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ANY DE LA FE 2012-13 

CATEQUESI – GRUPS DE FE 

FITXA IV - ANIMADOR 

 

El qual fou crucificat, mort i sepultat 

“No és el sofriment de Jesús el que ens salva,  

sinó l’amor amb que viu aquest sofriment” 
 

FINALITAT I CONTINGUTS 

- Acostar-se al significat de la mort de Jesús 

- Descobrir com la manera com Jesús afronta el sofriment i la mort és un 

referent per la nostra vida 

MATERIAL NECESSARI 

- Fotocòpies 

- Bíblia 

- Presentació en power point 

- Projector 

- Ordinador 

- Audio 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 

1) Per iniciar 

Com sempre, és important començar el nostre encontre comentant com ha 

anat la nostra vida, i també la nostra vida de fe des de que no ens havíem vist. Val la 

pena valorar totes les aportacions, i convidar a que amb molta de llibertat tots 

compartim el que ens impressiona de l’Evangeli i com aquest toca la nostra vida.  

Després, per tal d’iniciar el tema, començam veient una presentació de power 

point sobre la Passió de Jesús. Abans de veure-la, convidau a tots els membres a que 

es fixin en les imatges: n’hi ha de molt dures, i altres de molt tendres.  

És important que es creï un ambient de silenci. No serà gens difícil d’aconseguir 

perquè les imatges el reclamen. No frisseu a l’hora de passar les imatges.  

Després de veure-les convidau-los a compartir les imatges tendres que han 

vist...  
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2) Aprofundiment 

Et proposam aquestes pistes per tal que puguis plantejar uns punts molt 

profunds de reflexió davant la mort de Jesús. Part del text que tenim a continuació el 

trobam també a la fitxa a part. És important advertir als membres del grup que 

estam acostant-nos a quelcom molt profund de la vida de Jesús, un dels punts 

fonamentals de la nostra fe, i per tant del Credo, i per suposat uns dels aspectes que 

afecta més d’aprop la nostra vida.   

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. Aquesta 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: 

a) El seu rebuig davant qualsevol tipus de poder. 

b) La voluntat de dur endavant una tasca humanitzadora 
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c) L’atreviment i el coratge de mostrar un Déu diferent 

 

El sentit de la creu de Jesús 

 La interpretació del valor salvífic de la creu ha canviat al llarg dels segles. Per 
simplificar es pot dir que durant el primer mil·lenni de l’Església la interpretació anava 
de dalt a baix, per passar, en el segon mil·lenni a ser interpretada partint de baix: 

- en l’Església primitiva es veia l’esdeveniment de la creu com una iniciativa que 
partia de Déu: desitjava arribar a l’home per a salvar-lo;  

- en l’Edat Mitja s’inverteix el moviment. L’Església ja no viu tan preocupada pel 
que Déu fa a favor de la persona. La seva preocupació té un altre centre: saber 
què ha de fer l’home per retornar a l’amistat amb Déu. 

 Encara que el gir es produeix en l’Edat Mitjana, la seva propagació tingué lloc 
durant els temps moderns, interpretant la creu com a “pacte sacrificial”. Fixem-nos 
que es tracta d’una idea que evoca la figura d’un Déu venjatiu, el qual hauria exigit el 
sacrifici del Fill per perdonar la humanitat. 

 Arribats aquí, demanem-nos com s’ha d’entendre el concepte de sacrifici?  

Segons els evangelis, Jesús més que parlar de sacrifici, mostra que per ell el que 
sí és essencial és la manera de viure per a Déu i per el proïsme. Així doncs, es pot 
afirmar que Jesús, amb la seva manera de parlar i viure, ens diu quin ha de ser el 
sacrifici del cristià: donació a Déu i als altres.  

Així, per tant, quan ens trobem en el NT amb el terme sacrifici estam parlant de 
la manera de viure. La sang és símbol de la vida, que s’ha convertit en signe de 
l’existència. La mort de Jesús, per tant, no és un sacrifici ritual, per els nostres pecats, 
com si hagués estat castigat; sinó expressió de la seva donació personal i existencial, i 
l’expressió d’amor del Pare vers tota la humanitat.   

 Sant Agustí, en sa gran obra sobre la Trinitat, es pregunta: “¿Cal pensar que el 
Pare està irritat amb nosaltres però veient morir el seu Fill apaivaga la seva còlera 
contra nosaltres? No, -respon ell-, el Pare és el primer en estimar-nos”. 

 Per tant la mort de Jesús no és condició prèvia per l’amor de Déu vers 
nosaltres; és a dir, no és el preu que ha de pagar Jesús perquè Déu ens perdoni. 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”. 

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)...  

 Així, el misteri del sofriment queda il·luminat des del sofriment de Jesús, sabent 
que: 

1. El sofriment és i seguirà sent un mal. Només es pot combatre des de 
l’amor. 
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2. El sofriment és un problema que es planteja a la nostra llibertat i, en 
moltes d’ocasions, depèn de nosaltres que pugui ser transformat. 

3. Des de la Creu, Jesús, afrontant el sofriment, l’ha vençut i transformat. 
4. La convidada de Jesús a assolir la creu, dirigida als seus deixebles, no 

apunta tant al sofriment com al seguiment. 

 

Quin sentit té la Creu pel deixebles? 

 La Creu de Jesús és salvació pel cristià, i ho és a través d’un doble moviment 
interior: el de la bellesa de l’amor i entrega, i el de la seducció. Només la persona que 
es  deixa seduir per la bellesa de l’amor manifestat en l’entrega de Jesús fins a la creu, 
és capaç de canviar el seu cor. Aquest canvi, anomenat  conversió, és el que ens salva i 
ens converteix en deixebles de Jesús. 

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 deixebles 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.  

Com hem d’entendre aquesta condició? En la mateixa línia com hem entès el 
concepte de sacrifici. En el NT la creu ja no fa referència al suplici, sinó al sentit que 
Jesús dona a la seva vida i a la seva mort: la donació. En les cartes de Pau ens trobem 
amb una formulació mística de la creu de Jesús: (Gal 2,19-20; 6,17). 

 Amb un llenguatge més d’avui es podria dir que el seguiment de Jesús és una 
convidada a renunciar a les pròpies imatges, fruit de la nostra il·lusió; ja que només així 
serà possible com ell, un total despreniment d’un mateix per a viure per els altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER APROFUNDIR I DOCUMENTAR-TE:  

- CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (CEC), nn. 571-630 

- Compendi del CATECISME DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA (compendi), nn. 112-124 

- YOUCAT (Catecisme dels joves), nn. 94-103 

FOU CRUCIFICAT = el suplici més terrible i vergonyós que Roma aplicava als 

sediciosos i rebels politics.  

MORT = Jesús va morir realment, no en aparença com deien els docetes. Els 

evangelistes 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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3) Re-expressió 

a. Diàleg 

Et proposam algunes preguntes que ens poden ajudar al diàleg:  

- Què en penses de la frase del P. Congar: “No és el sofriment de Jesús el que 

ens salva, sinó l’amor amb que viu aquest sofriment”. 

- N’hi ha que fugen del sofriment; Jesús l’afronta... com?  

- 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 d’això? 

 

b. Pregària: Escolta de la Paraula: Lc 23, 33-56 

Per aquest moment de pregària seria bo, si es pot, que poguéssim situar-nos 
davant una Creu. Comencem fent una estona de silenci, preparant-nos per escoltar la 
Paraula de Déu... Teniu el text de la Passió a la Fitxa apart 
 

Després d’escoltar la Paraula restam uns moments en silenci, i els convidam a 

expressar alguna pregària al Senyor, després de tota aquesta sessió.  

Acabam amb la pregària del Parenostre. 

 

4) Per aprofundir més...  

Els oferim els texts de Francesc Torralba: Les situacions frontereres i La fiblada de 

dolor1: (Al full apart només en trobam un) 

 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 
superades. 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 
sofriment, 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 convincent. 

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. 

                                                           
1
 FRANCESC TORRALBA, Jesucrist 2.0. El cristianisme ara i aquí, Barcelona, Pòrtic, 2011, 293-299 
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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. 

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 entre 
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 creació, 
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, acomplexat, gelós de l’ésser humà. 

La vida comença amb una pèrdua evident: la de la seguretat discreta del si matern. El 
naixement 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 mesura 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 
afrontar 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 
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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 societat, 
adquireix la reputació que necessita. 

No es tracta de renunciar als projectes, d’aspirar a fer grans coses amb la pròpia vida. Cal 
saber, 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. 

LA FIBLADA DE DOLOR 

El sofriment és un crit que suplica consol. L’adéu és un esquinçament que cerca el 
restabliment. No nego el valor de la psicologia ni dels professionals que l’exerceixen per 
introduir consol i amansir les emocions que acompanyen una pèrdua, però em pregunto, molt 
sovint, què aporta el fet de creure. 

No ens sentim consolats si no rebem una resposta a la pregunta de per què?. Per què he de 
patir? Per què ha de patir el meu fill? Són preguntes, aquestes, que toquen la concepció de la 
vida, preguntes profundes que esperen resposta. 

Davant d’aquestes qüestions s’obre un ventall de respostes. Només cal estar atent per poder-
ne fer un inventari. Alguns diuen: és la tristesa originària de l’ésser humà, l’acompanya des del 
naixement. Altres es mantenen en una filosofia dels sentit comú: si les coses són així, cal fer de 
la necessitat virtut, treure’n el màxim partit i viure al dia. Altres estoics sense haver llegit 
Epictet van més lluny: la via és dura. Cal avesar-s’hi i resignar-s’hi. Hi ha en això una mena de 
noblesa que fa honor a l’home. Altres reprenen la filosofia de Cohèlet: hi ha un temps per 
plorar i un temps per riure, un temps per dir adéu i un temps per retrobar-se, un temps per 
abraçar-se i un temps per abstenir-se. Altres cerquen les respostes en les grans savieses de 
l’Extrem Orient: dolor i joia són aparences fugisseres del mateix no-res, núvols del cel i onades 
de la mar, passatgeres i, doncs, sense rellevància. Il·lusions de la ment. 

Quina resposta s’articula des de l’opció pel Crist? Jesús mateix va patir. Copso la resposta si em 
fixo atentament en la manera com Ell mateix va patir i va il·luminar el seu patiment. El 
patiment no és aliè a la seva existència. Davant del sofriment de l’altre, de la crida de dolor, el 
primer que s’imposa és l’escolta. Aquesta reacció és primordial i l’única digna de credibilitat. 

Ajudar algú no és, d’entrada, una qüestió teològica, sinó d’empatia. No es tracta de convèncer 
o d’instruir, sinó d’escoltar, de ser receptiu al seu clam, i d’entrar, en la mesura que pugui, en 
la seva pell. Només si s’escolta atentament, es pot ajudar l’altre en la seva profunditat. Les 
paraules benèvoles, però apressades, no porten cap consol; no guareixen el cor, s’acontenten 
a afalagar d’epidermis. 

L’únic camí possible és escoltar i intentar viure amb empatia. Cal donar al sofriment el dret de 
ciutadania, reconèixer-lo en la seva dignitat. Escoltar equival sovint a intentar desxifrar un 
jeroglífic: es perceben algunes lletres i signes, i cal reconstruir la frase sencera. O encara, és 
com un joc televisiu en què cada deu segons et donen una lletra suplementària per descobrir 
una paraula. La primera condició per poder ajudar és deixar passar temps i no jutjar o 
concloure prematurament, deixar que el dolor s’expressi. 

Després de l’escolta i de l’empatia, cal anar més lluny, cal mirar de comprendre. L’escolta és 
condició de la comprensió,però no la garanteix. Per què viure és dir contínuament adéu i per 
què és una cosa tan difícil? Alguns diuen: “ És el nostre destí! Així és la vida! És inútil cercar un 
més enllà!”. Altres, inspirats en les savieses de l’Extrem Orient, van més enllà de la simple 
constatació: “És possible defugir tot aquest sofriment, n’hi ha prou amb no aferrar-se a res. 
Sigueu tan lleugers com els núvols: no us fixeu en la vostra forma exterior”. 
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El tercer pas és la cura o guarició. El camí per guarir és llarg i el qui emprèn el viatge fa bé de 
portar un mapa per saber on es troba. Un primer imperatiu és acceptar que hi ha hagut una 
pèrdua, que ha estat realment així. 

Aquest és el camí que deriva de l’opció cristiana. El Crist interior és mestre, però també és 
metge, ve a guarir-nos les ferides del cor, a posar pau dins de l’ànima. Contra la fiblada de 
dolor, no s’hi va la resignació, tampoc la indiferència. S’imposa la necessitat d’escoltar i de 
guarir; de guarir amb aquesta Força interior que fa meravelles a través de nosaltres.  

 

Francesc Torralba 

 


