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Després d’haver presentat els temes introductoris de l’evangeli de Marc (autor,
data de composició, estructura…), ens proposem ara presentar el contingut de la
primera part de l’evangeli. Els inicis de l’evangeli (1,1-13) L’evangelista inicia la
seva narració amb els mots: “Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu”
(1,1), i és que la [...]
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grup homogeni:
Escena 1: el perdó dels pecats (2,1-12)
Escena 2: les relacions amb els publicans i pecadors (2,13-17)
Escena 3: el dejuni (2,18-22),
Escena 4 i escena 5: el treball en dissabte (2,23-26; 3,1-6).
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enviar-los a predicar, amb poder de treure dimonis” (v. 14-15).
A la tercera (v. 20-30) i a la quarta (v. 31-35) hi trobem dues controvèrsies amb els mestres
de la Llei i amb els seus parents, contra els quals Jesús s’ha de justiﬁcar. D’una banda, els
escribes de Jerusalem el consideren posseït per Beelzebul, d’altra banda els seus familiars
consideren que ha perdut el seny.
Jesús va apareixent com a signe de contradicció per als homes (venerat per uns, criticat pels
altres), però, per als esperits malignes, Jesús apareix com el Fill de Déu que ve a expulsar-los
d’aquest món.

Les paràboles del Regne (4,1-34)
En aquest capítol se’ns presenta un recull de dites i narracions parabòliques, un recurs força
usat per Jesús a l’hora d’anunciar i de revelar el misteri del Regne que ell fa present.
Hi descobrim dues parts:
La primera part (v. 3-20) s’elabora al voltant de la paràbola del sembrador, primer tenim
l’enunciat de la paràbola (v. 3-9) i després l’explicació al·legòrica del seu signiﬁcat (v. 13-20).
Enmig trobem uns versets enigmàtics sobre la ﬁnalitat de l’ensenyament en paràboles (v.
10-12) on Jesús alliçona els seus deixebles sobre la ﬁnalitat del llenguatge parabòlic, que és
comprensible per ells, però enigmàtic per als qui no s’adhereixen a Jesús. Nosaltres també ho
experimentem. El missatge de l’evangeli resulta entenedor i atractiu per a uns i fosc o
indiferent per a d’altres. La paràbola del sembrador ens vol fer veure que Déu vol actuar en
nosaltres, però respectant la nostra llibertat.
La segona part (v. 21-32) presenta quatre paràboles més: la llàntia que ha d’il·luminar, la
mesura amb què hem de mesurar, la llavor que creix sola i el gra de mostassa. Són paràboles
que volen provocar compromís i conﬁança; compromís per a il·luminar els altres i per a ser
generós amb ells, conﬁança de saber que el Regne va creixent, sense que sapiguem com,
per l’acció de Déu, ﬁns a esdevenir un gran arbre capaç d’aixoplugar els ocells. El Regne
posseeix un vigor extraordinari per a transformar les persones i construir-se en el món.
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Un seguit de miracles de Jesús (4,35-5,43)
Jesús continua al llac de Galilea (4,35; 5,1-21), al voltant del qual s’esdevenen els quatre
miracles que l’evangelista ens refereix: la tempestat calmada (4,35-41), la guarició de
l’endimoniat (5,1-20), la guarició de la dona amb pèrdues de sang i la resurrecció de la ﬁlla
de Jaire (5,21-43).
No és la primera vegada que a l’evangeli trobem relats de miracles, però ara l’autor s’hi
estén més: la narració es magniﬁca i s’omple de detalls narratius, que contrasta amb la
senzillesa dels anteriors.
La narració dels dos darrers miracles: la dona amb pèrdues de sang i la resurrecció de la ﬁlla
de Jaire la trobem combinada de tal manera que no ens és possible dividir el text d’ambdós.
La guarició de la dona ens resulta estranya per la manera com s’esdevé: no és la dona la que
demana ser guarida per Jesús, sinó que moguda per una fe gairebé màgica, pròpia de la
religiositat popular de tots dels temps, s’acosta a tocar els vestits de Jesús. L’evangelista
afegeix que una força va sortir de Jesús i va guarir sobtadament la dona. Jesús es mostra
obert a acollir qualsevol persona, sigui quin sigui el seu nivell de fe.

Viatges de Jesús (6,1-8,26)
Jesús deixa la riba del llac per anar a altres contrades; la pujada a Natzaret serà el seu primer
desplaçament. Jesús arribarà ﬁns a la regió fenícia de Tir i de Sidó (7,24-30).
El contingut d’aquesta secció és molt variat: ens presenta relats de miracles, controvèrsies
amb els seus detractors, principalment els fariseus i els mestres de la Llei, i també perícopes
de caire didàctic.
Sembla que tota la secció estigui emmarcada pels dos relats de la multiplicació de pans
(6,34-44 i 8,1-10). Entremig, a la conversa entre Jesús i els seus deixebles, apareix el tema
de l’aliment o del pa (6,31.52; 7,2.5.27-28; 8,14-21). Això fa que aquesta secció sigui titulada
la secció dels pans. Jesús, com a nou Moisès, se’ns presenta com aquell que nodreix els seus
seguidors amb el pa material i el pa de la seva paraula. Això provoca el seguiment interessat
d’uns, la incomprensió dels deixebles i les crítiques dels fariseus i mestres de la Llei. I
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mentrestant, Jesús és capaç de guarir les deﬁciències humanes: la sordesa, la mudesa i la
ceguesa; les del cos i també les de l’esperit.
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