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BASILICA   DE  SANTA   MARIA   DEL   MAR 
Tots els barcelonins la coneixem molt bé. Situada al 
barri de Ribera, al cor de la Barcelona vella, s’aixeca 
aquesta preciosa mostra del art Gòtic, dedicada a Santa 
Maria.  Edificada sobre l’anterior romànica de Santa 
Maria de les Arenes,(segle IX) dita així perquè el mar 
arribava als seus peus, i aprofitant les restes d’una 
anterior paleo-cristiana.  Alguns entesos diuen que 
aquesta estava sobre un amfiteatre o arenes romanes. 
Allí segons la tradició fou enterrada la nostra jove màrtir 
Santa Eulàlia, fins que posteriorment es dugué a la 
catedral.  
Fou des de sempre un temple molt estimat per la ciutat, 
era l’església de la gent treballadora, en un barri 
fonamentalment mariner i artesà, encara que 
posteriorment  també fou el barri dels gran palaus gòtics 
de la burgesia catalana, situats al carrer Montcada, 
quan la ciutat encara estava encerclada per la muralla. 
Però sempre fou anomenada la del poble, la dels 
mariners, ja  que estava dedicada a la seva patrona,  
perquè la iniciativa de la seva construcció va ser de la 
gent del barri. És va tancar un contracte amb els 
arquitectes Ramón Despuig i Berenguer de Montagut on 
s’acordà que l’obra era exclusivament propietat dels 
feligresos de la zona del port i de la Ribera.               L’ 
aixecaren amb l’esforç i el treball de la gent que allí hi 
vivia, amb les donacions de la gent humil de la ciutat i 
especialment dels descarregadores del port, els 
anomenats “bastaixos”, entre 1329 i 1383. Aquests 
traslladaren les grans pedres de la cantera de Montjuic, 
des de les platges, on havien arribat amb vaixells fins la 
plaça del Born, carregades, una a una,  a les espatlles 
fins on s’anaven col·locant   Alguns mercaders rics i 
alguns nobles hi deixaren la seva petjada a les capelles 
laterals amb els seus escuts heràldics, tallats en pedra, 
ja que posteriorment, com hem vist, comerciants i 
artesans es traslladaren al barri, convertint-lo en un barri 
pròsper, que encara guarda la seva personalitat dins el 
barri gòtic de Barcelona. En el moment de la seva 
construcció s’estava també aixecant la Catedral, que en 
contraposició estava associada a la monarquia, la 
noblesa i l’alt clero. 
Les seves tres naus pràcticament de la mateixa alçada 
(34,5 m.) es sustenten en nervis que broten d’esvelts  
pilars octogonals a 18 metres del terra. La distància de 
15 metres entre pilar i pilar és la més gran registrada en 
el gòtic europeu, aquest gran espai obert, els 

especialistes l’anomenen espai-saló, reforça la seva 
aparença d’un saló i és la    seva amplitud i puresa de 
línies el que ens impacta entrant en aquest magnífic 
temple. El 15 d’agost de 1384 s’hi celebrar la primera 
Missa. El  terratrèmol  de1428 causà l’ensorrament del 
rosetó, hi va haver morts a causa de les pedres 
caigudes. Aviat s’inicià la construcció d’un nou rosetó 
d’estil flamíger amb noves vidrieres. 
La llum és la gran protagonista del interior de Santa 
Maria del Mar. Exteriorment presenta un aspecte massís 
i robust, que no transmet el que trobem a l’interior, tan 
diàfan, que permet l’entrada de la llum. És d’una gran 
austeritat en contraposició als arcbotants del gòtic 
francès, que mai va ser quelcom molt destacat en el 
gòtic català i que a Santa Maria del Mar desapareixen 
per complert, per donar la gran lluminositat que trobem. 
És un exemple del més depurat i emblemàtic gòtic 
català. 
A la façana hi troben les imatges de Sant Pere i Sant 
Pau, amb un insuperable rosetó  i dues façanes més, 
una oberta al Passeig del Born i l’altra al carrer de Santa 
Maria que destaca per les gàrgoles. A la porta principal l 
hi ha un homenatge als “bastaixos” que tan treballaren a 
la seva construcció. 
Als seus peus hi trobem l’anomenat Fossar de les 
Moreres, on hi ha enterrats homes i dones que durant el 
setge de Barcelona el 1714 donaren la vida per 
defensar la ciutat de les tropes borbòniques fins la seva 
entrada que va comportar la pèrdua de gran part de l’ 
identitat catalana. Permanentment  hi ha una flama 
encesa en el seu record.                                                                                                                                                         
Considerada com una de les basíliques més belles del 
gòtic mediterrani, i en aquest cas del gòtic català, és la 
meva l’església preferida i la que més estimo de la 
ciutat, per la seva sobrietat, la seva llum i la seva 

història. 
        Montse Carreras  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Gener 2022: 
 

Educar per a la fraternitat 
Preguem perquè totes les persones que pateixen 
discriminació i persecució religiosa trobin a les 
societats en què viuen el reconeixement dels seus 
drets i la dignitat que prové de ser germans i 
germanes. 
 

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. 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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Reflexions 
 

No em preocupen les novetats musicals de 
l'any que ve; la música d'ara no fa 
reflexionar: simplement, sona! 
 
I sona per a la gent jove. Els qui tenim més 
anys no hi trobem referència lògica o clàssica 
a on agafar-nos. En el món de la música 
clàssica fa poc que ens ha visitat gegants 
com: Pinchas Zukermann o Maria Joâo 
Pires. Sempre benvinguts! 
 
Crec, també, que actualment en el món dels 
crítics musicals hi ha poc terme mig: o no els 
hi acaba de convèncer res, ni lo millor.... o 
bé, parlen de músics, parlant molt poca cosa 
de música! Músics sense música?Estrany! 
 
M'agradaria que tornessin a proliferar les 
petites botigues de proximitat, autèntic niu 
dels melòmans (i no les grans superfícies). 
Les llibreries han fet un gran esforç per 
mantenir-se i tiren endavant, i ho han fet! 
Lluitar! 
 
Torno al principi de l'article: insistir en les 
músiques que li han donat més sentit a les 
nostres vides: permeten moltes audicions, 
donen reflexions i sempre s'aprenen matisos 
nous. mai la música com un automatisme! I 
sempre amb un estat d'ànim positiu ( que no 
contradiu allò estrany, dramàtic o complex). 
Comencem l'any 2022 igual per lo bo, que el 
2021, ja exhaurit! 
 
 

Víctor García Toldrà 
 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 10 de gener a les 20h. 
 Baptisme: Dissabte 15 de gener a les 18h. 
 A MD del Pilar: 
 S'atén segons demanda i disposició. 

BAPTISMES MES DE DESEMBRE 2021 
 

 Sergi Serra Rubíes 
 Irene Solorio Langin 

 
CATEQUESI 

 

 Tots els dilluns a les 18h al Pilar, i 

dissabtes a les 19h en St. Eugeni 

 Missa d'Infants cada dissabte a les 

20h en Sant Eugeni. 

 Dia 10 al Pilar i 15 de gener a St. 

Eugeni, inici de la catequesi 
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Des d' UN FAR DE CONTES, un poema i 
també cançó dels Manel. 
Una cançó tendra,urbana, on no hi 
falten ni les bicicletes ni les nines. 
 
UN CAMELL D'ORIENT 
 
Un camell d'Orient entra a la ciutat.  
carrega a la gepa un sac ple de regals. 
 
Pregunta al seu rei quin camí ha de 
seguir, 
però el seu rei està  ben adormit. 
El camell vol despertar-lo amb un crit,  
que es perd en la nit. 
 
"Disculpi, taxista em podria orientar? 
Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà, 
un nen i una nena ens estan esperant, 
portem uns paquets de molt lluny,  
però el rei ha caigut en un somni profund 
i estic tan perdut!". 
 
Grimpa el camell, grimpa pel fanal! 
 
Descansa al balcó del pis  principal, 
es topa amb pa i aigua que li han 
preparat, 
però el rei dorm en el carreró´ 
 
I el camell no vol,malgastar l'ocasió 
de tastar unes neules i un torró 
 
i es  mira  el pessebre i es troba atractiu,  
allà entre la molsa travessant un riu, teu 
però no queda temps i s'apropa al sofà, 
amb les dents treu,amb cura, del sac  
una bicicleta  de colors llampants,  
unes nines russes i un soldat. 

 

Un camell d'Orient surt de la ciutat! 
la gepa  lleugera, buida de regals! 
 
El rei es desperta i pregunta on estan. 
"Pot estar tranquil, Majestat" 
contesta la bèstia avançant per l'asfalt 
"ja l'avisaré en arribat" 
 
I el sol va sortint, i el rei segueix roncant! 
I el sol va sortint, i el rei segueix roncant 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS 
 

☛ CAFÉ EN LA BIBLIA  DIA 15 DE ENERO   
A LAS 17.00  H EN SANT EUGENI 

 
☛ Taller del Carpintero 22 enero en 

Sant Eugeni  
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Activitats parroquials 
 

Amics parroquians: Mª Rosa Arisa us vol 

comunicar els seus sentiments sobre Vida 

Creixent que es fa a la parròquia del Pilar des 

de fa molts anys. Ella és la monitora del grup i 

diu: 

"Estimats feligresos ens dirigim a tots els que 

sou majors de 60 anys i no teniu moltes 

obligacions. Sapigueu que a la Parròquia hi ha 

moltes activitats que ajuden a enriquir-nos i són 

gratuïtes, com per exemple: Vida Creixent. Un 

cop al mes. quasi sempre el segon dimecres de 

mes de 17'30 a 19h. També hi ha el Club de 

Lectura, un cop al mes. O el grup de Càritas, 

que us poden informar a Secretaria, També 

podeu apuntar-vos a la Coral Estel o al grup de 

Ball Country, etc... Això us ho fe saber per a 

tots els qui esteu avorrits a casa i ignoreu que hi 

ha moltes coses que us poden distreure, i fer el 

bé als altres o a vosaltres mateixos." 

Esperem la vostra resposta i us desitgem un 

Bon Nadal i un Feliç Any Nou 2022!! 
 

Margarita Portabella 
 

 

 

VIDA CREIXENT 
 

 
 

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 11 de gener a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 12 de gener a les 

17'30h.  

 
 
 

CLUB DE LECTURA  
 

Gener 27, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 
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CORAL ESTEL 
Hem començat un Any Nou 2022 i tots 

nosaltres ens hem desitjat tota sort de 

felicitats i de millores en tots els àmbits de 

la nostra vida.  

A la Coral Estel també ens proposem fer 

més i millors concerts si les circumstàncies 

sanitàries ho permeten, i si es possible que 

contribueixin a fomentar unes millors 

relacions entre els feligresos d’aquesta 

agrupació parroquial i les parròquies veïnes, 

així també amb els altres col·lectius de la 

ciutat i de la comarca. Els concerts 

compartits ens ajudaran a intercanviar 

cançons i proporcionar jornades de 

germanor. D’aquesta manera també 

enriquirem el nostre repertori al comprovar 

que d’una mateixa obra es poden fer 

diferents arranjaments  i que alguns arriben 

a la gent de una forma més o menys 

directa. 

El que és fonamental per a tots que poc a 

poc (si fos possible ser de pressa millor) 

anem millorant la afectació de la pandèmia 

en general i així de mica en mica puguem 

anar suavitzant  les mesures de seguretat 

que ens impedeixen obrar en plena 

normalitat. 

Després dels concerts de presentació del dia 

18 de novembre i del de Nadal al 16 de 

desembre preparem un curs nou en el que 

podrem donar a conèixer totes les novetats 

que té preparades el nostre director Miquel 

Saladrigues per a fer-les efectives en el 

propers mesos de l’any 2022 

Només ens resta desitjar a tots vostès que 

en aquests propers mesos puguem 

normalitzar les nostres vides, deixant a la 

pandèmia com un mal record que ja se 

esvaït, i que ja ha estat vençuda i 

controlada com tantes altres plagues que 

ens han perjudicat al llarg de la història de 

la humanitat. 

 

 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

GENER DE 2022 
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 dss Santa Maria - Any Nou 

2  DMG II de Nadal 

3 dll Sant Nom de Jesús 

4 dm Sta. Zadislava 

5 dmc St. Joan Nepomucè 

6 djs EPIFANIA - Reis  

7 dvs St. Raimon de Penyafort 

8 dss St. Pere Tomàs 

9 DMG Baptisme del Senyor 

10 dll St. Gregori de Niça 

11 dm St. Higini 

12 dmc Sta. Tatiana 

13 djs St. Hilari 

14 dvs St. Joan de Ribera 

15 dss St. Maure 

16 DMG II durant l'Any 

17 dll St. Antoni, abat 

18 dm Sta. Margarida d'Hongria 

19 dmc St. Canut 

20 djs St. Sebastià 

21 dvs St. Fructuós 

22 dss St. Vicenç, diaca 

23 DMG III durant l'Any 

24 dll St. Francesc de Sales 

25 dm Conversió de St. Pau 

26 dmc Sts. Timoteu i Titus 

27 djs Sta. Àngela de Merici 

28 dvs St. Tomà d'Aquí 

29 dss St. Pere Nolasc 

30 DMG IV durant l'Any 

31 dll 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) 
 
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 
 (aquests serveis podrien tenir restriccions causades per la normativa anti Covid-19) 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments urgents) tel. 93 202 06 96 
Tel. Esperança: 93 414 48 48 
St. Eugeni: P. Fermín Martínez  
 

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  
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 
- Orientació laboral els dijous a les 17h 
 

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/

