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Descripció/Justificació
La història d’Israel és un dels temes més apassionants i alhora complexos amb què s’enfronten tant
l’historiador com el biblista. Cal preguntar-se: És que hi ha una història d’Israel? I la resposta no és
gens senzilla. Fins i tot anant més enllà de les discussions arqueològiques i historiogràfiques entre
minimalistes i maximalistes, per exemple, ens trobem amb diversos usos del passat del poble d’Israel
des d’antic, en la Bíblia mateix.
En aquest curs d’especialització intentarem aclarir algunes idees a propòsit de la història d’Israel, així
com descobrir quins textos bíblics de tradició sapiencial fan ús del passat per a fins contemporanis,
tot analitzant-los teològicament.
Requisits i orientacions prèvies
-

Haver cursat les assignatures introductòries a l’estudi de la Bíblia.
Haver superat les assignatures de llengües bíbliques del primer cicle amb aprofitament.
Competència en lectura de textos acadèmics en llengües estrangeres (anglès i francès).

Objectius
Generals:
1. Conèixer l’àmbit d’estudi i els límits de la historiografia.
2. Adquirir un coneixement mínim de l’estat actual sobre la història d’Israel.
3. Aprendre a usar les eines específiques de l’exegesi bíblica.
Específics:
1. Prendre consciència de l’ús històric que l’Escriptura fa dels textos.
2. Aprendre els rudiments de la intertextualitat bíblica.
Competències
Competències transversals:
1. Aprofundir en l’estudi dels textos bíblics.
2. Saber sintetitzar i expressar amb paraules pròpies.
3. Ús de les TIC com a eines de suport a la recerca i l’estudi.
4. Capacitat de realitzar un treball acadèmic seguint les normes d’estil.
Competències específiques:
1. Identificar el context d’un text bíblic.

Continguts
1. Introducció general a la història –i a la de l’Israel bíblic.
2. Israel com a subjecte històric. Aproximacions i problemàtiques.
3. Lectures seleccionades de la història d’Israel. Exegesi i teologia.
a. Saltiri.
b. Rut.
c. Lamentacions.
d. Llibres de les Cròniques.
e. Llibre de la Saviesa.
f. Llibre del Siràcida.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Com a norma general les sessions seran magistrals. El professor presentarà els continguts proposats
mitjançant lliçons setmanals, que es combinaran amb algunes sessions de diàleg a partir de la lectura
de fonts originals o d’estudis recents. També es faran algunes sessions dedicades a la lectura i exegesi
de fragments escollits.

Avaluació
A fi d’assolir els objectius de la matèria, es proposaran una sèrie d’activitats específiques que seran
qualificades oportunament.
Criteris d’avaluació:
Es valorarà molt l’assistència a les lliçons i la participació activa quan calgui.
Caldrà entregar la ressenya d’un text acadèmic, que serà proposat en les primeres sessions.
S’haurà de presentar un treball de caràcter exegètic sobre algun text dels que es proposaran a principi
de l’assignatura.
Al final de la matèria caldrà fer una entrevista personal amb el professor a fi de valorar la participació
en la matèria i els resultats obtinguts.
Tècniques d’avaluació:
1.
2.
3.
4.
5.

Assistència a les classes magistrals (10%).
Participació en les sessions de seminari (20%).
Entrega de les pràctiques proposades (20%).
Entrega del treball (40%).
Entrevista personal amb el professor (10%).
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