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El nom de Jaume és la traducció de Iákobos, variació sota la influència grega 

del nom del famós patriarca Jacob. [...] Aquest Jaume pertany, amb Pere i Jo-

an, al grup dels tres deixebles privilegiats que han estat admesos per Jesús als 

moments importants de la seva vida. 

[...] Va poder participar, al costat de Pere i Joan, en el moment de l'agonia 

de Jesús, a l'hort de Getsemaní, i en el moment de la Transfiguració de Jesús. 

Es tracta, per tant, de situacions molt diferents entre si: en un cas, Jaume, amb 

els altres dos apòstols, experimenta la glòria del Senyor, el veu parlant amb 

Moisès i Elies, veu traslluir l'esplendor divina en Jesús; en l'altre, es troba da-

vant del sofriment i la humiliació, veu amb els seus mateixos ulls com el Fill de 

Déu s'humilia, fent-se obedient fins a la mort.  

Certament la segona experiència va constituir per a ell una oportunitat per 

madurar en la fe, per corregir la interpretació unilateral, triomfalista de la prime-

ra: va haver d'entreveure com el Messies, esperat pel poble jueu com un triom-

fador, en realitat no estava envoltat d'honor i glòria, sinó de sofriments i debili-

tat. La glòria del Crist es realitza precisament en la Creu, en la participació en 

els nostres sofriments. [...] 

Una tradició posterior, que es remunta almenys a Isidor de Sevilla, explica 

que va ser a la península Ibèrica per evangelitzar aquesta important regió de 

l'imperi Romà. Segons una altra tradició, el seu cos hi hauria estat traslladat, a 

la ciutat de Santiago de Compostel·la. Com tots sabem, aquell lloc va esdevenir 

objecte de gran veneració i encara avui és meta de nombrosos pelegrinatges, 

no només des d'Europa, sinó d’arreu del món. Així s'explica la representació 

iconogràfica de Jaume amb el bastó del pelegrí, i el rotlle de l'Evangeli, caracte-

rístiques de l'apòstol itinerant, lliurat a l'anunci de la «bona notícia», caracterís-

tiques de la peregrinació de la vida cristiana. 

Per tant, de Jaume podem aprendre molt: la promptitud per acollir la crida 

del Senyor, fins i tot quan ens demana que deixem la «barca» de les nostres 

seguretats humanes; l'entusiasme per seguir-lo pels camins que Ell ens indica 

més enllà de la nostra presumpció il·lusòria; la disponibilitat per donar testimoni 

d'Ell amb valentia i, si cal, amb el sacrifici suprem de la vida. D'aquesta mane-

ra, Jaume el Major se'ns presenta com a exemple eloqüent de generosa adhe-

sió al Crist. Ell, que inicialment havia demanat, a través de la mare, seure amb 

el germà al costat del Mestre en el seu Regne, va ser precisament el primer en 

beure el calze de la passió, en compartir amb els apòstols el martiri. 

Com a final, resumint-ho tot, podem dir que el seu camí no solament exteri-

or sinó sobretot interior, des de la muntanya de la Transfiguració fins a la mun-

tanya de l'agonia, és un símbol de la peregrinació de la vida cristiana, entre les 

persecucions del món i els consols de Déu, com diu el Concili Vaticà II. Seguint 

Jesús, com Jaume, sabem, fins i tot en les dificultats, que anem pel bon camí. 


