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LLUÍS BONET MOJICA 

- IN MEMORIAM - 
El proppassat diumenge dia 21 de gener moria a 

Barcelona el crític cinematogràfic i feligrès de la 

nostra Agrupació Parroquial, Lluís Bonet Mojica, 

als 77 anys d'edat (DEP). 

"La vida és com una càmera de cinema!", em va 

dir un d'aquells dimecres en els que, juntament 

amb en Josep Mª Mayor, entraven a la sala Gran de 

la parròquia del Pilar per oferir una sessió més 

d'aquells "Cine Fòrum" que un cop al mes, durant 

el curs escolar, s'oferien per a tots els amants del 

setè art. La darrera pel·lícula que es projectà fou 

"El Golpe" (1973) (del director Robert Shaw, amb 

els mítics actors Paul Newman i Robert Redford)... 

i fou com un mal presagi ja que al gener del 2020 

ja no es reiniciaren les sessions del Cine Fòrum, i 

poc després la pandèmia ens abatria amb un cop 

immisericorde de la mateixa natura... 

La vida és com una càmera de cinema!, doncs per 

davant d'ella van desfilant les il·lusions, els 

somnis, els desigs, i àdhuc les pors i les 

contrarietats dels essers humans.... I tots, 

convindrem que en Lluís tenia raó... La vida és 

com una immensa i magnífica càmera de cinema, 

que va mostrant-nos el que som, el que voldríem 

ser, el que no serem mai.... I amb aquesta frase 

genial, en Lluís ens regalaria un d'aquells 

somriures pretesament sorneguer, però 

immensament tendre! 

Però així com la finalitat de la vida és anar omplint 

d'existència cada instant... La finalitat de la càmera 

de cinema és una altra: destriar unes imatges 

d'unes altres, alinear-les, ordenar-les, amorosir-

les.... per tal d'explicar-nos una història.... Una 

història bonica o tràgica, abjecta o magnífica, 

pobre o enrevessada... I fer que l'espectador, amb 

aquelles imatges i aquell ordre, vagi trobant el 

teixit del sentit.... en primer lloc el d'aquella 

història que ens narra la pel·lícula, però en darrer 

terme, el sentit de l'existència que ens narra la 

mateixa vida.... 

D'en Lluís vam aprendre que una càmera de 

cinema era com un bon mestre.... no t'ajudava tan 

sols a acumular coneixements... I així com la 

càmera mudava en pel·lícula, i la pel·lícula en 

història, la paraula del bon mestre muda en 

significat, i aquest en sentit de la vida... La càmera 

era l'inici d'un viatge fantàstic... el viatge a la 

recerca del sentit de la vida. I el cinema, sens 

dubte, és un camí privilegiat en aquest trajecte 

existencial! 

Quan en les seves exèquies mirava el seu fèretre, 

no podia deixar de pensar que fins i tot en aquell 

agre moment, en Lluís l'aprofitaria per fer d'ell una 

càmera fosca. Perquè la foscor és el principi bàsic 

de tota càmera, ja que forçant la llum a entrar per 

un sol punt, la podem així manipular per fer-la 

nostra, i per posseir-la... I jo estava convençut que 

en Lluís sabria aprofitar aquell moment i 

contemplar a través del privilegiat forat de la vida, 

enmig de la foscor de la incertesa, com l'amor 

s'escolava... I veuria a l'Ester, i a les seves filles, i 

als seus nets, tan macos.... I així els podria fer seus 

per sempre.... Que en definitiva és el que té 

l'amor.... que deixa gravada i inesborrable la seva 

imatge en la pel·lícula indeleble d'aquells que hom 

estima. 

Descansa en pau Lluís, i gràcies per ensenyar-nos a 

estimar la vida.... en els seus fotogrames.... 
 

Mn. Àngel Jesús Navarro 
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Apostolat de l’oració 
 

Intencions del Sant Pare, mes de febrer 2023: 
 

Per les parròquies 
Preguem perquè les parròquies, posant la 
comunió al centre, siguin cada cop més 
comunitats de fe, fraternitat i acollida als més 
necessitats. 
 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             HOMENATGES 
 

Quan una figura de la música s'acaba de morir 
no tots els diaris generals reparteixen mèrits 
com es mereixien cadascun d'ells: hi ha figures 
que moren d'una manera silenciosa i bastant 
anònima. 
 

No és possible "reciclar" cada cinc o deu anys 
quins són i han sigut els bons. 
 

Estrelles com Joe Cocker o Johnny Winter 
guitarrista no van rebre el reconeixement que 
mereixien, per exemple els de La Vanguardia. 
 

Crec que en l'hora de posar "obituaris" es fa 
més cas de la memòria carismàtica que de la 
memòria rigorosa i crec també que el rigor ha 
de ser conseqüent amb tota una trajectòria: és 
a dir moltes hores de feina. 
 

M'agraden els músics esmentats abans els 
quals mantenen encesa la flama d'un estil. 
 

Si no ens documentéssim molt la història dels 
músics seria molt injusta. Un símil: si en un 
partit de futbol tu el veies al camp en el 
moment no és el mateix que les imatges i 
resums de les teles, ni allò que surt l'endemà 
als diaris. Aquí passa igual. 
 

Hi ha músics morts que els hi han dedicat 
l'editorial i vàries pàgines i en contraposició es 
posen notes biogràfiques d'uns altres músics 
amb dades poc rellevants. 
 

I veig també que la pervivència d'alguns bons 
músics és efímera: per tant, no és fa res 
perquè transcendeixin en el temps. 
 

Víctor García Toldrà 
 

 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
 

 al Pilar, DIMECRES 22 DE FEBRER a la 
missa de les 19h. 

 En Sant Eugeni EL MIÉRCOLES 22 DE 
FEBRERO en la misa de las 20h. 
  
 

BAUTIZOS 
 En Sant Eugeni: PRÓXIMA FECHA DE 

BAUTIZOS, EL SÁBADO 18 DE FEBRERO A LAS 
18h. Acogida: lunes 13 de FEBRERO a las 20h. 

 Al Pilar, segons demanda i disposició. 
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Primeres impressions 
Hem començat l’any 2023 i no n’estic content. 
Les notícies de la guerra de Ucraïna no són gens 
optimistes i encara que la esperança mai s’ha de 
perdre no es veu clar quan es podrà 
definitivament deixar de parlar dels desastres que 
cada dia s’estan succeint en aquelles terres.  
Per altra banda es publiquen dades de coses que 
et fan pensar de com marxa el món. Em refereixo 
a la notícia que s’ha publicat de que s’adopten 
més animals de companyia que nadons 
s’inscriuen al Registre civil.  Bé, això sembla que 
vulgui dir que, en general la gent no valora el goig 
de tenir un fill davant l’estat de l’economia actual, 
falta de habitatges, baixos salaris... i els mals de 
cap que això els comporta. Jo crec que no són 
coses comparables perquè un animal de 
companyia el pot adoptar fàcilment qualsevol 
persona i en el moment que el desitgi, i en canvi 
un fill sabem que comporta molta més 
responsabilitat i per sempre.  
No obstant si que hem de considerar que els 
matrimonis o parelles actuals veuen la vida cada 
vegada més complicada, i si mirem al futur la cosa 
encara s’agreujarà, ja des del punt de vista 
climàtic, els augments de població mundial 
respecte a les èpoques pretèrites, el problema del 
aigua i dels aliments, i l’aparició de pandèmies de 
fàcil transmissió, etc... són factors que plantegen 
una vida futura amb més progressos però també 
amb molts més problemes       I tots voldríem per 
a nosaltres i principalment pels nostres fills un 
món millor, ja que encara que es progressi en 
moltes coses, en altres és molt més complex. 
A part d’aquestes raons avui en dia s’ha notat un 
quantitat cada vegada més gran de persones 
hedonistes que valoren sobre tot el poder gaudir 
la vida en el que es refereix al lleure, i supediten 
el seu comportament a tenir sempre el màxim de 
temps per viatjar o fruir del seus plaers preferits i 
els fills dificulten aquesta disponibilitat.  D’això 
tothom en té dret, però sempre cal valorar les 
coses en la seva justa mesura. 
De tota manera, jo us desitjo a tots plegats que 
aquest any, que ja hem encetat fa uns dies, sigui 
feliç i profitós per a tots vosaltres, i que la pau i la 
harmonia regnin a les vostres llars !! 
 

Antoni García 

 

 

CLUB DE LECTURA  
 

Dia 23 de FEBERO, a las 19'45h  
Parròquia del Pilar 

 

 
 

Amics parroquians 
 

Bé, volia explicar-vos com n'és de generós 

Mossèn Jesús, que ens deixa una gran sala de la 

parròquia per a les activitats que vulguem a tots 

els que vulguin venir els dimecres a la tarda a la 

parròquia. 

El grup està dirigit per unes dones simpàtiques i 

compromeses a fer-nos passar bé l'estona: la 

Núria, la Mary i la Marta. 

I no només això, sinó que l'altre dimecres va 

venir una noia perquè li puguem preguntar tot si 

es pot solucionar sobre les nostres despeses de 

llum, gas o aigua, etc. quan són exagerades. 

Gràcies Mossèn Jesús, permeteu-me que 

exclami: “Vós sou un sacerdot sant com va ser 

Melquisedec” 

Tinc una bona notícia: la nostra amiga Paquita, 

que sempre va col·laborar en tot el que es fa a la 

parròquia, Vida Creixent, Verge Miraculosa o 

cada dia al Sant Rosari pels malalts de la 

parròquia i pel Sant Pare i per la Pau, podíem 

afegir perquè plogui; bé doncs Paquita viu ara 

amb la seva filla María Reina i el seu gendre, 

junts fora de Barcelona. Allà està feliç amb una 

família tan boníssima. Li envio salutacions 

afectuoses de tots. 
 

Margarita Portabella 
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GRÀCIES MARE TERRA 
 

Presentem aquest text de tradició indígena El  
Thanksgiving Address  Haudenosaunee (o 
Confederació de les Sis Nacions Iroqueses) 
És molt més que un poema, un discurs o una 
pregària. És un gran cant de salutació i agraïment 
a tots els éssers vius, recitat col·lectivament al 
matí des de fa segles, en un territori que abraça 
part del que avui son els Estats Units i el Canadà. 
Constitueix també un inventari del món natural, 
on s'agraeix a cada element da l'ecosistema tot el 
que aporta al prodigi de la vida. 
 

L'edició es exquisidament il·lustrada i amb un 
format molt especial que permet anar desplegant 
el llibre fins a convertir-lo en un gran mural de la 
Creació. 
 
UN dels poemes: 
ELS QUATRE VENTS  
 

Tots estem agraïts  
als poders que coneixem  
com els quatre vents . 
Sentim les seves veus  
en l'aire que es mou ,  
mentre ens refresquem  
i purifiquen l'aire que 
respirem . 
Ajuden a completar  
el canvi de les estacions . 
Venen de les quatre 
direccions ,  
ens porten missatges  
i ens donen força . 
Amb una sola ment,  
enviem les nostres 
salutacions 

i donem les gràcies  
als quatre vents . 
Ara les nostres ments són 
una. 
 

 

 

 

 
Propera reunió de Vida Creixent: 

 A Sant Eugeni, dimarts dia 7 a les 17h 

 A St. Eugeni grup 2: últim dijous de mes 

 Al Pilar, dimecres dia 8 a les 17'30h             

AMICS DELS GOIGS 
Durant l'any passat, els Amics dels Goigs, hem celebrat 
el primer centenari de la nostra entitat. Estem molt 
contents de com han anat tots els actes i totes les 
activitats, tots ens en podem felicitar! 

Vàrem començar aquesta celebració el passat mes de 
febrer, presentant a la ciutat de Manresa dos goigs 
dedicats a Sant Ignasi i fent-hi una exposició de goigs, 
també de Sant Ignasi, amb motiu del V centenari del 
seu pas per Manresa. 

Durant tot aquest any hem fet moltes activitats, 
algunes com la de Manresa, també fora de Barcelona: a 
Vacarisses, a Camp-real i a Cervera. Una de les 
trobades, que va ser molt participada i que va agradar 
molt, va ser la del mes d'octubre, a la Sagrada Família 
de Barcelona, on vam presentar un goig nou dedicat a 
l’Estrella de la Torre de la Mare de Déu. També hem 
editat el llibre del Centenari i en acabar les activitats 
d'aquesta commemoració, haurem editat una desena 
de goigs i un parell de butlletins. 

Finalment, el pròxim dia 26 de febrer, a les 11, clourem 
el Centenari amb una Eucaristia que celebrarem a la 
parròquia de Sant Eugeni I, papa. Aquesta Eucaristia 
serà presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, 
Monsenyor Sergi Gordo, per mossèn Nino Rodríguez, 
rector de Sant Eugeni i per alguns altres Mossens, socis 
dels Amics dels Goigs. L'orfeó Laudate cantarà durant la 
missa i en acabar, cantarà el goig de Sant Gabriel -el 
nostre patró- i ens oferirà un petit concert de goigs al 
qual ens hi podrem afegir. 

No cal dir que hi sou convidats i que ens agradaria molt 
que poguéssiu participar i acompanyar-nos en aquest 
darrer acte del Centenari. 

Us hi esperem! 

La Junta dels Amics dels Goigs                 



 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 

 

6 

           ELS MAÇONS   
                     

Durant segles a l’Edat Mitjana cristiana, els 

edificis es construïen amb materials senzills i 

efímers, com l’adob o la fusta. No tenien 

gaire alçada, eren modestos i foscos. El 

temps de les grans construccions de l’Imperí 

romà quedaven molt lluny.  Els seus 

enginyers havien construït esplèndids 

edificis en pedra: temples, amfiteatres, 

aqüeductes, ponts… A partir del segle XI 

aquests models de l’antiguitat inspirà una 

arquitectura basada en pedra que imitava 

les solucions arquitectòniques del passat  

domini romà: com l’arc de mig punt, la volta 

de canó i les d’arestes… s’inicià així l’edat 

d’or de les catedrals, que són el màxim 

esplendor de la cultura medieval i qui  van 

construir aquest nou estil, el Gòtic, que 

s’estengué per tota la cristiandat, foren els 

arquitectes i els picapedres anomenats en 

francès MAÇONS. 
 

Construir una Catedral era  una feina 

complexa i costosa i exigia una gran tècnica 

i capacitat per la divisió del treball. Això ho 

portava un personatge clau: “El mestre 

d’obres”, anomenat també ”arquitector” que 

era un ofici selecte al que s’hi arribava 

després d’un ascens en la jerarquia dels 

gremis i un dur examen. Els mestres d’obra 

al romànic ja tenien reputació, que es 

reforçà al gòtic en la que els arquitectes 

eren els únics que podien construir la 

vertadera obra de Déu: la Catedral gòtica. 

El mestre d’obres feia els planells de l’edifici 

i actuava com empresari ja que era qui 

contractava els operaris i per axó requeria 

també ser expert en organització del treball, 

ja que dirigia grans equips de treballadors 

amb diverses  feines. El “maçon” era un 

treballador lliure o franc, d’aquí ve el terme 

“francmaçon”. Començava a treballar als 

13/14 anys com aprenent i anava pujant a 

mida de la seva bona feina fins a oficial amb 

19/20 anys quan ja podria tallar la pedra en 

carreus o esculpir-la, segons les seves 

habilitats. En funció del seu grau cobrava un 

sou bastant correcte. També signava amb el 

seu propi segell els carreus que havia 

treballat. És curiós ja que alguns dels signes 

poden ser lletres gregues, àrabs o un signe 

qualsevol. Aquestes marques encara són 

estudiades per comprendre quin era el seu 

significat.  
 

Els “maçons” medievals treballaven en uns 

tallers efímers de fusta dits “LÒGIAS”, 

situades al sud de la catedral per aprofitar 

millor la llum del sol. En aquest petits tallers 

treballaven la pedra i allí els aprenents 

començaven a exercitar-se en el que seria el 

seu ofici més endavant. D’aquestes 

construccions, al segle XVIII prengueren  els 

maçons el nom de “lògia” per denominar les 

seves agrupacions secretes que adoptaren 

l’esquadra i el compàs, els principals 

instruments dels constructors medievals, 

com signes de identitat pròpia, proclamant-

se hereus de la “maçoneria”  medieval. 

Aquests maçons identificaven la catedral 

com el temple de Salomó, els moderns feren 

el mateix amb la “lògia”, que era el lloc on 

s’ensenyava la ciència antiga i els actuals 

estan envoltats d’un cert secretisme.     
            

“La Maçoneria és una organització discreta 

internacional, moguda pel sentiment de 

fraternitat que busca la millora de l’home en 

societat a través del desenvolupament moral 

i el cultiu de nombroses disciplines como les 

ciències i les arts” (Wiquipèdia) 
 

                                                                 Montse Carreras 
 

 
 

CAMPANYA CONTRA LA FAM 
Els arxiprestats de Barcelona enguany col·laboren 

amb tres projectes de desenvolupament als països 

de: el Perú (Educació en els Drets Humans), 

Etiòpia (Educació infantil per a nens vulnerables), i 

l'Índia (Progrés social per a les dones rurals). 

 

LA COL·LECTA ES FARÀ ELS 

DIES 11 i 12 DE FEBRER DE 2023. 

Sigueu generosos!!! 
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Audiència del Sant Pare Francesc 

capellans de la diòcesi de Barcelona 

28 de gener de 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   DISSABTE 11 DE MARÇ DE 2023 
 

 

CALENDARI LITÚRGIC 
 
 

FEBRER DE 2023 
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 dmc Sta. Brígida d'Escòcia 

2  djs 
Presentació del Senyor - 
Candelera 

3 div St.Blai 

4 diss Sta. Joana de Valois 

5 Diu Vè Durant l'any 

6 dll St. Pau Miki i companys 

7 dmt St. Ricard 

8 dmc Sta. Elisenda 

9 djs St. Sabí 

10 div St. Arnau 

11 diss MD de Lourdes 

12 Diu VIè Durant l'any 

13 dll Sta. Engràcia 

14 dmt Sts. Ciril i Metodi 

15 dmc Sta. Geòrgia 

16 djs Sta. Juliana 

17 div St. Aleix 

18 diss St. Simó 

19 Diu VIIè Durant l'any 

20 dll Sta. Amada 

21 dmt St. Pere Damià 

22 dmc DIMECRES DE CENDRA 

23 djs St. Policarp 

24 div St. Modest 

25 diss St. Cesari 

26 Diu I de Quaresma 

27 dll Sta. Honorina 

28 dmt St. Rufí 
 

ACTIVITATS A SANT EUGENI 

 

☛ Sagrament de la Unció dels malalts: 

s'impartirà en la missa de 20h del 

proper dilluns 13 de febrer. 

☛ Investidura dels nous confrares de 

la Confraria dels Sants Joan Baptista 

i Joan Evangelista, de l'Ordre de 

Malta (Capítol de Catanzaro): serà el 

proper dissabte 18 de febrer a les 

12h. 
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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) Dia 26 febrero: misa en la 
Cripta con la Cofradía de Valvanera 
 

ESGLÉSIA OBERTA 
Feiners: de 10 a 13 hores (excepte dilluns) i de 
18 a 20’30 hores. 
Exposició del Santíssim el primer divendres de 
cada mes, en acabar la missa i tots els dijous 
(ambdós excepte festius ni vigílies de festiu) del 
curs escolar, de 19’30 a 20'30 h. 
 

HORARI DE DESPATX 
Només sol·licituds de sagraments i disposició de 
locals;  expedients i partides es fan a Sant Eugeni 
Dilluns i Dimecres de 18 a 19 h.  Sra. Anna Pérez 

 

SERVEIS COMUNS 

PASTORAL DE LA SALUT 

Salus (sagraments 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. 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/

