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El qual fou crucificat,

 mort i sepultat

1 Aprofundim

Per què va morir Jesús?
En el NT ens trobem amb dues formes de donar sentit a la creu. Mentre una mostra la vinculació 
de la Creu amb la resurrecció, l’altra, la més estesa i no sempre ben compresa, partint d’algunes 
expressions neotestamentàries, afirma que Jesús morí pels nostres pecats o a causa d’ells. Aques-
ta darrera interpretació que es diu molt, ens obliga a demanar-nos per què la nostra salvació 
passa per la mort de Jesús. Intentem reflexionar sobre tot això.

El primer que hem de dir és que el Pare no havia programat així les coses. La voluntat del Pare 
en tot el misteri pasqual no consisteix en desitjar la mort del Fill, sinó en ressuscitar-lo. 
La voluntat d’acabar en la vida de Jesús procedeix dels homes. Per tant, Jesús no és víctima de la 
violència negativa del Pare, sinó víctima de la violència pecadora dels homes. 

Intentem comprendre millor l’actitud de Jesús davant els moments més tensos de la seva vida, la 
qual acabarà com la d’un condemnat. 

Per això pot ajudar-nos llegir el text de Reis (19, 1 ss.): “Acab va explicar a Jezabel tot el que Elies 
havia fet i com havia matat tots els profetes. Llavors, Jezabel va enviar un missatger per dir a Elies: Que 
els déus em facin caure al damunt tota casta de mals si demà en aquesta mateixa hora no he fet amb 
la teva vida el que tu has fet amb la d’ells! Elies tingué por i va fugir per salvar la vida”. 

Marc, en canvi, en el seu evangeli, diu: “Quan encara Jesús parlava, es presentà Judes..., Jesús 
els digué: heu sortit a agafar-me armats... com si fos un bandoler. Cada dia era amb vosaltres al 
Temple ensenyant i no em vau detenir. Però, és que s’han de complir les escriptures...” (14, 43ss.)

És evident que la mort de Jesús no fou el resultat d’un accident fortuït, ni la conseqüència de cap 
patologia personal. En tot cas, fou el resultat del seu compromís, el qual el dugué no a la fuita, 
com el profeta de l’AT, sinó a ser coherent fins a les darreres conseqüències amb el que Ell 
havia ensenyat. 

El seu ensenyament no només el trobam en el que va dir, sinó també en com va viure. Aquí cal 
cercar els principis que defineixen el seu messianisme, la manera com ell va sembrar el Regne 
de Déu, el seu Pare, en la història dels homes. Aquests trets més característics de la seva vida i 
ensenyament són:

	 8 El seu rebuig davant qualsevol tipus de poder

	 8 La voluntat de dur endavant una tasca humanitzadora

	 8	L’atreviment i el coratge de mostrar un Déu diferent

La mort de Jesús és la conseqüència i la plena manifestació de l’amor del Pare. En aquesta mateixa 
línia el P. Congar deia: “No és el sofriment de Jesús el que ens salva, sinó l’amor amb que 
viu aquest sofriment”.
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Jesús és víctima innocent de la injustícia i la crueltat d’uns homes, com tantes persones al 
llarg de la història; però morint perdona: “Pare, perdonau-los, que no saben el que fan” (Lc 
23, 34);  i confia: “Pare, a les teves mans encoman el meu esperit” (Lc 23, 46)... 

La manera con afronta la mort Jesús provoca la confessió de fe del centurió: “El centurió, en 
veure la manera com havia expirat digué: “veritablement, aquest home era Fill de Déu” (Mc 
15, 39).

Ja hem dit que segon el NT la creu no és només de Jesús, sinó que ell convida també els deixe-
bles a agafar la creu: “El qui vulgui venir amb mi que agafi la seva creu i em seguesqui” (Mc 
8, 34-35). Així doncs, acceptar la creu apareix en el NT com la condició necessària per seguir 
Jesús. 

Lc 23, 33-56

Crucifixió
Quan arribaren a d’indret anomenat la Calavera, hi van crucificar Jesús amb els criminals, 
l’un a la dreta i l’altre a l’esquerra. Jesús deia: 
—Pare, perdona’ls, que no saben el que fan. 
Després es repartiren els seus vestits i se’ls jugaren als daus. El poble era allà mirant-ho, però les 

       PISTES PER AL DIÀLEG
	 8	Què en penses de la frase del P. Congar: 
 “No és el sofriment de Jesús el que ens salva, 
 sinó l’amor amb què viu aquest sofriment”.
	 8	N’hi ha que fugen del sofriment; Jesús l’afronta... com? 
	 8	Si el deixeble de Jesús és aquell que és capaç 
 d’agafar la seva creu i seguir-lo, això tendrà molt a veure 
 en com agafam la creu, en com afrontam el sofriment... què en penses?

2 Escolta de la Paraula

PER A APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE: 

8	CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (CEC), nn. 571-630
8	Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (compendi), nn. 112-124
8	YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 94-103

FOU CRUCIFICAT = el suplici més terrible i vergonyós que Roma aplicava als sedicio-
sos i rebels politics. 

MORT = Jesús va morir realment, no en aparença com deien els docetes. Els evange-
listes volen deixar molt clara la mort de Jesús perquè és la “pedra de toc” per a la fe 
de molts: com és possible que mori el Fill de Déu? Per què son Pare no el va salvar de 
la mort? És el Messies?

I SEPULTAT = deixat en el Regne de la mort, en les coves dels oblidats... i sort de 
Josep d’Arimatea que li va regalar el sepulcre; sinó l’haguessin posat a la fossa comú 
del Calvari. 
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4 Per aprofundir-hi mes

LES SITUACIONS FRONTERERES
En una època en què es conrea el mite de l’eficiència física i es defensa la llibertat desvinculada 
de tot límit, les expressions de la fragilitat humana són, molt sovint, amagades, però a penes su-
perades. L’experiència de la fragilitat posa a la llum la precarietat de la condició humana, però és 
també l’ocasió de prendre consciència de la pregunta pel sentit.

Precisament, en les situacions de sofriment propi o aliè, la pregunta pel sentit de l’existència 
emergeix amb molta virulència. Emergeix amb indignació, gairebé amb ràbia, perquè el sofri-
ment, especialment el de la persona innocent, apareix com un absurd, com una contradicció, 
com una injustícia que xoca contra la racionalitat i en què cap explicació no acaba sent convin-
cent.

Entenc l’ateisme que neix d’aquesta experiència. No el comparteixo, però em mereix respecte 
l’ateu que nega Déu, que no pot creure, honestament, en Ell, perquè no entén com Déu permet 
tant de sofriment en el món. Aquest ateisme és piadós, perquè el qui el professa voldria creure 
en Déu. Abraçar-lo, abandonar-se en el seu misteri, però el sofriment dels innocents, dels nens 
acabats de néixer, dels justos de tots els temps, esdevé un absurd, un escàndol tan clamorós que 
la mateixa idea de Déu es difumina i es torna una contradicció en els termes.

,

autoritats se’n reien dient: 
—Ell que va salvar-ne d’altres, que se salvi a si mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit! 
També els soldats l’escarnien: se li acostaven a oferir-li vinagre i deien: 
—Si ets el rei dels jueus, salva’t a tu mateix! 
Sobre d’Ell hi havia un rètol que deia: «Aquest és el rei dels jueus.» 
Un dels criminals penjats a la creu l’injuriava dient: 
—¿No ets el Messies? Doncs salva’t a tu mateix i a nosaltres! 
Però l’altre, renyant-lo, li respongué: 
—¿Tu tampoc no tens temor de Déu, tu que sofreixes la mateixa pena? I nosaltres la sofrim justament, 
perquè rebem el que mereixen els nostres actes, però aquest no ha fet res de mal. 
I deia: 
—Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne. 
Jesús li digué: 
—T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís. 

Mort de Jesús 
Era ja cap al migdia quan es va estendre per tota la terra una foscor que va durar fins a les tres de la tarda: 
el sol s’havia amagat. Llavors la cortina del santuari s’esquinçà pel mig. Jesús va cridar amb tota la força: 
—Pare, confio el meu alè a les teves mans. 
I havent dit això, va expirar. Quan el centurió veié el que havia passat, donava glòria a Déu i deia: 
—Realment, aquest home era innocent. 
Tota la gent que era present en aquell espectacle, després de veure el que havia passat, se’n tornaven 
donant-se cops al pit. Tots els seus coneguts i les dones que l’havien seguit des de Galilea es mantenien 
a distància mirant-s’ho. 

Sepultura de Jesús 
Hi havia un home bo i just que es deia Josep. Era membre del Sanedrí, però no havia donat suport a la 
seva decisió i actuació. Era natural d’Arimatea, una vila jueva, i esperava l’arribada del Regne de Déu. 
Aquest home anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de Jesús. Va baixar-lo de la creu, l’embolcallà amb 
un llençol i el va dipositar en un sepulcre tallat a la roca, on encara no havien posat mai ningú. Era el 
capvespre del dia de la preparació, a punt de començar el dissabte. Les dones que havien acompanyat 
Jesús des de Galilea seguiren fins allà, varen veure el sepulcre i com hi dipositaven el cos de Jesús. Des-
prés se’n tornaren, prepararen olis aromàtics i perfums, i durant el dissabte van observar el repòs que 
la Llei prescrivia. 
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Sens dubte, aquest és un dels cavalls de batalla oberts de manera permanent en la història de 
la filosofia i la teologia. Els teòlegs més saberuts han mirat de donar-hi una resposta racional, 
de cercar una plausibilitat a l’absurd del sofriment; han tractat de veure la compatibilitat en-
tre l’afirmació d’un Déu omnipotent i bo i, a la vegada, la manifesta presència del patiment 
de tants innocents.

L’argument de la llibertat, d’arrel agustiniana, ha estat llargament difós. Déu ens ha regalat el 
do de la llibertat i els éssers humans en podem fer un ús edificant, acabant l’obra de la crea-
ció, però també en podem fer un ús destructiu, egocèntric,i aquest ús genera tota mena de 
patiments, de sofriments i de dolors. Aquest mal no es pot imputar a Déu, sinó a l’ésser humà 
i a l’ús que fa d’aquesta llibertat que li ha estat regalada. Algú podria argüir que el darrer 
responsable és Déu, en la mesura que ha creat un ésser capaç de ser lliure, però la grandesa 
de Déu rau, justament, en aquest acte. Si hagués creat un ésser encadenat a la seva voluntat, 
fatalment esclau de les seves directrius, no seria pròpiament Déu, sinó un déu menor, acom-
plexat, gelós de l’ésser humà.

La vida comença amb una pèrdua evident: la de la seguretat discreta del si matern. El naixe-
ment ja resulta un esquinçament. També per a la mare, el naixement és una pèrdua: el nadó 
se separa d’ella, respira, es mou, té sensacions pròpies, independentment d’ella, sense ella. 
Per a la mare i per al nounat és una mena de dolor originari. El procés, però, continua amb 
l’educació. Créixer significa progressivament separar-se, i educar significa renunciar. A me-
sura que creixem, perdrem també la innocència; l’aspecte ingenu i espontani, despreocupat, 
irracional de la nostra existència s’esmicola. I un dia caiem, definitivament, del niu.

Torno al començament. La fe. Per a què serveix pròpiament?. És una pregunta que vieu en 
el cor de molts dels meus amics agnòstics. Fins i tot si no es fa explícit, és allí latent. Un gran 
nombre dels meus col·legues i coneguts responen aquesta pregunta d’una manera clara  i 
nítida: no serveix per a res.

Podria ser que aquesta resposta no fos definitiva; però, amb tot, no deixa de ser prou clara. Per 
a molts, no  aporta res que pugui satisfer les seves necessitats de cada dia; no serveix per afron-
tar situacions difícils, ni per reeixir professionalment, ni tan sols en la vida afectiva. Tampoc no 
salva de la malaltia, del fracàs, de l’envelliment, ni, per descomptat, de la mort.
“Els homes moren i no són feliços”, escrigué Albert Camus. També els cristians morim i molts 
sense ser feliços. Aleshores, de que serveix l’opció de fe? Per a molts, la fe com tota la religió 
institucional no aporta ni la felicitat, ni la solució dels problemes, ni la guarició del cos, ni del 
cor. Aleshores, per què creure? Creure és una font de felicitat i estic convençut que pot ser una 
font terapèutica per a la cultura i la societat.

M’adono del caràcter abrupte i, fins i tot, agosarat d’aquesta afirmació. Suscita resistència i, 
tal vegada, hostilitat, però no retiro l’afirmació. La guarició de la persona en la seva totalitat, 
cos i ànima, forma part del nucli essencial de Jesús.

Ser cristià significa creure que la vida té un sentit: no sols en l’èxit, sinó també en el fracàs; no 
sols en les magnífiques realitzacions, també en les que fallen; no sols en el creixement de les 
realitzacions, també en la seva disminució. Vivim en un món en el qual convé actuar, produir, 
tenir béns materials i, sobretot, èxit. La persona és, contínuament, obligada a justificar la 
seva existència, ja no com en el passat davant del tribunal d’un Déu ferotge, sinó davant del 
tribunal de les persones que l’envolten. En el món actual, la persona pot justificar-se només 
mitjançant l’èxit visible d’allò que pot permetre’s. Només així conquereix el seu lloc en la so-
cietat, adquireix la reputació que necessita.

No es tracta de renunciar als projectes, d’aspirar a fer grans coses amb la pròpia vida. Cal sa-
ber, però, que les persones no s’exhaureixen en la seva professió ni en el seu treball, que són 
més que el seu rol que les transcendeix, que les realitzacions ocupen un lloc en la vida però 
no són decisives.

Francesc Torralba


