
CORPUS 2020  ( 14 de juny ) 

Tots som conscients de la festa que avui celebrem: el Corpus. Recordem els Corpus de la nostra infància, 

gran solemnitat, processó, altars, associacions, estendards, orquestra, catifes. Si, tot donava esplendor, 

sentit i solemnitat. Avui tot això gairebé no existeix; i més aquest any que no sortim en processó. 
 

(aquesta ens ha anat per dins durant uns mesos. Una processó de preocupació, neguit, incertesa... i més 

en aquelles persones que heu hagut de passar pel tràngol de la mort d’una persona estimada com el pare, 

l’avi, l’espòs... Avui sou la família del Ton. Una mort encara acompanyada dels seus, però en la tristor 

d’una sepultura en un dia gris, plujós i 5 persones tan sols... Es just que avui, doncs, en fem record sentit 

i pregària fraternal en comunitat, com hem fet  i ho farem també amb altres. Són morts que ens han 

colpit a tots.) 
 

Però no tot és negatiu. Això ens pot ser una bona oportunitat per centrar l’atenció sobre el que és 

important i essencial en aquesta diada del Corpus. 
 

L’evangeli que hem escoltat és el darrer sopar de Jesús amb els deixebles. I no hem d’oblidar el que és 

el nucli d’aquest sopar: Jesús no deixa orfes els seus seguidors. La seva mort no trencarà la comunió amb 

Ell. Ningú no ha de  sentir la buidor de la seva absència. El seus deixebles no es queden sols. Al centre de 

tota comunitat cristiana que celebra l’Eucaristia 

hi ha el Crist viu i operant. 
 

Per tant no és suficient “assistir” a aquest sopar, 

a “anar a Missa”. Som convidats a “menjar” . 

Combregar vol dir que ens identifiquem amb el 

seu estil de viure. No oblidem, doncs, que 

“combregar” amb Jesús és combregar amb algú 

que ha viscut i ha “mort”, “lliurat” (donat) 

totalment pels altres. 

És, per tant una contradicció anar a “combregar” i resistir-nos a situar-nos al costat d’algú que li hauria 

de donar o rebre la pau i estem renyits. 
 

Celebrar l’Eucaristia dominical no és “anar a Missa”, sinó ser-hi i sortir-ne per a ser millor testimoni. És 

molt fàcil assistir a Missa i no celebrar res en el cor; sentir que llegeixen, combregar  si, piadosament, 

però sense combregar amb el Crist i els germans; donar la pau (quan la donàvem) però sense reconciliar-

nos. Així no es viu la Missa, ni es combrega amb el Crist. 
 

Aquí tenim la causa profunda de que a les noves generacions no els diu res la Missa. És avorrida, pesada, 

sempre el mateix. També les discoteques són sempre iguals, però hi porten i hi troben vida, moviment, 

veu.... 
 

Els cristians ens cal portar vida  a la Missa dominical, moviment i veu; no ser espectadors, sinó actors. I 

això ho aconseguirem si tenim fam de Jesús, si ens trobem amb Ell des del més profund del nostre ser. 

Podem i devem no “canviar” la Missa, sinó “canviar” la nostra manera de ser-hi. En ella hi trobem la força 

i l’aliment que ens empeny a continuar el nostre treball i missió durant la setmana que comencem. 
 

Que la solemnitat del Corpus ens ajudi a aprofundir més i millor en aquesta comunió amb el Crist i que en 

siguem portadors dins les famílies, treball, esbarjo, amistats. La fe que no és compartida, és signe de no 

ser viscuda.  


