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Descripció de l’assignatura:
Una visió de conjunt de les circumstàncies geogràfiques, històriques i culturals del
poble protagonista i alhora creador de la Bíblia, com a producte literari i teològic, és
imprescindible a l’hora d’iniciar un estudi rigorós de la Sagrada Escriptura. Aquesta
visió ha de permetre copsar de quina manera les circumstàncies modelen, i fins i tot
condicionen, el missatge dels escrits bíblics i de quina manera els textos proposen una
interpretació per la situació present dels seus autors i autores.
Les circumstàncies en que neixen els textos bíblics són diverses i canviants al llarg de
l’arc temporal de quasi mil anys que abasta la seva composició, per això cal tenir clars
alguns punts de referència històrics fonamentals.

 
 
Temari abreujat:

1. Geografia i arqueologia
2. Els gran trets de la història de l’Orient Pròxim Antic: els gran imperis del

bronze antic al ferro.
3. Israel en la història i història d’Israel: La monarquia (els regnes d’Israel i

Judà), el final dels regnes, època, època hel·lenística, la Palestina romana
4. Història de la religió d’Israel.
5. Textos i interpretacions:

La transmissió de textos a l’antiguitat.
El text de l’Antic Testament: Interpretació en les versions gregues, aramees,
siríaca, llatines i altres versions antigues. Edicions crítiques i traduccions.
El text del Nou Testament: Textos i versions antigues. Edicions crítiques i
traduccions.
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