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SÉ QUE HA ARRIBAT LA SEVA HORA 
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El meu fill m’ha dit que avui baixaria al Jordà per rebre el baptisme de 

Joan. Sé que ha arribat la seva hora, tots dos ho sabem, però Joan enca-

ra no. 

Jo hi vaig pel meu compte i quedo prou lluny per discreció i prou a 

prop per seguir l’escena. Joan, quan veu Jesús, dubta de si l’ha de bate-

jar o no. «Sóc jo el qui necessito que tu em bategis», sento que li diu. 

I també sento la pregunta que li fa: «Com és que tu véns a mi?». 

Joan, des d’abans de néixer ja et vaig estimar i vaig tenir cura de la te-

va mare en el teu part. No et faci por de batejar Jesús. Jo també vaig fer 

preguntes a l’àngel quan em va anunciar el canvi de la meva vida, no 

vaig accedir impulsivament i tota la creació esperava respectuosa el meu 

sí. Ara et passa a tu, tota la creació està esperant que acceptis de batejar 

Jesús. 

Has triat una vida ben diferent a la del meu fill i t’has atrevit d’enfrontar-

te al poder. Ara saps que ha arribat la seva hora de mostrar-se al món 

i que ha arribat la teva de començar a desaparèixer. Has estat honrat de 

no fer-te passar pel Messies i sempre has estat conscient del teu paper 

de precursor. 

Jesús t’anima a perdre la por i tu el bateges. Només nosaltres tres som 

conscients de la transcendència del moment. Fins i tot l’aigua del petit riu 

del Jordà agafa un color nou, una nova transparència i sembla viva, ple-

na de goig. 

Aleshores passa una cosa molt especial: s’obre el cel i veiem que 

l’Esperit Sant baixa com un colom sobre Jesús. Per primera vegada sen-

to la veu del seu Pare: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui 

m’he complagut». I jo, com a la seva mare, repeteixo dins el meu cor 

aquesta frase, perquè també aquest és meu Fill, el meu estimat, en qui 

sempre m'he sentit complaguda. 

Ha arribat la seva hora. Com m’agradaria tenir Josep al costat per veu-

re aquest dia! Moltes vegades, quan miro Jesús, penso en Josep: la ma-

nera de fer, de parlar, els gestos, l’honestedat, la coherència. 

Ara sé que res no tornarà a ser com abans. S’acaba de renovar el pac-

te de Déu amb la humanitat. No em faré batejar per Joan, però sí pel 

meu fill, de qui més que mai me’n sento deixebla. Vull ser de la seva co-

lla. 


