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18 DE JUNY DE 2017

L’Eucaristia
centre de la festa de Corpus
La festivitat del cos i la sang de Crist tanca
el cicle de les festes de pasqua. Tot i que els
cinquanta dies de la pasqua conclouen el
diumenge de pentecosta, i l’endemà comença el temps de «durant l’any», la diada
de Corpus (quan se celebrava en dijous) s’esqueia just 60 dies després de pasqua, també
un “número rodó”.
Sigui com sigui, es tracta d’una festa que se
centra i agafa sentit en la veneració que tributem els cristians al sagrament de l’Eucaristia i a la seva expressió material que són
el pa i el vi eucarístics.
La tradició popular s’ha cuidat de «vestir»
aquesta celebració amb expressions festives
més o menys lligades a l’eucaristia, algunes
de les quals perduren o s’han recuperat
aquests darrers anys al Prat de Llobregat.
Destaca la confecció de les catifes de colors, que originàriament es feien amb pètals de colors diversos i vistosos tot formant dibuixos sobre el terra del
recorregut que havia de fer la processó que es feia pels carrers de
viles i ciutats amb la custòdia que
conté el pa eucarístic. Algunes esdevenen
veritables «obres d’art efímeres»
que la tradició fa respectar a
tots els assistents a la processó
ja que tan sols són trepitjades
pel sacerdot que porta la custòdia.
Una altra expressió festiva són
la presència de gegants i capgrossos que obren la processó
del Corpus amb la seva magestuositat i amb els seus balls,
convidant a participar d’aquell
acte de veneració pública del
misteri de l’eucaristia i donanthi un to festiu i seriós alhora.

També l’ou com balla és una d’aquestes
expressions populars simpàtiques que
hem recuperat al Prat de Llobregat. El costum consisteix en fer ballar un ou als brolladors dels claustres, patis i jardins, que
es guarneixen per a l’ocasió amb motius
ﬂorals i cireres.
La tradició ens parla d’una metàfora del cicle de la vida i una referència al temps i al
moviment continu. Altres hi veuen un
simple joc d’entreteniment, propi de
l’època de l’edat mitjana en què es comença a fer. I no pot faltar la referència a
l’eucaristia, centre de la solemnitat del
corpus.
Més enllà de la discussió sobre els orígens,
el que sí que és cert és que la tradició ha
arrelat a Catalunya, l’únic lloc del món on
actualment es fa ballar l’ou. Aquesta
tradició ja forma part de
l’imaginari col·lectiu, gràcies a la gran base
popular en què
es recolza, i per
això també l’hem
volgut recuperar a
la nostra ciutat.
Josep
Torrente Bruna

CELEBRACIÓ DELS 25 I 50 ANYS DE MATRIMONI. Tal com és

costum a Sant Pere i sant Pau, celebrarem junts les noces d’or
o de plata a l’eucaristia de la festa, el 29 de juny a les 19.00h.
Aquells matrimonis que els heu celebrat o els celebrareu dins
del 2017, feu-nos-ho saber aquesta setmana.
FINAL DE CURS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Aquest

cap de setmana, amb diverses activitats per als infants i les
seves famílies.
CORPUS AL PRAT. És una festa molt arrelada en la nostra tra-

dició. Enguany hem repetit i millorat “l’ou com balla” que vam
fer l’any passat i que es podrà visitar fins el diumenge al vespre. Durant el matí hi haurà la confecció de catifes, activitat
per les que alguns grups demanen col·laboració. També hi
haurà una catifa nova que han confeccionat els alumnes de
l’escola de la Mare de Déu del Carme. La celebració de la solemnitat serà a les 19.00h a sant Pere i sant Pau i seguirà la
processó, que farà el recorregut plaça de la Vila, Jaume Casanovas, Doctor Martí Julià i Ferran Puig Plaça de la Vila i de nou
Església de sant Pere i sant Pau.
VINE I VEURÀS. Darrera sessió del curs el proper dimarts a les
19.30h a la capella de sant Jordi.
REFORÇ ESCOLAR. Divendres passat va tenir lloc el dinar de

col·laboradors dels diversos serveis de Càritas a la sala de sant
Pere. Aquest dissabte 17 hi ha una sortida al CosmoCaixa i dimecres hi haurà el final de curs del reforç escolar.
INSCRIPCIONS PER AL SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ DE LA MARE
DE DÉU DE MONTSERRAT. Aquest proper dimecres 21 de

18.00h a 20.00h al despatx parroquial hi haurà les inscripcions
pel sopar de l’associació que se celebrarà el dimarts 27 de juny.
VINE A CONÈIXER. Darrera sessió de curs d’aquest grup de l’Iti-

nerari Diocesà de Renovació Cristiana. Divendres 23 a les
17.30h a la sala sant Pere.
MISSA DE SANT JOAN A LA BARCELONETA. El proper dissabte
24 a les 12.00h missa a l’aire lliure i festa popular.
ACTIVITAT ESTIU PER A ADOLESCENTS I JOVES. Pels nascuts
entre els anys 1999 i 2003. Del 10 al 14 de juliol. Ruta del Císter
amb joves de la diòcesi. Caminar, conviure, conèixer,... El preu
és de 50€. Informació i inscripcions a la rectoria.
VIATGE A FÀTIMA. S’acosta ja la data de sortida. Cal que tots
els qui hi participen facin ja el pagament definitiu.
HORARIS D’ESTIU DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT. Tal com ja

vam fer l’any passat, els mesos de juliol i agost farem “horari
d’estiu”. Pel que fa a les misses, els feiners quedarà només la
missa a les 9.00h a sant Pere i sant Pau, els dissabtes no es
modifiquen i els diumenges se suprimeix la de les 12.15h a sant
Jordi i la de les 12.30h a sant Pere i sant Pau. La missa a la capella de les Carmelites missioneres es dirà fins el dia 21 de juny,
del 22 de juny a l’11 de setembre “farà vacances”. Pel que fa a
l’atenció al despatx, a la MD de la Mercè n’hi haurà només el
darrer dimarts dels mesos de juliol i agost, a sant Pere i sant
Pau se suprimeix el despatx dels dimecres. La setmana vinent
n’informarem a les cartelleres.

Dolors CALATAYUD SALADRIGAS (92), Gonzalo ROSADO MORENO (92), Julio CUENCA GARCÍA (74),
José SÁNCHEZ PORTERO (86), Josep BRINGUE GÓMEZ (84), Brígida SANZ ÁLVAREZ (83), Maravillas MADRID RUBIO (84),
Venancio SILVA REDONDO (56), Magdalena SANZ GARRIGA (56), Gervasio BRAVO ARIAS (74),
Albert COMAS CASADEMONT (47), Antonio MONTAVEZ GARCÍA (66), Teresa MUNTET ESCUIN (80).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 17. 19.00h. Maria PAVÓN ROPERO, Francisco GONZÁLEZ APARICIO.
DIUMENGE 25. 11.00h. Antonio SÁNCHEZ CASTILLO.
SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 18. 9.00h. Elvireta SANS, Elia PRIETO. 12.30h. Ramon SABADELL i Domingo GIBERT, Ivan de la CUEVA, Victoria
MARTÍNEZ, famílies SABADELL-RÓDERGAS.

DISSABTE 24. 9.00h. esposos Joan i Teresa, Juli MIRALLES, famílies COMPANY-SOLÀ, Maria BUSQUETS i Joan VIDAL, Joan VILÀ i
María CASANOVAS, Juanita LAGARRIGA PAU, Joan MARTÍ.
20.00h. esposos Joan i Teresa, famílies COMPANY-SOLÀ, Teresa
ESTALELLA.
DIUMENGE 25. 9.00h. Conxita, Jaume i Rosita MONTANER, Maria
BUSQUETS i Joan VIDAL, Isabel, José i Pepita GIL, Josep PORTILLO.
12.30h. Maria i Joan RAVENTÓS, famílies CLARISÓ-MONFORTLENS.

DILLUNS 19. 9.00h. Josep BORRÀS.
DIMECRES 21. 9.00h. Lluisa VAL, Luis FABRÓ, Lluis BERNAL.
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