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Descripció/Justificació  
 
En aquest curs farem una introducció al que és la Teologia Bíblica, amb especial dedicació als 
teòlegs bíblics que han trobat la unitat de la Bíblia en l’estudi dels temes teològics clau i la seva 
evolució. Estudiarem algunes temàtiques essencials dels escrits joànics: l’anyell, l’Esperit-llum, 
la mare-església, el paradís-eternitat, l’amor... i veurem com van evolucionant al llarg de 
l’Evangeli, les cartes i l’Apocalipsi. Constatarem com aquestes imatges estan arrelades en la 
tradició bíblica anterior, com tenen també els seus correlats negatius (les bèsties, les tenebres, la 
prostituta, la condemnació, l’odi...). I alguns efectes d’aquestes imatges en l’imaginari cultural 
d’Occident. La nostra metodologia s’inspirarà en els treballs del literat canadenc Northrop Frye 
que descobreix els grans arquetipus literaris bíblics i la seva evolució, intentant descobrir també 
el missatge teològic d’aquestes imatges. 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

1. Haver cursat batxiller en teologia. 

2. Coneixements bàsics sobre la Bíblia cristiana. 

3. Disposar d’una síntesi teològica bàsica del Nou Testament (cursada a 5è de teologia). 

 

 

Objectius 
 
Generals: 

1. Ser capaç de fer una lectura simbòlica de la Bíblia. 
2. Poder analitzar expressions culturals contemporànies, a la llum de la simbologia i els 

arquetipus bíblics 
3. Aprendre a treballar en la interdisciplinarietat 

 
Específics: 

1. Identificar i aprofundir críticament i teològicament els grans arquetipus de la revelació 
divina en els escrits joànics. 

2. Descobrir l’evolució teològica dels conceptes bíblics a partir del context eclesial joànic 
3. Tenir uns coneixements bàsics en mitocrítica 

 

 

Competències 
 
Competències transversals: 

1. Capacitat d’investigació. 
2. Aprofundir en l’estudi dels textos originals. 
3. Identificar i contextualitzar temàtiques teològiques en la Bíblia, i la seva evolució. 
4. Plantejar adequadament qüestions teològiques a partir de dades bíbliques. 

 



Competències específiques: 
1. Ser capaç de fer debat teològic crític. 
2. Saber treballar amb els diccionaris bíblics. 

3. Aprofundir en l’ús de l’aparell crític. 

4. Plantejar adequadament els temes apostant per una perspectiva integradora entre la dada 

bíblica, la teologia dogmàtica i la fonamental.  

 

 

Continguts 
 
BLOC I. ELEMENTS INTRODUCTIUS: 

• ELS DEBATS SOBRE LA TEOLOGIA BÍBLICA 

• METODOLOGIA: TIPOLÒGICO-ARQUETIPAL; CRÍTICA NARRATIVA 

BLOC II. TEMES TEOLÒGICS 

- L’ANYELL I LA BÈSTIA 

- L’ESPERIT-LLUM I LA FOSCA 

- LA MARE-ESGLÉSIA I LA INFIDEL-PROSTITUTA 

- EL PARADÍS-ETERNITAT I L’INFERN-CONDEMNACIÓ 

- L’ODI I L’AMOR. 

CONCLUSIONS 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

1. Classes magistrals. 

2. Activitats de recerca a la Biblioteca i a internet 

3. Exegesi de textos 

4. Lectures sobre mitocrítica 

 

Avaluació 
 

Cal que l’estudiant mostri com ha assolit els objectius i les competències indicades, 

especialment pel que fa a la capacitat de relacionar els textos bíblics per mitjà de les 

metodologies historicocrítica, narrativa i mitocrítica,  i plantejar un discurs expositiu 

teològicament sòlid. 

 

Criteris d’avaluació: 

Els criteris seran la consideració ponderada del treball personal i de la participació en la classe-

grup.  

 

Tècniques d’avaluació: 

1. Un treball personal sobre un tema teològic dels escrits joànics (75%). 

2. Exposició oral final (25%). 
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