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Aquest Advent, endinsa’t en l’Evangeli de Marc
Descobreix una introducció a aquest llibre del Nou Testament per poder llegir-ne
cada dia un capítol i així ens podem preparar millor per rebre el Nadal
03 desembre, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

L’Evangeli de sant Marc és un escrit d’estil narratiu que presenta la ﬁgura de Jesús de
Natzaret, però no com una mera biograﬁa, sinó que l’objectiu és proclamar la fe de la
comunitat en Crist mort i ressuscitat. Per això, els episodis solen estar relatats de manera
general. Jesús no és descrit en profunditat. Els esdeveniments són narrats de manera
esquemàtica i no hi ha referències a la infantesa de Crist.
L’autor podria ser Joan Marc, més conegut com Marc. Va néixer a Jerusalem i va evangelitzar
activament els primers temps del cristianisme. Marc és citat en el llibre dels Fets dels
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Apòstols (Ac 12,12.25; 15,37.39), la tradició cristiana primitiva el relaciona amb l’apòstol Pere
(1Pe 5,13) i és esmentat també en els escrits paulins (Col 4,10; 2Tm 4,11; Flm 24).
Segons l’opinió tradicional, l’evangelista Marc hauria escrit a Roma l’evangeli que porta el
seu nom. La data de redacció se situaria pels volts de l’any 70 dC, encara que alguns, també
amb bones raons, opten per una data anterior. El relat de Marc s’adreçava originàriament a
cristians o a futurs cristians d’origen pagà.

Estructura
Durant molt de temps es va pensar que no calia buscar en l’evangeli de Marc una
estructuració lògica, sinó que els diversos materials estaven reunits de manera més o menys
casual, sense gaire ordre. Però en temps recents molts autors han descobert una notable
coherència interna en l’obra de Marc i han estat proposades diverses estructures.
Veiem que la primera frase de l’evangeli (1,1), anomenada «títol», resumeix tot el contingut:
la bona nova de Jesús, el Messies, el Fill de Déu. El tema dominant és la persona de Jesús i la
seva activitat, que es desplega bàsicament en dues grans àrees geogràﬁques: Galilea i
Jerusalem.
En la primera part, després de fer-se batejar per Joan, Jesús torna a Galilea i comença a
anunciar-hi la bona nova de Déu (1,14). El període de Galilea està format per tres seccions
(1,14-3,6; 3,7-6,6a; 6,6b-8,26). Cadascuna d’aquestes seccions alterna, de manera regular,
un resum de l’activitat de Jesús (1,14-15; 3,7-12; 6,6b), una escena referida als deixebles
(1,16-20; 3,13-19; 6,7-13), diversos episodis relacionats amb ensenyaments i actuacions de
Jesús (1,21-3,5; 3,20-5,43; 6,14-8,13) i la presència d’actituds o bé contràries a Jesús -per
part dels adversaris, de la gent del seu poble i de familiars seus (3,6; 6,1-6a)- o bé mancades
de comprensió -per part dels deixebles (8,14-21). Al centre de l’evangeli, hi ha la confessió
de Cesarea de Filip (8,27-30), en la qual Pere reconeix Jesús com a Messies.
La segona gran etapa del ministeri de Jesús, tal com Marc la presenta, es desenvolupa en el
camí cap a o -per h㙔搠‰⸱㤳⁔挠嬨u㠠䉔‴潤儻⠀
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(8,31; 9,31; 10,32-34) quin és el seu camí com a Fill de l’home (com és anomenat el Messies
en el llibre de Daniel). Davant la diﬁcultat dels deixebles per a comprendre el camí de Jesús
(8,32-33; 9,32-34; 10,35-37), ell continua oferint-los el seu ensenyament (8,34-38; 9,35-50;
10,38-45). La segona secció té lloc a Jerusalem mateix (11,1-13,37), on Jesús duu a terme el
seu ministeri mitjançant algunes actuacions al temple (11,11.15-19) i amb ensenyaments
diversos (11,27-13,37). Finalment, l’evangeli arriba al seu punt culminant en el relat de la
passió (14-15) i l’anunci de la resurrecció (16,1-8).
La primera redacció de l’evangeli de Marc acabava de manera sobtada en el verset 8 del
capítol 16: «Elles sortiren del sepulcre i va fugir plenes d’esglai i tremoloses. I no digueren
res a ningú, perquè tenien por». Hi segueixen uns quants versets (16,9-20) que contenen
relats d’aparicions de Jesús. Aquest apèndix, inspirat en els evangelis de Lluc i de Joan, va ser
escrit, probablement, en el primer terç del s. II d.C. El ﬁnal original de l’evangeli (16,8), és
obert a la resposta activa dels lectors. Hi ha un clar missatge de l’àngel («Vosaltres busqueu
Jesús de Natzaret, el cruciﬁcat: ha ressuscitat, no és aquí», 16,6), que conté una invitació als
deixebles a reunir-se amb Jesús a Galilea, on ell ara els espera («allà el veureu, tal com us va
dir», 16,7). Allà, enfortits amb la llum de la resurrecció, seguiran de nou el Senyor.
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