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Hem celebrat la festa dels Reis 
Mags o de la Manifestació de Je-
sús com a salvador de tots els po-
bles del món. I pocs dies després 
cele brem la festa del Baptisme del 
Senyor al riu Jordà, quan comença la 
seva manifestació a Israel. Quin és 
el sentit d’aquesta festa tan prope-
ra a l’Epifania?
  La litúrgia de l’Epifania del Se-
nyor uneix tres signes. En l’antífo-
na de les segones vespres es lle-
geix: «Celebrem un dia santificat per 
tres miracles: avui l’estel va guiar 
els mags al pessebre; avui, a les 
no ces, l’aigua fou convertida en vi; 
avui, Crist, per salvar-nos, volgué ser 
batejat per Joan en el Jordà.»

  Són tres manifestacions de Crist, 
tres epifanies, perquè epifania és 
una paraula grega que significa 
ma   nifestació. Manifestació als po-
bles pagans, amb els mags; ma ni   -
fes ta  ció als seus deixebles, a les 
noces de Canà; manifestació al po-
ble d’Is rael, amb el baptisme al Jor  -
dà.
  El papa Francesc va centrar uns 
exercicis espirituals de sant Igna si 
de Loiola que donà essent ar que -
bisbe de Buenos Aires en el con-
cep  te de l’epifania o manifestació 
del misteri de Déu en la història de 
la salvació. 
  El text d’aquestes me di ta cions 
ha estat publicat ara en el lli  bre titu-

lat Ment oberta, cor creient (Ed. Cla-
ret, Barcelo na, 2013). En la medi-
tació sobre el baptisme del Senyor, 
diu comentant l’antífona que he ci-
tat que «aquests tres mis teris que-
den units en una visió espon salícia: 
l’espòs és Crist, el Mes sies, el qual 
estima la seva esposa, l’Església, i 
es lliura per ella purifi cant-la en les 
aigües del baptisme, fent-la seva. I 
es parla de noces, no ja sols de pro -
   metatge, i es parla de festa de no  -
ces a la qual van convidats que por-
ten regals i que s’alegren amb el 
bon vi. És l’epifania de Crist, el Fill 
de Déu que fa seu el seu poble i 
s’hi uneix amb un amor esponsal. 
És l’epifania d’unes noces, l’epifa-
nia també de l’esposa, la santa i 
pecadora mare Església».
  Tot això passa a ser símbol de la 
història de la salvació. En aquesta 
hi ha un temps d’espera, de nuviat-
ge abans de Crist; un temps de no-
ces, la presència terrenal del Mes-
sies promès; un temps de separació 
i com de viduïtat; i un temps de ca-
mí cap a la consumació final, que 
és l’expectació de les noces finals, 

en el compliment de les promeses 
definitives.
  A Israel, i també a molts altres 
llocs, era i és costum de celebrar 
les noces amb un banquet. I els 
pro     fetes d’Israel —sobretot Isaï-
es— veuen la culminació de la his-
tòria com un gran banquet: el de 
les no    ces de l’Anyell amb la hu-
manitat. «La seva esposa —diu el lli-
bre de l’Apo calipsi (19,7-8)— ja 
està engalanada. Li ha estat conce-
dit de vestir-se de lli pur i resplen-
dent, que són les bones obres del 
poble sant.»  
  El baptisme de Jesús és una epi-
fania; per això té molt sentit la se-
va presència en l’any cristià molt a 
prop de la festa dels Reis Mags. És 
l’epifania de Crist com a revelador 
de Déu Pare, en el cel obert després 
del baptisme de Jesús; com a Espòs 
de l’Església, en l’aigua i el vi del 
con vit de noces; i com la llum per a 
Israel i per a totes les 
nacions, com celebra-
rem en la propera fes-
ta de la seva Presenta-
ció al Temple.

El baptisme de Jesús 
al Jordà

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona



   

full dominical  11 de gener de 2015Pàg. 2 església arxidiocesana de barcelona

Comença el temps 
 de durant l’any

12. � Dilluns (litúrgia hores: 1a 
setm.) [He 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1, 
14-20]. Sant Arcadi, mr.; sant 
Al fred, monjo, patró de l’amis-
tat; sant Nazari, monjo; santa 
Tatia na, mr.; sant Martí de Lleó, 
prev.; sant Victorià, bisbe; sant 
Antoni-Maria Pucci, prev. servita; 
santa Cesarina, vg.; sant Bernat 
de Corleone, rel. caputxí; beat 
Pere-Francesc Jamet, prev.

13. � Dimarts [He 2,5-12 / Sl 
8 / Mc 1,21-28]. Sant Hilari 
(† 367), bisbe de Poitiers i doc-
tor de l’Església. Sant Gumer-
sind, mr.; santa Verònica de Be-
nasco, vg.

14. � Dimecres [He 2,14-18 / 
Sl 104 / Mc 1,29-39]. St. Joan 
de Ribera, bisbe de València; 
sant Fèlix de Nola, prev.; sant Ma  -
laquies, profeta (s. V aC); san-
ta Macrina; beat Pere Donders, 
pre vere redemptorista. 

15. � Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 /
Mc 1,40-45]. Sant Pau, ermità 
a Tebes (Egipte, s. IV); sants Maur 
(Maure o Mauri) i Plàcid, abats, 
deixebles de sant Benet (s. VI); 
sants Habacuc (s. VII aC) i Mi-
quees (s. VIII aC), profetes; sant 
Efisi, mr.; santa Secundina, vg. 
i mr.; sant Francesc Fernàndez 
Capillas, prev. dominicà i mr.; 
beat Jaume de Villa, rel. servi ta.

16. � Divendres [He 4,1-5.11 / 
Sl 77 / Mc 2,1-12]. St. Marcel I, 
papa (romà, 308-309) i mr.; sant 
Fulgenci d’Ècija (†630), bis be; 
santa Priscil·la (s. I), ma trona ro-
mana; sant Berard, prev. fran-
ciscà i mr. 

17.  Dissabte [He 4,12-16 / 
Sl 18 / Mc 2,13-17]. Sant Anto-
ni el Gran (†356), abat, d’Egipte, 
patró dels qui tracten amb bes-
tiar, i també de Menorca. San-
ta Leonil·la, mr.; santa Rosali-
na de Vilanova, vg. cartoixana.

18. � † Diumenge vinent, II de 
durant l’any (lit. hores: 2a setm.) 
[1Sa 3,1a.3b-10.19 / Sl 39 / 
1Co 6,13c-15a.17-20 / Jn 1, 
35-42]. Sant Volusià, bisbe; san -
ta Prisca, mr. romana; santa Mar-
garida d’Hongria, vg. dominica-
na; santa Vicenta- 
Maria López Vicu-
ña, vg.; sant Jau-
me Hilari Barbal, 
rel. La Salle i mr. 

ALBERT SOLER LLOPART

ENTREVISTA

Blanquerna 
i Francesc

El Dr. Albert Soler, professor de la Fa-
cultat de Filologia (UB), va trobar pa-
ral·lelismes entre el papa Francesc i 
el personatge lul·lià Blanquerna en la 
ponència impartida durant l’acte aca-
dèmic de la festivitat del beat Ramon 
Llull, organitzat per la Facultat de Fi-
losofia de la URL el 26 de novembre.

Quines similituds troba entre el papa 
Francesc i el personatge Blanquerna?
Blanquerna, com el papa Francesc, és 
un home que ve de lluny. Blanquerna, 
com Jorge M. Bergoglio, és algú que 
es deixa interpel·lar per la realitat: per 
a tots dos, la realitat és més impor-
tant que les idees. Blanquerna impul-
sa una renovació de l’Església que ar-
riba a les perifèries i que té un abast 
que va més enllà del seu pontificat. 
També és el que pretén, em sembla, 
el papa Francesc, que pensa més en 
una renovació profunda, compartida 
i, per tant, necessàriament llarga.

Francesc és el papa angèlic del s. XXI?
Crec que, afortunadament, no. El mi-
te del papa angèlic reapareix periò-
dicament en la història de l’Església 
des del s. XIII; és l’esperança que un 
papa impulsarà una reforma comple-
ta de la societat, ell tot sol, actuant 
de dalt a baix. El papa Francesc no 
es presenta com un líder carismàtic; 
prefereix afavorir la implicació de la 
gent, la participació i el protagonisme 
compartit. Si no és així, no és possi-
ble una renovació profunda.

Què destaca del pensament de Llull?
La riquesa d’ideació, la varietat de 
propostes, el vigor expressiu, la tena-
citat. La fe viscuda com un camí per-
sonal, que comporta desenvolupar al 
màxim totes les capacitats humanes 
i que, per tant, fa créixer cada per-
so na fins a la trobada amb Déu. I, al 
ma teix temps, la fe com a aventura 
necessàriament compartida, que fa 
atenció a l’altre, que el busca, que 
l’escolta i hi dialoga.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoralUn jove que ha de rebre els sagra-

ments de la iniciació cristiana —bap-
tisme, eucaristia i confirmació— s’a-
dreça al bisbe tot dient: «Com tothom, 
tinc una història personal. No he re-
but mai cap influència religiosa o es-
piritual positiva de l’entorn familiar. 
Encara adolescent, canvio d’escola. 
Acabo l’ESO i el batxillerat en una es-
cola cristiana, assistint per primera 
vegada a una classe de religió. Jo se-
guia fidel a l’herència rebuda, però 
vaig començar a veure coses. Vivia al 
costat de gent de fe, especialment un 
dels companys, que esdevindria el meu 
millor amic i que avui serà el meu pa-
drí. Tinc molt clar que no va ser ca-
sualitat la seva salutació el primer 
dia de classe. Jo, que mai no havia 
assistit a missa, conec sacerdots. I a 
poc a poc, sense adonar-me’n, algu-
na cosa va canviant en mi.
  »Nou punt d’inflexió: conèixer l’An-
na, una persona de fe viscuda. Em de   -
manà si volia que oferís una missa 
per la meva mare, que havia mort feia 
poc. Li vaig dir que això no servia. Des  -
prés de moltes converses i reflexions, 
d’obrir la meva ment i el meu cor, và-
rem començar a sortir. La mort de la 
mare, d’altra banda, m’a propà for ça 
a Déu. En el seu dar   rer temps de vi-
da, li vaig donar de menjar, de beu-
re, vaig estar al seu costat. Uns ver-

sets de l’E vange li eren sempre al meu 
cap. “Tot allò que fèieu a un d’aquests 
germans meus més petits, a mi m’ho 
fèieu” (Mt 25,40). Com podia ser que 
jo estigués complint les Escriptures? 
Com podia ser que estigués fent la se-
va voluntat sense proposar-m’ho? 
  »Totes aquestes inquietuds i aques-
ta set de veritat transformaren el meu 
cor. Em portaren a demanar ser cris-
tià. Un catequista m’ha acompanyat 
en aquest temps de catecumenat, 
instruint-me religiosament i espiri tual. 
M’ha fet créixer en la fe. Dos anys de 
preparació per dir sí a Crist. Avui és 
el dia que naixeré a una nova vida. 
Em queda molt per aprendre: buidar- 
me per donar cada dia i donar-ho tot. 
Confio de fer-ho, amb l’ajuda de Déu, 
i li dono gràcies, especialment per 
l’Anna, que m’ha ensenyat a estimar 
i a resar, que m’ha donat tot el que 
tenia —el seu amor, la seva estima-
ció— i que m’ha transmès la seva vi-
vència de fe amb el seu testimoniat-
ge. Confio que jo, que em sento cridat 
per Crist a formar part de l’Església, 
pugui il·luminar també altres vides 
amb la seva llum. Sento, senyor bis-
be, que Crist m’ha cridat i, amb humi-
litat, li demano els sagraments de la 
iniciació cristiana.» 
  Unes paraules ressonen: Jo et ba-
tejo...

Jo et batejo...
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

« No todo acaba 
en cenizas»

La Zaranda celebra sus 40 años con 
la obra teatral El grito en el cielo. Pa-
só por América y por la Bienal de Ve-
necia. Intenta plantar cara a este 
mundo deshumanizado y sin capaci-
dad para la trascendencia. 
  Se denuncia «esta civilización me-
ramente tecnológica que sólo valo-
ra lo que es útil para su perverso en-
granaje».
  El director P. de la Zaranda y el au-
tor E. Calonge sitúan la acción en un 
geriátrico: personas mayores, enfer-
mas, somnolientas, aparcadas, con el 
alma a la intemperie. Es la vejez, la de-
crepitud y la muerte. 
  —«Parece que se trata de morir co-
mo se vive: sin sentido. 
  —»Sedados, narcotizados, dejan al 
margen lo esencial. 
  —»La obra es un misterio que in-

tenta alumbrar lo invisible que hay 
en nuestro interior. 
  —»Nunca sabemos dónde acaba 
la razón y comienza lo inexplicable.
  —»Perseguimos la idea de que no 
todo acabe reducido a cenizas —de 
un cementerio o de un horno crema-
torio.»
  —«Que en una sociedad ciegamen-
te materialista surge el grito, que la fi-
lósofa María Zambrano, creyente ella, 
que enseñó en España y Europa, Pre-
mio Príncipe de Asturias, repetía: “El 
grito salía del alma”, de lo más pro-
fundo del ser, y no de una agitación 
epidérmica.» 
  El Dr. Víctor Frankl afirmó: «Por en-
cima de los valores aparece el Sobre-
sentido, que se encuentra en la esfe-
ra religiosa, ya que existe el Sentido 
Último de la vida.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Lectura del libro de Isaías (Is 55,1-11)

Así dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acudid por 
agua, también los que no tenéis dinero: venid, com-
prad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por 
qué gastáis dinero en lo que no alimenta, y el sala-
rio en lo que no da hartura? Escuchadme atentos, y 
come réis bien, saborearéis platos sustanciosos. In cli-
nad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sella ré 
con vosotros alianza perpetua, la promesa que ase-
guré a David: a él lo hice mi testigo para los pueblos, 
caudillo y soberano de naciones; tú llamarás a un pue-
blo desconocido, un pueblo que no te conocía corre-
rá hacia ti; por el Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, 
que te honra.
  Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocad-
lo mientras esté cerca; que el malvado abandone su 
ca mino, y el criminal sus planes; que regrese al Se-
ñor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico 
en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vues-
tros caminos no son mis caminos —oráculo del Se-
ñor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis cami-
nos son más altos que los vuestros, mis planes, que 
vuestros planes.
  Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuel-
ven allá sino después de empapar la tierra, de fecun-
darla y hacerla germinar, para que dé semilla al sem-
brador y pan al que come, así será mi palabra, que 
sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que hará 
mi voluntad y cumplirá mi encargo.»

Salmo responsorial (Is 12,2-6)

R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la sal-
vación.

El Señor es mi Dios y Salvador: / confiaré y no teme-
ré, / porque mi fuerza y mi poder es el Señor, / él fue 
mi salvación. / Y sacaréis aguas con gozo / de las 
fuentes de la salvación. R.

Dad gracias al Señor, / invocad su nombre, / contad 
a los pueblos sus hazañas, / proclamad que su nom-
bre es excelso. R.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, / anunciad-
las a toda la tierra; / gritad jubilosos, habitantes de 
Sión: / «Qué grande es en medio de ti / el Santo de Is-
rael.» R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 
(1Jn 5,1-9)

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el 
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios que 
da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si ama-
mos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en 
esto consiste el amor a Dios: en que guardamos sus 
mandamientos. Y sus mandamientos no son pesa dos, 
pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo 
que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra 
fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con 
agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino 
con agua y con sangre; y el Espíritu es quien da testi-
monio, porque el Espíritu es la verdad. Por que tres son 
los testigos: el Espíritu, el agua y la san gre, y los tres 
están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio huma-
no, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el 
testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo.

  Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(Mc 1,7-11)

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí vie-
ne el que puede más que yo, y yo no merezco agachar-
me para desatarle las sandalias. Yo os he bauti zado 
con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a 
que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del 
agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él 
co mo una paloma. 
  Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi 
predilecto.»

EL�BAPTISME�DEL�SENYOR

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 55,1-11)

Això diu el Senyor: «Oh tots els assedegats, veniu a l’ai-
gua, veniu els qui no teniu diners, compreu i mengeu, 
compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. Per què 
perdeu els diners comprant un pa que no alimen ta, i mal-
gasteu els vostres guanys en menjars que no satisfan? 
Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu assa-
borint el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i us sa-
ciareu de vida. Pactaré amb vosaltres una aliança eter-
na, els favors irrevocables promesos a David. Vaig fer-lo 
testimoni davant els pobles, sobirà i legislador de na-
cions. Cridaràs una nació que tu no coneixies, i aques-
ta nació, sense conèixer-te, vindrà cor rents, buscant el 
Senyor el teu Déu, el Sant d’Israel, que t’ha honorat.
  Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar, invoqueu- 
lo ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus 
camins, i els homes malèfics, els seus propòsits; que es 
converteixin al Senyor i ell se n’apiadarà d’ells, que tornin 
al nostre Déu, tan generós a perdonar. Perquè els meus 
pensaments no són els vostres, i els vos  tres camins no 
són els meus, diu l’oracle del Senyor. Els meus camins 
i els meus pensaments estan per damunt dels vostres 
tant com la distància del cel a la terra.
  Així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, 
sinó que amaren la terra, la fecunden i la fan germi-
nar, fins que dóna el gra per a la sembra i el pa per 
a menjar, així serà la paraula que surt dels meus lla-
vis: no tornarà infecunda sense haver fet el que jo vo-
lia i haver complert la missió que jo li havia confiat.»

Salm responsorial (Is 12,2-6)

R. Cantant de goig sortirem a buscar l’aigua de les 
fonts de salvació.

El Senyor és el Déu que em salva, / confio, no m’es-
panto. / D’ell em ve la força i el triomf, / és ell qui 
m’ha salvat. R.

Cantant de goig sor tirem a buscar l’aigua / de les 
fonts de salvació. / Enaltiu el Senyor, proclameu el seu 
nom, / feu conèixer entre els pobles les seves ges-
tes. / Recordeu que el seu nom és Excels. R.

Canteu al Senyor que ha fet coses glorioses. / Que ho 
publiquin per tota la terra. / Poble de Sió, aclama’l 
ple de goig, / perquè el Sant d’Israel és gran a la te-
va ciutat. R.

Lectura de la primera carta de sant Joan 
(1Jn 5,1-9)

Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha 
nascut de Déu, i no hi ha ningú que estimi el pare sen-
se estimar els fills que han nascut d’ell. Si esti mem 
Déu i complim els seus manaments, no hi ha dubte 
que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol 
dir guardar els seus manaments. I aquests manaments 
no són feixucs, perquè cada fill de Déu és un vence-
dor del món. La nostra fe és la victòria que ja ha ven-
çut el món. Qui venç el món, sinó el qui creu que Je-
sús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir 
la seva missió per l’aigua i per la sang; no per l’aigua 
solament, sinó per l’aigua i per la sang; i l’Esperit en 
dóna testimoni, ja que l’Esperit és la veritat. Perquè 
són tres els qui donen testimoni: l’Esperit, l’aigua i la 
sang, i tots tres concorden. El testimoniatge dels ho-
mes, tot i que nosaltres l’acceptem, no es pot compa-
rar amb el de Déu. Doncs bé, el testimoni que donen 
aquests tres és el de Déu a favor del seu Fill.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 1,7-11)

En aquell temps, Joan predicava així: «Després de mi 
ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no 
sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del cal-
çat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà 
amb l’Esperit Sant». Per aquells dies Jesús vingué des 
de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A 
l’ins tant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel s’es-
quinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a 
ell, i es va sentir una veu des del cel: «Ets el meu Fill, 
el meu estimat, en tu m’he complagut.»

El Pare manifesta la missió del Fill. També el bap-
tisme de Jesús és un esdeveniment de l’Epifania: 
il·lumina l’autorevelació de Déu. Ara, però, és ho-
ra de recollir la tendra imatge del Nen Jesús i po-
sar-lo en la capsa on guardem les coses de Nadal. 
Jesús, en el baptisme, apareix com un home fet i 
dret que parla una llengua local, l’arameu de Ga-
lilea, que viu en un poble de Palestina i que es 
con fon amb la humanitat comuna; en el baptis-
me, però, apareix el misteri amagat en aquesta 
persona que baixa fins al Jordà per ser batejat 
per Joan, fent cua com els pecadors. Jesús as-
sumeix la nostra condició de pecadors; així ex-
pressa la seva determinació de donar la vida a 
favor dels altres. 
  A l’Antic Testament s’acabà la profecia i es van 
tancar els cels, tot esperant que s’obrissin i bai-
xés l’Esperit damunt del profeta dels temps defi-
nitius. Aquests s’obren damunt de Jesús i l’Espe-
rit Sant davalla sobre ell en forma de colom, tot 
confirmant que en Jesús es dóna la reobertura 
de la comun icació entre el cel i la terra. Déu s’hu-
manitza i es fa accessible a la humanitat per mit-
jà de Jesús, a qui anomena el seu Fill estimat. 
L’Esperit de Déu reposa sobre ell, el guiarà al 
de sert i després cap a Galilea, Jerusalem, el Gòl-
gota. Amb la força d’aquest Esperit, Jesús oferi-
rà la seva vida per llevar el pecat del món. Joan 
Baptista és el precursor que predica un baptisme 
de conversió, li prepara el camí i confessa que el 
més gran, que ve després d’ell, és Jesús, el qual 
batejarà en l’Esperit.
  A nosaltres, el baptisme ens fa fills de Déu: 
som fills i filles estimats de Déu. Ens cal escol-
tar la veu del Pare o el testimoniatge del Baptis-
ta que ens presenta Jesús com a Fill estimat de 
Déu. Aquest títol és l’únic camí per a experimen-
tar què significa per a nosaltres ser fills en el Fill. 
Aquí rau el nostre ser cristians i deixebles de Je-
sús que ens crida a seguir-lo, no com qui segueix 
una doctrina, sinó la mateixa persona del Crist 
que, a continuació d’aquest evangeli d’avui cri-
da els deixebles, ens crida a nosaltres a fer ca-
mí amb ell.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

L’Epifania 
del Jordà
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Hemos celebrado la fiesta de los 
Reyes Magos o de la Manifestación 
de Jesús como salvador de todos 
los pueblos del mundo. Y pocos días 
después celebramos la fiesta del 
Bautismo del Señor en el Jordán, 
cuando empieza su manifestación 
a Israel. ¿Cuál es el sentido de es-
ta fiesta tan cercana a la Epifanía?
  La liturgia de la Epifanía del Se-
ñor une tres signos. En la antífona 
de las segundas vísperas se lee: 
«Ce lebramos un día santificado por 
tres milagros: hoy la estrella guió a 
los magos al pesebre; hoy, en las 
bodas, el agua fue convertida en 
vino; hoy, Cristo, para salvarnos, 
qui so ser bautizado por Juan en el 
Jordán.»

  Son tres manifestaciones de Cris-
to, tres epifanías, porque epifanía 
es una palabra griega que significa 
manifestación. Manifestación a los 
pueblos paganos, con los magos; 
manifestación a sus discípulos, en 
las bodas de Caná; manifestación 
al pueblo de Israel, con el bautismo 
en el Jordán.
  El papa Francisco centró unos 
ejercicios espirituales de san Igna-
cio de Loyola que dio siendo arzo-
bispo de Buenos Aires en el concep-
to de la epifanía o manifestación del 
misterio de Dios en la historia de la 
salvación. El texto de estas medi-
taciones ha sido publicado ahora 
en el libro titulado Mente abierta, 
cora zón creyente (Edic. Claretianas, 

Madrid, 2013). En la meditación 
sobre el bautismo del Señor, dice 
comentando la antífona que he cita-
do que «estos tres misterios que-
dan unidos en una visión esponsali-
cia: el esposo es Cristo, el Mesías, 
que ama a su esposa, la Iglesia, 
y se entrega por ella purificándola 
en las aguas del bautismo, hacién-
dola suya. Y se habla de boda, no 
ya sólo de noviazgo, y se habla de 
fiesta de bodas a la que acuden in-
vitados que traen regalos y se ale-
gran con el buen vino. Es la epifa-
nía de Cristo, el Hijo de Dios que 
hace suyo a su pueblo y se une a 
él con un amor esponsal. Es la epi-
fanía de una boda, la epifanía tam-
bién de la esposa, la santa y peca-
dora madre Iglesia».
  Todo ello pasa a ser símbolo de 
la historia de la salvación. En esta 
hay un tiempo de espera, de noviaz-
go antes de Cristo; un tiempo de 
boda, la presencia terrena del Me-
sías prometido; un tiempo de se-
paración y como de viudedad; y un 
tiempo de camino hacia la con su  -
mación final, que es la expecta ción 
de las bodas finales, en el cum -

pli  miento de las prome sas de fi ni ti-
vas.
  En Israel, y también en muchos 
otros lugares, era y es costumbre 
celebrar la boda con un banquete. 
Y los profetas de Israel –—sobre to-
do Isaías— ven la culminación de 
la historia como un gran banquete: 
el de las bodas del Cordero con la 
humanidad. «Su esposa —dice el 
libro del Apocalipsis (19,7-8)— se 
ha embellecido, y se le ha concedi-
do vestirse de lino deslumbrante de 
blancura, el lino son las buenas ac-
ciones de los santos.»
  El bautismo de Jesús es una epi-
fanía; por eso tiene mucho sentido 
su presencia en el año cristiano 
muy cerca de la fiesta de los Reyes 
Magos. Es la epifanía de Cristo co-
mo revelador de Dios Padre, en el 
cielo abierto tras el bautismo de 
Jesús; como Esposo de la Iglesia, 
en el agua y el vino del banquete 
de bodas; y como la luz para Is rael 
y para todas las nacio-
nes, como celebrare-
mos en la próxima fies-
ta de su Presentación 
en el Templo.

El bautismo de Jesús 
en el Jordán

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

 

BAUTISMO DEL SEÑOR: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto»

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

Las tropas nazis entran en Cracovia, Polonia, en el 
otoño de 1943, Romek (Haley Joel Osment) de once años, es ayudado 
a escapar de su familia judía, condenada a muerte. El granjero, Gniecio, 
lleva clandestinamente a Romek a su pequeño pueblo, al Este de Polo-
nia. Sólo el sacerdote del pueblo (Willem Dafoe) sabe el origen de Romek, 
aunque pronto otros niños acabarán por descubrirlo. El mal del mundo 
adulto se transfiere al mundo infantil, únicamente el pequeño Tolo, que 
quiere parecerse a Jesucristo, parece comprender lo que está pasando 
y el sacrificio necesario para cambiar para que «las cosas vayan mejor».

Para reflexionar y dialogar:
•  ¿Qué parece la secuencia donde Tolo bautiza a los otros niños y luego 

a sí mismo?
•  ¿Crees que Tolo representa de alguna forma a Cristo? ¿En qué?
•  Fíjate que el momento del bautismo del Evangelio de hoy, Jesús es mos-

trado como el amado de Dios, aunque conlleva su compromiso, su pa-
sión. ¿Qué recibimos y a qué nos compromete el bautismo?

(Orientación para padres y educadores: Mayores de 13 años, contiene 
escenas de desnudez y violencia)

Hijos de un 
mismo Dios
Director: Yurek Bogayevicz. Año: 2001

AGENDA�

Actes i 
conferències
Actes de la 
Setmana de
Pregària per 
a la Unitat 
dels Cris-
tians. Diu-
men ge 18 
de gener 
(20 h), l’Ar-
quebisbat 
de Barcelo-
na inaugura-
rà la Setma-
na de Pre   gà-
ria, a la Ca-
tedral, en 
una ce le bra  -
ció presidi-
da pel car-
denal Lluís Mar  tí nez Sistach, amb la 
participa ció de representants de les 
diverses confessions cristianes. Infor-
mació: Delegació dioce sana d’Ecu-
menisme i Re la   cions Interreligioses 
(c/ Sant Pau, 101), t. 933 238 874. 
Dijous 22 (20 h), pregària ecumèni-
ca per a joves, a la parròquia de San-
ta Anna de Barcelona. Tot seguit en 
el claustre, compartirem tots plegats 
un petit pica pica, acompanyats de la 
música de l’església de Hillsong. No 
t’ho perdis. T’hi es pe rem. Informa-
ció: t. 934 121 551 o www.delejo-
vebcn.com

Festa de Sant Antoni Abat. Dissab te 
17 gener (12 h), benedicció dels ani-
mals a la plaça de la parròquia de la 
Concepció (c/ Aragó, 299). Pregària 
al sant i distribució de recordatoris. 
Per a més informació: www.concep-
ciobcn.com

IV Cicle de Concerts d’Orgue a la Ca-
tedral de Barcelona. Dimecres 21 de 
gener (20-21 h), Benedetto Marcello, 
J.S. Bach, César Franck, Bernat Julià i 
Denis Bédard. Entrada gratuïta.

Equips de la Mare de Déu de Barce-
lona. «Aprenem a pregar amb les en-
senyances del P. Henri Caffarel». Di-
mecres 14 de gener (17.30 h), a la 
pquia. Verge de Natzaret (c/ Juan de 
Mena, 29, bxos.). Info: t. 934 280 543.

Llibres
Meravelles des  -
crites, per frare 
Jordà de Cata lu-
nya. Aquest lli-
bre es una crò ni -
ca catalana de 
l’Índia de fa set-
cents anys. En 
la litera tura uni-
versal ocupa un 
lloc eminent el 
Lli bre de les mera ve lles de Marco Po-
lo (s. XIII). Poc temps després, cap al 

1328, un frare català, Jordà de Cata-
lunya, va tornar d’una missió per l’Ín-
dia i va descriure la ruta que va seguir 
i tot el que va veure en aquelles ter-
res remotes, com fa Marco Polo en 
el seu llibre. Es desconeix on va néi-
xer, però signa les seves cartes com 

a Jordanus Catalanus, explicitant el 
seu origen. Era un missioner dominic
que va freqüentar la cort 
papal d’Avinyó, cap al 
1328. Edició i traducció 
de Jordi Joan, editat per 
Angle Editorial.


