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EL SAGRAMENT DE L’EUCARISTIA
«La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. 

Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l’acció de gràcies, 
el partí i digué: “Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. 

I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: “Aquesta copa és la nova aliança segellada 
amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial.” 

Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu 
la mort del Senyor fins que ell vingui» (1Cor 11,23-26).

Dijous Sant, horabaixa. Jesús convida els seus amics a sopar. Vol celebrar amb ells la Pasqua: aquella 
festa que parla de l’acció de Déu en favor d’un grup de miserables esclaus, que encara no tenen cons-
ciència de ser cap poble, i que els transforma en la primera família seva a la terra, Israel. De petit, amb 
els seus pares, amb els seus veïns i amics, l’ha celebrada cada any. I en coneix molt bé el significat: 
també a ell li va tocar més d’una vegada, mentre era infant, preguntar a l’inici d’aquell sopar sant: “Què 
significa el que estam fent?”

Sempre li ha agradat celebrar la Pasqua. Però enguany..., és especial. Sap prou que el temps s’acaba. 
I que el cercle de la violència s’ha tancat. Definitivament. No té por. Gens ni mica de por. Està en les 
mans del Pare. I es deixa portar per l’Esperit. Però..., hi ha una cosa que el preocupa. Els deixebles. 
Estan tan verds! No acaben d’entendre. Els manca..., ho sap prou: els manca veure’l morir sense de-
fallir en la seguretat que hi ha un Amor més fort que la mort. 

Ells han de ser els seus successors en l’ensenyament de l’art d’estimar de la manera com Ell estima i 
ha estimat. Ells..., que no entenen ni poden entendre. Però són els seus amics. I Ell confia plenament 
en la seva amistat. 
Decideix una cosa que per a nosaltres serà definitiva: els deixarà un testament, el relat de les seves 
últimes voluntats, d’allò que Ell vol que no oblidin mai i els permeti rompre el cercle infernal que els 
impedeix entendre i decidir-se sense por. 

Els vol deixar un memorial: més que un record, més que una memòria, un conjunt de paraules i gestos 
que, en repetir-los plegats, els facin reviure vitalment tot el que han viscut amb Ell. Sobretot, el que ara 
els explicarà. El gest d’un poeta. La intuïció d’un geni de l’estimar. 

I agafa un pa i, partint-lo, els diu: “Aquest és el meu cos”. És a dir: voleu saber qui som jo? Voleu saber 
definitivament què és el que he volgut fer mentre em trobava entre vosaltres? Voleu saber el meu se-
cret? I doncs mirau el pa. Una criatura de Déu, com vosaltres i com jo, que troba la seva felicitat en el 
fet dolorós de deixar-se partir i menjar. El seu goig es confon amb la vida que engendra en qui el menja. 
El seu ser es realitza en el do. Jo som com el pa. Jo som el pa que, a partir d’ara, vosaltres partireu i 
menjareu en nom meu. Perquè em tingueu present sempre entre vosaltres com aquell que es dóna i 
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us convida a donar. Sense mesura. Fins a la mort. Conscients que la vida vostra és la vida que donau 
als vostres germans. Aquest és el meu sacrifici, el que resumeix i concentra tots els sacrificis de l’antiga 
aliança, que n’eren penyora i senyal. 

I després agafà una copa plena de vi i digué: “Aquest és el calze de la meva sang; la sang de la nova 
aliança, vessada per vosaltres en remissió dels pecats”. I els convida a beure tots d’aquella copa. Una 
referència encara més forta que l’anterior: el vi recorda en la tradició jueva, pel seu color vermell, la 
sang. Val a dir, allò que infon Déu en el fang i el transforma en criatura viva, juntament amb el seu 
alè. És el símbol de la vida. Jesús parla d’un “vi vessat”, o sia, tudat, perdut, escampat; ni begut ni 
assaborit. Vol dir als seus deixebles –de tots els temps!– que la seva vida, la vida de Jesús, segons els 
esquemes del món que valora pel tenir, pel poder i pel prestigi, és una vida tudada: malgastada, feta 
malbé, inútil i sense cap sentit. Doncs bé, tot allò que segons els criteris del món controlat pel Mal és 
pèrdua i sense sentit, als ulls de l’Amor més fort que la mort és precisament tot el contrari: és el secret 
que dóna sentit a la vida i a la mort. 

Jesús, en un intent agosarat i confiat alhora, a les portes de la mort intuïda i acceptada, proporciona als 
seus l’horitzó de lectura d’aquesta mort tan mala de pair pels qui l’estimen. Fins al punt que esdevindrà 
la pedra d’escàndol decisiva a l’hora de creure en la messianitat i en la divinitat de Jesús: com pot ser 
Fill de Déu, com pot ser el Messies de Déu un condemnat a mort? O el que és igual: com pot un Déu 
que mereixi ser tingut per Déu permetre la mort del seu Fill Estimat?

Un moment, doncs, en la vida de Jesús que desemboca en la desfeta del Calvari. I que els deixebles 
interpreten com el moment de màxima manifestació de la seva divinitat: la capacitat sense mesura 
d’estimar sense mesura, posant el seu alè (el sentit de la seva vida) en les mans del Pare, que respon 
al seu crit, “Pare, per què m’heu abandonat?”, amb la Resurrecció: l’acció que desvetlla en la Tomba 
de Jesús el secret de la vida i de la mort i crida a la fe. 

La plena comprensió de les paraules i del gest de Jesús només la tindran els deixebles a redós de la 
Tomba Buida, quan, precisament repetint una i una altra vegada el testament i el memorial del Senyor, 
arribaran a la fe en la seva victòria definitiva. Així ens ho conten les narracions evangèliques en parlar 
del misteri de la Resurrecció (Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jo 20 i 21): gairebé totes les aparicions són altres 
tantes celebracions de l’Eucaristia del Senyor. “Feu això en memòria meva.”

L’Església des dels seus orígens, considera l’Eucaristia com el seu tresor més preuat i hi veu el centre 
de la seva vida, la font d’on ella mateixa és engendrada i la meta de tota la seva acció en el món: som 
Església perquè celebram l’Eucaristia del Senyor Ressuscitat. Cap a l’Eucaristia ens condueix la vida 
cristiana i des de l’Eucaristia, ens empeny a la transformació del món, per evangelitzar-lo, fins que Ell 
torni i sigui tot en tots. 

Podem dir doncs, que l’Eucaristia és aquell sagrament en què Crist, home-pels-altres, es dóna Ell ma-
teix per nosaltres, perquè també nosaltres ens donem a Ell amb el nostre amor i ens unim estretament 
a Ell per la comunió del seu Cos i de la seva Sang. D’aquesta manera es construeix la comunitat dels 
deixebles de Jesús: de tots aquells homes i dones que volen ser al seu torn homes/dones pels altres 
i col·laborar en la salvació de la Humanitat. És, doncs, sopar, testament, memorial, sacrifici que ens 
redimeix, ens allibera i ens salva, perquè perpetua el sacrifici de Jesucrist a la Creu.
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PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Entra-hi, cerca acostar-te a la profunditat de l’Eucaristia.

Fixa’t que quan un entra en aquesta clau que es planteja aquí ja no es poden formular 
aquelles qüestions que a vegades es plantegen en els nostres ambients cristians: 
És obligatori anar a missa? Només hi vaig quan ho necessit, quan em ve de gust...

T’imagines que Pere, o Joan..., el dia que Jesús els convidà al darrer sopar, 
ells haguessin dit: “És obligatori?”... És que avui no em ve de gust, no ho necessit... 

Eh que aquestes preguntes no hi entrarien en aquell context? Per què? 
Perquè és un context d’amistat... Vet aquí la clau... 

L’Eucaristia s’ubica dins un context d’amistat amb el Senyor... 
Si no ens hi acostam per aquí, l’hem de fer precepte..., 

o la deixam per quan únicament jo ho necessit o em ve de gust... 
Reflexiona-ho i comenta-ho.

Sagrament d’iniciació a la vida cristiana
Després del Baptisme i de la Confirmació, l’Eucaristia és el tercer sagrament d’iniciació de l’Església 
Catòlica. És el pern de tots aquests sagraments, vers el qual conflueixen i condueixen els fidels, per-
què la mort de Jesús amb tot el seu significat salvador hi esdevé present de manera misteriosa: també 
a partir d’allò que veiem (el pa trencat; el vi begut) som conduïts a allò que no veiem amb els ulls del 
cos: la realitat última de la Creu, o sia, el do de la vida per amor sense mesura. En definitiva, el misteri 
del Déu Trinitat que es dóna per salvar la Humanitat. 

La celebració de l’Eucaristia és “la font i el cimal de tota la vida cristiana” (LG 11); és el punt en què tot 
convergeix i no hi ha fita més gran a assolir que l’Eucaristia. Quan menjam el pa partit ens unim amb 
l’amor de Jesús que s’ha donat a l’arbre de la creu; quan bevem el calze ens unim amb aquell que en 
el seu oferiment per nosaltres ha vessat fins i tot la sang. “L’acció pròpia de l’Eucaristia és la transfor-
mació de l’home en Déu”, dirà com a resum de tot l’anterior Tomàs d’Aquino.

Noms: sant sacrifici, santa missa, sacrifici de la missa, sopar o cena del Senyor, fracció del pa, as-
semblea eucarística, memorial de la passió, mort i resurrecció del Senyor, santa i divina litúrgia, sants 
misteris.
Celebrem l’Eucaristia
No hi ha millor catequesi sobre el significat i el contingut de l’Eucaristia que la seva celebració segons 
el ritual de l’Església catòlica, elaborat en els seus trets essencials des del dia següent de la mort i 
resurrecció de Jesús. Vegem-ho.

Comença introduint l’assemblea litúrgica en el misteri de l’Amor sense límits de Déu, invocant la Santa 
Trinitat: “En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant...”. Moment de decisiva importància, perquè 
estableix l’horitzó de tot el que segueix: el Déu-Amor, que se’ns ha manifestat i donat en Jesucrist, el 
seu Fill, ens comunica ara la seva salvació pel do de l’Esperit, que actua en el sagrament.

Després, immediatament, som reconduïts a la nostra realitat de cada dia, on experimentam a la vegada 
la voluntat de seguir Jesús i la dificultat de fer-ho, a causa de la duresa del mal en la pròpia vida. Ja ho 
sabem: “Faig el mal que no vull i no trob la manera de fer el bé que tant desitjo!”... Per això, demanam 
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tastar l’Amor sense límits en la forma de la tendresa que perdona i ens recupera per a la vida, renovant 
la nostra esperança. Com un moviment natural de la vida cristiana, el perdó ens duu a l’agraïment que 
brolla del reconeixement de la glòria de Déu present ara i aquí, segons la dita de Sant Ireneu: “La glòria 
de Déu consisteix en la vida de l’home; la vida de l’home, en la contemplació de Déu.” 

Ens trobam disposats ara a escoltar la Paraula, que aporta a l’assemblea la veritat del Déu de l’Aliança, 
per la memòria de les seves obres en favor de la humanitat, des de la creació fins al moment en què es fa 
un dels nostres en Jesús, el seu Fill. Cada paraula de l’Antic i del Nou Testament, sobretot de l’Evangeli, 
són altres tantes encarnacions de la bondat i de la bellesa del Déu Trinitat, que fan possible la nostra fe, 
fonamenten la nostra esperança i sembren en nosaltres la llavor de la caritat. Les paraules humils de 
l’homilia volen ajudar els qui celebren l’eucaristia a descobrir l’ara i aquí de la Paraula, sempre antiga i 
sempre nova, que hem escoltat. Res més natural, doncs, que en resposta a la Paraula del nostre Déu, li 
facem arribar la voluntat de fer-la nostra, malgrat els nostres límits: és la professió de fe. Que s’allarga en 
la pregària universal, per tal que no oblidem mai que tota missa és sobre el món i pel món, perquè l’Amor 
de Déu és vertaderament universal i toca tots els àmbits de la vida, de la realitat i de la història. El gest 
senzill de pregar pels nostres germans i germanes és penyora de la fraternitat universal del Regne que 
es realitza a poc a poc entre nosaltres, gràcies precisament a la celebració de l’Eucaristia.

L’ofrena del pa i del vi representa un altre moment important de la celebració. Portam a l’altar de Déu 
allò que d’ell mateix hem rebut: els signes de la vida que vivim, mentre esperam la definitiva amb Ell 
a ca seva. El pa, símbol del cansament, del treball, del límit, de tot allò necessari que a vegades ens 
impacienta o ens fa dubtar; el vi, imatge de l’alegria, de la festa, de la utopia, de tot allò que hi ha en la 
nostra existència i en la dels qui comparteixen amb nosaltres la celebració que ens fa sentir feliços, es-
perançats, confiats. Perquè tot, pa i vi, és subjecte d’esdevenir presència de l’Amor de Déu, és paràbola 
del Regne i és ofrena simbòlica del que nosaltres som, hem estat i volem ser.

Després, el sacerdot en nom de tots comença la Pregària Eucarística, que té un doble centre: la invoca-
ció de l’Esperit Sant sobre el pa i el vi (l’“epiclesi”) el memorial de les paraules de Jesús en la Cena. Pre-
gària que ens recondueix als orígens de la nostra història cristiana, que ha servit durant segles perquè es 
produís el miracle de la “transsubstanciació”, una paraula tradicional de la teologia catòlica que expressa 
el misteri que ens fa contemplar Jesús sencer (el seu cos i la seva sang) en el pa i el vi que hem ofert i 
que són consagrats. Una vegada més: allò que veiem ens condueix a la consciència de qualque cosa 
que no veiem, però que creiem amb els ulls de la fe. 

La pregària del Parenostre ens ofereix les paraules del mateix Jesús per orientar i servir de referència 
constant a la nostra oració, sempre destinada a inserir-nos en la voluntat del Pare que ens ofereix la 
salvació. I el ritu de la Pau, altra vegada, immediatament abans de la comunió, vol resituar-nos en el 
present: sense voluntat de pau, de construcció de la fraternitat, l’Eucaristia no passa de ser un fet que 
ens pot dur a “menjar i beure la nostra condemnació”. La vida cristiana és sempre cautela contra la ma-
nipulació de la fe que malaveja prescindir de l’altre a l’hora de relacionar-se amb Déu. Seria un sacrilegi.

Llavors estam en condicions de combregar: de participar plenament en la mort i la resurrecció del Sen-
yor, per mitjà de la comunió amb el seu Cos i la seva Sang. Així ens sentim família de Déu a la terra, 
membres del seu poble, partícips del misteri de redempció i salvació que es produeix en la celebració.

La pregària d’agraïment per haver tingut la sort d’haver pogut prendre part en l’assemblea eucarística, 
tanca l’acció sacramental i, amb les paraules del diaca, “Anau-vos-en en pau”, som reincorporats a la 
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tasca de col·laborar en la vinguda del Regne de Déu, allà on ens ha col·locat la seva misericòrdia, sem-
pre en favor dels germans i germanes amb qui convivim i amb qui compartim un mateix món. 

PER A LA REFLEXIÓ I EL DIÀLEG
Vés a missa...

Fes de l’Eucaristia part de la teva vida: duu la vida a l’Eucaristia, i l’Eucaristia a la vida. 

PER A APROFUNDIR
Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), núm. 1322-1419

Catecisme de l’Església Catòlica - Compendi (CECc), núm. 271-294
Youcat (catecisme dels joves), núm. 208-223


