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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 8

LES DONES QUE VAN A LA TOMBA BUIDA: 
DE L’ACCIÓ GRATUÏTA 

(que ens mostra fins a quin punt tenim una estranya capacitat d’estimar) 
A L’EXPERIÈNCIA DE LA RESURRECCIÓ 

(que ens verifica en la convicció que Jesús és el camí, la veritat i la vida)
 Mc 16,1-8

Text de l’Evangeli de Marc (16, 1-8)
El sepulcre buit 
Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis 
aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la sortida 
del sol. Es deien entre elles: 
--¿Qui ens farà rodolar la pedra de l’entrada del sepulcre? 
Llavors van alçar els ulls i s’adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una pedra realment 
molt grossa. Varen entrar al sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove vestit de blanc, i s’esglaiaren.
Ell els diu: 
--No us espanteu. Vosaltres cercau Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mirau el 
lloc on l’havien posat. Però ara anau a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va davant vostre a Galilea; 
allà el veureu, tal com us va dir.” 
Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d’esglai i tremoloses; i no digueren res a ningú, perquè 
tenien por. 

Comentario
Ens trobam al final del nostre procés de comprensió i vivència de les notes definitòries del Bon Deixe-
ble, de les quals, la més essencial, la que més l’acosta al cor del Mestre és la gratuïtat. Al cap i a la fi, 
de l’experiència de Déu com a Amor sense límits, en neix la consciència que la gratuïtat és l’ànima i 
el secret de tot. Jesús a la Cena diu clarament que aprendre l’art del do és allò que pot donar sentit a 
la vida i a la mort. En conseqüència, podríem dir que aprendre a ser deixeble és aprendre a fer de la 
gratuïtat el contingut de la pròpia vida.

El text permet endinsar-se en la comprensió de la gratuïtat, contemplant l’actitud i els fets de les dones 
que es dirigeixen a la Tomba Buida per tal d’embalsamar el cos de Jesús. No tenen fe en la Resurrec-
ció, però volen fer un últim gest de tendresa per Aquell que tant han estimat i encara estimen: Jesús, 
l’Amat, el Mestre, el Bon Jesús. És aquesta voluntat de fer passar la tendresa per damunt de qualsevol 
altra consideració (por, utilitat, reciprocitat, mesura i oportunitat...). Les dones que van a ungir el cos de 
Jesús esdevenen el referent per a tot acte gratuït, que no és mai un gest romàntic, falsament estètic, 
sinó una acció compromesa en funció de l’amor, que precisament trenca el cercle de la reciprocitat com 
a única possibilitat de l’estimació.

Marc ens diu amb aquesta escena que per a arribar a l’experiència de la Resurrecció, abans, hem 
d’aprendre a donar i donar-nos. Serà contemplant el que ens passa i el que passa al nostre voltant, 
quan hi hem sembrat la llavor de la gratuïtat, que podrem elaborar la convicció que Jesús realment ha 
ressuscitat. Si no fos així, només tendríem una visió ideologitzada de la Resurrecció. Vols descobrir 
el Ressuscitat? Comença vivint, o millor, continua vivint en la clau del do i l’agraïment, com aquelles 
dones de l’Evangeli que anaren a la tomba buida, i, a través de la gramàtica del do i la gratuïtat se’ns 
revela, ens parla el Vivent.
 


