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Descripció/Justificació
Aquesta assignatura de quart curs (Llicenciatura/Grau) vol presentar des de la perspectiva
teològica les escenes de l’Antic Testament ‘narrades’ a la Portalada del Monestir de Sta. Maria
de Ripoll. Es pretén aprofundir en els textos bíblics que hi apareixen, tenint com a clau de
lectura el seu rerefons cristològic i apocalíptic.
Després de presentar ‘panoràmicament’ la Portalada, enumerant les escenes esculpides
(pràcticament totes de l’AT) i atenent al conjunt de l’obra, es treballarà teològicament cadascun
dels textos evocats: presentació global del llibre al qual pertany l’episodi, context del fragment,
estructura, vinculació amb altres textos de la mateixa obra o d’altres escrits, missatges, etc.
Es respectarà l’ordre d’aparició de les escenes dins la Vulgata, versió establida com a ‘oficial’
en el cristianisme dels segles XI-XII, època en la qual es va erigir aquesta impresionant obra
escultòrica.

Requisits i orientacions prèvies
Conveniència d’haver cursat l’Introducció a l’Antic Testament i les assignatures bíbliques del
Batxillerat.

Objectius específics
- Descriure la Portalada com una lectura cristològica (i eclesial) de l’AT, considerant el
seu context de ‘temps i espai’.
- Identificar el ‘rerefons’ apocalíptic de la Portalada.
- Presentar els trets ‘configuradors’ dels diversos llibres de l’AT dels quals apareixen
episodis a la Portalada (autor, datació, estructura, missatges...).
- Aprofundir en l’estudi teològic de un text bíblic: estudi del context ampli (dins el llibre) i
immediat del text, estructura i articulació interna del fragment, relacions amb altres textos,
missatge principal i ‘secundaris’, etc.
- Relacionar aquestes escenes bíbliques amb el NT.
- Considerar la ‘Biblia en pedra’ com una ‘lectura creient (i crítica)’ del moment... I de
l’actualitat

Competències
Competències transversals (genèriques)
-

Participació activa de l’alumne en el desenvolupament de la classe.
Capacitat de treballar en equip i de posar en comú amb un llenguatge adient i precís.
Comprensió d’un text bíblic, tenint en compte el seu context històric i el conjunt del llibre
al qual pertany.

Competències específiques
En acabar l’assignatura, l’alumne/a ha de ser capaç de:

- Familiaritzar-se amb el vocabulari específic fonamental de l’AT
- Aprofundir en l’estructura i els trets fonamentals dels llibres de l’AT que ‘apareixen’ a la
Portalada.
- Distingir els diversos gèneres literaris de l’AT.
- Treballar teològicament un text bíblic.
- Extreure dels textos bíblics que han inspirat les escenes de la Portalada els missatges
particulars respectius i el missatge comú de tots en el conjunt de l’obra escultòrica.
- Connectar aquests escrits amb el NT i saber fer una lectura dels mateixos des d’avui.

Continguts
1. La “Bíblia en pedra”: mirada ‘panoràmica’ de les escenes bíbliques a la Portalada del
Monestir de Ripoll.
2. La Portalada i el seu context: una ‘lectura’ cristològica i eclesial de l’AT.
3. Rerefons apocalíptic de la Portalada. La literatura apocalíptica.
4. Escenes del Pentateuc:
a. ‘Cicle’ de Cain i Abel.
b. ‘Cicle’ de Moisès.
5. Episodis de David i Salomó.
6. ‘Visions’ 1 i 2 de Daniel.
7. Paralelisme (‘exemplaritzant’) dels ‘profetes’ Daniel i Jonàs.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Presentació del continguts amb explicacions per part del professor, acompanyades d’esquemes
i textos fotocopiats, atenent les preguntes i dubtes dels alumnes.
A més, a cada sessió hi haurà un espai per posar en comú el treball personal previ sobre el text
bíblic que, segons la programació, es presentarà a classe.

Avaluació.
Criteris d’avaluació
Avaluació dels coneixements: examen escrit al final del període en que s’impartirà la matèria
per tal de veure si l’alumne ha assolit les competències previstes: 30 %.
Avaluació del procés d’aprenenatge, mitjançant els treballs d’aprenentatge: 40 %
Avaluació de les actituds: participació activa en classe i en les activitats individuals
preparatòries de cada sessió (treball previ dels textos): 30 % .
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