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AVUI ÉS LA SOLEMNITAT DE CORPUS 

 

Qui ho ha vist i qui ho veu! Aquesta és una expressió que solen dir la gent més 
gran quan comparen el dia de Corpus que ells, quan eren joves, van viure i el 
dia de Corpus tal com es viu avui dia. Certament, el canvi, és radical.  

 
Aquesta festa, que el Papa Urbà IV, l’any 1264, va fer extensiva a tota l’Església 
llatina, va ser, d’una banda, una resposta de fe i de culte enfront de les 

doctrines herètiques que corrien sobre el misteri de la presència real de Crist en 
l’Eucaristia. I, d’altra, banda, va representar un moment culminant d’un 
moviment de fervorosa devoció envers la Sagrada Eucaristia. I aquesta festa va 

inspirar noves formes de devoció eucarística entre elles la processó de Corpus. 
Com se sap, l’Eucaristia i la processó de Corpus són dos actes que estan 
íntimament lligats: la processó perllonga la celebració de l’Eucaristia de manera 

que el poble cristià “dóna testimoni públic de fe i de pietat envers el Santíssim 
Sagrament”.  

 
En la majoria dels nostres pobles la processó de Corpus, pels carrers, s’ha 
perdut des de fa molt de temps i en els llocs on s’ha intentat recuperar la 

participació del poble cristià no és pas “per tocar campanes”. D’altra banda, hi 
ha molt bons cristians que manifesten que no veuen pas clar que la processó 
pels carrers, avui dia, sigui un mitjà adequat per a donar testimoni públic de la 

fe i pensen que el testimoni públic de la fe s’ha de donar de moltes altres 
maneres.  A Vic, com sabeu, el dia de Corpus es fa la processó pels carrers i, 
ara com ara, la presència dels cristians que hi participen és més aviat escassa.  

 
Segurament que aquest fet deu tenir, com es diu avui dia, moltes lectures, és a 
dir, pot ser interpretat de molt diverses maneres. De fet, no és estrany que en 

el llocs on es fa la processó pels carrers l’assistència no sigui gaire nombrosa. Si 
l’assistència i participació habitual en la missa dominical ha fet una gran 
davallada, no hauria d’estranyar que l’assistència a la processó de Corpus, allà 

on la fan, sigui magre. En bona lògica, primer s’hauria d’aconseguir que la 
majoria de batejats tornessin a participar en la missa dominical i després potser 

es podria parlar de “ressuscitar” la processó de Corpus pels carrers dels nostres 
pobles. A la inversa, deu ser difícil d’imaginar que doni bon resultat.  
 

Per tant, el que deu fallar és que no s’ha explicat prou bé  o no s’ha entès prou 
bé  que l’Eucaristia  és “el cor mateix de la vida cristiana”, el “centre de tota la 
vida cristiana”, la “font i el cimal de la vida cristiana”. Tota la vida cristiana neix 

de l’Eucaristia i s’encamina a l’Eucaristia. Segurament que fins que no haguem 
fent ben nostre aquesta “doctrina”  i fins que la nostra participació en 
l’Eucaristia no sigui “plena, conscient i activa”, difícilment, crec jo, hi haurà una 



petició explícita del poble cristià de fer la processó de Corpus pels carrers, en la 

qual la nota dominant sigui l’adoració pública a l’Eucaristia i no pas, com passa 
a vegades, una posada en escena d’elements folklòrics que agafen un 
protagonisme, que en el marc d’una processó, sembla excessiu.     

 
El mossèn 

 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 9: per Josep Font i Raimunda, 
difunts; diumenge, dia 10: Família Fabregó, en acció de gràcies; dijous, 
dia 14: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 16: per Pere 

Bellvehí i família, difunts; diumenge, dia 17: per Marià Vigas, difunt.   
 

INFORMACIONS 
 
CONFIRMACIONS: Diumenge vinent, dia 17 de juny,  durant la missa 

dominical, a 2/4 d’1 del migdia, el senyor Bisbe Mons. Romà Casanova, 
conferirà el sagrament de la Confirmació els nois i noies següents:  Elena Clarà 
i Masnou, Arnau Coma i Suy, Bruna Medina i Olivé, Laia Masnou i Campañà, 

Mariona Masnou i Campañà, Estefania Nuñez i Gómez, Adrià Ribas i Palou; 
Berta Salarich i Cornellà, Gemma Solé i Coma, Miquel Vinyeta i Medina i 
Pere Vinyeta i Medina.  Aquests nois i noies s’han preparat per a rebre aquest 

sagrament durant dos cursos i així hauran completat la seva iniciació cristiana: 
hauran rebut el Baptisme, l’Eucaristia i la Confirmació. Donem-ne gràcies a Déu 
i demanem que l’Esperit Sant, que és Déu mateix, acompanyi aquests nois i 

noies en el seu camí de vida cristiana.  
 
COL·LECTA DE LA MISSA EXEQUIAL: es van recollir 113,19 euros. Com 

sempre, en farem tres parts iguals: una part per a celebrar misses pels difunts 
de la parròquia; una part per Càritas i Mans Unides, a part iguals; i una part per 

les necessitats de la parròquia.  
 
COL·LECTA PER A LES VITRINES: en les dues misses del darrer cap de 

setmana es van recollir 274,27 euros. Altres donatius: 9,74 euros. Ens falten 
encara 1.300,75 euros. Moltíssimes gràcies. 
 

RECTIFICACIÓ: En el full parroquial de la setmana passada dèiem que el dia  
26 de maig, a l’església parroquial, vam celebrar el sagrament del baptisme 
d’una nena que es diu INNA CANIEGO i ORDEIG, filla d’en Xevi i de la 

Mònica, natural i veïna de Viladrau. Vam equivocar el primer cognom de la 
nena, el primer cognom correcte és el que hem escrit avui. Dispenseu.   
 

MES DEL SAGRAT COR: Recordem, tal com ja vam dir la setmana passada, 
que aquest mes de juny és el mes dedicat a fomentar la devoció al Sagrat Cor 
de Jesús. Els dies feiners, després del rés del rosari es fa el mes del Sagrat Cor.   


