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L’escena de l’evangeli que la litúrgia ens acaba de proclamar suggereix tantes situacions! ¿Qui no ha 
pregat mai des del fons del seu cor: “Salva’m, Senyor, que m’enfonso”. Res no presagiava la tempesta, 
però, de sobte, ens veiem atrapats dins la nit del dubte i la desesperació. S’aixeca una ventada ben forta i 
tenim por de ser engolits per la violència de les onades. La nit de la por. Presos per l’ansietat i per les 
dificultats, no veiem res més: “Salva’m, Senyor, que m’enfonso”.  
 

En evocar aquest episodi, la litúrgia d’avui ens encoratja a descobrir, per la fe,  Jesús, el Senyor, present 
en la quotidianitat de les nostres jornades sovint tan trasbalsades, malgrat que sembla que dorm. L’hora 
de la tempesta i del naufragi és l’hora de la inaudita proximitat de Déu. Perquè és precisament quan 
perdem i abandonem tota seguretat i tota certesa que esdevenim del tot lliures per llançar-nos 
confiadament a les seves mans! El crit d’ angoixa dels deixebles: “Mestre, que ens enfonsem”, és al 
mateix temps un incipient acte de fe, atès que ells saben que Jesús els pot salvar. Les tempestes en la 
història humana i en la història de l’Església són múltiples: sense parlar dels conflictes internacionals, de 
la crisi financera, només cal pensar en els drames que amenacen la vida del nostre entorn. Ara mateix, el 
darrer terrorista en el que ha perdut la vida un servidor de la llei al País Basc. L’Església condemna, ha 
condemnat, i condemnarà sempre i amb fermesa aquests actes covards i execrables, perquè l’Evangeli 
que ella anuncia és sempre l’Evangeli de la Vida. L’Església és al costat de les víctimes del terrorisme i 
de les seves famílies.  
 

Tanmateix no podem deixar de pensar en les víctimes més innocents i indefenses: la vida dels no 
nascuts també naufraga avui enmig d’una nova tempesta. Per aquesta raó l’ Església, que defensa la vida 
del no nascut, s’oposa, amb tants altres grups de la nostra societat, als projectes governamentals en curs. 
Només cal llegir assossegadament, tranquil·lament, la declaració de la Comissió Permanent de 
l’Episcopat per adonar-se, més enllà d’una desqualificació tàctica que la titlla d’intromissió de les 
“creences”  i d’una “moral privada” en el que es considera competència exclusiva del Poder, de la 
profunda racionalitat que respiren les seves reflexions. La declaració és un exercici  saludable de 
pensament,  una invitació a pensar, a reflexionar.  Però és també una paraula que es vesteix de denúncia. 
Quan això s’esdevé, els denunciats intenten sovint emmordasar-la, la qual cosa assoleix especial 
gravetat quan procedeix dels poders civils. Però necessitem de la denúncia i de la reflexió. Em sorprèn 
que la resposta d’alguns polítics i d’alts càrrecs del govern, i fins de membres de l’oposició, sigui tan 
pobre intel·lectualment. Assistim, impotents, en temes tan delicats, a la humiliació de la capacitat 
humana de raonar, d’anar al fons de les coses, perquè ens trobem davant un bloc d’idees calcificat i 
davant uns hàbils prestidigitadors de conceptes. Parlar de propietat del cos és individualista, com ha 
escrit fa poc Gustavo Gutierrez, l’anomenat pare de la teologia de l’alliberament, afegint que, en 
conseqüència,  “parlar de propietat del cos no és socialista”. Tant d’eslògan ideològic, tanta manipulació 
del llenguatge, acaba fent estralls en els sectors de la nostra societat més desarmats espiritualment i, per 
tant, més manipulables.  
 

Els bisbes estan, afortunadament, al seu lloc i  a aquesta societat nostra li urgeix una reflexió profunda i 
un ampli debat no exclusivament sobre el tema de l’avortament, sinó sobre el miracle i la bellesa de la 
vida, reflexió que si es fa serenament la portarà a descobrir i valorar totes les dimensions relacionals que 
hi estan implicades. Fora d’això només resta que la violència, la destrucció de vides. L’alternativa a 
l’avortament, cal afirmar-ho amb força, és una sexualitat responsable i cercar formes d’ajuda i d’acollida 
social i d’adopció (cfr. Berzosa).  
 

Us parlo ara d’una tercera tempesta. Perquè també l’Església se sent somoguda i a vegades tenim la 
sensació que a la barca hi entra aigua per totes bandes. Un anticlericalisme agressiu sembla que voldria 



veure aquesta barca enfonsada u ofegada en les aigües més profundes. La imatge del sacerdoci es veu 
sacsejada per fora i per dins, sobretot en el primer món, el ric. Però el Senyor no abandona els seus 
sacerdots, malgrat tot. Divendres, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús,  començà un Any Sacerdotal, en 
ocasió del 150 aniversari de la mort del sant Rector d’Ars, Juan Maria Vianney, i amb el lema: “Fidelitat 
de Crist, fidelitat del Sacerdot”. El Papa ha indicat que amb aquest Any es vol “afavorir la tensió dels 
sacerdots cap a la perfecció espiritual de la qual depèn, sobretot, l’eficàcia del ministeri”. Amb aquest 
esdeveniment es pretén també ajudar el poble de Déu “a percebre cada vegada més la importància del 
paper i de la missió del sacerdot en l’Església i en la societat contemporània”.  
 

Com hem d’agrair al Sant Pare Benet XVI aquesta iniciativa, els seus objectius, i la carta, tan 
encoratjadora, que ens ha escrit als sacerdots de tot el món. Enmig de situacions que a voltes són de 
cansament i de fatalisme produïts per la sobrecàrrega del treball, i per les dificultats del ministeri i de la 
imatge que des d’alguns mitjans se’n projecta, els sacerdots hem de desenvolupar una espiritualitat i una 
pastoral de la confiança, la qual cosa no vol dir del fàcil optimisme; de la fidelitat, que no equival a 
l’èxit immediat; del servei joiós i no del reconeixement i de l’aplaudiment; d’una fer més assossegat i no 
de l’activisme; de l’experiència profunda de Déu i no del funcionariat; de la comunió presbiteral i 
vertebració pastoral, i no d’actuar com a franctiradors (cfr. Berzosa).  No oblidem que som i formem 
part de la memòria enmig del poble de l’oblit: cridats a ser lúcids i, per a això, mestres d’oració, profetes 
d’esperança, vincles de comunió, servidors de l’Evangeli de la Vida! Pregueu pels sacerdots. Una 
petició que faig especialment a vosaltres els germans i germanes  malalts! 
 

He assenyalat algunes de les tempestes que somou la barca de Pere, i que fan trontollar els fonaments de 
la nostra societat. No oblidem, però, que des d’abans de la tempesta Jesús és en la barca, i Jesús, ha 
travessat victoriosament totes les nostres tempestes. Demanem-li avui que augmenti la nostra fe. Crist 
Ressuscitat té poder sobre tota la creació. Recordem les paraules de sant Pau a la segona lectura: 
“Aquells qui viuen en Crist són una creació nova: tot el que era antic ha passat, ha començat un món 
nou”. Les situacions que he descrit, per a uns són font de revolta, de refús, de tancament. Per a d’altres, 
el contrari: ocasió de reflexió, d’ interiorització, de conversió. Això darrer és el que demano per a  mi 
mateix i per a tots els qui m’escolteu. 
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