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El Sant Grial 
Segons les llegendes, el Sant Grial és la copa en la 
que Jesucrist va instituí l’Eucaristia al darrer Sopar 
amb els seus deixebles i és la relíquia més 
apreciada del mon cristià. Actualment existeixen 
moltes copes que reivindiquen ser l’autèntic Grial, 
però el més acceptat, sense cap raó verídica que 
ho confirmi, és el Sant Calze que es guarda a la 
catedral de València, envoltat d’or i pedres 
precioses. Quin contrast amb l’austeritat en que 
Jesús va viure!!! 
En algun  Veus, hem parlar de relíquies i de les 
llegendes que les envolten. En general no es 
consideren verdaderes, sinó com a signe de 
veneració dels cristians  des de l’edat mitjana 
quan les creuades començaren a portar-les a 
Europa. Aquí dedicarem quatre ratlles a la que es 
considera la més gran relíquia de la vida de Jesús, 
estudiada, comentada i desitjada per tota la 
cristiandat des dels primers segles de la nostra 
era, fins a l’actualitat, junt amb el Sudari que 
embolcallà  el cos de Jesús depositat a la catedral 
de Turín.                                                                                                                                    
Referent al Sant Sopar de Leonardo da Vinci, vam 
observar que no hi ha cap copa ni  res que pogués 
contenir vi. Però el gran pintor tenia idees poc 
ortodoxes...  
El primer autor en mencionar la Copa va ser 
Perceval entre 1181 i 1191 en les llegendes dels 
cavallers del rei Artur, que van a la recerca del 
Grial i l’altra és la història relatada des del temps 
de Josep d’Arimatea. De les primeres tenim vuit   
articles, en totes es parla de Perceval i de les 
segones també vuit d’altres autors. 
Varis estudiosos del Sant Grial, després de 
consultar escrits antics sobre la seva història  
consideren que el Calze de la Catedral de València 
és el que potser podria tenir una certa validesa de 
ser l’original, si és que aquest va existir. Diuen que 
arribà a Espanya, segons tradició aragonesa portat 
per Sant Llorenç màrtir i diaca, i era  originari 
d’Hispània, i en tenim coneixement des segle XIII. 
Seguirem el seu recorregut: va estar al Monestir 
de Sant Pere de Siresa, a la catedral de Jaca i al 
Monestir de San Juan de la Peña, tot basat en els 

poemes de Chretien de Troyes i Wolffran von 
Essembach que formarien la llegenda medieval 
que es sustenta per les similituds dels entorns on 
havia estat el Grial, segons antics documents. 
Després d’una estada a Barcelona va ser traslladat 
a la Catedral de València, on es venerat. 
El Grial és part de la mitologia cristiana medieval 
del que no existeixen texts bíblics. Varis elements 
han format el mite. Ha estat interpretat com  la 
pedra filosofal dels alquimistes, una més de les 
“relíquies” portades pels Templers o una al·lusió a 
la descendència de Jesús, totes tenen escàs rigor 
històric.  
Tot plegat encara és més que una llegenda. El Sant 
Grial es continua buscant es creu que els Templers 
l’amagaren, sent el secret més ben guardat del 
mon. La llegenda li dona el poder diví de que qui 
el tingui serà el més poderós de l’univers.                                                                                                                                         
Inclús Heinrich Himmler cap de les SS de 
l’Alemanya nazi i apassionat per l’ocultisme, creia 
que el Calze estava a Montserrat. Va anar-hi el 23 
d’octubre de 1940 ( el mateix dia de la trobada de 
Franco i Hitler a  Hendaya) convençut que es 
guardava allí, i al Monestir no hi era, ni crec que hi 
hagi estat mai. Tota hipòtesi per arribar a dominar 
el  mon era creïble en l’ideari dels nazis.                                                                                                                                                                
Podeu buscar més informació, però cap us podrà 
oferir la veracitat de qualsevol dels Calzes         d’ 
Europa. Continua la llegenda, sobre la qual s’han 
escrit moltes novel·les i vàries pel·lícules       
                                                         
                                                            Montse Carreras 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de Novembre 2022: 
 

Pels nens que pateixen 
Preguem perquè els nens que pateixen, els que 
viuen als carrers, les víctimes de les guerres i els 
orfes puguin accedir a l'educació i redescobrir 
l'afecte d'una família. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GUITARRA ESPANYOLA 
 
Tradicionalment, s'usava sense amplificació 
i això tenia el problema que només 
s'escoltava bé a poca distància de l'escenari. 
Només uns pocs, com per exemple  
Andrés Segovia, li treia una gran sonoritat: 
ell tenia uns dits grans i grossos, i diuen 
que això li donava avantatge. 
 
Eren també especialistes d'aquesta època, 
Regino Sainz de la Maza i Narciso Yepes. 
Cracks actuals són John Williams (No confon-
dre amb el compositor de Bandes sonores). 
Compositors històrics rellevants: Ferran Sor o 
Ferran Sors, amb un gran  catàleg, I també 
l'italià Mauro Giuliani, que ens va deixar uns 
concerts per a Guitarra i  orquestra, magnífics. 
 
Compartim amb l'Ana de la parròquia la 
nostra passió per Francesc Tàrrega. És 
inevitable esmentar el concert d'Aranjuez del 
Mestre Joaquim Rodrigo del que us sonarà el 
segon temps "Adagio". No incloc amb aquesta  
referència altres cracks mundials que tenen un 
altre origen musical: Paco de Lucía, Al  
Dimeola, John Mc Laughlin... 
 
En l'aprenentatge de la guitarra clàssica es 
basa en els arpegis, els acords i les escales 
(sembla fàcil però no ho és). La tècnica és  
digital, a diferència de les guitarres acústiques 
i elèctriques que usen pua, dons són cordes  
metàl·liques. 

 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

CATEQUESI 
 

 En Sant Eugeni, los sábados a las 19h. y 
luego Missa d'Infants a las 20h. 

 En el Pilar, los lunes a las 18h. 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE A 
LAS 18H. Y acogida el lunes 14 de noviembre 
a las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 

MISSA DE DIFUNTS 
Dimecres 2 de Novembre 

 

† A  MD Pilar a les 19h 

† A  St. Eugeni a les 20h 
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Va de música.... 
 

Benvolguts, m’agrada molt escoltar bona música i 
sentir bones melodies, si pot ser adagis o el més 
semblant, m’omple i em pacifica l’esperit. Suposo que 
com jo deu haver-hi moltes persones que gaudeixen 
de melodies que a vegades els entusiasmen i que per 
tant modifiquen l’estat del seu esperit en sentit positiu 
i benestant. 
A més de la música en sí, els instruments que l’emeten 
i naturalment els musics que hi ha al darrera 
modifiquen notablement aquestes percepcions. Així per 
cada tipus de música es requereixen uns instruments 
adequats i uns musics sensibles també, que hagin 
comprès el sentit i la profunditat de les melodies. Ara 
bé si considerem una música interpretada per una 
orquestra simfònica en la que majorment toquen varis 
instruments a la vegada, quin instrument arriba mes 
fàcilment al nostre oïda i ens fa vibrar mes 
intensament quan emet la part que li correspon de la 
obra?  La resposta segur que es molt variada i tothom 
tindrà els seus motius per justificar-la. 
 Jo suposo que els musics solistes que estan 
acostumats a interpretar els seus instruments són els 
que li trobaran el millor plaer a la interpretació dels 
seus passatges. Pel violinista serà els passatges de 
violí, pel pianista els de piano etc. Però respecte al 
espectador d’una orquestra, quin d’aquests sons 
despertarà millors emocions al compàs d’aquests 
passatges? 

Suposo que aquest és un tema que recollirà diverses 
opinions segons l’oïda, tarannà o sensibilitat de l’oient.  
Jo avui us vull exposar la meva preferència que és la 
següent. El so que em produeix majors emocions és el 
del Corn anglès. 
 Aquest és un instrument no gaire corrent, moltes 
orquestres no el contemplem, i en les partitures la 
majoria de les obres escrites no el consideren.  
Algunes orquestres acomoden els passatges que li 
corresponen a un instrument semblant com pot ser un 
oboè baix o un fagot  i així surten del pas d’una 
manera només aproximada. 
Un bon dia vaig llegir un article que li va dedicar un 
instrumentista especialitzat en aquest instrument i 
vaig quedar sorprès de la quantitat de obres famoses 
que en el seu passatges més delicats i sentimentals el 
principal so que predomina és el del corn anglès i així 
us passo a detallar les obres que cita aquest músic, 
que es tracta de Carlos Alonso, en un article publicat a 
la revista “El Melómano”.   
Un recull de alguns dels passatges citats per ell són: 
Simfonia fantàstica de Héctor Berlioz , Romeu i Julieta 
i el Capritx italià de Tchaikovski, Tristán i Isolda de 
Wagner, Simfonia nª9 del nou mon de Dvorak, 
Simfonia en re menor de César-Frank, La Passió de 
Crist segon Sant Mateu de Bach entre moltes d’altres, i 
jo us afegeixo un dels cants dels Rückertlieder de 
Friedrich Rückert amb música de Gustav Mahler on el 
corn anglès emmarca i dialoga amb els altres 
instruments de vent.  La lletra i el títol de la cançó és 
aproximadament:  “Em sento perdut dintre d’aquest 
món estrany”. Qui no se sent així en el nostre món 
actual i present? 
El nom d’aquest instrument és un tant incorrecte, 
perquè vol ser una traducció literal del seu nom 
anglès, que és Corn Anglais o corn angulós, perquè el 
broquet és una mica més llarg i forma un petit angle, 
que no té l’oboè, i que en francès es diu corn-anglé, i 
quan va arribar el nom a la nostra terra es convertí en 
“corn anglès”. Per cert si recordeu el so de la tenora 
catalana segur que hi trobareu una certa semblança. 

 

Antoni Garcia Pascual     

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 24 de novembre, a les 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

Amics parroquians, 
 

La missa de cada dia té per a mi un aspecte que no hi 
ha unitat de parròquia. Em refereixo que als bancs 
del davant s'hi senti molt poca gent perquè 
s'escampen pels de darrere. Som parròquia o 
cadascú va a la seva? 
 
Dimecres vam tenir la reunió d'amics i veïns de la 
parròquia. Nuria, va parlar sobre la visita a museus o 
llocs interessants de visitar. A continuació, la Mary 
ens va fer una classe d'anglès per anar coneixent 
l'idioma. Marta ens ha anunciat que a la propera 
reunió farem una mica de gimnàstica. La veritat és 
que ho passem molt bé. Tots estem contents. 
 
Allí vam poder fer “Vida Creixent” encara que no 
vam acabar la lliçó del dia però Elisabeth va aplicar 
un exemple tret de la lliçó que ens va agradar molt; 
Ella va tenir cura de la seva sogra malgrat no ser la 
seva predilecta. Ai, les sogres! Sempre posem la pota! 
La veritat és que se'ns passa l'estona sense adonar-
nos-en i això és senyal que ho passem bé. 
 
Fa uns dies va tornar Octavi. Vam tenir una gran 
alegria. Tots vam anar a saludar-ho. Mossèn Jesús el 
va abraçar emocionat. Els fruits del Rosari, de 
vegades es “noten”. Preguem pel Sant Pare, la Pau 
del Món i els malalts de la parròquia, juntament amb 
les veus dels seminaristes de Catalunya. 
Us saluda cordialment, 
 

Margarita Portabella 
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Noies i nois hi ha moltes raons per les quals 
val la pena llegir: 
 
No solament perquè és una font de 
coneixements, sinó també perquè és divertit, 
ens acosta més als altres, ens fa sentir millor a 
nosaltres mateixos. Un llibre és fet de paper i 
de tinta. Ah, si, i de cola! 
 
Però, aixó no és tot. És fet de moltes altres 
coses: Un llibre pot ser  una cosa 
completament diferent. Un riu que et porta, 
un núvol en moviment en el qual pots viatjar, 
una finestra a altres mons. En un llibre et pots 
perdre, pots mirar-te com  un mirall, et pots 
reconèixer, 
 
Cada llibre busca el seu lector, i cada lector 
busca el seu llibre .I quan el llibre i el lector es 
troben és genial. 
De vegades els llibres necessiten d'algunes 
persones com la mare, el pare, els avis, els 
germans, les germans, el professor, els 
bibliotecaris, els amics … 
Cal ajudar als llibres perquè no tenen peus per 
sortir a passejar. 
 
En canvi, tenen ales,i te les deixen mentre tu 
llegeixes, tanta estona com vulguis. 
Hi ha moltes bones raons per llegir: 
 

Perquè és fascinant, 
Perquè et remou, 
Perquè et porta lluny, 
Perquè …i una altra …i una altra … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Les persones grans som un col·lectiu molt important. 
El fet, que hi ha una edat de jubilació de cessament 
laboral, moltes persones els crea un estat de 
decepció, de crisi, no freqüentar els llocs de decisió 
ens pot fer creure que ja no servin per res. Que ja en 
perdut el tren. En lloc de pensar què poden fer els 
altres per mi, pensem què podem fer nosaltres per 
als altres. 
Es pot col·laborar en grups parroquials com el de 
Vida Creixent que és una pastoral oberta a tothom; 
revisió de vida on trobes el teu lloc per valorar la 
vida. Que no som vells acabats, sinó persones que 
tenen altres ritmes, però no per aixó menys actius i 
necessaris en l'Església i en el món.  

Amelia Inglès 
 

La propera reunió dels grups de Vida Creixent: 

 Serà a Sant Eugeni el dimarts 8 de novembre a les 

17 h. 

 I al Pilar, el dimecres 9 de novembre a les 17'30h.  
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CORAL ESTEL DE LA PARRÒQUIA DEL PILAR 

 

Concert de Nadal, 

dimecres dia 14 de desembre a tres quarts de vuit del vespre. 
 
La Coral Estel vol compartir amb tots vosaltres la joia del cant i desitjar-nos mútuament 
Bones Festes de Nadal. I ho farem cantant cançons populars i tradicionals fent arribar 
l’emoció als cors de totes les persones que vulgueu acompanyar-nos. 
La Coral Estel també us convida a formar-ne part i té les portes ben obertes per a tothom 
qui vulgui i li agradi cantar. Assagem els dijous, de les set a dos quarts de nou del 
vespre. 
Una coral és la millor escola per educar la sensibilitat, aprendre música i enfortir els 

valors humans necessaris per una bona convivència. 
US HI ESPEREM !!! 
 

PROGRAMA 
ET INCARNATUS EST....................................................................J.Cererols, 1618-1680 
JOIA EN EL MÓN..............................................................................F.Händel. 1685-1759 
EL MEU REIET DORMIRÀ............................................................W.A.Mozart, 1756-1791 
ALLÀ EN UN PESSEBRE..............................................................J.E.Spilman, 1812-1896 
LA VERGE BRESSANT......................................................................C.Franck, 1822-1890 
LA PASTORA CATERINA...........................................................A.Pérez Moya,1884-1964 
EL NOI DE LA MARE........................................................................E.Cervera, 1896-1972 
FES NON, NON...............................................................................J.Bouvard, 1905-1996 
EL DESEMBRE CONGELAT...............................................................M.Oltra, 1922-2015 
FUM, FUM, FUM..............................................................................E.Cervera, 1896-1972 
SANT JOSEP FA BUGADA............................................................harm. E.Navàs, 1946 
SANTA NIT........................................................................................F.Gruber, 1787-1863 
 

Coral ESTEL 
Solista: Rosa-Clara José 
Piano:  Anne Funken 
Direcció: Miquel Saladrigues 
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Temps d'Advent 
 

Temps d'Advent, temps d'espera. 

Déu que s'acosta, Déu que ja arriba. 

Esperança del poble, la vida nova. 

El Regne neix, do i tasca. 

Et cantem Pare bo a l'esperança. 

Amb Maria, ajudeu-nos Senyor, 

a viure generosos en el lliurament, 

a oferir la nostra vida com ella, 

a escoltar la teva Paraula en tot temps, 

a practicar sense descans l'Evangeli, 

ajuda'ns a viure solidaris amb els qui pateixen, 

amb qui avui com ahir a Betlem no tenen lloc. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb els pastors de Betlem, ajuda'ns senyor 

a viure la Vigília del teu Regne, 

a córrer apressats a trobar-te, 

a descobrir el teu Rostre al mig del poble, 

a no quedar-nos "adormits" en la construcció del 

món nou. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb els àngels de Betlem, ajudeu-nos Senyor, 

a cantar al món sencer la teva Presència, 

Déu-està-amb-nosaltres! 

Construïm la pau entre els homes, 

edifiquem la Justícia entre els pobles. 

 

Et cantem Pare Bo a l'esperança. 

Amb Jesús nen-Déu, ajudeu-nos Senyor, 

a abrigar l'esperança que neix a cada Advent, 

a escoltar els clams del teu poble, 

a regar amb les nostres vides 

la llavor del teu Regne, 

a ser Missatgers del teu Amor, 

a construir comunitats de servei i oració. 

 

Nadal, festa de l'home. 

Nadal, festa de Déu. 

Volem ser els teus Testimonis, 

doneu-nos la força Senyor. 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

NOVEMBRE 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     

       

       

1 dm TOTS SANTS 

2  dmc Fidels Difunts 

3 djs St. Ermengol 

4 dvs St. Carles Borromeu 

5 dss Beata Maria Ràfols 

6 DMG XXXII del Temps Ordinari 

7 dll St. Pere Poveda i companys 

8 dm Sta. Victòria 

9 dmc Dedicació Basílica de Letran 

10 djs St. Lleó magne 

11 dvs St. Martí de Tours 

12 dss St. Josafat 

13 DMG XXXIII del Temps Ordinari 

14 dll St. Dídac d'Alcalà 

15 dm St. Albert magne 

16 dmc Sta. Margarida d'Escòcia 

17 djs Sta. Isabel d'Hongria 

18 dvs Dedicació Catedral Barcelona 

19 dss Sta. Matilde 

20 DMG CRIST REI DE L'UNIVERS 

21 dll Presentació Mare de Déu 

22 dm Sta. Cecília 

23 dmc St. Climent I, papa 

24 djs St. Andreu Dung-Lac  

25 dvs Sta. Caterina d'Alexandria 

26 dss St. Joan Berchmans 

27 DMG I  ADVENT 

28 dll St. Honest de Nîmes 

29 dm St. Sadurní de Tolosa 

30 dmc St. Andreu, apòstol 
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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 

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  
Nou Tel. 935026473 

 

 

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/

