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Descripció de l’assignatura:  
 
El problema de la interpretació de la Bíblia no és cap invenció moderna. La Bíblia mateixa 

testimonia que la seva interpretació comporta dificultats. La gamma metodològica dels estudis 

exegètics és molt àmplia actualment. Aquest seminari pretén oferir una visió de conjunt dels 

mètodes actuals d’interpretació bíblica, tot discernint les possibilitats i límits d’aquestes 

aproximacions. S’afrontarà també la qüestió del sentit de l’Escriptura: com reconèixer el sentit en 

el qual es compenetren la paraula humana i la paraula divina.  
 
 
Temari abreujat: 

 
La metodologia d’aquesta assignatura és la de seminari. A partir de la bibliografia bàsica, el 

professor oferirà, en les primeres sessions, alguns elements introductoris a la temàtica i proposarà 

un seguit de temes, amb indicacions bibliogràfiques més especifiques, per tal que els participants 

puguin escollir i elaborar els seus treballs personals, els quals hauran d’exposar en les sessions 

consecutives ––dialogant amb el professor i amb els companys de seminari–– i presentar per escrit. 
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