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Descripció/Justificació
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.

Requisits i orientacions prèvies
1. Haver cursat batxiller en teologia.
2. Haver cursat l’assignatura d’Ofici Diví.

Objectius
– Reconèixer els diferents gèneres literaris sàlmics. (T. 1 y 2)
– Conèixer l’origen i la composició del llibre dels Salms. (T. 3)
– Conèixer l’ús cristià dels salms i la seva dificultat (T. 4 y 5)
– Conèixer l’ús de los salms a l’Ofici Diví al llarg de la història. (T. 6)
– Conèixer els principis de la espiritualitat sàlmica. (T. 7)
– Conèixer els principis del res comunitari dels salms (T. 8)
Competències
Transversals
– Capacitat d’aprenentatge.
– Saber llegir i entendre un text acadèmic (nivell universitari mitjà).
– Saber resumir i esquematitzar.
– Saber relacionar i reflexionar.
– Saber re elaborar i expressar amb paraules pròpies.
Específiques de l’assignatura
– Saber identificar els diversos gèneres literaris sàlmics.
– Saber aplicar la clau hermenèutica cristològic als textos sàlmics.
– Saber aplicar la clau hermenèutica eclesiològica als textos sàlmics.

Continguts
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
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
— Classes expositives del professor.
— Dues tutories col·lectives sobre la problemàtica actual en el res litúrgic i personal dels Salms, i
la seva potencialitat pastoral.
— Treball d’investigació personal.

Avaluació
Estudi crític sobre l’ús dels Salms en la història de l’Ofici Diví.
Criteris d’avaluació:
Es valora els aspectes formals del treball, d’acord amb la Normativa pròpia de l’Institut de
Litúrgia de Barcelona, així com la completesa i profunditat de l’anàlisi de l’ús del Salm estudiat, i
la capacitat expositiva i didàctica de l’alumne.
Tècniques d’avaluació:
Elaboració d’un treball final escrit sobre l’ús litúrgic comparatiu d’alguns Salms en l’Ofici Diví de
Pius Vè i en la Litúrgia de les Hores de Pau VIè.
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