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Descripció de l’assignatura:

El llibre dels Salms és el text més citat en el NT perquè la comunitat cristiana l’ha llegit i
l’ha resat com a llibre cristològic i eclesiològic; d’aquí que sigui, encara vull, el text bíblic
més usat en la litúrgia catòlica. El curs presenta el llibre dels Salms com a text bíblic, dóna
un esguard al seu ús neotestamentari, i en presenta les claus de l’hermenèutica patrística.
En un segon moment presenta els principals cursus sàlmics que hi ha hagut en la història
de l’Ofici Diví del ritus romà, i desemboca en els criteris de la distribució sàlmica de
l’actual Litúrgia de les Hores. S’acaba amb un comentari als elements auxiliars que ha
introduït l’Ofici Diví de Pau VIè i que ajuden a la comunitat cristiana a resar amb major
profit els Salms.
Temari abreujat:

I. Els Salms, oració d’Israel
1. Elements bàsics de poètica hebrea.
2. Aspectes literaris y gèneres del llibre dels Salms.
3. Origen i formació del llibre dels Salms.
II. Els Salms, oració cristiana
4. Els Salms, Crist i els cristians.
5. Els Salms, una pregària cristiana difícil.
III. Els Salms en la litúrgia romana
6. La distribució sàlmica en la història de l’Ofici diví.
7. L’espiritualitat litúrgica del Saltiri.
8. Pastoral litúrgica del Saltiri
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