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LA POBRESA PLANA SOBRE LA NOSTRA SOCIETAT 

Avui és la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, la solemnitat de 

Corpus. Els qui ja tenim alguns anys, quan veiem com avui se celebra 

aquesta festa, espontàniament diem: qui ho ha vist i qui ho veu! 

Doncs sí, la solemnitat de Corpus, com gairebé totes les festes 

cristianes, està en franca davallada. Passa, en els nostres pobles i 

ciutats, sense pena ni glòria.  

L’any 1264 el Papa Urbà IV va implantar aquesta festa a tota 

l’Església llatina, sobretot, per dues raons: per fer augmentar la fe i 

el culte enfront de les doctrines desviades o falses sobre la presència 

real de Crist en l’Eucaristia i, d’altra banda, per fer créixer la devoció 

del poble cristià envers el Santíssim Sagrament. La festa de Corpus 

Christi va inspirar noves formes de pietat eucarística en el poble de 

Déu, entre elles la processó que perllonga la celebració de l’Eucaristia 

i és una ocasió pel poble cristià de donar testimoni públic de fe i de 

pietat envers el Santíssim Sagrament.  

El missatge que se’ns vol donar, tots l’entenem. Però aquestes bones 

intencions han passat a ser, en els nostres dies, bones intencions que 

no s’arriben a plasmar en la realitat. No hi ha prou consciència, entre 

la majoria de cristians, de la importància de la festa de Corpus i tot 

queda molt desdibuixat.  I pel que fa a la processó, tants caps tants 

barrets:  hi ha qui és partidari de fer la processó, d’altres de no fer-

la, altres de fer-la pels carrers, d’altres a dins de l’església... i tots 

tenim raons per a defensar una posició o una altra.      

Dit això, els qui encara celebrem poc o molt la festa de Corpus, és un  

bon moment per a recordar la doctrina sobre l’Eucaristia, que es 

troba en el Catecisme de l’Església Catòlica –podem aprofitar per 

llegir o rellegir què diu el Catecisme- i, també, és una bona ocasió per 

a recordar que la doctrina dóna fruit quan la sabem  transformar en 

vida. En el Catecisme hi ha tres ratlles que diuen això: «L’Eucaristia 

compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el Cos i la 

Sang del Crist lliurats per nosaltres, hem de reconèixer el Crist en els 

més pobres, germans seus». I els sants pares darrers han dit i 

repetit, de formes diverses, una mateixa idea: que participar en 



l’Eucaristia desemboca en «un compromís actiu en l’edificació d’una 

societat més equitativa i fraterna».  

Aquest dia de Corpus és important de tornar a sentir aquestes 

paraules, sobretot arran de la notícia que la setmana passada 

publicava la premsa que, segons l’Institut Nacional d’Estadística, «El 

22% de les llars viuen gairebé en la pobresa».  I per a completar la 

notícia es deia que «la pobresa plana sobre el 30% dels nens i 

adolescents» i que «els ingressos nets mitjans per llar han caigut un 

11,7% entre l’any 2009 i el 2013».  

Tot això ens hauria de fer reflexionar sobre el nostre estil de vida, 

sobre les nostres despeses quan són exagerades, inútils o supèrflues, 

sobre la necessitat d’unir íntimament la fe/doctrina i la vida, sobre... 

El mossèn    

_______________________________________________________   

AGENDA 

INTENCIONS DE  MISSES: dijous, dia 11: pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 13: pels difunts de la parròquia; 

diumenge, dia 14: pel poble de Viladrau.  

 

INFORMACIONS 

APLEC DE L’EROLA: Aquest any va ser un èxit de participació. La 

missa la va celebrar el P. Raimon Algueró, S.I., a qui agraïm la seva 

disponibilitat per a fer aquest servei cada any. A l’hora de dinar les 

dues paelles d’arròs van tenir molta acceptació i tothom qui va voler 

va poder repetir. I, a la sobretaula, no hi van faltar les havaneres. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: anunciem que la propera 

sessió la farem el dia 27 de juny. Encara falten molts dies, però 

comencem a tenir-ho present. L’hora i el lloc seran els de sempre. Ja 

ho tornarem a recordar.  

CAPELLETA DE LA SAGRADA FAMÍLIA: la setmana passada 

parlàvem d’una capelleta que no sabíem on era. Ja ha aparegut. 

S’han recollit  48,20 euros. Moltes gràcies. Exhortem a no deixar 

decaure aquest bon costum de tenir uns dies la capelleta de la 

Sagrada Família a casa. És una bona ocasió per a fer una pregària 

junts, en família, encara que només sigui un parenostre.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 


