
FESTIVITAT DEL CORPUS  ( 6 DE JUNY )

Tots  tenim en  el  record  la  solemnitat  d’aquest  dia  en  els  anys  de  la  nostra  infantesa  i
joventut. Era una solemnitat ben visible i exterioritzada: processó, catifes, altars als carrers
i a les places, persones a les processons, autoritats, col·legis, dones, homes, infants i joves….
Encara hi ha que ho enyora. La pregunta que ens suggereix: què valoràvem l’extern o el què
realment significava?

Avui s’ha simplificat l’exterioritat; però
la interioritat, el sentit del Corpus s’ha
revitalitzat  o  simplement  resta  en  un
ritus que no ens diu massa cosa? Hi som,
però el vivim?

Dos elements centrals  d’aquesta  diada:

El pa i el vi. Dos elements bàsics per
la  subsistència  física.  I  més  en  el
moment cultural en que Jesús els pren
com elements per expressar la seva donació en el Cos i en la Sang.

Recordem  que  és  un  Sopar  de  comiat.  Què  fem  les  persones  quan  ens  acomiadem?.  I,
sobretot, al moment en que un s’adona que marxa definitivament, com és el cas d ela mort
física? Treu tot el que més valora, parla d’allò que l’ha definit, reparteix el que té com a més
preuat, diu les darreres paraules amb amor i perdó. S’entrega a la mort, desposseint-se de
tot el que té i expressa el que és.

Jesús no ens deixa orfes. El seu Esperit es queda en nosaltres. Pren el pa i el vi i en ells hi
deixa la seva presència. Ens costa entendre aquesta presència. Quan prenem la forma (hòstia)
consagrada, realment sentim la seva presència? Quan elevem el pa i la copa en l’Eucaristia,
creiem que en ell i ella s’hi fa present Jesús? Quan en la custodia hi col·loquem la Hòstia
consagrada i fem un recorregut pels carrers i places anhelem i demanem que Jesús es faci
present en les nostres llars, en els llocs de treball, en totes les persones, especialment en les
que sofreixen, malalts o ja avançades en edat i les conforti en la situació que viuen?.

Aquets dies uns nois i noies s’han atansat a rebre Jesús en l’Eucaristia per primera vegada.
Continuaran aquesta recepció amb esperit d’unió amb Jesús en cada etapa de la seva vida? Els
adults serem exemples de que Jesús és realment l’aliment que ens fa forts en les dificultats,
que ens alegra en les joies i ens fa fidels en l’amor?

Tot el que es viu en l’interior té sempre una expressió en l’exterior. D’aquí que si sentim la
presència de Jesús en l’Eucaristia, després la manifestem en el treball, en la família i, també,
en la manera i forma com participem a la Missa i com acudim davant el Sagrari per pregar.


