
LECTURES  
DIUMENGE 18/06/2017 

EL COS I LA SANG DE CRIST. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Deuteronomi 8,2-3.14b-16a)
Moisès digué al poble: 
”Recorda’t del camí que el Senyor t’ha fet fer 
pel desert des de fa quaranta anys per afligir-te, 
per provar-te, per conèixer els sentiments del teu cor 
i veure si observaries o no els seus manaments. 
T’afligí fent-te passar fam, 
però després t’alimentà amb el mannà, 
que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, 
perquè aprenguessis que l’home no viu només de pa; 
viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. 
Recorda’t del Senyor, el teu Déu, 
que et va fer sortir de la terra d’esclavatge; 
que t’ha fet passar per aquest desert immens i terrible, 
infestat de serps verinoses i d’escorpins, 
una terra eixuta, sense aigua, 
on per a tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, 
i t’alimentava amb el mannà, 
que els teus pares no coneixien”. 

2ª LECTURA (1ª Corintis 10, 16-17)
Germans, 
el calze de la benedicció que nosaltres beneïm, 
¿no és, potser, comunió amb la sang de Crist? 
El pa que nosaltres partim, 
¿no és, potser, comunió amb el cos de Crist? 
El pa és un de sol. 
Per això tots nosaltres, ni que siguem molts, 
formem un sol cos, 
ja que tots participem del mateix pa. 

EVANGELI. (Joan 6, 51-58)
En aquell temps Jesús digué als jueus: 
”Jo sóc el pa viu baixat del cel. 
Qui menja pa d’aquest viurà per sempre. 
Més encara: el pa que jo donaré és la meva carn, 
perquè doni vida al món”. 

Els jueus es posaren a discutir. 
Deien: “¿Com s’ho pot fer aquest, 
per donar-nos la seva carn per menjar?” 
Jesús els respongué: 
“Us ho dic amb tota veritat: 
si no mengeu la carn del Fill de l’home 
i no beveu la seva sang, 
no podeu tenir vida en vosaltres. 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang 
té vida eterna, 
i jo el ressuscitaré el darrer dia. 
Ben cert: 
la meva carn és un veritable menjar, 
i la meva sang és una veritable beguda. 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang 
està en mi i jo en ell. 
A mi m’ha enviat el Pare que viu, 
i jo visc gràcies al Pare; 
igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. 
Aquest és el pa baixat del cel. 
No és com el que van menjar els vostres pares. 
Ells van morir. 
Però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre”. 



LECTURES  
DIUMENGE 25/06/2017 

DURANT L’ANY XII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Jeremies 20,10-13)

Digué Jeremies:  
«Sento com parla la gent,  
em veig amenaçat de tots costats;  
diuen: Vosaltres que teniu amb ell un pacte d’amistat,  
denuncieu-nos-el, perquè el puguem denunciar;  
seguiu-lo de prop: potser es deixarà enganyar;  
llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d’ell.  

»Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible; 
per això els qui em persegueixen cauran,  
no podran apoderar-se de mi,  
quedaran tan confosos del seu fracàs  
que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya.  

»Senyor de l’univers que coneixeu a fons els justos,  
que penetreu tot l’interior dels homes:  
feu-me veure com feu justícia,  
ja que és a vós que jo he confiat la meva causa.  

»Canteu al Senyor, lloeu el Senyor:  
ell salva la vida del pobre  
de les mans dels qui volen fer-li mal.» 

2ª LECTURA (1ª Romans 5,12-15)
Germans:  
Per obra d’un sol home entra el pecat al món,  
i amb el pecat hi entra també la mort,  
que s’estengué a tots els homes,  
donat que tots van pecar.  
Abans que la Llei fos donada, el pecat ja existia en el món,  
encara que, mentre no hi ha llei,  
no consta quina és la pena dels pecats.  
Així i tot, la mort ja imperava  
durant tot el temps que va d’Adam fins a Moisès,  
fins sobre aquells homes  
que no havien transgredit cap precepte,  
com ho havia fet Adam.  

I Adam prefigurava l’home que havia de venir més tard.  

Però el do no té comparació amb la caiguda,  
perquè, si tants han mort per haver fallat aquell tot sol,  

molt més ha abundat la gràcia de Déu  
i el do generós que s’ha estès a tants  
per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. 

EVANGELI. (Mateu 10,26-33)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:  
«No tingueu por dels homes.  
No hi ha cap secret que tard o d’hora no sigui revelat;  
no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui conegut.  
Allò que us dic en la fosca  
digueu-ho a plena llum,  
allò que us dic a cau d’orella,  
proclameu-ho des dels terrats.  

I no tingueu por dels qui maten només el cos  
però no poden matar l’ànima.  
Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern  
tant l’ànima com el cos.  

No venen dos pardals per pocs diners?  
Doncs ni un d’ells no cau a terra  
si no ho permet el vostre Pare.  
Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells.  
No tingueu por:  
valeu més que tots els ocells plegats.  

A tothom qui em reconegui davant els homes,  
també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel,  
però a tothom qui em negui davant els homes,  
també jo el negaré davant el Pare del cel.». 



PROJECTE D’HOMILIA
Aquesta festa té un nom realment estrany. Potser 

per això popularment continua usant-se el seu nom 
llatí “Corpus”, ja que així no fa tan mal d’orelles. 

El llenguatge entorn del “cos i la sang de crist” ha 
passat a ser tan retorçat que o no diu res o provoca 
rebuig. Encara recordo el gest espontani d’un nen que 
la seva mare va portar a la parròquia amb l’objectiu 
d’acabar-lo de convèncer perquè fes la 1ª Comunió. 
Davant meu, i amb llenguatge manllevat pel fet d’estar 
parlant amb un “capellà”, la mare li va dir: “Fill, fent la 
comunió, Jesús vindrà al teu cor”. El nen va creuar de 
seguida els braços davant el pit, per un simple instint 
d’autoprotecció. 

La festa del Corpus constitueix una certa repetició 
del Dijous Sant. En les discussions del concili Vaticà II 
alguns van proposar de suprimir-la, però es va 
mantenir en atenció a la seva gran popularitat. 

Els orígens de la festa cal buscar-los ja al segle XII 
com a reacció a alguns teòlegs que posaven en dubte 
la presència real de Jesús en el pa i el vi eucarístics. Es 
va optar per l’exuberància de les formes. Es 
considerava una manera d’ajudar la fe impactant els 
sentits. Per això, allò més popular de la Diada de 
Corpus era la Processó, com més espectacular millor i 
amb la participació dels prohoms de la ciutat. 

Avui costa de trobar sentit a aquesta festa. 
Segurament ha estat un molt bon encert convertir-la 
en el “Dia de Càritas”. (→MISSATGE). 

L’evangeli d’avui resulta volgudament provocador, 
com es reconeix en el mateix text quan diu: “Els jueus 
es posaren a discutir…”. ”Menjar la carn i beure la 
sang”… 

A vegades s’ha insistit tant en el realisme d’aquestes 
paraules que s’han entès en un sentit antropofàgic o 
canibalesc. 

D’entrada, permeteu-me fer una doble consideració: 
1ª. Aquestes paraules van ser escrites més de 50 

anys després de la mort de Jesús. Per tant, és 
impossible menjar la seva carn… 
2ª. És pràcticament segur que no es tracta d’unes 

paraules de Jesús, recollides a l’evangeli de Joan, 
sinó d’unes paraules que l’evangelista posa en boca 
de Jesús, i que volen expressar la realitat més 
profunda de la VIDA: de la vida de Jesús i de la vida 
de qualsevol persona autènticament humana. 
També l’evangeli de Lluc usa un llenguatge semblant 

quan diu que, en néixer Jesús, Maria el va posar en un 
menjadora. No es tracta de cap forma de canibalisme. 
Es tracta d’afirmar, amb un llenguatge extremadament 
clar, que els humans podem fer de la nostra vida un 
aliment per als altres. Qualsevol pare o mare, assegut 
a taula, podria agafar el pa i, ensenyant-lo als seus fills, 
dir-los: això és la meva vida. 

Els pares “gasten” o “donen” la seva vida convertint-
la en tot allò que necessiten els seus fills per poder 
viure i créixer. No és una qüestió de “miracles” sinó 
d’amor. 

”La meva carn és un veritable menjar”. Això és 
veritat en qualsevol persona que estima de debò. 

És l’experiència de que la nostra vida pot passar de 
“vida tinguda” a “vida donada”, i que aquesta és la vida 
autèntica, aquella que ja no inclou la “mort”, la Vida 
eterna o Vida divina. 

La vida donada de Jesús és fa visible quan hi ha algú 
que la rep. Els que la reben es converteixen així en el 
nou “cos de Crist”. 

La comunitat cristiana no ha de voler retenir només 
per a ella mateixa la vida donada de Jesús. Tota la raó 
de ser de la Comunitat cristiana és gaudir, celebrar i ser 
testimoni de la bondat i de la meravella de la vida 
donada. 

Els deixebles de Jesús ens trobem cada setmana per 
menjar aquest aliment. “Menjar”, aquí, vol dir també 
assumir, fer nostra, aquesta manera de viure. Anar a 
combregar sense assumir que la nostra vida es faci 
també aliment per als altres, seria un engany perillós, 
com ja ho va advertir Sant Pau als cristians de Corint 
(→ 1ª Carta als Corintis, capítol 11,27). 

MISSATGE
Prescindint dels textos i tornant a la festa del 

Corpus, el seu missatge tradicional era molt “humà” 
per l’exhibició que permetia, però no era gaire cristià. 

Actualment, la vinculació d’aquesta festa amb allò 
que representa CÀRITAS ens permet recuperar el 
missatge profund i radical de l’Eucaristia. 

 CÀRITAS ens porta a redescobrir el significat real del 
“Cos de Crist”. 

”Déu estima tant el món que li ha donat el seu Fill 
Únic”. En Jesús es fa visible l’amor de Déu encarnat. 
S’ha fet “carn de la nostra carn”. En l’home-Jesús, tota 
la humanitat és “cos de Crist”. Només en quedem 
exclosos si “sortim de la humanitat”, situant-nos per 
sobre d’ella. Tot el que signifiqui “domini sobre els 
altres” queda exclòs del “cos de Crist”. 

Cal recordar aquí aquell text meravellós del Concili: 
“Joies i esperances, tristeses i angoixes dels homes 
d’avui, dels pobres sobretot i de tots els que sofreixen, 
són també les joies i les esperances, les tristeses i les 
angoixes dels deixebles del Crist, i no hi ha res de 
veritablement humà que no hagi de trobar eco en els 
seus cors.” (Inici de la Constitució pastoral). 

L’evangeli de Mateu és encara més contundent: “Us 
ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests germans 
meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mateu 25, 40). 

RESPOSTA
El canvi que ha experimentat la festa del Corpus pot 

orientar la nostra pròpia resposta i la de la parròquia. 
Es tracta d’anar-nos apartant del freqüent i variat 

exhibicionisme religiós i anar redescobrint l’única 
imatge de Déu i de Jesús que el mateix Evangeli ens 
proposa: el rostre de l’altre, sobretot quan aquest 
“altre” és víctima d’alguna forma de poder. 

Els evangelis han volgut que la imatge venerable de 
Jesús a la Creu fos, per sempre més, inseparable de la 
dels altres “condemnats” que l’acompanyaven (Mateu 
27:38). 

PREGUNTES per al diàleg
1. Quan sento l’expressió: “El cos de Crist”, què 

m’imagino realment? 
2. Si coneixeu o recordeu el llenguatge que es fa 

servir per la 1ª Comunió dels nens, creieu que és 
adequat per dir el que vol dir? 

3. Quan la nostra era una “societat  cristiana”, eren 
considerades normals certes formes 
d’exhibicionisme religiós. ¿Quina dosi 
d’exhibicionisme queda encara entre nosaltres 
especialment inadequat en una “societat laica”? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

EL COS I LA SANG DE CRIST. CICLE A.  

“MENJAR … BEGUDA”. 

157. Menjar … Beguda (… la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una 
veritable beguda). 

Ja estem acostumats al doble nivell de llenguatge en els Evangelis, i sobretot en el de Joan: un nivell 
superficial i un nivell profund.  

En l’evangeli d’avui, el nivell superficial és tan absurd que de seguida som portats a preguntar-nos pel 
nivell profund. Diríem que en l’evangeli d’avui hi ha com un desplaçament de nivells: el nivell superficial 
està posat tant fora de la racionalitat que així s’aconsegueix que el nivell profund quedi situat en una 
certa normalitat. 

Que Jesús digui i repeteixi que la seva carn és un veritable menjar, i la seva sang una veritable beguda 
és inacceptable, com fa notar el mateix evangelista amb la reacció dels oients. Semblaria una invitació al 
canibalisme! I no obstant, amb aquestes paraules escandaloses, Jesús ens mostra el sentit més humà i 
humanitzador de la vida humana: fer-se aliment els uns dels altres. 

Amb un llenguatge dur, Jesús ens porta a descobrir la més dolça i agraïda de les capacitats humanes, ja 
que els Humans vivim en la mesura que donem la nostra vida.  

La gran majoria de mares i pares ho saben per experiència directa. La gran majoria d’ells, posats a 
taula amb els seus fills, podrien agafar el pa i dir: aquest pa és la meva (nostra) vida que es fa aliment 
per a vosaltres. Preneu i mengeu-ne. 

I no solament amb els fills. L’amor vertader és això: fer-se pa, fer-se aliment per a la persona o 
persones estimades. I quan aquesta donació és mútuament compartida, aleshores apareix la gratificant 
experiència de la comunió. 

Ningú no s’ha donat a si mateix la pròpia vida. Tots l’hem rebuda gratuïtament. I en gaudim donant-la. 
Acceptar la pròpia vida com un do rebut, i convertir-la en aliment per als altres, constitueix el moll de l’os 
del missatge i de la vida de Jesús. Per això entre els humans la taula i l’aliment compartit han esdevingut 
el símbol més potent i real viscut (i celebrat) diàriament en l’àmbit d’amor que és la família. 

Però és també un símbol exigent, perquè fer-se aliment demana generositat; i la generositat demana 
esperit de servei; i l’esperit de servei es contraposa directament a una altra tendència també 
profundament humana (més aviat inhumana!): el Poder. D’aquí la temptació permanent a fer trampa: 
pretendre “servir” des d’una suposada superioritat; “donar la pròpia vida” imposant-la als altres, 
anul·lant la d’ells. La família és certament un àmbit d’amor; però fàcilment es perverteix esdevenint un 
àmbit de domini. 

En les celebracions catòliques sovint s’ha substituït la “normalitat” de la taula pel “misteri” de l’altar. 
Ja no es tracta de “fer-se aliment els uns dels altres” sinó de “consagrar el pa i el vi” perquè es  
converteixin en el cos i la sang de Crist. Però aquesta acció queda reservada” als qui tenen el Poder 
sagrat per fer-ho. Així la vida es converteix en religió; i després, des de la religió, es dirigeix la Vida. Greu 
corrupció de l’Eucaristia!!! 

No és estrany que, en la mesura que la societat s’ha anat emancipant de l’Església, hagi anat 
abandonant unes celebracions rituals incapaces de significar la Vida rebuda i donada. 

No cal lamentar que la gent no vagi a missa, perquè ja fa temps que s’ha perdut la missa. En canvi, 
sortosament, no s’ha perdut fer de la pròpia vida un aliment per als altres, tant dintre com fora de l’àmbit 
confessional cristià. 

La dialèctica Humanització – Deshumanització (Comunió – Poder) continua plenament vigent; i cadascú 
ha de veure a quin costat ha decidit situar-se, més enllà dels ritus que faci servir. 

“També vosaltres em voleu deixar?”, pregunta Jesús (l’Home) als seus deixebles (Joan 6:67). 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
EL COS I LA SANG DE CRIST. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Avui és Corpus. Com que aquesta festa em 
resultava una mica estranya, he buscat d’informar-
me’n abans de parlar amb tu. I he quedat sorprès: 
el més important eren les processons, i amb una 
presència força “exhibicionista” per part teva. 
Fid’ho 

No sóc exhibicionista. Com a Fill de l’Home em 
mostro a tothom perquè aquells que ho vulguin 
puguin esdevenir autènticament humans. En canvi, 
tu parles d’un exhibicionisme deshumanitzador. I 
estic d’acord amb tu: alguns dels meus deixebles 
estan força afeccionats a l’exhibicionisme. 
Evy 

Aquesta festa té més de 800 anys! Donat que no 
ets exhibicionista, t’ho deus passar força malament 
en un dia com avui… 
Fid’ho 

De fet no m’exhibeixen a mi. Encara que en les 
seves processons hi hagi un tros de pa, allò que 
realment exhibeixen són els seus vestits llampants, 
les seves custòdies daurades, els seus brodats, les 
seves jerarquies, els seus costums,… En canvi el 
pa, ni tan sols sembla pa; sembla més aviat paper 
de farina, que a ningú li fa pensar en alimentar-se’n 
o en fer-se aliment ell mateix. 

Evy 
¿Amb vuit segles, tot això no s’hauria pogut 

corregir? 
Fid’ho 

Ni amb vuit segles ni amb vint! El cor humà és 
molt dur en aquest aspecte. És un problema que 
tinc ja des del primer dia! 
Evy 

Des del primer dia?… 
Fid’ho 

Sí. Ho pots llegir en l’Evangeli de Joan, que ho 
explica molt bé. Quan encara em movia per Galilea, 
un dia vaig reunir tots els meus deixebles i els vaig 
fer descobrir que per alimentar realment la vida 
humana, cal compartir-la. La vida de cadascú és 
com una petita flama. Si no s’escampa, aviat 
s’apaga. Només si s’escampa i es fa foguera, pot 
durar. 
Evy 

¿I et van entendre? 
Fid’ho 

Només a mitges. I aquí està el mal!!! Van 
entendre que allò que els deia era important. Però, 
per comptes de viure segons allò que els deia, van 
intentar convertir-me en un rei, perquè suposaven 
que així els podia solucionar els seus problemes 
alimentaris… Era gran la seva ceguesa! Pensa que 
vaig haver d’enfadar-m’hi de valent. Vaig haver 
d’obligar els principals agitadors a anar-se’n a l’altra 
riba. 
Evy 

A l’altra riba? 
Fid’ho 

És una manera de dir. Galilea està al voltant del 
seu mar. Passar a l’altra riba vol dir capgirar el punt 
de vista sobre una determinada situació. Significa 
tornar a l’Èxode, passant del lloc d’esclavitud al 
camí cap a la llibertat, com havia fet l’antic Israel 
travessant el Mar Roig. 

Va ser un moment difícil per ells i per mi. Molts 
em van abandonar. Només alguns, tot i no 
entendre’m bé, van acceptar que allò que els deia 
era l’únic camí per ser humans. 
Evy 

L’únic camí? 
Fid’ho 

Sí, amic meu: l’únic camí. Qui guarda la seva vida 
per a ell tot sol, la perd. Només qui la dóna, 
compartint-la o fent-ne aliment (pa), la fa apta per 
a la VIDA ETERNA. 

Mossèn Pere Torras 



ESTANCATS 

El Papa Francesc està repetint que les pors, els dubtes, la manca d'audàcia … poden 
impedir d'arrel impulsar la renovació que necessita avui l'Església. En la seva exhortació 
"L'alegria de l'Evangeli" arriba a dir que, si restem paralitzats per la por, un cop més 
podem quedar-nos simplement en "espectadors d'un estancament infecund de 
l'Església". 

Les seves paraules fan pensar. Què podem percebre entre nosaltres? Ens estem 
mobilitzant per revifar la fe de les nostres comunitats cristianes, o continuem instal·lats 
en aquest "estancament infecund" de què parla Francesc? On podem trobar forces per 
reaccionar? 

Una de les grans aportacions del Concili va ser impulsar el pas des de la "missa", 
entesa com una obligació individual per complir un precepte sagrat, cap a la "eucaristia" 
viscuda com a celebració joiosa de tota la comunitat per alimentar la seva fe, créixer en 
fraternitat i revifar la seva esperança en Crist. 

Sens dubte, al llarg d'aquests anys, hem fet passos molt importants. Queden molt 
lluny aquelles misses celebrades en llatí en què el sacerdot "deia" la missa i el poble 
cristià venia a "sentir" la missa o "assistir" a la celebració. Però, no estem celebrant, 
encara, l’eucaristia de forma rutinària i avorrida? 

Hi ha un fet innegable. La gent s'està allunyant de manera imparable de la pràctica 
dominical perquè no troba a les nostres celebracions el clima, la paraula clara, el ritus 
expressiu, l'acollida estimulant que necessita per alimentar la seva fe feble i vacil·lant. 

Sens dubte, tots, pastors i creients, ens hem de preguntar què estem fent perquè 
l'eucaristia sigui, com vol el Concili, "centre i cim de tota la vida de la comunitat 
cristiana". Però, ¿n’hi ha prou amb la bona voluntat de les parròquies o la creativitat 
aïllada d'alguns, sense més criteris de renovació? 

El Sopar del Senyor és massa important perquè deixem que es continui "perdent", 
com "espectadors d'un estancament infecund”. No és l'eucaristia el centre de la vida 
cristiana? Com roman tan callada i immòbil la jerarquia? Per què els creients no 
manifestem la nostra preocupació i el nostre dolor amb més força? 

El problema és greu. ¿Hem de continuar "estancats" en una forma de celebració 
eucarística, tan poc atractiva per als homes i dones d'avui? ¿És aquesta litúrgia que 
venim repetint des de fa segles la que millor pot ajudar-nos a actualitzar aquell sopar 
memorable de Jesús on es concentra de forma admirable el nucli de la nostra fe? 

José Antonio Pagola






