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BAPTISME 

 
Aquests dies de Nadal hem tingut novament l’oportunitat de veure la pel.lícula: “Qué bello es vivir”, de Frank 
Capra, que des del 1946 és un dels films que no pot faltar en aquestes dates tan especials de l’any. 
 
 
En ella es presenta la història d’una nit de Nadal en què un home –interpretat per James Stewart– desesperat 
per problemes econòmics, que poden portar al col.lapse la seva família, rep la visita del seu àngel de la guarda. 
“El cel t’ha concedit –li diu l’àngel– veure el que hauria estat el món si tu no haguessis viscut.” Llavors el va guiant 
per diferents escenaris i persones en els quals ell ha generat un impacte positiu. I veu en una ficció fins a quin 
punt aquests, sense la seva influència, s’haurien degradat. D’aquesta manera, entén que la seva existència ha 
estat valuosa. 
 
 
Celebrant avui la festa del Baptisme de Jesús, pens que també seria bo, passar cadascun de nosaltres la pel.lícula 
de la nostra vida des del dia que vam ser batiats. Seria una bona pedagogia que ens permetria valorar allò bo que 
ens ha aportat la fe en Jesucrist, que rebérem un dia en el nostre baptisme. 
 
 
Quan tenc l’oportunitat de visitar alguna de les restes de les basíliques paleocristianes, el pensament em porta a 
pensar amb els cristians que segles enrere celebraven en aquests recintes. Les restes arqueològiques dels segles 
cinquè i sisè ajuden a interpretar que a Menorca hi havia una església cristiana ben viva, que l’anunci de l’Evangeli 
havia arribat ben prest a la nostra terra. Així ho demostren els baptisteris i les piques baptismals de les basíliques 
des Cap des port de Fornells i de Son Bou. 
 
 
Sens dubte, el baptisme dels primers cristians va ajudar des de ben antic a configurar la nostra manera de ser i la 
nostra identitat. 
 
 
Perquè, si el baptisme de Jesús, com ens diu en Jaume Fontbona a Missa dominical, atorga la participació en 
l’obra del Pare i una nova identitat, la de fill o filla i la de germà o germana, ben segur que la seva influència ha 
marcat el que som. 
 
 
Els Pares de l’Església destaquen dos elements del baptisme de Jesús: el baptisme d’aigua, que significa el nou 
naixement, i la unció de l’Esperit Sant, que significa la consagració per a una missió. El baptisme de Jesús és una 
imatge del baptisme del cristià: Jesús és proclamat Fill estimat i omplert de l’Esperit Sant per anunciar i fer present 
el Regne de Déu. 
 
 
Per açò, és important que, celebrant el baptisme del Senyor, recordem i valorem el nostre baptisme, i així poder 
viure i testimoniar el que ja som: una nova existència relacionada amb la Trinitat i vinculada amb la missió del Fill 
i de l’Esperit l’edificació de la fraternitat del Regne de Déu. 
 
 
És bo valorar avui, dia del baptisme de Jesús, el que ha aportat a la nostra identitat el baptisme i com ha configurat 
el que som. 
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