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Descripció/Justificació
Els dos primers capítols dels Evangelis segons Mateu i Lluc presenten unes característiques
literàries especials, que requereixen un esforç per a la seva correcta interpretació. Donada la
influència que han tingut en la interpretació de la vida de Jesús, en la simbologia cristiana i fins i
tot en la cultura, convé un estudi aprofundit.

Requisits i orientacions prèvies
Disponibilitat a endinsar-se en els textos

Objectius
Específics
Adquirir coneixements pràctics de lectura crítica dels textos, genère literari d’aquests relats,
sentit teològic i influència en les tradicions i iconografia cristiana posterior.natura

Competències
Competències transversals (genèriques)
Es necessita capacitat crítica en la lectura d’un text, obertura a gèneres literaris no habituals i
comprensió lectora.
Competències específiques
Idees bàsiques sobre els evangelis, concretament sobre el de Mateu i sobre el de Lluc.

Continguts
1. Origen dels Relats de la infància en Mt i Lc: relats primers que són els últims
Un terme tècnic. Els relats introductoris a l’Evangeli segons Marc. Un prefaci antidoceta
a l’Evangeli segons Mateu. Pròleg i prefaci a l’Evangeli de Lluc. ¿Independència del
relat de Lc 1-2 respecte a Mt 1-2?
2. Llibre de la gènesi de Jesús, el Messies (Mt 1,1-17)
(Esquema general de cada text: Text i variants textuals. Estructura, Explicació del text.
Sentit) Importància de les genealogies en la cultura jueva. La genealogia de Jesús a Lc
3,23-38. Catorze generacions. Una llista amb cinc dones
3. Gènesi del Messies per l’Esperit Sant (Mt 1,18-25)
Josep i els somnis. La concepció en les dones estèrils. Les cites de compliment
4. Adoració dels mags vinguts d’Orient (Mt 2,1-12)
Els de prop i els de lluny. El rei dels jueus. L’estrella d’Orient. La mirra
5. Jesús rebutjat: Fugida a Egipte, matança dels innocents i anada a Natzaret (Mt 2,16-23)
La crida des d’Egipte. Els plors pels qui ja no hi són. El natzoreu

6. Estructura de Mt 1-2
7. Estructura de Lc 1-2: paral·lelisme entre Joan Baptista i Jesús
El paral·lisme en els Relats introductoris en Mc. Un nou esquema de paral·lelisme
8. Anunci del naixement de Joan Baptista (Lc 1,5-25)
El gènere de les anunciacions. La mudesa de Zacaries
9. Anunci del naixement de Jesús (Lc 1,26.38)
El doble llenguatge Mariam / Maria. Beneïda entre les dones!
10. Visitació de Maria a Elisabet (Lc 1,39-56)
Una veritable obra d’art. La mare / arca del meu Senyor. I beneït és el fruit del teu
ventre!
11. Naixement, circumcisió i creixença de Joan Baptista (Lc 1,57-80)
El nom del pare
12. Naixement, anunci als pastors i circumcisió de Jesús (Lc 2,1-21)
El cens de Quirini. Els pastors com a marginats
13. Presentació de l’infant i creixença de Jesús (Lc 2,22-40)
¿Purificació o presentació? El vell Simeó i la profetessa Anna
14. Pujada de Jesús a Jerusalem a l’edat de dotze anys (Lc 2,41-52)
Els relats d’adolescència. Relat de transició. Sentit pasqual del relat
15. Relats de la infància en el Protoevangeli de Jaume
Les narracions devocionals al segle II. Datació. Diversitat de relats. Influència en la
simbologia posterior
16. Relats de la infància en els altres evangelis apòcrifs
L’Evangeli del Pseudo-Tomàs. L’Evangeli del Pseudo-Mateu. La història de Josep, el
fuster

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
A classe hi haurà explicacions del professor i també reflexió col·lectiva sobre els textos.

Avaluació
Criteris d’avaluació
L’assistència i participació a classe és molt important, així com la reflexió i preguntes sobre els
textos explicats a la classe anterior. L’avaluació es farà mitjançant un treball escrit, sense
examen.
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