
SANT JAUME (25 de juliol)

Durant l’any litúrgic celebrem que Jesucrist ens ha salvat. Cada diumenge fem memòria de la
seva resurrecció i una vegada a l’any celebrem la solemnitat de la Pasqua. Tinguem, però, en
compte, que també celebrem el misteri pasqual, -passió-mort i resurrecció-, en el dia “natalis”
dels sants: és a dir, el dia que neixen a la vida eterna lliurant la seva vida Entre aquests
sobresurten els màrtirs, ocupant un lloc preeminent els sants apòstols.

Avui celebrem la solemnitat de sant Jaume, el “primer
entre els apòstols a participar del Calze de Crist”.
Jaume  amb  vida  i  amb  mort  és  testimoni  de  la
resurrecció del Crist.

La seva mare,  també de Joan,  no surten massa  ben
parats en l’evangeli d’avui. La mare demana una situació
de privilegi per als dos quan entri victoriós a Jerusalem. No ha entès res del missatge de que
Jesús presenta. Somnia en un poder temporal. Aquest “poder temporal” s’ha infiltrat durant
anys i segles, també, en l’Església. Recordeu abans: tenir un Mn. a la família, donava prestigi.
Tot el que a nivell espiritual es vol fomentar en la imatge del món social, polític o econòmic
se’n va en orris. La prova la tenim avui: qui vol emprendre el camí-servei de sacerdot?

Jaume i Joan accepten beure el Calze (no sabien ben bé que volia dir: sofrir persecució i
mort) per tal d’assolir poder, privilegi, poltrona.

L’evangeli continua relatant la indignació dels altres deu en sentir el que la mare demanava.
Tampoc estaven en camí d’entendre el que Jesús predicava.

Davant aquesta manera que tenien els apòstols d’entendre el missatge de Jesús, com és que
celebrem sant Jaume? Tinguem clara una cosa: la santedat humana no té res a veure amb la
puresa,  l’heroisme  o  la  perfecció.  Els  sants  i  santes  són  homes  i  dones  pecadors,  com
nosaltres; això si, perdonats i transformats per la gràcia de Déu. I més: havent experimentat
la presència del Ressuscitat (1ª lectura)

“ El testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesús, el
confirmaven amb el poder que tenien d’obrar molts miracles i prodigis
entre el poble”

Jaume va ser el pioner que portà l’anuncia de la fe a casa nostra. La troballa de la seva tomba
a Compostel·la va generar en plena Edat Mitjana un allau de pelegrinatges que van influir
moltíssim en la configuració religiosa i cultura, no més d’Espanya,  sinó també d’Europa. La
multitud de persones, que fan el camí de Santiago, tot i les diverses motivacions que els
mouen, hi ha un eix comú: es posen en camí vers una meta que els obre uns interrogants i uns
horitzons inesperats.

Qui es posa avui en camí en la fe li esperen interrogants i respostes, dubtes i clarors.

Avui, davant signes evidents (canvi climàtic, pandèmia...) que ens demanen canvis en el nostre
actuar, preguem a sant Jaume que ens doni força i empenta de fer el que Déu vol que fem en
cada moment. 


