
 

Maria Magdalena 
Marc ha trobat, ja ben establerta a la tradició una llista de “dones de Jesús” encapçalada 
per Maria Magdalena (Mari,a h̀ Magdalhnh .). Aquest grup de dones el fa aparèixer en 
el moment de la crucifixió-mort (Mc 15, 40 = Mt 27, 56), de la sepultura (Mc 15, 47 = 
Mt 27, 61), i el matí de Pasqua, camí de la tomba buida (Mc 16, 1 = Mt  28, 1).  

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 

L’evangeli de Lluc, potser per evitar la repetició del nom de Maria Magdalena, parla en 
els punts paral·lels de “les dones” (ai` gunai/kej) (Lc 23,49; 23,55), especificant que són 
les que havien seguit Jesús des de Galilea (ai` sunakolouqou/sai auvtw/| avpo. th/j Gali-
lai,aj). Només, al concloure la narració de l’anada al sepulcre, especifica el nom 
d’aquestes dones, seguint més aviat la seva pròpia tradició, que manté també com a 
primera del grup a Maria Magdalena.  

Lc 8, 2 Lc 24, 10 
i algunes dones que havien estat 
curades d'esperits malignes i de 
malalties:  

 

Maria, l'anomenada Magdalena, 
de la qual havien sortit set di-
monis, 

Eren Maria Magdalena, 

Joana, la muller de Cuses, admi-
nistrador d'Herodes, 

Joana 

 i Maria,  
 mare de Jaume 

i Susanna  

Hem d’agrair a l’evangelista Lluc el que a contracor ens hagi conservat aquesta notícia 
sobre les dones que “seguien Jesús des de Galilea”. I dic a contracor perquè se sent 
obligat a relacionar- les amb “els esperits malignes” (avpo. pneuma,twn ponhrw/n)i, en el 
cas concret de Maria Magdalena, amb “els set dimonis” (daimo,nia e`pta.).. 

És cert que en l'evangeli de Lluc es mantenen ben diferenciades les tres dones: la 
pecadora de Lc 7, 37; Maria, la germana de Marta, de Lc 10, 39; i Maria Magda-
lena de Lc 8,2 i 24,10. Però, amb "els set dimonis", obria uns camins que condui-
rien a la basílica de Sant Climent de Roma, a on el divendres posterior a la festa 
de l'Exaltació de la Santa Creu (14 de setembre), molt possiblement de l'any 591, 
el papa Gregori el Gran, a la seva homilia XXXIII sobre l'evangeli de Lluc, iden-
tificava, en una mateixa dona, la pecadora de Lluc, la Maria de Betania de Jn 12, 
3 i a la Maria Magdalena de Lc 8,2. I en el seu sermó del dijous de la setmana de 
Pasqua sobre Jn 20, 11-18 (aparició de Jesús a Maria Magdalena), pronunciat a la 
basílica de Sant Joan Laterà, tornava a identificar-la amb la que "havia estat una 
pecadora pública" 


