
LECTURES  
DIUMENGE 13/08/2017 

DURANT L’ANY XIX. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (1Reis 19,9-13a)

En aquells dies, Elies arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu, 
i passà la nit en una cova. 
El Senyor li va fer sentir la seva paraula, 
i li digué: 
“Surt fora i estigue’t a la muntanya, 
a la presència del Senyor que ara mateix passarà”. 
  
Llavors vingué una ventada, 
tan forta que esberlava les muntanyes 
i esmicolava les roques davant el Senyor. 
però el Senyor no hi era. 
Tot seguit vingué un terratrèmol, 
però el Senyor tampoc no hi era. 
Després vingué foc 
i el Senyor tampoc no era en el foc. 
Finalment vingué el so d’un aire suau. 
Així que Elies el sentí, 
es cobrí la cara amb el mantell, 
sortí fora i es quedà a l’entrada de la cova. 

2ª LECTURA (Romans 9,1-5)
Germans, 
us asseguro per Crist que dic la veritat, 
que no menteixo. 
La meva consciència, guiada per l’Esperit Sant, 
n’és també testimoni: 
sento una gran tristesa 
i un dolor constant al fons del cor: 
tant de bo fos jo proscrit del Crist, 
en lloc dels meus germans, el poble del meu llinatge. 
Com a israelites, és d’ells la gràcia de fills, 
la glòria de la presència de Déu, 
les aliances, 
la Llei, 
el culte i les promeses; 
són d’ells també els patriarques, 
i finalment, com a home, ha sortit d’ells el Crist, 
que és Déu per damunt de tot. 
Sigui beneït per sempre, amén. 

EVANGELI. (Mateu 14,22-33)
Quan la gent hagué menjat, 
Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca 
i avançar-se-li cap a l’altra riba, 
mentre ell acomiadava la gent. 
  
Després d’acomiadar tothom, 
pujà tot sol a la muntanya per pregar. 
Al vespre encara era allà tot sol. 
  
La barca ja s’havia allunyat bon tros de terra, 
però les ones la destorbaven d’avançar, 
perquè el vent era contrari. 
  
Passades les tres de la matinada, 
Jesús hi anà caminant sobre l’aigua. 
Quan els deixebles el veieren, 
s’esveraren pensant que era una fantasma 
i cridaren de por. 
Però Jesús els digué de seguida: 
“No tingueu por, que sóc jo”. 
  
Pere li digué: 
“Senyor, si sou vós, 
maneu-me que vingui caminant sobre l’aigua”. 
Jesús contestà: 
“Ja pots venir”. 
Pere baixà de la barca, 
es posà a caminar sobre l’aigua 
i anà on era Jesús. 
Però en adonar-se del vent que feia, 
s’acovardí i començà d’enfonsar-se. 
Llavors cridà: 
“Senyor, salveu-me”. 
A l’instant Jesús li donà la mà i li digué: 
“Quina poca fe! Per què dubtaves?” 
  
I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. 
Els qui eren a la barca es prosternaren 
i deien: “Realment sou Fill de Déu”. 



LECTURES  
DIUMENGE 20/08/2017 

DURANT L’ANY XX. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 56,1,6-7)

Diu el Senyor: 
“Compliu els vostres manaments, obreu el bé, 
que està a punt d’arribar la meva salvació, 
i de revelar-se la meva bondat. 
Els estrangers que s’han adherit al Senyor, 
que es posen al seu servei per amor del seu nom 
i volen ser els seus servidors, 
si es guarden de violar el repòs del dissabte 
i es mantenen fidels a la meva aliança, 
els deixaré entrar a la muntanya sagrada 
i celebrar les seves festes en la meva casa d’oració; 
acceptaré en el meu altar el seus holocaustos 
i les altres víctimes, 
perquè tots els pobles anomenaran el meu temple 
casa d’oració. 

2ª LECTURA (Romans 11,13-15,29-32)
Germans, 
tinc una cosa a dir-vos a vosaltres, els qui no sou jueus: 
Ja que sóc el vostre apòstol, 
miro de posar ben alt el meu servei, 
esperant que els jueus, que són del meu llinatge, 
n’estaran gelosos i podré salvar-ne alguns. 
  
Si del fet d’haver estat ells exclosos 
n’ha vingut la reconciliació del món, 
¿què no vindrà quan ells s’incorporin? 
¿No serà un pas de mort a vida? 
  
Quan Déu ha concedit a algú els seus favors i l’ha cridat, 
no es fa mai enrere. 
  
Vosaltres, en altre temps, no éreu obedients a Déu, 
però ara que ells l’han desobeït, 
Déu s’ha compadit de vosaltres; 
Igualment Déu es vol compadir d’ells, que ara, 
mentre es compadia de vosaltres, 
no li han estat obedients. 
  
Déu ha deixat els uns i els altres 
captius de la desobediència, 
per compadir-se finalment de tots. 

EVANGELI. (Mateu 15,21-28)
En aquell temps, 
Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, 
i sortí d’allà una dona cananea cridant: 
“Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: 
la meva filla està endimoniada”. 
  
Jesús no li contestà ni una paraula, 
però els deixebles li demanaven: 
“Despatxeu-la d’una vegada: 
només fa que seguir-nos i cridar”. 
Jesús els respongué: 
“Únicament he estat enviat 
a les ovelles perdudes del poble d’Israel”. 
  
Ella vingué, es prosternà i digué: 
“Senyor, ajudeu-me”. 
Jesús li respon: 
“No està bé de prendre el pa dels fills 
per tirar-lo als cadells”. 
Ella li contestà: 
“És veritat, Senyor; 
però també els cadells mengen les engrunes 
que cauen de la taula dels amos”. 
Llavors Jesús respongué: 
“Dona, quina fe que tens! 
Que sigui com tu vols”. 
  
I a l’instant es posà bona la seva filla. 



PROJECTE D’HOMILIA
Solem dir que la vida és un camí. 
Sobretot als àmbits mariners, com eren els voltants del 

“Mar de Galilea”, també sol dir-se que la vida és un 
viatge, o, fins i tot, una travessia. En aquest cas, l’èxit 
de la vida és “aconseguir l’altra riba”. 

Però els pobles de marina saben, per dramàtica 
experiència, que el mar és cruel: sempre hi ha la 
possibilitat de ser engolit per la mar i no aconseguir l’altra 
riba. Per això la mar és també un símbol de la mort. Com 
el mar, la mort també engoleix les nostres vides. 

El centre del relat d’avui és la figura suggerent de 
l’Home-Jesús caminant sobre les aigües del mar. No es 
tracta d’una “exhibició de divinitat” per demostrar que ell 
és el Fill de Déu. El relat va acompanyat d’una colla de 
detalls que ens porten a pensar en una visió avançada del 
Ressuscitat. Als evangelis, Jesús només provoca por, 
momentàniament, quan, després de ser mort, es 
presenta “vivent” als seus deixebles, i ells el prenen per 
un fantasma. Evidentment, el primer que el Ressuscitat 
els diu és: “No tingueu por, que sóc jo” (Mateu 28,10. 
Lluc 24,37). 

L’expressió “sóc jo” té una doble intenció: 
Sóc jo; és a dir: sóc Jesús; el company que ha estat 

amb vosaltres, i que van matar, però que no ha estat 
engolit per la Mort. El meu pas per la Mort és com ara 
que passo per sobre l’aigua sense ser-hi engolit. 

Però l’expressió “Jo sóc” és també el nom propi de Déu 
(en hebreu “Jahvé”. Èxode 3,14). Jesús, que ha passat 
per la Mort sense ser-hi engolit, s’ha situat a l’altra riba, 
l’espai propi de Déu, que és Vida. 

No és un privilegi exclusiu de Jesús; és la crida que 
Déu mateix fa a tots els homes. Els deixebles ho han 
entès ja una mica (no del tot) i, per boca de Pere diuen a 
Jesús: “Senyor, si sou vós, maneu-me que vingui 
caminant sobre l’aigua”. Podria semblar un caprici de la 
vanitat de Pere. No ho és; és l’expressió de l’anhel més 
viu del cor humà: no ser engolit pel Mar; no ser engolit 
per la Mort; no ser engolits pel No-res. 

Pere ho aconsegueix, encara que no del tot perquè, de 
moment, “no té prou fe, a causa del vent contrari”. 

Tres vegades surt la paraula “vent” en aquest relat: 
una manera de subratllar el significat que hi té. És el vent 
contrari allò que impedeix la barca d’avançar; i que fa 
perdre la confiança de Pere; i que desapareix quan Jesús 
està a la “barca”. 

També la barca és ben significativa. Quatre vegades 
surt la paraula “barca”. La barca és símbol de la 
comunitat que encara no ha arribat a l’altra riba. Jesús ja 
no necessita barca; els deixebles, sí. La barca els permet 
no ser engolits pel mar, però no aconsegueixen vèncer el 
vent contrari. 

D’on surt aquest vent contrari”? 
L’escena és continuació de la que podem llegir abans 

(Mateu 14:15, i que tocava llegir diumenge passat)): la 
partició dels pans. Cinc pans per a cinc mil  “homes” és 
tot un èxit! I aquest èxit, que els deixebles no van saber 
pair, és el vent contrari que els impedirà aconseguir l’altra 
riba. No han entès el significat d’allò que ha passat amb 
la multitud. S’han emborratxat d’èxit, i Jesús els ha hagut 
d’obligar a marxar tot sols.(Mateu 14:22) 

El messianisme de Jesús no va en la direcció que ells 
es pensen. El llenguatge usat en aquest evangeli ens 
indica que és un moment clau, delicat, que Jesús “supera” 
anant a la muntanya “a pregar tot sol”, com farà també 
abans de la passió-resurreció, a l’hort de Getsemaní.
(Mateu 26:39) 

(Es podria comparar i completar la lectura de 
l’evangeli d’avui amb el mateix relat que es troba a 
l’evangeli de Joan, capítol 6). 

Amb cinc pans i dos peixos no s’alimenten cinc mil 
homes!… Allà va haver-hi alguna cosa més que els 
deixebles no van saber descobrir; els pans partits i 
repartits són alguna cosa més que simples “pans”. És la 
mateixa vida de Jesús (i dels deixebles de debò) la que 

es dóna i es reparteix: “El meu cos és pa… La meva vida 
(sang) és beguda…”  (Mateu 26,26). 

Ara podem entendre l’escena del Ressuscitat caminant 
sobre les aigües. La resurrecció és la vida–donada que 
pren forma de pa, d’aliment. Aquesta vida–donada no és 
engolida per la Mort sinó que és acollida per les mans 
bondadoses del Pare. Això comporta entrar en la vida 
mateixa de Déu. Realment Jesús, fet pa per als altres, pot 
dir “Sóc jo”, que és el nom de Déu. 

Per això, quan Jesús puja a la barca, el vent contrari 
amaina, i els deixebles es prosternen i expressen la seva 
fe incipient: “Realment ets el Fill de Déu”. 

La fe incipient dels deixebles no és encara madura. Al 
moment de la veritat, al Calvari, no n’hi haurà cap d’ells. 
En aquell moment la fe serà expressada, ni més ni 
menys, que pel centurió romà, que no té l’escapatòria de 
pensar en “miracles“. (Mateu 27,54). 

Però finalment, gràcies al testimoni de les dones, que 
mai no han tingut dificultat per entendre això de la “vida–
donada”, els deixebles veuran realment el ressuscitat i 
renovaran, ja més madura, la seva professió de fe en Ell 
(Mateu 28,17). I podran rebre l’encàrrec d’anunciar 
l’evangeli (= bona notícia), batejant. 

En el bateig es repeteix l’escena de l’evangeli d’avui: 
Pere s’enfonsa (mor, dóna la vida) en l’aigua i ressuscita 
agafant-se a la mà que li allarga el ressuscitat. 

MISSATGE
Viure és compartir; però compartir de debò vol dir 

compartir la pròpia vida. 
Una vida compartida no és engolida per la Mort. La 

mort es converteix en pas, travessia, que ens porta a 
l’altra riba i ens introdueix plenament al Regne de Déu, 
on som fills en el Fill. 

Aquesta és la fe dels que estem a la barca: “pescats” i 
“pescadors” a la vegada. 

RESPOSTA
Hi ha una gran diferència entre la multitud dels cinc mil 

que han menjat, i que Jesús acomiada, i els deixebles que 
pugen a la barca per passar a l’altra riba. Els cinc mil, 
segons sembla, volien aclamar Jesús com a messies–rei 
(Joan 6:15), amb poder suficient per alliberar el poble 
dels seus opressors. Aquesta manera equivocada 
d’entendre el messies va provocar l’anticipació de la seva 
mort. En canvi, els de la barca acullen Jesús i l’adoren 
com a Fill de Déu. 

De la multitud a la barca hi ha tot un camí a fer: passar 
de la vida–tinguda, necessitada d’alimentació permanent, 
a la vida–donada, no subjecta ni tan sols a la Mort. 

És corprenedora la pau i la serenitat de la barca, quan 
Jesús ja hi ha pujat! “No tingueu por, que sóc jo”. 

Vivim en una societat que, almenys externament, va 
força atabalada. Hi ha massa fantasmes, i de moltes 
classes. També n’hi ha de “religiosos”. Un bon servei al 
nostre món seria ser testimonis de la pau i de la serenitat 
que ens ofereix el Ressuscitat, que no és cap “fantasma” 
sinó el “primogènit” de molts (tots els que ho vulguin) 
germans. (Lluc 2:6, Colossencs 1:18) 

PREGUNTES per al diàleg
1. La trobada setmanal amb la comunitat us ajuda a 

alimentar i fer créixer la vostra pau? 
2. Sovint davant perills i fantasmes es crea un clima 

d’agitació col·lectiva, autoinduïda entre tots, i 
mantinguda entre tots. Una espècie d’histèria 
col·lectiva… ¿Feu alguna cosa individualment o junts 
per mantenir un clima de pau activa en les vostres 
trobades? 

3. En les vostres eucaristies, ¿els diferents serveis que fa 
cadascú provoquen recels, enveges o incomprensions 
entre vosaltres? Us veieu capaços de superar-ho? 

Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIX. CICLE A.  

“FANTASMA”. 

165. Fantasma. (...s’esveraren pensant que era un fantasma...). 
“Veure” Jesús. 
Les comunitats cristianes saben molt bé que estan centrades en Jesús de Natzaret. Però, resulta 

visible?  
Les comunitats es van anat formant quan Jesús ja havia mort. Els Evangelis van ser escrits quan, 

segurament, una gran majoria dels deixebles ja no havia vist mai Jesús físicament. El sentien viu i 
present, però els era invisible.  

Certament podien activar el seu record i fer-se’n una imatge mental o, fins i tot, una representació 
sensible en forma de pintura o d’escultura que el fes visualment present... I aquest és precisament el 
perill que, de diferents maneres, els quatre Evangelis volen ajudar-nos a superar. 

Els quatre Evangelis volen deixar-nos clar que “veure Jesús” no és activar un record, ni fer-se’n una 
imatge, una fantasia o un fantasma. La seva presència és real i física. 

L’Evangeli de Marc no conté cap relat referent a la nova relació que la mort-resurrecciosa de Jesús 
estableix amb els seus Deixebles. L’Evangeli acaba presentant-nos les dones que, espantades, fugen del 
sepulcre de Jesús i no diuen res a ningú (Marc 16:8). (Els versets que segueixen a aquest acabament van 
ser-hi afegits més tard per algú que pensava que l’Evangeli de Marc havia quedat inacabat). 

En l’Evangeli de Mateu les dones “veuen” Jesús, però només momentàniament (Mateu 28:9). Els Onze 
també el “veuen”, entre dubtes, però només en un contacte protocol·lari en el qual el Ressuscitat els 
envia a tot el món assegurant-los la seva “presència” (Mateu 28:17).  

Són precisament aquests dos Evangelis que, en aquest relat de la Travessa del mar, parlen de Jesús 
“vist” com un fantasma. L’evangeli de Mateu assenyala explícitament el nexe entre aquesta escena amb 
la del Ressuscitat a través de la �inclusió referida a l’actitud dels deixebles en cada cas (Mateu 14:33 i 
Mateu 28:17). 

Els evangelis de Lluc i de Joan no parlen de “fantasma” en els relats corresponents a la Travessa del 
mar (Lluc 8:22; Joan 6:16); en canvi, ens ofereixen uns “relats de resurrecció” on exposen la reacció dels 
deixebles davant el Ressuscitat.  

El relat de Lluc conté una escena semblant a aquesta de Mateu i Marc, però posada en el context de la 
Resurrecció: quan es presenta el Ressuscitat, els deixebles esglaiats i plens de por, es pensaven que 
veien un esperit (Lluc 24:37). Jesús, per convèncer-los de la seva “corporalitat”, els diu: Mireu-me les 
mans i els peus: sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn i ossos, com veieu que jo 
tinc. 

Lluc havia preparat aquesta sorprenent escena amb el relat dels Deixebles d’Emmaús (Lluc 24:13). 
Aquest relat també és sorprenent perquè els dos deixebles, quan veuen Jesús i parlen amb ell, no el 
reconeixen; i quan finalment el reconeixen en la fracció del pa, deixen de veure’l. 

En l’evangeli de Joan hi ha una escena una mica semblant. La tercera vegada que els Deixebles es 
troben amb el Ressuscitat (Joan 21:4) no el reconeixen. Per a ells és un desconegut. Només després de 
fer cas del Desconegut, intueixen que és Jesús: Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era, perquè 
sabien que era el Senyor (Joan 21:12).  

Després ve l’escena del diàleg de Jesús amb Pere que, en la Passió, havia assegurat “desconèixer aquell 
home” (Joan 18:17). 

En els evangelis de Mateu i Marc, Jesús, travessant el mar sense ser engolit per l’aigua, prefigura el 
Ressuscitat. No és cap fantasma sinó realment Ell.  

En els evangelis de Lluc i de Joan, Jesús no és cap “esperit”. Té un cos ben concret i real, que poden 
“veure i palpar” (Lluc 24:39 i Joan 20:27). Pel als deixebles, la vida donada de Jesús pren cos visible 
en cada un dels humans. Apareix la Comunitat. 

La Comunitat inclou tots els humans, fins hi tot els desconeguts.  
La realitat actual del Ressuscitat no queda reduïda a un record, una imatge, un fantasma o un esperit. 

Té cos; i la seva corporalitat se’ns fa visible i palpable en cada ésser humà que ens trobem pel camí.  
“Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? 

¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? ¿Quan et vam 
veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure't?  

El rei els respondrà: Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi 
m'ho fèieu." (Mateu 25:37ss).  

Els deixebles ho saben, ho proclamen, ho celebren i ho viuen. També hi ha una gran comunitat 
d’humans que ho viuen, potser sense saber que ho estan proclamant i celebrant amb les seves vides. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XIX. 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 

Llegint aquest relat, m’ha sorprès la manera 
estrany de presentar-te als teus deixebles. Si 
volies enlluernar-los amb un espectacle 
miraculós, podies escollir una manera que no 
els espantés tant! O és que tens molta afició 
pel surf? 

Fid’ho 
Digues-ne surf, natació, busseig,… Digues-ne 

com vulguis. Però em sorprèn que un bon 
literat com tu no hagi vist en aquest relat una 
magnífica al·legoria de la vida humana. La mar, 
amb la seva capacitat d’engolir, és un signe de 
la mort, que tot ho engoleix. Però, si la mort ho 
engolís tot, tindria algun sentit, la vida? 

Com a al·legoria de la vida humana, aquest 
relat ens descriu el triomf de la Vida passant 
per la mort. Anar “a l’altra riba” caminant 
sobre l’aigua significa haver superat la 
capacitat engolidora de la mar. 

Evy 
¿Així, doncs, en aquest relat no hi ha res de 

“miraculós”? ¿Passejar-se sobre l’aigua no és 
una propietat teva exclusiva com a fill de Déu, 
sinó un horitzó per a tots els humans que 
s’adhereixen al fill de l’home? ¿No és una 
simple criaturada, l’intent fallit de Pere? 

Fid’ho 
Aquest és precisament el desig més gran del 

cor humà. Si fins i tot en molts esports els 
humans expressen aquest anhel de superar el 
mar! Quanta literatura descrivint la seva 
“victòria” de no ser-hi engolits! 

Evy 
Saps? Comença a agradar-me aquest relat. 

Vist com a al·legoria, la mar té un gran 
significat. Pot ser frontera o camí; monstre que 
ens engoleix o suport que ens aguanta. Enemic 
que ens devora o mare que ens bressola… 
També la Mort pot ser frontera o camí, monstre 
o suport, enemic o mare,… Depèn de nosaltres. 
En el fons, depèn de si estem o no en la “barca 
de la Humanitat”. Ara ho veig: no es tracta de 
miracles, sinó d’Humanitat. 

Però si és així, els teus deixebles, dient que 
ets fill de Déu, demostren que no han entès res 
de res… 

Fid’ho 
Demostren que encara no han entès, però 

expressen una gran veritat: L’Home és fill de 
Déu. De moment ho diuen com a cosa 
exclusiva meva. Quan s’adonin que, com a fill 
de l’home, em vaig construint amb tots els 
humans, aleshores comprendran que la 
Humanitat és cridada a ser “filla de Déu”. I en 
gaudiran. 

Evy 
Ara entenc la teva al·lèrgia pels miracles. 

Entenent les coses com un “miracle”, ens 
sembla expressar “fe en Déu”. En realitat és 
una manera de resistir-se a creure en l’Home 
com a obra de Déu. L’Home és l’únic camí que 
ens permet “connectar” amb Déu. 

Fid’ho 
Potser la paraula connectar no sigui la més 

exacte, perquè sempre estem connectats amb 
el Pare. Però tens raó, perquè acollir i 
respondre a la iniciativa de Déu depèn també 
de la nostra llibertat. I no hi ha resposta al 
Pare que no passi pels germans. 

Evy 
¿I com és que no puguem trobar Déu si no 

és a través dels altres? Perquè és un “camí” 
ben complicat! 

Fid’ho 
Déu és Amor. L’Amor només s’aprèn 

estimant; i no podem pas començar estimant 
Déu que no veiem. Comencem estimant els 
humans amb qui convivim. I progressivament 
ens anem fent capaços d’estimar i entendre 
Déu. Jo sóc el camí. 

Mossèn Pere Torras 



ENMIG DE LA CRISI 

No és difícil veure a la barca dels deixebles de Jesús, sacsejada per les ones i 
desbordada pel fort vent en contra, la figura de l'Església actual, amenaçada des de fora 
per tota mena de forces adverses i temptada des de dins per la por i la poca fe. Com 
llegir aquest relat evangèlic des de la crisi en la qual l'Església sembla avui naufragar? 

Segons l'evangelista, "Jesús s'acosta a la barca caminant sobre l'aigua". Els deixebles 
no són capaços de reconèixer-lo enmig de la tempesta i la foscor de la nit. Els sembla 
un "fantasma". La por els té aterrits. L'únic real és aquella forta tempesta. 

Aquest és el nostre primer problema. Estem vivint la crisi de l'Església contagiant-nos, 
els uns als altres, desànim, por i manca de fe. No som capaços de veure que Jesús se'ns 
està acostant precisament des d'aquesta forta crisi. Ens sentim més sols i indefensos 
que mai. 

Jesús els hi diu tres paraules: "Ànim. Sóc jo. No tingueu por". Només Jesús els pot 
parlar així. Però les orelles només senten l'estrèpit de les ones i la força del vent. 
Aquest és també el nostre error. Si no escoltem la invitació de Jesús a posar-hi la nostra 
confiança incondicional, a qui acudirem? 

Pere sent un impuls interior i sostingut per la crida de Jesús, salta de la barca i "es 
dirigeix cap a Jesús caminant sobre les aigües". Així hem d'aprendre avui a caminar cap 
a Jesús enmig de la crisi: recolzant-nos, no al poder, el prestigi i les seguretats del 
passat, sinó en el desig de trobar-nos amb Jesús enmig de la foscor i les incerteses 
d'aquests temps. 

No és fàcil. També nosaltres podem vacil·lar i enfonsar-nos com Pere. Però, a l’igual 
que ell, podem experimentar que Jesús estén la seva mà i ens salva mentre ens diu: 
"Homes de poca fe, per què dubteu?". 

Per què dubtem tant? Per què no estem aprenent gairebé res de nou de la crisi? Per 
què seguim buscant falses seguretats per "sobreviure" dins les nostres comunitats, 
sense aprendre a caminar amb fe renovada cap a Jesús a l'interior mateix de la societat 
secularitzada dels nostres dies? 

Aquesta crisi no és el final de la fe cristiana. És la purificació que necessitem per 
alliberar-nos d’interessos mundans, triomfalismes enganyosos i deformacions que ens 
han anat allunyant de Jesús al llarg dels segles. Ell està actuant en aquesta crisi. Ell ens 
està conduint cap a una Església més evangèlica. Revifem la nostra confiança en Jesús. 
No tinguem por. 

José Antonio Pagola






