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UNA ANÈCDOTA DE SANTA EULÀLIA 
  

El novembre passat us vaig parlar de Santa Eulàlia, que 
durant segles va estar enterrada a l’Església de Santa 
Maria de les Arenes, anterior a l’actual gòtica i inclús a 
la romànica, per tant suposo que fou dipositada a la 
Paleocristiana. 
Sabeu que era una joveneta i es diu que vivia al que 
abans era el poble de Sarrià i actualment un dels  barris 
més bonics de la ciutat.   Per no voler adjurar de la seva 
fe cristiana la van martiritzar i va morir durant el temps 
del emperador Dioclecià (284 al 305 d.C.). 
La llista dels martiris que li van infringir ens esgarrifa, la 
veritat és que deu correspondre a una  relativa veritat, 
que ha passat a ser llegenda. Ja que amb un sol 
d’aquells martiris n’hi havia prou per morir. Es diu que 
per fi la van crucificar fora la muralla romana despullada 
i que en aquell moment va caure una gran nevada que 
va vestir el seu cos amb un mantell blanc. Segons la 
llegenda al claustre de la Catedral hi ha un llac on hi 
trobaren tretze oques blanques en record dels tretze 
martiris que va sofrir Sta. Eulàlia.  
Els barcelonins de l’època van portar les seves 
despulles a Santa Maria de les Arenes i allí la van 
enterrar. El bisbe Frodoi el 878 trobà miraculosament el 
seu sepulcre sota el terra de Santa Maria i el diposità a 
la dita l’església amb una làpida del segle XI que porta 
el seu nom i es posà junt amb el primer sepulcre.  
El 1327, morí el rei Jaume II, després de la fundació del 
Monestir de Pedralbes a petició de la seva tercera 
esposa Elisenda de Moncada, que era molt pietosa, 
varen construir un palauet com a residència per a ella, ja  
que volgué deixar la cort de Barcelona i encara que no 
va professar mai, assistia, com una monja més, a les 
pregàries i misses diàries. Tot i això no va deixar de 
participar en alguns esdeveniments reials com, per 
exemple, el trasllat de les restes de Santa Eulàlia des de 
Santa Maria de les Arenes a la Catedral de Barcelona 
en època de Pere III el Cerimoniós. Aquest trasllat forma 
part, amb tota mena de detalls a la Crònica de Pere el 
Cerimoniós, una de les quatre cròniques dels reis 
catalans, i per tant és un fet real. 
El trasllat de les restes de la màrtir és feu amb un gran 
cerimonial, inclús hi va assistir un enviat del Papa,  junt 
amb el bisbe i els canonges i persones de la casa reial. 
És feu el segon diumenge de Juliol de 1339 i és 
dipositaren a la cripta de la catedral Barcelonina on 

encara hi resten en un sarcòfag preciós i on darrere seu 
es troba l’anterior sepulcre i la làpida, que acredita que 
és Santa Eulàlia. Aquest sepulcre de marbre està 
considerat una obra mestra de l’escultura gòtica, feta 
per l’escultor pisà Lupo di Francesco i està decorada 
amb baix relleus representant els martiris de la santa. 
I ara arriba la llegenda d’aquest trasllat. Es diu que la 
caixa amb el cos d’Eulàlia es va portar a  espatlles de 
canonges amb gran pompa.  Sortiren de Santa Maria 
cap a la Catedral, però en arribar a la porta de la 
muralla, on actualment trobem el carrer Llibreteria o 
Baixada de la presó, perquè fora muralla hi havia una 
presó, la reial comitiva amb les despulles de la santa es 
va aturar i fou impossible continuar caminant fins a la 
catedral. Aquest fet va sorprendre a tothom ja que no 
sabien perquè el cos de la santa es negava a entrar a la 
ciutat. Després de l’ensurt general, un dels canonges ho 
va comprendre i confessà que ell en obrir-se el sepulcre 
havia pres amb cautela per no ser vist un dit de la Santa 
i penedit el va tornar i el diposità al seu lloc, i de cop i 
volta la  comitiva continuà sense més ensurts cap a la 
catedral de Barcelona, on des d’aquell juliol de 1339 
està a la cripta rebent les pregàries dels barcelonins que 
tant se l’estimen. 
N’hi ha més de llegendes de la Santa, inclús hi ha qui 
diu que ella mateixa és una llegenda. Però és igual, que 
la nostra Santa barcelonina guardi la ciutat de tot mal i 
continuï protegint els seus habitants. 
La Ciutat de Barcelona celebra la seva festa el 12 de 
febrer, amb diversos actes, tant religiosos com profans. I 
potser ja sabeu que Eulàlia és una paraula grega que 
vol dir “La que parla bé”                                                                                   

        Montse Carreras  
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Febrer 2022: 
 

Per les dones religioses i consagrades 
Preguem per les dones religioses i consagrades, 
agraint-los la seva missió i valentia, perquè 
segueixin trobant noves respostes davant dels 
desafiaments del nostre temps. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Oblidat i peculiar 
 

Lou Reed va morir fa uns pocs anys, però 
com el rock: -ni és una ciència, - ni és una 
ciència exacta,.... doncs sembla que els 
periodistes l'han oblidat. 
No és gens fàcil anar a una botiga de discs i 
trobar la seva ampla col·lecció completa. Els 
motius, els desconec. 
Estem parlant d'un cervell incoherent que 
"sabia" crear-se la seva personal coherència, 
la qual als seus seguidors ens agradava. El 
seu començament al grup "The Velvet 
Underground", que va ser avalat fortament 
pel pintor i artista Andy Warhol, va ser 
atípic, doncs al final dels anys 60 els grups 
d'aleshores eren d'"Onada Hippy". 
Reed, John Cale i Nico "dibuixaven" unes 
lletres suburbanes molt crues, i unes 
pinzellades musicals volgudament caòtiques 
i senzilles. Així preferien parlar de misèries 
veritables a peu de carrer abans que 
imaginar-se nous móns millors "imaginats" 
(amb drogues). 
No eren gens tècnics (tot i que John Cale 
tenia coneixements de composició). Mai van 
vendre molts discos: el primer amb un 
plàtan a la portada - Andy Warhol (1967) va 
tenir gran prestigi. Però era qüestió 
d'etiqueta, no n'hi havia per tant!  
Les millors aportacions de Lou Reed les va 
fer com a cantautor i recolzat amb grans 
músics de rock: cal fixar-se en els 
enregistraments "Transformer" (1972), 
"Rock n'roll animal" (dos discos, 1974), i 
"Coney Island Baby" (1976), amb el segell 
RCA. Totes les seves disfresses i 
anticonvencionalismes ens parlen d'un home 
inestable, emocional i una mica poètic. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 

BAPTISMES 
 

 A Sant Eugeni:  

 Acollida: Dilluns 14 de febrer a les 20h. 
 Baptisme: Dissabte 19 de febrer a les 

18h. 
 A MD del Pilar: 
 S'atén segons demanda i disposició. 

UNCIÓ DELS MALALTS A LA 

PARRÒQUIA DE SANT EUGENI 
 

Divendres 11 de febrer a la missa de 20h 

 No cal apuntar-s'hi 

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. 

 

BAUTIZOS 
durante la Cuaresma 

 DURANTE LA CUARESMA NO HAY BAUTIZOS  
( DEL 2 DE MARZO AL 15 DE ABRIL )   LOS 
SIGUIENTES SERÁN EL 16  DE ABRIL EN LA 
VETLLA PASQUAL , Ò YA EL 23 DE ABRIL  A 
LAS 18.00 H. 
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Dita molt coneguda: “Qui canta els seus mal 

espanta”. 

 

Les persones cantem per expressar-nos quan 

treballem, quan dansem, quan juguem, quan 

preguem… 

 

Qui no s’ha emocionat o engrescat sentint una 

cançó o identificant-se amb la lletra? Qui no 

s’ha relaxat amb una tonada tranquil·la?  

 

Els nens i nenes escolten i reciten allò que 

canten i escolten amb els grans.  

I el bonic de les cançons és que expliquen 

històries. 

 

L’Editorial Nanit de les cançons fa contes 

infantils basats en lletres de cançons que donen 

la possibilitat que els adults puguin compartir la 

música actual que els agrada amb els petits. 

 
Cançons amb missatges preciosos. 

 

Aquests contes inclouen propostes didàctiques 

per fer amb família i tot un seguit de recursos  

per gaudir d’activitats i d’educació emocional, 

tot connectant-se a la “WEB” Nanit. 

 

Compartir la música en un lloc tranquil, és un  

vincle per poder gaudir plegats de les històries 

que són tota una experiència que val la pena 

provar amb els nostres petits. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS 
 

☛ CAFÉ EN LA BIBLIA  DIA 12 DE 
FEBRERO   A LAS 17 H. EN SANT 
EUGENI 

 

☛ Reunió de Pastoral de la Salut, 
dilluns dia 7 a les 18h en Sant Eugeni 

 

MISA EN RECUERDO DE 

D. Federico Segarra March 

 
 

El próximo domingo 27 de febrero a las 

12h en la Cripta. En recuerdo del que fue 

presidente de la Cofradía de la Valvanera 

en Barcelona durante muchos años. D.E.P. 
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Els principis de la doctrina social de l’Església com a fonament de la cultura de 

la cura, segons el papa Francesc 

* La cura com a promoció de la dignitat i dels drets de la persona. 

«El concepte de persona, nascut i madurat en el cristianisme, ajuda a perseguir un desenvolupament 
plenament humà. Perquè persona significa sempre relació, no individualisme, afirma la inclusió i no 
l’exclusió, la dignitat única i inviolable i no l’explotació». Cada persona humana és una finalitat en ella 
mateixa, no és mai un simple instrument que s’aprecia només per la seva utilitat, i ha estat creada per a 
conviure en la família, en la comunitat, en la societat, on tots els membres tenen la mateixa dignitat. 
D’aquesta dignitat en deriven els drets humans, així com els deures, que recorden, per exemple, la 
responsabilitat d’acollir i ajudar els pobres, els malalts, els marginats, cada un dels nostres «semblants, 
propers o llunyans en el temps o en l’espai». 

 * La cura del bé comú. 

Tots els aspectes de la vida social, política i econòmica troben la seva realització quan es posen al servei del 
bé comú, és a dir del «conjunt d’aquelles condicions de la vida social que permeten als grups i als individus 
d’assolir més plenament i ràpidament la pròpia perfecció». Per tant, els nostres plans i esforços sempre han 
de tenir en compte els seus efectes sobre tota la família humana, ponderant les conseqüències per al 
moment present i per a les generacions futures. La pandèmia del Covid-19 ens mostra com n’és de cert i 
actual això, ja que «ens vam adonar que estàvem en la mateixa barca, tots fràgils i desorientats; però, al 
mateix temps, importants i necessaris, tots cridats a remar junts», perquè «ningú no se salva sol».  i cap 
Estat nacional aïllat pot assegurar el bé comú de la pròpia població.  

* La cura mitjançant la solidaritat. 

La solidaritat expressa concretament l’amor per l’altre, no com un sentiment vague, sinó com a 
«determinació ferma i perseverant de comprometre’s pel bé comú; és a dir, pel bé de tots i cada un, 
perquè tots siguem veritablement responsables de tots». La solidaritat ens ajuda a veure l’altre —entès 
com a persona o, en sentit més ampli, com a poble o nació— no com una estadística, o un mitjà per a ser 
explotat i després rebutjat quan ja no és útil, sinó com el nostre proïsme, company de camí, cridat a 
participar, com nosaltres, en el banquet de la vida al que tots estan igualment convidats per Déu. 

 

* La cura i la protecció de la creació. 

L’encíclica "Laudato si" constata plenament la 
interconnexió de tota la realitat creada i destaca la 
necessitat d’escoltar al mateix temps el clam dels 
necessitats i el de la creació. D’aquesta escolta 
atenta i constant pot sorgir una cura eficaç de la 
terra, la nostra casa comuna, i dels pobres. Referent 
a això, desitjo reafirmar que «no pot ser real un 
sentiment d’íntima unió amb els altres éssers de la 
natura si al mateix temps en el cor no hi ha 
tendresa, compassió i preocupació pels éssers 
humans». «Pau, justícia i conservació de la creació 
són tres temes absolutament lligats, que no podran 
apartar-se per a ser tractats individualment sota 
pena de caure novament en el reduccionisme». 
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Activitats parroquials 
 

Amics parroquians:  
 

Hem passat les Festes de Nadal més o menys bé, 

enmig de la pandèmia, que en el meu cas m'ha 

privat de la presència dels petitons, que han estat 

amb el Covid, i no hem pogut fer el Tió, com 

d'altres anys. 
 

També, a principi d'any Mossèn Jesús va agafar el 

Covid i va haver de venir un altre mossèn a fer les 

misses. Quan alguna vegada llegia l'epístola i el 

Salm la Rosa Arissa el mossèn li deia: "La gent no 

contesta". I sí que contesten, però com que seuen a 

l'entrada de la capella, al costat de la porta, doncs 

no els sents des de l'altar. Potser es posen allí per a 

què, després de la missa, puguin sortir corrents quan 

el Jorge posa el Sant Rosari! 
 

Amics parroquians, tornaré a dir-ho tantes vegades 

com sigui necessari: el rosari de després de la missa 

és pels malalts de la parròquia, pel Sant Pare, i jo 

particularment encomano tota la gent gran de la 

parròquia, i a vegades també demanem, de forma 

particular, per algun malalt concret... Sapigueu, 

doncs, que es resa per tots! 
 

Quan arriba el dijous, després de la missa tothom 

marxa de seguida i a l'exposició del Santíssim no 

queda gairebé ningú. L'Octavi, que ve moltes 

vegades a missa i es queda a l'exposició, l'altre dia 

es va quedar molt estranyat que marxi tothom i que 

només quedem tres o quatre. Jo, particularment, 

vaig pensar: a veure si es queda més gent, ara que 

tenim una custòdia nova que és preciosa!!! 
 

Al migdia també vaig veure una terrible notícia per 

TV: van expulsar del lloc on malvivien tota una 

colla d'emigrants il·legals... I no es podria cercar 

per a ells un lloc digne i que poguessin viure i 

treballar? 
 

Hem fet altre prec al rosari... Reina dels emigrants, 

pregueu per nosaltres!! I vetlleu per ells!! 
 

Margarita Portabella 
 

 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Febrer 24, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 
 

VIDA CREIXENT 

 
 

 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 8 de febrer a 

les 17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 9 de febrer a les 

17'30h.  
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80è aniversari de l’Orfeó Laudate  
  

Abans de tot us volem desitjar un bon any tot 

confiant en què la difícil situació que ens aclapara 

des de fa gairebé dos anys millori i ens permeti 

retornar a una enyorada normalitat. De fet, vam 

haver de suspendre el concert que teníem previst 

de fer a Sant Eugeni el 16 de gener per l’augment 

dels contagis per covid. 

Probablement, la majoria de vosaltres ens coneix 

perquè heu vingut  a algun dels concerts que hem 

fet a l’església de Sant Eugeni o a la del Pilar o a 

les celebracions en què l’Orfeó ha participat. Ara, 

després d’aquesta foscor que tots hem travessat i 

que ens ha apartat de qualsevol activitat musical, 

volem tornar al bell costum de fer concerts, 

especialment aquest any en què celebrem el nostre 

80è aniversari.  

L’Orfeó Laudate va ser fundat el 18 de juny de 

1942 pel mestre Àngel Colomer i del Romero amb 

el propòsit de conrear no només la música religiosa 

sinó també la música popular d’arreu del món -

especialment, la catalana- i donar a conèixer les 

obres més representatives de les grans 

composicions simfònico-corals. Si esteu interessats 

en saber amb més detall la trajectòria de l’Orfeó 

Laudate i del seu fundador, podeu consultar la 

nostra pàgina web (orfeolaudate.cat). 

Des del 2008, l’Orfeó Laudate, sota la direcció del 

mestre David Malet i Casamitjana, assaja a 

l’església de Sant Eugeni I, Papa. Potser ens heu 

vist o sentit algun dimecres al vespre (assagem de 

20.45 a 22.45 h). Ara, per celebrar una data tan 

important -80 anys- estem preparant un programa 

de Barroc Català del qual us anirem informant.  

Però també us volem animar a venir a cantar amb 

nosaltres, a ser un més dels cantaires de l’Orfeó 

Laudate. Si en teniu ganes només cal que tingueu 

bona veu, nocions musicals i ganes de cantar i 

d’estudiar, amb cura, les peces que el nostre 

director ens anirà proposant. Sabeu on som. Us hi 

esperem! 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER 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       

       

       

1 dm St. Cecili, bisbe 

2  dmc Presentació Senyor - Candelera 

3 djs St. Òscar 

4 dvs Sta. Joana de Valois 

5 dss Sta. Àgueda 

6 DMG Vè Durant l'Any 

7 dll Santa Coleta 

8 dm Sta. Josefina Bakhita 

9 dmc St. Miquel Febres 

10 djs Sta. Escolàstica 

11 dvs MD de Lourdes 

12 dss Sta. Eulàlia  

13 DMG VIè Durant l'Any 

14 dll Sts. Cirili i Metodi 

15 dm St. Claudi La Colombière 

16 dmc Sta. Juliana 

17 djs St. Evermod 

18 dvs St. Eladi 

19 dss St. Conrad de Piacenza 

20 DMG VIIè Durant l'Any 

21 dll St. Pere Damiani 

22 dm Càtedra de St. Pere 

23 dmc St. Policarp 

24 djs St. Modest 

25 dvs St. Cesari 

26 dss Sta. Paula Montal 

27 DMG VIIIè Durant l'Any 

28 dll St. Rufí 
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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) 
Domingo 27 de febrero: Misa con la Cofradía de 
Valvanera, a las 12h en la Cripta. 
 

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/

