
DIUMENGE 12 DURANT L’ANY (20 DE JUNY)

Centrem l’atenció sobre aquest text de la “tempesta calmada”. Recordem que portàvem dos
diumenges amb paràboles de Jesús. I avi ens trobem en aquest moment  en que Jesús calma
el mar. El mar, signe,  en aquell context cultural, del mal. Jesús ve a expressar que està per
damunt del mal.

Recordeu aquell moment en que el Papa Francesc travessa sol la plaça de sant Pere (27 de
març de 2020, en plena pandèmia) i davant la Basílica fa el comentari sobre aquest text?. Un
comentari, una catequesi, que va calar en el més pregon de les persones que l’escoltàvem.
Recordem un fragment:

“Arribat el vespre (cap al cap tard). Així comença l’evangeli que hem escoltat. Des de fa
unes setmanes sembla que tot s’ha enfosquit. Denses tenebres cobreixen les nostres places,
carrers i ciutats; s’han anat enyorint de les nostres vides omplint-ho tot d’un silenci que
ensordeix i un buit desolador que ho paralitza tot al seu pas: es nota a l’aire, se sent en els
gestos, ho diuen les mirades . Ens trobem espantats i perduts. Igual que els deixebles de
l’evangeli, ens va sorprendre una tempesta  inesperada i furiosa. Ens vam adonar que tots
estàvem  en  la  mateixa  barca,  tots
fràgils  i  desorientats  (alguns  molt
espantats);  però,  al  mateix  temps,
importants i  necessaris,  tots cridats a
remar  junts,  tots  necessitats  de
confortar-nos mútuament. En aquesta
barca  hi  anem  tots.  Com  aquests
deixebles,  que  parlen  amb  una  única
veu  i  amb  angoixa  diuen  “ens
enfonsem”, també nosaltres descobrim
que no podem seguir cadascú pel nostre compte, sinó només junts”.

També avui experimentem a nivell eclesial una onada d’atacs i crítiques ferotges contra la
mateixa. I això repercuteix en la indiferència religiosa, en un deixà la pràctica religiosa, en un
apartar-se  i  prescindir  del  que  l’Església  predica  i  ofereix;  una  desbandada  dels  joves  i
generacions intermèdies de la fe cristiana;  un buscar  i  refugiar.se en pràctiques pseudo-
religioso-filosòfiques que prometen pau, serenor interior, rélax  físic i emocional.

“Senyor, ens enfonsem”. Ell,  el  Senyor,  està en  aquesta  barca.  Ell  no  actua  si  no li  ho
demanem.  “Senyor, ens enfonsem”, és una súplica. Ell calma la tempesta i arriben a l’altra
riba, on volien i on volem anar. La salvació no està al mig del mar com presenten filosofies
abans esmentades. Aquestes ens poden despistar d’arribar a port, quedar-nos pel camí.

Amb Ell “tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou” (Sant Pau) 


