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A més del descans en si, hi ha altres assumptes 
que centren la nostra atenció aquests dies de 
vacances. Un d'ells, més important del que sembla, 
és la qüestió del nostre cos. 

Durant les vacances accentuem l'atenció al 
nostre cos. En l'àmbit de la publicitat trobem 
abundants missatges de productes i empreses que 
ofereixen als clients “un adequat tractament per 
tenir el cos desitjat en aquestes vacances”. Se 
suposa que les vacances són temps d'exhibició del 
cos i, per tant, hom ha d'aconseguir la silueta física 
que doni la millor imatge. D'altra banda, és 
habitual entre les activitats vacacionals la pràctica 
de l'esport, que té tants valors per a la salut física i 
espiritual. Tenim a més en compte el gaudi del 
menjar i la beguda en contextos de festa i de 
trobada entre amics… 

Cuidar el nostre cos és fins i tot un deure moral. 
Tanmateix, algunes veus han denunciat “culte 
(idolàtric) del cos”. Es parla d'un excés de 
remirament del físic, d'explotació comercial, fins i 
tot d'obsessions malaltisses i de psicopatologies 
diverses… 

És el moment d'escoltar la veu que aixeca 
l'Església a favor del cos humà. Per a alguns 
aquesta veu pot resultar estranya o nova. Malgrat 
tanta doctrina i tant d’escrit durant la segona 
meitat del segle passat fins avui a favor d'una visió 
positiva del cos humà, basada en la Revelació 
cristiana, encara avui segueix vigent l'opinió que 
els creients menyspreem el cos o el considerem 
solament com a font de pecat, com quelcom que 
s'ha de reprimir i negar. No han estat suficients els 
profunds i lluminosos ensenyaments de sant Joan 
Pau II i del papa Benet XVI sobre la relació estreta 
entre l'amor humà i el cos per desfer aquests 
prejudicis. 

Sabem que per alguna raó Déu ens va crear 
“corporals”. Que Jesús no va ser un àngel, no va ser 
esperit pur, sinó que va tenir un cos com el 
nostre... 

El que passa és que des de l'Església s'ha vist 
que un dels problemes més greus que actualment 

afecten la nostra civilització és la separació (el 
dualisme) entre el que un és – la seva llibertat, la 
seva intel·ligència, els seus valors – i el seu cos. 
Avui existeix una nova separació de cos i esperit: el 
cos és igualment menystingut en el sentit de 
quedar reduït a pur objecte, a una “cosa” que puc 
utilitzar, un mer instrument de la pròpia voluntat. 

Efectivament el cos i l'esperit en la persona 
tenen les seves pròpies lleis. El cos és aparença, 
l'esperit realitat interior. Un somriure pot 
manifestar amabilitat, però també pot obeir a una 
voluntat de seduir interessadament. Juguem amb 
la imatge física, encara que per dins siguem molt 
diferents o apreciem la persona per la seva 
aparença, oblidant el seu autèntic valor… 

El gran missatge que l'Església vol transmetre és 
que “el meu cos forma part inseparable del meu jo 
íntim, de la meva persona; jo sóc també el meu 
cos, el meu cos és personal, el que faig amb el meu 
cos i el que succeeix en ell forma part de la meva 
dignitat, la meva responsabilitat, la meva vida com 
a persona”. Així mateix, que el meu esperit, on 
resideix el que realment sóc i valc, es transparenta 
en el meu cos i es comunica autènticament a 
través d'ell amb els altres. 

Aquest principi ens porta a conclusions 
revolucionàries i “políticament poc correctes”. 
¿Què significa “qualitat de vida” o “estat de 
benestar”?, ¿en què consisteix la bellesa de la 
persona?, ¿quin sentit té la relació eròtica sexual?, 
¿hi ha cossos malalts o persones malaltes?, 
¿descansa el cos o la persona?, ¿quin valor té 
l'esport?... 

Aquell culte idolàtric del cos no és més que una 
manifestació de la idolatria d'un mateix. Però ja 
sabem que aquest camí solament condueix a la 
destrucció de si mateix i del món i, per tant, a 
l'amargor i al buit de mort. 

 
 
 

† Agustí Cortés Soriano 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

RESSÒ DE LA PARAULA 

El cos 


