
 

LES DONES DE JESÚS 
Marc 15-16 Mateu 27-28 Lluc 23-24 Joan 19-20 

Al Calvari 

 
40 També hi havia  
 unes dones 
 
 que s’ho miraven de lluny estant 

 
55 Hi havia allà  
 moltes dones 
 
 que s’ho miraven de lluny estant 

49 Tots els seus coneguts 
 es mantenien a distància  
 i les dones 
 
 

 
25 Hi havia  
 
 
 vora la creu de Jesús 

 entre elles, 
 Maria Magdalena, 
 Maria, mare de Jaume el menor i de 

Josep 
 i Salomé 

56 entre elles hi havia  
 Maria Magdalena, 
 Maria, mare de Jaume i de Josep, 
 
 i la mare dels fills de Zebedeu 

 
Maria Magdalena, 
Joana 
i Maria, mare de Jaume 

 la seva mare 
 i la germana de la seva mare, 
 Maria, muller de Cleofàs, 
 i Maria Magdalena 

    
41 les quals quan ell era a Galilea 
 el seguien 
 i el servien 
 

55 les quals des de Galilea 
 havien seguit Jesús 
 per servir-lo 

que des de Galilea 
l’havien seguit 
 
s’ho miraven 

 

 N’hi havia també moltes d’altres 
 que havien pujat amb ell a Jerusalem 

   

A l’hora de l’enterro 
 

47 Maria Magdalena 
 i Maria la de Josep 

61 Hi havia allà  
 Maria Magdalena 
 i l’altra Maria  

 
55 Les dones 
 

 

   que havien vingut amb ell des de 
Galilea 

 

  assegudes davant del sepulcre  anaven al darrere per veure el sepul-
cre 

 

 observaven on el posaven   i com hi col·locaven el cos  

Les 3 dones de Mc/Mt 
Mc ha trobat ja establerta aquesta tradició: 

apareixen com les representants de la 
comunitat creient. 

? les tres dones tornen a aparèixer a la 
narració de la visita al sepulcre i en el 
mateix ordre 

? cal reconèixer aquí una tradició que 
unia la passió i la resurrecció de Jesús 
amb la tomba buida 

? és el primer cop que aquests noms 
apareixen a Mc/Mt: no passen d'un pur 
romanticisme els intents d'identificar-
les amb altres dones innominades que 
surten abans 

? els noms concorden suficientment 
com per a mostrar la intenció dels nar-
radors: establir  un lligam entre els tes-
timonis de la mort, de la sepultura i de 
la visita al sepulcre 



 

Anada al sepulcre  
01 Acabat el descans del dissabte 
 Maria Magdalena 
 Maria, la de Jaume, 
 i Salomé 
 compraren perfums par anar a em-

balsamar-lo 

   

 

02 El primer dia de la setmana 
 de bon matí, 
 tot just a la sortida del sol 

01 Passat el dissabte, 
 el primer dia de la setmana,  
 
 quan clarejava, 

 
01 El primer dia de la setmana, 
 molt de matí, 

 
01 El primer dia de la setmana 
 de matinada, 
 quan encara era fosc 

    
  Maria Magdalena 

 i l’altra Maria  
  Maria Magdalena 

 van anar al sepulcre  van anar a veure el sepulcre  van anar al sepulcre  va anar al sepulcre 
    
   portant els perfums que havien pre-

parat 
 

    
  10 Eren 

 Maria Magdalena, 
 Joana 
 i Maria, la de Jaume 

 

   També les altres que havien anat 
amb elles…  

 

 

 

 

 

Les dones de Galilea 

Després d’això Jesús anava per 
cada vila i per cada poble pr e -
dicant i anunciant la bona nova 
del Regne de Déu. 
L’acompanyaven els Dotze i 
algunes dones que havien estat 
curades d’espe rits malignes i 
de malalties: Maria, 
l’anomenada Magdalena, de la 
qual havien sortit set dimonis; 
Joana, la muller de Cuses, ad-
ministrador d’Herodes; Susan-
na i moltes altres, que els pro-
veïen amb els seus béns. (Lc 8, 
1- 3) 

Les tres llistes de Mc 
15,40 15,47 16,1 

Maria Magdalena Maria Magdalena Maria Magdalena, 
i Maria, 
 la mare de Jaume el 

menor i de Josep
  

i Maria,  
 mare de Josep 

Maria,  
 mare de Jaume 

i Salomé  i Salomé 

Pau diu (1Cor 9,1ss) que "dones cristianes" acompanyaven els líders apostòlics ("els altres apòstols, els germans del Senyor i Ce-
fes"). Era un costum nou? 
Una cuidadosa lectura dels sinòptics suggereix que aquest costum ja s'havia iniciat durant la vida de Jesús. Aquests textos, general-
ment ignorats per l'església, demostra que el grup de deixebles de Jesús anava acompanyat per un grup de dones, a Galilea com a 
Judea. I aquests textos arriben a afirmar que aquestes dones mantenien els deixebles i Jesús amb els seus béns. És una pràctica sense 
paral·lel a la història de l'època: Jesús canvia conscientment el costum ordinari al no excloure les dones i al permetre que les dones el 
poguessin seguir. Això va haver de suscitar un gran enrenou. Marció afirma que aquests fets foren adduïts en el procés de Jesús, com 
part de l'acusació. 
I no podem deixar d'observar la preeminència atorgada a una dona nomenada Maria Magdalena. Alguns autors observen que, si es 
tenen en compten les normes que regulaven el comportaven de les dones a la societat jueva del segle I, un grup de dones que acom-
panyés a un grup masculí de deixebles havia d'estar format o per familiars (esposes, mares, germanes…) o per prostitutes. Quin era 
aleshores el paper de Maria Magdalena? Si a cada passatge evangèlic té una posició de prioritat, indica això que estava relacionada 
d'una manera especial amb Jesús de Natzaret, el protagonista? 


