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Capella Scrovegni (Pàdua) 
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VIDA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA 

LA PROMESA DIVINA: L’ANUNCI A ANNA 

Protoevangeli de Sant Jaume el Major, IV, 1-2 

I vet aquí que un àngel de el Senyor va aparèixer, i li va dir: Anna, Anna, el Senyor ha 
escoltat i ha atès la teva súplica. Concebràs, i pariràs, i es parlarà de la teva progenitura en 
tota la terra. I Anna va dir: Tan cert com el Senyor, el meu Déu, viu, si jo dono a llum un 
fill, sigui home, sigui femella, el portaré com ofrena a el Senyor, el meu Déu, i romandrà al 
seu servei tots els dies de la seva vida.  

I vet aquí que dos missatgers van arribar a ella, dient-li: Joaquim teu marit ve a tu amb els 
seus ramats. Perquè un àngel del Senyor ha baixat fins a ell, dient-li: Joaquim, Joaquim, el 
Senyor ha sentit i acceptat la teva petició. Surt d'aquí, que la teva dona Anna concebrà al 
seu si.  

 

SANT JOAQUIM ES RETIRA ENTRE ELS PASTORS 

Protoevangeli de Sant Jaume el Major, IV, 1-2 

Joaquim va sortir, i va cridar als seus pastors, dient: Porteu-me deu xais sense màcula, i 
seran per al Senyor, el meu Déu; i dotze vedells, i seran per als sacerdots i per al Consell 
dels Ancians; i cent cabrits, i seran per als pobres de la vila. 

I vet aquí que Joaquim va arribar amb els seus ramats, i Anna, que l'esperava a la porta de 
casa seva, el va veure venir, i, corrent cap a ell, li va posar els braços a coll, dient: Ara conec 
que el Senyor, el meu Déu, m'ha omplert de benediccions; perquè era vídua, i ja no ho sóc; 
estava sense fill, i vaig a concebre a un en les entranyes. I Joaquim va guardar repòs a casa 
seva aquell primer dia. 
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VIDA DE LA VERGE 

PRESENTACIÓ DE MARIA AL TEMPLE 

Protoevangeli de Sant Jaume el Major, VII, 1-3 

I els mesos es succeïen per a la nena. I, quan va arribar a l'edat de dos anys, Joaquim va dir: 
Portem-la a el temple del Senyor, per complir la promesa que li hem fet, no sigui que ens la 
reclami, i rebutgi la nostra ofrena. I Anna va respondre: Esperem al tercer any, a fi que la 
nena no ens trobi a faltar. I Joaquim va contestar: Esperem. 

I, quan la nena va arribar a l'edat de tres anys, Joaquim va dir: Crideu a les filles dels 
hebreus que estiguin sense màcula, i que prengui cadascú un llum, i que aquests llums 
s'encenguin, perquè la nena no torni enrere, i perquè el seu cor no es fixi en res que estigui 
fora del temple de el Senyor. I elles van fer el que se'ls manava, fins al moment en que van 
pujar a el temple del Senyor. I el Gran Sacerdot va rebre la nena, i, abraçant-la, la va beneir, 
i va exclamar: El Senyor ha glorificat el teu nom en totes les generacions. I en tu, fins a 
l'últim dia, el Senyor farà veure la redempció per Ell concedida als fills d'Israel. 

I va fer seure a la nena a la tercera graderia de l'altar, i el Senyor va enviar la seva gràcia 
sobre ella, i ella va dansar sobre els seus peus i tota la casa d'Israel la va estimar. 

 

LA VISITACIÓ 

Protoevangeli de Sant Jaume el Major, XII, 1-3 

I va seguir treballant en la porpra i en l’escarlata, i, acabada la seva tasca, la va portar al 
Gran Sacerdot. I aquest la va beneir, i va exclamar: Maria, el Senyor Déu ha glorificat el teu 
nom, i seràs beneïda en totes les generacions de la terra. 
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I Maria, molt joiosa, va anar a visitar a Isabel, la seva cosina. I va trucar a la porta. I Isabel, 
havent-la sentit, va deixar el seu escarlata, va córrer a la porta, i va obrir. I, al veure Maria, la 
va beneir, i va exclamar: D'on que la mare del meu Senyor vingui a visitar? Perquè el fruit 
del meu ventre ha saltat dins meu, i t'ha beneït. Però Maria havia oblidat els misteris que 
l'arcàngel Gabriel li havia revelat, i, alçant els ulls a el cel, va dir: Qui sóc, Senyor, que totes 
les generacions de la terra em beneeixen? 

I va passar tres mesos amb Isabel. I, de dia en dia, el seu embaràs avançava, i, posseïda de 
temor, va tornar a casa seva, i es va ocultar als fills d'Israel. I tenia setze anys quan aquests 
misteris es van complir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA DE JESÚS 

LA NATIVITAT 

Lluc, 2, 1-20 

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes el cens de tot l'imperi. 
Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. Tothom 
anava a inscriure's a la seva població d'origen. També Josep va pujar de Galilea, del poble 
de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, perquè era de la família i 
descendència de David. Josep havia d'inscriure's juntament amb Maria, la seva esposa. 
Maria esperava un fill.  

Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar 
amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se. 

A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven per 
guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se'ls va aparèixer i la glòria del Senyor els envoltà 
de llum. Ells es van espantar molt. Però l'àngel els digué: 
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--No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: 
avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor. Això us 
servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora. 

I de sobte s'uní a l'àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant: 

--Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que ell estima. 

Quan els àngels els deixaren i se'n tornaren cap al cel, els pastors deien entre ells: 

--Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber. 

Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. En 
veure-ho, van contar el que els havien anunciat d'aquell infant. Tothom qui ho sentia 
quedava meravellat del que deien els pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho 
meditava. Després els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i 
sentit: tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat. 

 

RESURRECCIÓ I NOLI ME TANGERE (NO EM TOQUIS) 

Marc, 16, 1-8 i ap. 16, 9-11 

Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar 
olis aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de matí, arribaren al 
sepulcre a la sortida del sol. Es deien entre elles: 

--¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del sepulcre? 

Llavors van alçar els ulls i s'adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una pedra 
realment molt grossa. Van entrar al sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove vestit de 
blanc, i s'esglaiaren. Ell els diu: 

--No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és 
aquí. Mireu el lloc on l'havien posat. Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: "Ell va 
davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir." 

Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d'esglai i tremoloses; i no digueren res a ningú, 
perquè tenien por. 

Jesús s'apareix a Maria Magdalena 

Després que Jesús hagué ressuscitat el diumenge de bon matí, es va aparèixer primer a 
Maria Magdalena, de qui havia tret set dimonis. Ella anà a anunciar-ho als qui havien 
conviscut amb Jesús i que ara estaven afligits i ploraven. Però aquests, quan van sentir que 
Jesús vivia i que ella l'havia vist, no la van creure. 

 

Joan, 20, 11-18 

Maria es va quedar plorant a fora, a la vora del sepulcre. Mentre plorava, s'ajupí per mirar 
dins el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos 
de Jesús, l'un al cap i l'altre als peus. Ells li diuen: 

--Dona, per què plores? 
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Ella els respon: 

--S'han endut el meu Senyor i no sé on l'han posat. 

Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no 
s'adonava que fos ell. 

Jesús li diu: 

--Dona, per què plores? Qui busques? 

Ella, pensant-se que era l'hortolà, li respon: 

--Si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat, i jo mateixa me l'enduré. 

Li diu Jesús: 

--Maria! 

Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: 

-- Rabuni —que vol dir «mestre». 

Jesús li diu: 

--Deixa'm anar, que encara no he pujat al Pare. Vés a trobar els meus germans i digues-los: 
"Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu." 

Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: «He vist el Senyor.» 

També els va contar el que ell li havia dit. 


