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VIA CRUCIS PER A INFANTS 
  

Narrador:  És un capvespre fred, el cel és fosc. Mateu, de 8 anys, i 

la seva àvia arriben a l’església. Un candau avisa que està tancat. 

Miren d’entrar per un lateral;  

 

Àvia: segur que aquella porta està oberta. 

 

Fiet: No hi ha ningú a dins.   

 

Àvia: Què et sembla si resem el Via Crucis?   

 

Fiet: ¿Què és açò? 

 

Àvia: És recórrer, seguint aquests quadres, el camí que va fer 

Jesús portant la creu fins a la seva mort”.   

 

Narrador: El fillet, s’atura davant el primer quadre i llegeix: 

 

Fiet: Jesús és con-dem-nat.  

 

Narrador: Mira a l’àvia com demanant una explicació. L’àvia 

somriu i comença el relat. 
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Primera estació:  

 

JESÚS ÉS 

CONDEMNAT 

 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món.  
 

Narrador: Açò va ser el matí de Divendres Sant. El governador 

sabia que era innocent i, cercant excuses per alliberar-lo, va donar 

a triar a la gent entre Jesús i Barrabàs, un assassí a qui ningú no 

estimava. La gent demanà a crits que alliberessin el delinqüent i 

crucifiquessin Jesús: 
 

Tots: “Crucifiqueu-lo!, Crucifiqueu-lo!”,  
 

Narrador: cridaven enfadats.   
 

Fiet: “Però, s’àvia... Jesús no era bo?”  
 

Àvia:  “Boníssim!. Ell els havia curat, donat de menjar, els hi havia 

mostrat les coses de Déu, com a catequesi”  
 

Narrador: digué la dona acariciant el capet del fillet, i continuà 

amb la història. Llavors, perquè la gent es calmés, el governador 

va demanar que assotessin el Natzarè- així l’hi deien, ja que Jesús 

venia de Natzaret, una ciutat al nord del país.  
 

Àvia: Després li van donar una bufetada i li clavaren una corona 

d’espines al cap...  Però encara faltava el pitjor: el van fer carregar 

la creu damunt les seves espatlles fins el cim del Calvari, on seria 

crucificat.    
 

Tots: Jesús et demanam que aprenguem a no acusar mai a ningú  



5 

 

Segona estació: 

 

JESÚS CARREGA 

LA CREU 

 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: Just va sortir al carrer, la gent s’amuntonà: alguns 

aprofitaren per insultar-lo i escopir-lo. Tots es posaren a cridar:  

 

Tots: - Fora, fora! 

 

Narrador: Entre ells hi havia un dels que Jesús havia curat de 

lepra, també era allà la mare d’una filleta que havia ressuscitat...  

 

Àvia: Jesús els reconeix, podria cridar-los a tots pel seu nom, se’ls 

mira... Ells s’estimen més baixar el cap.  

 

Narrador: S’escolten renous de metalls: són els soldats que van a 

dir-l’hi que es doni pressa, ensoldemà és dissabte i no fan feina, 

per açò volen acabar prest. Un d’ells li dona una forta empesa. 

 

Tots: Jesús, que fent el bé, t’ajudem a dur la creu      
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Tercera estació:  

 

JESÚS CAU PER 

PRIMERA VEGADA 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Àvia: Alguna vegada has caigut, fillet meu? 

 

Narrador:  El fillet recorda quan va caure de la bici: es va fer sang 

al colze i als genolls... 

 

Fiet:  –“Ay!” 
 

Narrador: El fiet es va escarrufar recordant com l’hi picaven les 

ferides mentre la seva mare les rentava amb aigua i sabó... l’àvia 

continuà explicant. 
 

Àvia: els soldats s’enfadaven amb Jesús perquè tardava en 

tornar-se a posar en peu: un li tirava dels cabells, l’altre li donà 

una bufetada.  
 

Narrador: Jesús cridà tan fort que Maria, la seva mare que el 

seguia des d’enfora, el sentí. Després, s’obrí pas entre la multitud.   

 

Tots: Jesús, ajudeu-nos perquè quan caiguem, tinguem forces 

per aixecar-nos 
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Quarta estació:  

 

JESÚS ES TROBA 

AMB LA SEVA 

MARE 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: Jesús es troba, per fi, amb la seva mare. Ella, amb gran 

amor i dolor, el mira als ulls i veu en ells al fillet petit que havia 

crescut entre els seus braços.  

 

Àvia: Mare i fill es miren uns instants... L’ambient s’omple de 

tendresa. La gent, emocionada, els contempla sense parlar, fins 

que un cop de fuet obliga Jesús a separar-se de la seva mare.  

 

Narrador: Maria es queda sola. El fiet sent compassió per la Mare 

de Déu.  Caminen uns passos i s’aturen en la cinquena estació. 

 

Tots: Jesús, ajudeu-nos. Que estimem sempre a les nostres mares 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Cinquena estació:  

 

SIMÓ DE CIRENE 

CARREGA AMB LA 

CREU DE JESÚS 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per lo 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 
 

Narrador: el fiet, en veure aquell home diu: 
 

Fiet: “Qui és aquest home?”  
 

Àvia: Jesús no té més forces per continuar. Llavors, els soldats 

cerquen un home perquè l’ajudi a carregar amb la creu. Ple de 

pors, Simó es nega.  
 

Narrador: Es sent poca cosa com per ser al costat de Jesús. Ell el 

mira i li transmet confiança. El Cireneu venç la por i l’ajuda amb la 

creu. És una petita ajuda entre tant de dolor però significa molt 

per a Jesús, que rep agraït el favor del seu nou amic. 
  

Fiet: “Quan jo sigui gran, també l’ajudaré” 
 

Àvia: “No fa falta que siguis gran, ara també ho pots fer: essent 

obedient amb els pares, fent els deures, no barallar-te... Aquestes 

coses fan feliç a Jesús.  

 

Tots: Que facem, Jesús, les coses que et fan feliç 
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Sisena estació: 

 

VERÒNICA EIXUGA 

EL ROSTRE DE 

JESÚS  
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: Entre la gent, hi ha una dona que simpatitzava amb el 

missatge de Jesús i amb el grup de dones que el seguia; però, per 

la seva timidesa, no s’havia compromès a seguir-lo.  

 

Àvia: En el camí, obliguen Jesús a continuar el seu camí per un 

carreró, passant per davant de Verònica.  

 

Narrador: En veure que era tan a prop, la dona romp amb la seva 

timidesa, agafa un pedaç i, cuidadosament, eixuga el rostre del 

Senyor.   

 

Tots: Jesús, ajudeu-nos, que facem netes les ferides dels altres 
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Setena estació: 

 

JESÚS CAU PER 

SEGONA VEGADA 

 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Àvia: Jesús estava molt cansat, les seves passes eren cada vegada 

més curtes i l’hi costava cada vegada més mantenir-se dret. 

  

Narrador: De sobte, topa amb una pedra i cau per segona 

vegada. Aquesta vegada és l’àvia qui es posa a pensar en les 

caigudes de l’ànima, aquestes solen ser més doloroses que les 

altres.  

 

Àvia: Record que moltes vegades vaig prometre no tropissar més 

amb la mateixa pedra però hi torn a caure... Reconec que el meu 

caràcter, els meus capritxos i el meus egoismes són, també, 

pedres amb les que faig caure Jesús... 

 

Tots: Jesús, que sapiguem vèncer els nostres egoismes i no 

caiguem en la mateixa pedra  
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Vuitena estació:  

 

JESÚS CONSOLA 

LES DONES DE 

JERUSALEM 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Fiet:  Àvia: qui són aquestes dones? 

 

Àvia: Són un grup de dones que ploren pel que està passant.  

 

Narrador: Jesús s’atura davant elles i diu: “No ploreu per mi sinó 

pels vostres pecats i pels vostres fills”. Explica que causen més 

patiment les faltes de caritat que els cops de fuet dels soldats.  

 

Àvia: “Et demanaré una cosa. Com a tots els fillets, li agrada que 

l’encarreguin coses importants. “Vull que a les teves pregàries 

demanis perdó per les ofenses d’aquelles persones que fan mal 

als altres i que parlen malament de Déu”.  

 

Tots: Jesús, et demanam perdo per les persones que et causen 

ofenses emprant malament el nom de Déu. 
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Novena estació:  

 

JESÚS CAU PER 

TERCERA VEGADA 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per lo 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Àvia: Jesús té més mal al cor que al cos. És tanta l’amargura de la 

seva ànima que no aguanta més i cau per tercera vegada... 

  

Narrador: Sap que amb el seu sacrifici està pagant el rescat  de 

tots els homes i dones que som captius del pecat.  

  

Infant:  “Com els rescats que surten a la tele?”. 

  

Àvia:  “Alguna cosa semblant”  

 

N: respon s’àvia amb un lleu somriure.  

          

Tots: Jesús: que ens esforcem per no caure una i altre vegada. 
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Desena estació: 

 

JESÚS ÉS 

DESPULLAT DE LES 

SEVES VESTIDURES 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Infant: “I aquí, què va passar?”  

 

Àvia: Van arribar al lloc on l’havien de crucificar. Els soldats l’hi 

van llevar la roba i se la van rifar entre ells. Jesús roman en silenci,  

no es queixa ni s’enfada...       

 

Tots: Jesús, t’ho prenen tot, fins i tot, la roba. Que valorem més el 

que tenim. 
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Onzena estació: 

 

JESÚS ÉS CLAVAT  

A LA CREU 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: El posen damunt el tros de llenya que està enterra. 

Agafen els seus braços i el claven a la creu traspassant-los amb el 

martell.  

 

Àvia: Un cop clavat, l’aixequen i el posen devora dos lladres. Allà 

el deixen: amb les ferides, la sang i els braços estesos.  

 

Narrador: Tot és tristesa i misteri. Maria no pot creure el que li 

han fet al seu fill. Ell la consola amb la mirada i un petit somriure.  

Després crida al seu amic Joan, li demana que, a partir d’ara, cuidi 

a la seva mare, que no la deixi sola. Maria s’acosta a Jesús per 

escoltar el que li vol demanar: “Vull que siguis Mare de tots”.  

 

Tots: Jesús, que estimem molt les nostres mares 
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Dotzena estació:  

 

JESÚS MOR A LA 

CREU 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

(Abans de continuar, fem uns moments de silenci) 

 

Narrador: El cel es torna fosc. La terra tremola. Els àngels ploren 

en el moment que mor Jesús. Aquell fillet nascut a un pessebre, 

aquell jove que havia plorat i rigut junt els seus amics, aquell 

mateix que havia curat a tanta gent... Havia mort.  

 

Àvia: En reflexionar açò, tots es commogueren. Al veure que 

havien clavat a un innocent, van començar a marxar. Alguns 

soldats van tastar el gust amarg del penediment; altres, el de la 

culpa.  

 

Narrador: Hi ha dos seguidors: Josep d’Arimatea i Nicodem, que 

no havien participat d’aquells moments però que sempre eren 

presents quan Jesús els necessità.  

 

Tots: Jesús, que sempre estiguem atents per ajudar els qui ens 

necessiten 
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Tretzena estació: 

 

JESÚS ÉS 

DAVALLAT DE LA 

CREU 

 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: Demanen permís a Pilat per davallar el cos de Jesús. La 

seva mare l’agafa entre els seus braços.  

 

Àvia: Maria, es torna a commoure en comprovar que el seu fill és 

mort. Plora, sí, però sent una gran pau.  

 

Fiet: Maria ho devia passar molt malament. Ella també és mare 

de tots els qui avui en dia sofreixen.  

 

Tots: Jesús, que sapiguem patir amb els qui pateixen 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Catorzena estació: 

 

JESÚS  

ÉS SEPULTAT 
 

Celebrant: Vos adoram 

oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la 

vostra santa Creu heu 

redimit el món. 

 

Narrador: El capvespre arriba al seu final. És de nit quan donen 

sepultura al cos de Jesús.  

 

Àvia: El posen a una cova cavada a la roca i posen una gran 

pedra a l’entrada. Tot fa pensar que els seus enemics tenien raó: 

Crist era un gran home, un magnífic profeta però no era Déu...  

  

Narrador: El dissabte, alguns tal vegada ja s’havien oblidat de 

Jesús, altres parlaven d’Ell amb pena i decepció, els que havien 

estat al seu costat seguien junts però amb por...  

 

Tots: Jesús, que mai moris en la meva vida 
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Quinzena estació: AL TERCER DIA RESSUSCITÀ 

 

Celebrant: Vos adoram oh Crist i us beneïm 

Tots: Perquè per la vostra santa Creu heu redimit el món. 

 

Narrador: El diumenge, abans que sortís el sol, un grup de dones 

va anar a dur-li flors i perfums.  

 

Àvia: Durant el camí es preguntaven qui mouria la pedra, ja que 

elles no tindrien tanta força... Quan ja eren a prop, van veure que 

la pedra estava moguda cap a un costat. Corrent, van entrar al 

sepulcre i van veure que el cos no hi era.  

 

Narrador: Van pensar que l’havien robat. Al seu lloc hi havia dos 

àngels vestits de blanc. Un d’ells digué: “Per què cerquen entre 

els morts aquell que ha ressuscitat?” Crist és viu i viurà per 

sempre! És tanta l’alegria de les dones, que tiren les flors al terra i 

surten corrent a contar als deixebles el que ha passat... 
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Narrador: L’infant mira la imatge de Crist a la creu, s’imagina 

defensant Jesús amb la seva espasa de jugueta i li promet a la 

Verge Maria que mai més estarà sola... 

 

(Podem acabar resant conjuntament el Parenostre) 
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