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La història es desenvolupa des del punt de
vista del qui serà l’encarregat d’investigar la

desaparició del cos del Ressuscitat, un soldat
romà anomenat Clavius, que, per ordre de

Ponç Pilat, s’embarcarà en la recerca del
cadàver de Jesús de Natzaret. Un cas amb el

qual volen acabar com més aviat millor els
membres del Sanedrí i Pilat, per tancar

qualsevol rumor sobre una possible resurrec-
ció, o bé sobre l’arribada del Messies esperat.

Clavius, devot de Mart, el déu de la guerra,
viurà tot el procés, des de la mort de Jesús

fins a la desaparició del cos, el qual haurà de
buscar a partir d’un interrogatori als deixebles
i als seus seguidors, com Maria Magdalena. A

poc a poc, el protagonista descobrirà el misteri
pasqual, mitjançant la trobada amb el

«Ressuscitat», i així arribarà a la resolució del
cas, que el portarà a una resolució del seu

propi camí.
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Buscant respostes

Clavius busca incansablement res-
postes a l’interrogant: On és el cos

de Jesús? Qui se l’ha endut? Per això
interroga els soldats, que segueixen ex-
plicant la versió “oficial” del Sanedrí,
però també interroga Josep d’Arimatea,
propietari de la tomba, i alguns deixe-
bles de Jesús, que asseguren que ha
ressuscitat i que no tenen por de la mort
ni de les tortures. Però Clavius segueix
convençut de la versió oficial. Creu que
els seguidors de Jesús “han profanat una
tomba i han robat un cadàver per propa-
gar una mentida que amenaça Roma i
els sanedrins”.

DIALOGUEM: Per què creus que els
ensenyaments i la resurrecció de
Jesús podrien amenaçar Roma i el
Sanedrí?
Si tu fossis Clavius, a qui
t’agradaria interrogar? Per què?

Maria Magdalena va ser una de les dones
que van dir que havien vist el Ressuscitat
i van propagar la notícia als deixebles.

LUCIUS: A aquest amic li han explicat
que la veu va anar a càrrec de dues
dones. Van anar a la tomba de mati-
nada i se la van trobar buida, i més
tard van veure Jesús en el camí amb
vida.

Com diu Lucius, no només va ser Maria
Magdalena la qui es va trobar amb la

tomba buida i amb el Ressuscitat,
sinó diverses dones.

CONSULTA LA BÍBLIA:
Mt 28,1-10; Mc 16,1-11;

Lc 24,1-12; Jn 20,1-18.
Qui van ser?

T’has fixat que falta una de

les dones que van presenciar la
crucifixió? Qui?
Com van reaccionar els deixebles
davant la notícia?
Per què no es van esperar un dia
i no van anar-hi l’endemà?

Les dones
deixebles de Jesús van
vetllar aquella nit, al
costat de la mare.
No van romandre
presoneres de la
por i del dolor,
sinó que van
sortir amb les
primeres llums de l’alba amb
el cor ungit d’amor. Van sortir i van
trobar la tomba oberta.

JOC DE ROL: QUI HA ROBAT EL
COS DE JESÚS?

Trieu un dels testimonis o
personatges clau de la mort i
resurrecció i prepareu per equips
arguments per a una simulació
d'un judici a Josep d’Arimatea,
acusat de facilitar als apòstols el
robatori del cos de Jesús.
Recorda que el soldat que va
vigilar la tomba ha estat subornat
pel Gran Sacerdot perquè digui
que els deixebles van robar el
cos:

Ponç Pilat • Soldat que va clavar la
llança • Soldat que va vigilar la tomba
• Josep d’Arimatea • Fariseu present en
la crucifixió (grup que insultava Jesús)
• Maria, mare de Jesús • Maria
Magdalena • Maria, mare de Jaume
• Pere • Joan, testimoni també de la
crucifixió • Gran Sacerdot • Tomàs

Papa Francesc, Homilia de la Vetlla Pasqual, 4 d’abril de
2015



Els deixebles són la clau, si
els trobem, el trobem a ell

Ja ho havia dit Pilat: “Els deixebles són la clau,
si els trobem, el trobem a ell”. Clavius vol
esbrinar on amaguen el cadàver de Jesús i
aconsegueix trobar Bartomeu, al qual interro-
ga:

CLAVIUS: Què esperes guanyar propagant fan-
tasies?

BARTOMEU: El vaig veure amb els meus propis
ulls, tribú, vaig caminar amb ell. Em va parlar
a mi. És increïble però és cert
CLAVIUS: Doncs invoca’l ara mateix o mostra-
me’n el cos, que haurà mudat com una pell de
serp.
BARTOMEU: Déu no acudeix corrent a la
meva crida.
CLAVIUS: I què significa aquest renaixe-
ment?
BARTOMEU: La vida eterna per a tothom,
per a tots els qui creuen.
CLAVIUS: Quina eina de reclutament feu
servir? Quants sou?
BARTOMEU: Som pocs encara i la nostra
única arma és l’amor, però això ho canvia
tot.
CLAVIUS: Quines són les vostres inten-
cions?
BARTOMEU: Per què el temeu tant? Aquest
imperi no significa res per a ell. Doneu al
Cèsar el que és del Cèsar, això és el que ens
ha ensenyat.

Quin és l’ensenyament fonamental de
Jesús per a Bartomeu?
Quina és en realitat la frase
completa de Jesús amb relació al
Cèsar: “Doneu al Cèsar el que és
del Cèsar i...”? En quin context la
va dir? Què és el que volia dir
Jesús? (Mc 12,13-17)
Per què creus que Clavius el deixa
marxar lliurement?

PER SABER-NE MÉS: Bartomeu és
un dels dotze apòstols i apareix

sempre al costat de Felip. No obstant
això, el seu nom només apareix en
tres dels quatre Evangelis.

INVESTIGA: Quins són?
Amb quin un altre nom apareix en el
quart Evangeli?
Segons la tradició, on va anar a
predicar Bartomeu després de
l'ascensió de Jesús? Com va morir?

INVESTIGA: Segurament ja saps
que Jesús també se li va

aparèixer cap a Pau de Tars, quan
anava de camí a Damasc per
perseguir els cristians que s’hi
ocultaven. Quina aparició als
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deixebles relata Pau de Tars que no es
troba en els Evangelis? (1Co 15,3-6).

Hi ha proves de la Resurrecció de Jesús? No hi
ha proves de la seva Resurrecció en el sentit de
les ciències positives. Però, com a fet històric i
transcendent alhora, va donar lloc a testimoniat-
ges individuals i col·lectius molt poderosos, per
part d’un gran nombre de testimonis dels esdeve-
niments de Jerusalem.
El testimoniatge escrit més antic de la Resurrec-
ció és una carta que va escriure sant Pau als
Corintis aproximadament vint anys després de la
mort de Crist: «Perquè jo us vaig transmetre en
primer lloc el que també jo vaig rebre: que Crist
va morir pels nostres pecats segons les Escriptu-
res; i que va ser soterrat i que va ressuscitar al
tercer dia, segons les Escriptures; i que es va
aparèixer a Cefes i més tard als Dotze; després es
va aparèixer a més de cinc-cents germans junts,
la majoria dels quals viu encara, uns altres han
mort» (1Co 15,3-6)

La trobada amb el Ressuscitat

Com troba Clavius els deixebles de
Jesús? Quina és la seva reacció en
descobrir Jesús entre ells?

Quin deixeble descobreix Jesús
ressuscitat alhora que Clavius? Què li
ensenya Jesús? Per què li demana
perdó?

Quan Jesús desapareix tots s’adrecen a Pere, sense
saber què fer.

PERE: Ha dit: «Estigueu-vos a Jerusalem fins que
rebeu l’Esperit».

MARIA MAGDALENA: Galilea, quan es va apa-
rèixer en el camí Jesús va dir: «Digues als meus
germans que vagin a Galilea i em veuran».

Es queden a Jerusalem o marxen a
Galilea? Quan tornen a Jerusalem i què
passa llavors?

CLAVIUS: No em busqueu, no seguiu el meu
rastre. No perseguiu ningú per mi. He vist dues
coses que són irreconciliables. Un home mort
sense cap mena de dubte. I aquest mateix
home viu una altra vegada. Perseguiré el
Natzarè, per desentranyar la veritat.

TREBALL COOPERATIU: En grups de
quatre, llegiu els capítols de les

aparicions del Ressuscitat als deixebles i
exposeu als altres un testimoniatge que
trobeu molt similar en tots els Evangelis o
en els tres sinòptics i un altre en el qual
trobeu diferències importants o fins i tot
que només aparegui en un Evangeli. Mt
28; Mc 16; Lc 24; Jn 20-21. Es pot llegir
també 1Cor 15,3-9.

XIII Setmana de Cinema Espiritual • Més aviat DIGUES Creació • XIII Setmana de Cinema Espiritual • Més aviat DIGUES Creació • XIII Setmana de Cinema Espiritual •



Per què va reconèixer Pere a Jesús?
Què li pregunta Jesús a Pere tres
vegades? Per què tres vegades?
Què li encarrega a Pere?

Clavius segueix “assedegat” d’informació i per
això li pregunta a Bartomeu: Sabies que ressus-
citaria?

BARTOMEU: Va dir que ho faria. Si t’he de ser
sincer, ho dubtàvem.

CLAVIUS: I què us va fer seguir-lo?

Davant la curació del leprós, Bartomeu li
respon “per això”.

DIALOGUEM: Per què creus
que els deixebles van

seguir Jesús? Creus que va
ser només pels miracles que
feia o hi havia també altres
raons?

Imagina’t el dubte
dels qui no han
vist

Clavius segueix tenint moltes
preguntes, encara li costa creure
i li confessa a Jesús els seus
dubtes, li fa por equivocar-se, tot
i que ha vist la resurrecció amb
els seus propis ulls.

JESÚS: Ho has vist amb els teus
propis ulls i encara dubtes,
imagina’t el dubte d’aquells que
mai ho han vist. Això és al que
s’enfronten.

En l’Evangeli de Joan, Tomàs és
l’apòstol que no hi era present el
primer cop que els altres van veure
Jesús ressuscitat i no s’ho podia
creure. Quan Tomàs creu per fi, des-
prés d’haver-lo vist i “ficar el dit” al
costat i en les ferides de la crucifixió,
Jesús li diu: “Creus perquè m’has vist?
Feliços els qui creuran sense haver vist!”
(Jn 20,24-29).

DIALOGUEM: Penses que és difícil
creure en la resurrecció de Jesús i en
la vida eterna? Per què?

Però Clavius s’adona que Jesús és algú real-
ment especial quan li revela els seus veritables
anhels.

JESÚS: Què és el que busques, Clavius? ¿Certe-
sa, pau..., un dia sense mort?

És Jesús el qui dóna la pau, és el camí, la
veritat i la vida. És el que anhela... un dia
sense mort.
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Es pot ser cristià sense creure en la Resurrecció
de Crist? No. “Si Crist no ha ressuscitat, és vana
la nostra predicació i és vana també la vostra fe”
(1Co 15,14).

L’amor ha derrotat
l’odi, la vida ha vençut la
mort, la llum ha dissipat la
foscor.

Camí a Galilea

En el camí, Clavius va coneixent més coses sobre
Jesús i els seus deixebles, tot i que Pere no té totes
les respostes.

CLAVIUS: Fill de Déu? T’ho creus?
PERE: Després d’això, sí.
CLAVIUS: Ressuscita, menja, dorm i després

desapareix.
PERE: Té un cos, el mateix que el Senyor dóna a

tots els homes. Així és com ha arribat a
nosaltres. No tinc totes les respostes, nosaltres
també estem confusos.

CLAVIUS: Per què no es mostra davant de to-
thom? O se’l pot matar una altra vegada?

PERE: Tant de bo ho sabés, però no ho sé. Les
respostes són a Galilea. Som seguidors, el
seguim per esbrinar-ho.

DIALOGUEM: Què descobreix Clavius
sobre Jesús a Galilea? T’has fixat en

la pregària que resen en el camí els
deixebles?

En el camí Clavius va coneixent els apòstols, els
deixebles més propers de Jesús, als quals va enviar
a anunciar el Regne de Déu i a guarir els malalts
(Mt 10, 1-10).

Com es diuen els apòstols?
Sobre quins sabem que eren germans?
Qui era cobrador d’impostos?
Quin va ser el primer apòstol a morir i
quin va ser l’últim?
Quins apòstols van ser també
evangelistes?

Al mar de Galilea o llac de Tiberíades els
apòstols van a pescar i és allí quan tornen a
trobar Jesús.

Per què Pere volia anar al mar de
Galilea?
Recordes algun miracle que fes Jesús al
mar de Galilea?
Què els indica des de la riba?
Què va passar?

Papa Francesc, Benedicció Urbi et Orbi
5 d’abril de 2015



Benvolguts amics, els pregun-
to: Volen per a les seves vides aquest
vertigen alienant o volen sentir
aquesta força que els faci sentir-
se vius, plens? Vertigen alienant
o força de la gràcia? –«Què
volen: vertigen alienant o força
de plenitud?».
–«Força de plenitud». –«No se
sent bé». –«Força de plenitud». Per ser plens, per
tenir vida renovada, hi ha una resposta; hi ha una
resposta que no es ven ni es compra, una resposta
que no és una cosa, que no és un objecte, és una
persona, es diu Jesucrist. Els pregunto: Jesucrist, es
pot comprar? –«No». Jesucrist, es ven a les boti-
ques? –«No». Jesucrist és un do, un regal del Pare,
el do del nostre Pare. –Qui és Jesucrist? Tots: –
«Jesucrist és un do». Tots: –«És un do». –És el regal
del Pare.

L’ascensió i l’enviament... a una
missió

JESÚS: Germans, me’n vaig a preparar un lloc per a
vosaltres. Marxeu, recorreu el món i prediqueu
l’Evangeli a tots els pobles. Sereu els meus testimonis
a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins als confins
del món. I sapigueu que seré amb vosaltres sempre.

Jesús s’acomiada dels seus deixebles a
Galilea i els envia arreu del món amb una
missió. Quina és?

INVESTIGA: Quants dies va estar Jesús amb
els seus deixebles abans de l’ascensió?

Per què van tornar a Jerusalem abans de
començar la seva missió?
Com va morir Pere, quan i on?

Papa Francesc, Audiència del dimecres de l’octava
de Pasqua (23 d’abril de 2014)

Papa Francesc, XXXI Jornada Mundial de la Joventut a Polònia, Discurs
d’acolliment dels joves, 28 de juliol de 2016

DEIXEBLE: No es tracta només de la vida eterna, sinó de
com vivim la vida, amb l’espasa o amb l’amor, i això et
canvia.

DIALOGUEM: Com li ha canviat la vida a
Clavius la trobada amb el Ressuscitat? Què

creus que farà a partir de llavors?

El cristianisme es va propagar ràpidament a l’Imperi romà,
sobretot a les ciutats, malgrat les persecucions dels primers
tres segles. Durant el segle IV es va instaurar la llibertat
religiosa per als cristians, gràcies a l’Edicte de Milà (313) i
al suport de l’emperador Constantí.

Crist ressuscitat ja no mor, sinó
que és viu i actiu en l’Església i en el
món.

Guies elaborades per Setmana de Cinema Espiritual.

ORGANITZEN: Delegacions de Joventut de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tarragona, Girona, Lleida, Solsona,
Urgell, Mallorca i Menorca.
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