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fields.tag_justificacio
L’assignatura aborda el tema de la crítica textual des de la vessant teòrica i pràctica. A ningú no se li escapa
que, a vegades, llegint diferents Bíblies ens trobem amb traduccions més o menys diferents. Més enllà del
problema de la perícia del traductor, ens ve la pregunta al cap: «I el text original, què diu?» I llavors encara
ens ve una altra pregunta al cap: «Però, el text original, quin és, quan el que es conserva del text bíblic són
manuscrits» ?

La crítica textual té dues finalitats: (1) posar en evidència la història del text bíblic; (2) restaurar el text bíblic
quan està corromput, amb l’ús de tècniques adequades.

fields.tag_requisits
Caldria un mínim coneixement de llengües bíbliques: hebreu i grec. De totes maneres, la pràctica de la crítica textual ens
servirà també per introduir algunes petites nocions de vocabulari i de gramàtica.

fields.tag_competencies
(1) Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia. És a dir,
entendre quin és el valor de la crítica textual i de les traduccions antigues (i modernes) de la Bíblia.
(2) Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de
coneixement i ús de les llengües bíbliques. És a dir, conèixer les eines necessàries per investigar
un text bíblic.

(3) Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-les. És a dir,
saber treballar sobre un text concret.
Conèixer les fonts que s’usen en l’estudi del text bíblic (manuscrits, versions antigues, citacions dels
Pares de l’Església...) i les seves característiques
Assumir els principis de la crítica textual: identificar els errors (involuntaris o voluntaris) del copista del
text bíblic
Conèixer i usar els recursos necessaris per treballar el text bíblic: estudi de l’aparat crític i aplicació de
les lleis de la crítica textual

La crítica textual (de textos antics) té dos objectius:
-posar en evidència la història del text (bíblic)
-restaurar, amb l’ús de tècniques adequades, el text (bíblic) quan està corromput.

fields.tag_continguts
1. HISTÒRIA DEL TEXT BÍBLIC
1.1. Justificació i panoràmica general de la crítica textual
1.2. El text hebreu del Primer Testament
1.3. Les versions antigues (generalitats, implicacions)
1.4. El text grec del Nou Testament

2. CRÍTICA TEXTUAL
2.1. Teoria de la crítica textual
2.2. Introducció a la Masora de l’Antic Testament

2.3. Com llegir l’aparat crític d’un text bíblic

fields.tag_metodologia
L’assignatura té 5 ECTS (=125 hores). Aquestes hores es distribueixen de la següent manera:
*Tasques d’interacció i comunicació a l’aula virtual (17%), que inclou tutories i activitats (10%), consultes
al professor (2%) i les dues trobades presencials (5%).
*Estudi i treball de l’alumne (83%), que inclou l’estudi personal (48%) i la planificació, preparació i realització
de les tutories i activitats (35%).
El curs comença el dissabte 24/02/2018 i les notes s’han d’entregar el dijous 28/06/2018. Per tant, disposem de
16 setmanes efectives (a finals de març cau Setmana Santa - Pasqua és el dia 01 d’abril).

A començament de curs triarem un text del Primer Testament i un del Nou Testament per treballar-los a classe.
El Bloc 1 (HISTÒRIA DEL TEXT) exposarà la teoría general i tindrem a disposició els diversos testimonis
documental dels textos bíblics per comparar-los entre ells. Amb el Bloc 2 (CRÍTICA TEXTUAL) entrarem de ple en
el treball analític textual.
-L’avaluació és continuada en base a anar aplicant el Bloc 2 als textos escollits.
En concret les ACTIVITATS avaluadores seran:
-Transcriure i comparar (visualment) els testimonis textuals dels textos que hem escollit (competència
1)
-Classificar les diferències entre els testimonis textuals (competència 1)
-Aprendre i aplicar la feina dels masoretes sobre el text del Primer Testament (competència 2)
-Aprendre i aplicar la lectura dels aparats crítics en les edicions bíbliques modernes (competència 2)
Per acabar el curs, cada alumne presenta les conclusions d’un verset dels textos analitzats (competència 3).
-S’han de realitzar i superar almenys el 33% de les activitats. Això equival a superar com a mínim les activitats de
transcripció dels textos, comparació, i classificació de les diferències entre testimonis textuals.
-Després de cada activitat es passarà als alumnes un informe amb les notes.
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