bueno en nosotros. Producir involucra un proceso 

que sacará lo mejor de cada uno.  Al final de una prueba 

siempre seremos personas distintas con un valor 

agregado. 

Nunca pierdas de vista que la condición para que todo 

obre a bien es vivir conforme al propósito de Dios.  Si 

lo sacaste de tu vida, estás fuera del propósito y nunca 

olvides que Dios se especializa en imposibles. Invítalo a 

vivir en tu corazón para que empiece a desenredar los 

nudos que te atan a los problemas. Ponte a cuentas con 

Él y verás que la esperanza volverá a tu vida. Reconoce 

que lo necesitas, busca ser una nueva criatura que 

cumple el propósito de Dios para recibir  de  Él, el 

mejor  regalo de  AMOR. 

 

DEJA  QUE DIOS ENTRE EN TU HISTORIA Y 

PUEDAS ASÍ ESCRIBIRLA CON LA MEJOR 

TINTA, LA DEL AMOR. 

Mn. Nino Rodriguez 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, per al mes de Juny de  
2020: 
Per l'evangelització: perquè aquells que pateixen 
trobin camins de vida, deixant-se tocar pel Cor de 
Jesús. 
 
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 litúrgiques) del curs escolar a les 19’30 
hores (acaba el dijous dia 25 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. 
 

 

 
  

SOCIETAT, ANÀLISI  I  

INTEGRACIÓ 

 
Es fa difícil no parlar de la pandèmia, oi?  
 
En primer lloc la sensació: 1- d'estar limitats, 
tothom! 2- de perill: en aquest sentit hi ha 
molts misteris, però la dolenta gestió de les 
residències geriàtriques, ha estat desoladora. 
3- una situació social, econòmica, laboral, que 
deixa petjades preocupants fins no se sap 
quan ... 4- controvèrsia i debat polític. 5- el 
que ens pesen milers de morts.  
 
A mi, el tancament, a dosis petites, m'ha 
donat moltes idees... Carai! Tindrem un món 
diferent? Quan de temps trigarem en trobar 
una vacuna sanadora? A part d'implicacions 
personals, hem hagut de donar-nos lliçons i 
més lliçons de paciència... I amb una sensació 
inquietant que només amb seny i prudència, 
en aquest cas, no hi ha prou. 
 
Un desig final: que quan ens anem 
reincorporant, socialment siguem més 
empàtics i llestos amb els altres, i més 
solidaris! 
 

Víctor García Toldrà 
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"The dark side of the moon" 
de Pink Floyd (1973) 
 
Havia gent que considerava Pink Floyd un 

grup-projecte: dit d'una altra manera barroera, 

els consideraven una banda de drogoaddictes i 

adreçada a un bon grapat de persones amb 

afició a les drogues o hi enganxats. No 

oblidem que el grup havia donat les primeres 

senyals de vida en plena època hippy dels 60. 

La veritat, potser, era que els primers discos de 

Pink Floyd no tenien massa estructura: 

recercaven sensacions. 

Per a engrescar-se a fer "The dark side of the 

moon" van tenir molta feina, molt de 

laboratori. Era un disc totalment innovador, i 

no se sap com, van tenir pressupost per llogar 

quasi un any l'estudi de gravació, la qual cosa 

era un risc molt gran. 

El també famós Alan Parsons va ser l'enginyer 

de so. Després va muntar el seu propi grup. 

Clarament "The dark..." no és per a tothom. 

T'has de deixar anar i deixar-te emportar per 

"Breathe", "Time", "Money", "Us and them"... 

No és un disc tocat per virtuosos, però té una 

perfecció, una coherència temàtica 

encisadora...   

 

 

Fins aleshores, Pink 

Floyd era un grup de 

pretigi, però per 

aproximació.  "The 

dark side...." el va 

posar molt amunt per 

aquell públic 

adolescent, jove i 

amb ganes d'art 

modern... 

Alguns de vosaltres 

de ben segur 

coneixeu el grup i el 

disc, I si no, espero 

haver-vos donat la 

informació 

necessària. 

 

Víctor García Toldrà 

 

 

Oración al Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Yo vuelo a Ti, Sagrado Corazón 
de mi Salvador, porque tú eres 
mi refugio, mi única esperanza. 

Tú eres el remedio para todas 
mis miserias, mi consuelo en 

todas mis angustias, la 
reparación de todas mis 

infidelidades, el suplemento para 
todas mis deficiencias, la 

expiación por todos mis pecados, 
y la esperanza y fin de todas mis 

oraciones. 
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11 maig 1966  11 maig 2020 

Manifestació capellans Covid 19 
 
Em desperto a  mitja nit, al voltant de les 2, veig 

allà davant com unes figures de policies que em 

volen pegar i m’incorporo i assegut al llit estiro 

el braç com si volgués foragitar-lo i tot seguit a 

l’altre costat posat on hi ha el llum i la tauleta de 

nit, premo el botó per entre la barana i em quedo 

parat: No hi ha  ningú, no hi cap persona policia 

amb les porres alçades, ni la mare que a vegades 

se m’apareix. Em deixo caure estirat i molt 

cansat, i torno a dormir. 

El matí al voltant de les 9, altres dies em 

desperto a les 9, tinc el despertador per saber 

l’hora, tanmateix no fa tic-tac. Em posava molt 

neguitós el seu toc. tic-tac. A passeig vaig dir, en 

anar a dormir: calla despertador (i m’aixeco i 

veig el diari, que m’ha portat en silenci el Santí, 

el punt avui. Miro els títols de la capçalera, com 

no porto ulleres,  fins després de rentar-me no 

me les poso per poder llegir. Veig però el dia 

dilluns dia  11 de maig 2020 i se’m disparen 

fortament els records. Em costa molt d’apartar-

los i amb la dutxa calentona els arracono per 

després. Em vesteixo i vaig a la cadira per 

esmorzar – entrepà de formatge i altres dies 

pernil dolç, pastilles medicinals, got de 

taronjada, algun dia pera o plàtan.   

Vaig a portar la safata de l’esmorzar, després  

per prendre el cafè amb llet, ara amb la 

pandèmia, sense pasta, Deu n’hi do. Un bon 

esmorzar Ara em toca llegir el diari  amb les 

ulleres, llegeixo els articles sobre el Covid i les 

diverses reaccions polítiques sobretot les 

diferencies entre el “govierno del Estado 

espanyol” i el govern de Catalunya. També la 

llista dels difunts especialment si en trobo de 

coneguts. Sí,  Mossens com Albert Torrents 

Pérez, i amics i feligresos com Mª José Pirla i 

Mercè Diaz Soriano. No puc deixar el diari sense 

una llarga ullada als esports i el -barça- és clar i 

l’entrevista de la darrera plana. Es cert que 

fullejo altres planes. Desgraciadament no hi 

trobo gairebé res de qüestions de religió, 

d’església, excepte males notícies, quina 

llàstima! Ja s’ha acabat. Ara portaré el diari el 

punt avui al Bartomeu Palau, diaca permanent 

inspector, no de policia, sinó que va ser 

d’ensenyament. Em poso la mascareta i surto al 

passadís així respiro millor en una finestra 

oberta, inspiro i expiro l’aire fresc,  com 

s’eixamplen els pulmons! Al final del corredor a 

ma dreta hi ha l’habitació del Bartomeu Palau, 

company del Seminari de Barcelona i ara amics 

a la Residència.  Miro d’entrar al seu habitacle 

per deixar ‘hi  el diari del punt d’avui. Veig la 

portada tancada, cosa estranya per ell,  i a la 

porta enganxat un paper de confinament. Em 

quedo gelat. També té el virus?  i amb diari a la 

mà, giro cua i torno a la meva habitació 113. 

Abans d’entrar sento passos d’una noia que ens 

cuida, arriba i la crido, escolta Ester, 

mallorquina, veig que el Palau està confinat i no 

hi puc entrar. Ella, tímidament diu “no soy 

Ester” Por favor “hábleme español”. Jo li dic 

bonament: “Podrias llevar este Periódico a 

Bartomeu” . “Si claro, lo hago enseguida” I li 

dono el diari i  me’n torno  capficat al meu cau.  

M’assec al llit davant del telèfon i se’m disparen 

totes les vivències que vaig passar el 11 de Maig 

de 1966. Segueixo la pel·lícula d’ara fa 54 anys.     

Surto de casa, planta baixa del vicari, davant 

l’ermita romànica, poso a la bossa 8 expedients 

matrimonials per portar al bisbat, emprenc la 

carretera de santa Eulàlia  tot rumiant què passa 

avui!, i el carrer davant  del casino, gairebé xoco 

amb la Laura que surt del bar. Mossèn on va tant 

distret? on vols que vagi sinó a la casa gran. 

Arribo a l’Avinguda del metro  i pujo el tros fins 

a l’estació. Encara trobo un destorb la floristeria 

i plantes Bordas. La mestressa em veu i em 

crida.  Mossèn, demà volíem passar per la 

parròquia per veure com posar les flors per 

ornamentar l’Església gran pel casament del dia 

15 Sant Isidre. Rumio un moment i dic: demà 

mateix a les 5 de la tarda i ella afegeix si veu el 

meu cosí Mn. Daura li dóna records nostres. 

Responc:  ho faré, segurament avui mateix . A 

Déu. Pujo les escales del metro (estació del 

metro , línia 1) Molta gent, una riuada de gent – 

Baixaré a Catalunya  per passar Can Jorba i al 

bisbat directament a portar els expedients 

matrimonials i ja està. Al patí del bisbat hi ha 

força companys . Al cap d’una estona entrem a 

la catedral per la porta de Santa Llúcia al 

claustre. Encara n’arriben més, Tots amb la 

sotana com s’havia indicat. Entrem doncs a la 

catedral, diu Mossèn Pedrals. Així, davant l’altar 

major i a la cripta de Santa Eulàlia resem uns 

moments (no recordo què vam resar) . Després 

un dels responsables (em sembla Mn. Dalmau) 

ens diu que anirem junts tots amb sotana (a 

veure si s’atreveixen) passarem pel costat de 

l’Hotel Colon  en fila de 3 fins a la “jefatura 

superior” de policia de la Via Laietana on 

donarem o intentarem donar la carta de la 



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 

 

5 

denúncia pels mals tractes i tortures a l’estudiant 

Joaquim Boix i Lluch, i després ja veurem. Déu 

hi dirà. Sí, baixem les escales de la  porta 

principal un bon dia de sol. No sé si passarà el 

que diu el proverbi: “Al maig cada dia un raig”  

           Per la plaça de la catedral s´hi veuen uns 

quants vianants, uns cap al carrer del bisbe, 

altres cap al bisbat i alguns altres a veure el Crist 

de Lepant, d’altres homes ...per allí que semblen 

policia secreta. No hi podien faltar. Un d’ells 

s’acosta al grup de mossens i dirigint-se a Mn. 

Dalmau (es veu que el coneixia d’altres vegades) 

li diu: “No vayais, mejor será para vosotros” (ni 

mossèn Dalmau ni cap dels altres diu res. No ens 

parem. Seguim. Passarem  pel costat de l’Hotel 

Colon. Endavant. La gent que va pel carrer ens 

mira i una dóna diu increpant-los en veure tants 

capellans: Més valdria que anessin a resar el 

rosari!. Ja estem apunt d’arribar. El cap de la 

gota negre de la manifestació, es fa a la porta de 

la policia. Allà policies de guardià  davant 

l’entrada, al costat sí de varis  cotxes i 

furgonetes. Sense perdre la formació de 3 passen 

en front de la porta, de manera que al carrer, Via 

Laietana queda ocupat, de manera que els cotxes 

tant en direcció a Correus com a plaça 

Urquinaona. Alguns fan sonar els clàxons i 

alguns surten dels cotxes. Veuen una cosa 

inaudita: Des de darrera se sent un xiu-xiu tèrbol 

mai vist. Deu ser el moment d’entregar la carta i 

uns moments després unes paraules fortes i 

contundents: “Dispérsense” i no recordo més. 

M’adono que he caigut en una rasa que fan 

sovint a Barcelona a ‘altra banda de la policia 

per obres de llum, gas o telefònica. En Mn. Joan 

Moran diu al policia: “Déjale subir que lo vas a 

matar así” “Gràcies Joan i endavant cames 

ajudeu-me cap a la porta de l’Església de Sant 

Francesc que ara el 2020 està al Poble Nou i a la 

Via Laietana està incorporada al palau de la  

música catalana, quin canvi!. De seguida, sol, no 

veig que se n’ha fet del Joan i els altres. Sense 

entretenir-me pujo a la plaça Urquinaona per 

agafar el metro i anar a Hospitalet, i decideixo, 

no anar a casa, sinó a la casa dels cosins del 

carrer Angel Guimerà . Ja havia advertit a la 

mare que em  quedaria a dinar amb alguns 

companys. A casa dels cosins em van curar les 6 

patacades, blaus que tenia a l’esquena per culpa 

de les porres furientes dels policies. La Maria em 

va curar amb aigua i vinagre i tot escoltant la 

radio nacional de Espanya que deia que  “un 

numeroso grupo  de curas con el habito talar ha 

sido dispersado en la jefatura central de policia 

nacional con un breve acto de violència”. Em 

vaig indignar i animat pels cosins vaig decidir 

vaig fer una denuncia contra la policia per les 

pallisses que van fer a tots els mossens. Va ser 

l’endemà que vaig anar al Notari, , a signar 

aquesta decisió,  portava a sobre els 6 cops de 

porra testimoni irrefutables contra les mentides. 

Només la revista Stern alemanya , amb fotos, va 

donar imatges que expressaven la veritat. Va ser 

uns mesos després  que es va celebrar el judici al 

top a Madrid on vaig declarar com a testimoni i 

amb la condemna de confinament d’alguns i 

d’absolució  per tots els altres. Així premi per la 

policia. Viva Espanya!. 

           Si voleu llegir més sobre tot això trobareu 

tot arreu articles a tots els diaris espanyols i 

alguns estrangers. Le Monde i altres més propers 

a la veritat. Els espanyols esquiven la veritat 

atacant els mossens que hi eren i proclamant 

mentides 

           Si voleu saber més sobre tot això, 

pregunteu als testimonis que encara hi ha. 

Trobareu la llista completa als llibres de Mn. 

Dalmau i de J. Creixell (no creix). 

 

Nota: Tot aquest Article està escrit en primera 

persona fora de l’últim tros per certificar el que 

he vist i viscut, amb els meu propis ulls i amb la 

meva pròpia carn. 

                                                                                                                                                                                                             

Mn. Pere Boixaderas                                                                            

Vicari de Santa Eulàlia de Provençana  1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Rector emèrit del Pilar  2020 
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"Volvemos a la parroquia" 
 

Queridos amigos parroquianos: ¡qué mes de mayo tan triste! Confinados por la pandemia! Cuando por 
fin hemos podido ir a la parroquia, nos han dicho que una buena parroquiana se había muerto, y de las 
dos Marías que tenemos en el grupo del rosario, una está en el Hospital y otra enferma. El rosario lo 
llevábamos por turnos, un día ella y otro yo. Necesitamos savia nueva porque nuestras voces se debilitan 
con los años y las enfermedades. El Rosario lo decimos por el Santo Padre, por la Paz y por todos los 
enfermos de la Parroquia. ¡Os esperamos! 
 

Margarita Portabella 
 

CORAL  ESTEL 
Segons el costum de cada any en el veus del mes de febrer es ressenyaven totes les actuacions de la Coral 

Estel al llarg de l’any anterior 2019.  Aquest any per motius tècnics no ho vàrem poder fer, i com que la 

Coral Estel segueix en estat de confinament hem pensat que era adient fer-ho en aquesta edició del mes de 

juny. 

El conjunt  de les celebracions es podem agrupar en quatre misses i vuit concerts, la majoria d’aquests 

últims acompanyats d’altres corals amigues.  

La primera missa va ser el 17 de gener i es va celebrar en memòria del company cantaire Joan Anton 

Chaves Carrillo, que portava uns quatre anys ingressat en la Residència per a gent gran Parc del Clot degut 

a que havia patit un ictus que li havia deixat discapacitat.  Més tard el dia 20 de juny també participàrem a 

la missa en memòria de la contralt Mercè Molina Paniello que havia estat molts temps cantant amb 

nosaltres, des dels anys vuitanta. També el dia 12 d’octubre festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu 

del Pilar, com és tradició vàrem cantar a la missa de 10 que es presidida per els dos antics rectors de la 

parròquia mossens Carles i Pere. Finalment el dia 24 de desembre un petit grup de voluntaris vàrem 

participar a la cerimònia del Cant de la Sibil·la i a les nadales tradicionals de la “missa del pollet” a les set 

de la tarda. 

En el que respecta als vuit concerts són els següents: el 24 de gener vàrem visitar la Residència de les 

monges franciscanes de la Nativitat de la Verge Maria al carrer Buïgas on està allotjada la nostra antiga 

companya Rosa Segú. A ella i al quasi un centenar de companyes els vam oferir un segon Concert de 

Nadal. 

El dia 11 d’abril vam celebrar un doble concert de polifonia religiosa, primer a les 17:30 h. a la Residència 

sacerdotal Sant Josep Oriol on resideix actualment Mn. Pere. A ell, al director i a tots els mossens que hi 

van assistir els vam dedicar la cantada. Després ens vam desplaçar a la nostra parròquia  i a les 19:30 h. 

vam oferir el mateix repertori  als feligresos que es havien assistit a la missa vespertina.  El dia 21 de juny 

també oferírem un concert final de curs als feligresos que van acompanyar-nos  després  de la corresponent 

missa de 7 de la tarda.  També el 3 d’octubre participàrem amb tres corals més al concert que anualment 

celebra la Associació de veïns de l’Esquerra de l’Eixample amb motiu de la festa major del barri. 

L’esdeveniment va tenir lloc a la Capella del Roser cruïlla Casanova i Consell de Cent. 

El 26 d’octubre celebràrem ala cripta del Pilar la Trobada de corals dita Tardor Coral en la seva XIX-ena 

edició. Enguany ens van acompanyar la Coral de L’Espiga de Les Corts dirigida per la Marina Fàbregas i la 

Coral Nodamen en seu a Sant Eugeni dirigida per Murat Khupov. La festa va acabar amb un alegre i 

esplèndid berenar conjunt de tots els cantaires i acompanyants. Encara el 23 de novembre vam tornar a 

cantar celebrant els 40 anys de la fundació de la nostra entitat. Ens van acompanyar en aquesta festa una 

vintena de antics cantaires que havien participat de la nostra Coral en diferents períodes i també una antic 

director. Tots ells participaren en varies cançons recordant cantades pretèrites. La festa també es va tancar 

amb un magnífic lunch al vestíbul de la nostra parròquia.  Finalment el dia 19 de desembre vam 

concelebrar les Pasqües nadalenques amb un concert de Nadal ala capella del Magnificat, amb la 

col·laboració de la Coral Concertante de molt recent fundació. 

Com poden veure hem procurat aprofitar al màxim el temps i ser generosos amb la nostra manera de gaudir 

la música. Els recordem que tots vostès tenen les portes obertes a la nostra entitat un cop acabada la 

situació actual de confinament. Els desitgem molta salut i una feliç recuperació de la normalitat en la nostra 

vida parroquial  i ciutadana. 
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LUDWIG  VAN  BEETHOVEN 

 

Aquest any recordem els 250 anys del 

naixement d’un dels més grans compositors de 

la història:  Ludwig van Beethoven.  El 

recordarem amb un escrit  que no serà una 

biografia ni una exaltació de la seva música, 

això ho deixo pel company, Victor Garcia 

Toldrà,  jo em limitaré a anar-lo coneixent 

amb algunes poques  anècdotes que defineixen 

la seva turmentada vida i obra. 

El matrimoni de Johann Van Beethoven, un 

músic mediocre de la cort, que per compensar 

la seva mediocritat, fou un gran borratxo i Mª 

Magdalena Keverich, la seva malaltissa 

muller, tingueren set fills dels que només en 

sobrevisqueren tres; el major dels que van 

viure, Ludwig, nascut a Bonn  el 16 de 

desembre de 1770. Què es podia esperar 

d’aquell nen amb uns pares així ?. Però tenia 

un avi que fou un bon músic de la Cort. El 

petit Ludwig, als quatre anys ja va començar a 

destacar per les seves facultats musicals.  El 

seu pare va explotar les seves qualitats per 

qüestions econòmiques, volia fer d’ell un 

segon Mozart.  El van fer passar per dos anys 

més petit, i demostrar que encara era més nen 

prodigi. El  pare abusava molt de la seva 

educació musical. Quan arribava borratxo de 

matinada a casa el feia aixecar del llit i el tenia 

hores i hores tocant tant, com ell va dir:” per 

fer-me avorrir el clavecí”. Ell estimava els 

pares, més a la mare que sempre maleïa el 

matrimoni com a dona  d’un alcohòlic.  

Ludwig no es va casar mai i tenia horror a 

aquesta institució. Es creu que aquests fets i la 

sordesa l’incapacità per tenir relacions normals 

amb les dones. Al pare malgrat els seus mal 

tractes, Ludwig se l’estimava i moltes nits, 

amb els dos germans, anava a la taberna a 

convèncer aquell borratxo perquè tornès a 

casa.   

A l’escola era callat, solitari i trist, anava brut 

degut a la desídia dels seus pares. Una amiga 

el va increpar i ell li respongué: ”Quan sigui 

déu, ningú es fixarà en això”. I tal qual, la seva 

falta de higiene personal i deixament  en el 

vestit i pentinat, fou una constant a la seva 

vida. Era un pèssim estudiant i negat en 

matemàtiques, només va aprendre a sumar i de 

gran els seus companys deien: ”Ludwig no va 

aprendre res a l’escola” 

Als 14 anys va aconseguir una plaça com viola 

i organista i començà a guanyar un sou. 

L’elector de Colònia veient les seves dots 

musicals l’envià a Viena a estudiar amb 

Haydn. No varen congeniar gaire, perquè 

encara que tenia molt talent, tal com li va dir 

Haydn, tenia les seves pròpies idees a les que 

no volia renunciar i no seguia les del moment: 

el contrapunt i la fuga.  La seva mare era tísica 

i estant molt malalta, ell va haver de retornar a 

Bonn, i poc després la mare morí. Beethoven 

malgrat la seva tristor i sent molt jovenet es va 

fer càrrec de la família, perquè al pare li van 

treure la pàtria potestat pel seu alcoholisme.  

Sovint canviava de vivenda i sempre tenia 

problemes amb els veïns i els servents, no 

trobava ningú que fes bé les feines i en quant 

al pisos estaven tant desordenats que feien 

pena de veure’ls. Un exemple de la seva 

desídia: va composar El Kyrie de la seva Missa 

Solemnis entre la depressió i l’eufòria; volia 

fer-hi un parell de correccions i va buscar, i 

tornar a buscar l’obra i no la trobava per 

enlloc, desesperat va anar al rebost a cercar 

menjar i en obrir el paquet del formatge va 

veure que el paper era una part del  manuscrit i 

trobà l’altre embolicant  la mantega.  Es posà 

furiós i despatxà la cuinera, de fet tenia molt 

mal caràcter, empitjorat per la sordesa. La 

partitura del Kyrie estava arrugada i tirada a 

qualsevol lloc. Aquesta actitud era normal en 

ell.  Va escriure poca música religiosa: La gran  

“Missa Solemnis” el 1824, i unes poques obres 

més. 

Beethoven es creia descendent d’aristòcrates, 

però no ho era i per tant menyspreava 

l’aristocràcia. Com anècdota:  un dia li va dir a 

un príncep ”El que és vostè ho és per 

casualitat, el que soc jo, ho soc per mi mateix. 

Prínceps n’hi han hagut a millers i encara n’hi 

hauran, Beethoven només n’hi ha un”. 

Des dels 28 anys començà la seva sordesa, que 

el va fer patir molt i el seu caràcter es tornà 

cada cop més agre i molt insociable, però les 

notes les tenia al cap, no a l’oïda, i malgrat tot 

ens deixà una música única. 

 

Montse Carreras 
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L’OASI D’EN YUMBÉ 

 

Aquell any va fer un estiu molt i molt calorós. 

Un bandada de centenars de flamencs volava per 

sobre el petit poblat del desert. Cercaven aigua, 

però els rius i els llacs estaven secs. Venien de 

lluny, feia setmanes que volaven i les forces els 

anaven minvant. Si no trobaven aigua ben aviat, 

moririen de set. Quan van començar a travessar el 

desert succeí la tragèdia. S'aixecà una tempesta de 

vent que acabà les poques forces dels flamencs. 

Caigueren sobre la sorra del desert, gairebé tan 

ardent com el sol que tenien a sobre. 

 

La gent del petit poblat, en observar la desgràcia, 

es consideraven impotents per a ajudar-los. No 

tenien aigua per a donar-los, era impossible 

aconseguir que se salvessin. L'únic que es podia 

preveure era que es morissin tots sota el sol. 

La notícia es va escampar pertot arreu. Vingueren 

les televisions de molts països per fer reportatges. 

Tots lamentaven el fet, però ningú no movia un dit 

per cercar solucions. 

Tanmateix, un vailet que es deia Yumbé va 

decidir-se a fer alguna cosa. Ell sabia que a tres 

quilòmetres del lloc on es trobaven els flamencs hi 

havia un oasi on hi havia aigua. Si no s'hagués 

aixecat la tempesta de vent, els flamencs hi haurien 

arribat. 

En Yumbé agafà un flamenc en braços i el portà, 

camina que caminaràs, a l'oasi. Després n'agafà un 

altre i va fer el mateix. I així, una i altra vegada, en 

Yumbé va anar fent viatges tot portant flamencs a 

l'oasi. 

Un home, en veure el que feia, li digué: 

-Però, noi, què fas? 

-Doncs, salvar flamencs -va respondre en Yumbé. 

L'home, amb una veu i un posat molt seriosos, li va 

dir: 

-Que no veus que això és impossible? Són 

centenars els que agonitzen sobre la sorra. No 

aconseguiràs res salvant-ne uns quants. 

L'esforç que hi poses no val la pena. Ves-te'n a 

casa i no gastis les energies i la salut inútilment! 

El vailet li contestà: 

-Pregunteu als set flamencs que beuen aigua a 

l'oasi si val la pena que els hagi salvat. 

 

El noi continuà la seva tasca, va agafar el vuitè 

flamenc i se'n va anar cap a l'oasi. L'home quedà 

sorprès per la resposta i l'actitud decidida del noi i, 

després de pensar-ho, va decidir fer el mateix. Va 

agafar un flamenc en braços i es va dirigir cap a 

l'oasi. Ja eren dues persones salvant flamencs. 

Dues persones es veuen més que no pas una i van 

despertar l'atenció dels qui miraven. Aviat foren 

tres, després set, després catorze, després... moltes 

persones es van posar a fer el mateix que havia 

començat a fer en Yumbé. 

Van caminar tot el dia i tota la nit i, a trenc d'alba, 

tots els flamencs eren a l'oasi, cap no va morir de 

set: estaven salvats. Tota la bandada es va salvar 

gràcies a un vailet que va començar salvant un 

flamenc. 

 

► Els elements del conte 

 

 Sovint, davant les grans tragèdies, es pensa que no 

s’hi pot fer res. 

 Són motiu de grans reportatges, però no generen 

actuacions concretes. 

 Qualsevol petit esforç és millor que res. 

 Es pot predicar amb l’exemple. 

 La suma de molts petits esforços pot donar grans 

resultats. 

 Podem detectar alguna situació millorable a 

l’escola, al barri. 

 Què podem fer-hi, individualment o com a grup? 

 Podem prendre un compromís concret i revisable. 

 Què en diu l’Evangeli? 
 

Carme Faro 
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MÉS SOLIDARITAT, COVID19 
 
En l'últim escrit, EFECTE COVID19, vam parlar 
quan estàvem l'inici i primeres reaccions 
socials de la pandèmia. Començàvem el 
confinament. Tot imprevist, desconegut, 
danyós per la salut i economies de 
moltíssimes famílies i persones solitàries. 
Sincerament, no crec que la majoria de 
nosaltres esperéssim la dimensió i gravetat de 
la pandèmia amb danys afectius i materials. 
Igualment, el sobre esforç de tots els 
col·lectius professionals , voluntaris i entitats 
treballant al límit, sense conèixer el què,com i 
on anàvem a parar. Encara es una incògnita. 
Quina quantitat de morts, amb un final sense 
companyia familiar i espiritual, encara que 
alguns mossens van poder estar a primera 
línia , administrant es Sants Sagraments. 
Després de moltes setmanes confinat al meu 
domicili, ara ja puc sortir una estona a fer un 
passeig al carrer. Des de la meva talaia que en 
donen el 98 anys, i les vivències de tota mena, 
durant la meva llarga vida, vaig observant i 
pensant. Un detall que em crida l'atenció, 
tothom amb mascareta, cobrint una part 
important de la cara. Costa identificar-se qui 
és qui. Tots iguals ?? Doncs és una 
oportunitat, per demostrar que els éssers 
humans, som tots iguals !! Déu va crear 
l'home i després s'han desenvolupat les 
diferències, lluitant pel poder i economia. Així, 
va creixent la diferència social, amb una 
població molt feble. És una realitat, difícil de 
resoldre i ara més. 
Amb la tragèdia que estem vivint, amb el 
mateix risc de salut per tothom, encara que 
els mes pobres son el més infectats pel 
Coronavirus i afectats també per la falta 
d'ingressos econòmics. 
Crec que una majoria de la societat és 
sensible, però els que tenim sentiment cristià, 
hem d’anar al capdavant amb la SOLIDARITAT 
que Jesucrist ens va demostrar i deixar com 
llegat. CÀRITAS DIOCESANA, és un bon 
exemple. 
 

                                     Francisco Baldrich  

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

JUNY DE 2020 
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 dll PASQUA GRANADA 

2  dm St. Eugeni I, papa 

3 dmc St. Carles Luanga i companys 

4 djs JESUCRIST SUM SACERDOT 

5 dvs St. Bonifaci 

6 dss Beat Josep Mª Peris 

7 DMG SANTÍSSIMA TRINITAT 

8 dll St. Guillem de York 

9 dm St. Efrem 

10 dmc St. Maurici 

11 djs St. Bernabé 

12 dvs St. Onofre 

13 dss St. Antoni de Pàdua 

14 DMG CORPUS CHRISTI 

15 dll St. Bernat d'Aosta 

16 dm St. Quirze 

17 dmc Sta. Emília 

18 djs Sta. Marina 

19 dvs SAGRAT COR de Jesús 

20 dss Immaculat Cor de Maria 

21 DMG XII del Temps Ordinari 

22 dll St. Paulí de Nola 

23 dm St. Tomàs Mor 

24 dmc Nativitat Sant Joan Baptista 

25 djs St. Pròsper 

26 dvs St. Pelai 

27 dss St. Ciril d'Alexandria 

28 DMG XIII del Temps Ordinari 

29 dll St. Pere i St. Pau 

30 dm Sants Protomàrtirs de Roma 
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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.  
 

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). Capella Magnificat 
Vigílies de Festiu: 19 hores (Català) a la Cripta 
Festius: A la Cripta: 10 h (Català) i  
12 hores (Castellà)  
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
 

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 (a Sant Eugeni) 
Menjador amb servei setmanal d'aliments portats a 
casa de la gent necessitada. 
- 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 

 

 

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

Tancat fins a la fi del CoVid-19 

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

