
JORNADA DE FORMACIÓ CONFER 

10 – 12 – 11 

Son Roca 

TEMA: L’EVANGELI DE MARC; FORMA I CONTINGUT 

 

- Objectiu: Marc, una obra literària antiga. Llegir l’evangeli de Marc com un 

programa d’aprofundiment en la fe cristiana. 

1.  Part: Formació, forma literària i contingut del segon evangeli  

1.1: Formació i forma literària de Marc 

1.1.1: Per què fou escrit l’evangeli de Marc. 

 - de Jesús als evangelis 

 - les tradicions anteriors a Marc 

 - comunitat i evangeli: la relació que es dona entre ambdós 

 - per què en un moment es sent la necessitat d’escriure un evangeli. 

1.1.2: Com s’escrivien els llibres en temps de Marc 

 - qui és Marc: un cristià expert en la fe; versat en l’art d’escriure, que no 

domina el grec literari del temps 

 - com s’escrivien els lilbres en temps de Marc: 

  - els tres moments de la retòrica clàssica: inventio (idea – clau); 

dispositio (estructura); eloqutio (text) 

  - els gènere literari evangeli: la fe que es pot contar i narrar 

  - les tècniques de que disposava un autor del temps de Marc. 

1.1.3: La producció literària de Marc: el segon evangeli 

- La idea clau de Marc: 1,1: “Principi de la Bona Nova de Jesús Messies,. 

Fill de Déu”.  

- L’estructura que Marc imposa al seu relat 

 - criteri geogràfic 

 - criteris literaris al servici del contingut que vol exposar 

 - projecte pedagògic de Marc 

 2.      El contingut de l’evangeli de Marc: línies transversals i de fons 

 2.1: L’objectiu que Marc es proposa: fonamentar la voluntat de seguiment 

en un temps de persecució violenta contra la seva comunitat 

 2.2: Els moments clau d’aquests projecte: 

 - la inclusió 1,1 -> 8,29 – 15,39 com a eix conductor del contingut 

- el número tres (tres parts, coincidents amb el criteri geogràfic; precedides d’un 

pròleg orientador del conjunt: 1,2-13; cada part, composta er tres seccions) 

 - la primera part (1,14-8,26), destinada a exposar quina casta de Messies és Jesús 

i de quin Déu és el Messies. 

 - la segona part (8,27-10,52), destinada a exposar el contingut del Seguiment 

(condicions; relació comunitat – Seguiment; relació patiment – Seguiment) 

 - la tercera part (11,1-15,45, destinada a treure les  consequencies de l’anterior 

per tal de poder veure en la passió i mort de Jesús la condició de la Resurrecció 

 - l’epíleg (16,1-8), destinat a explicar el significat de la Resurrecció per a uns 

destinataris que ja hi creuen.  



 


