
 

ELS ARTISTES LLEGEIXEN L’ANTIC TESTAMENT 
Professora:  M. Àngels Turón 

Dijous 6 de Maig de 2021 

 
Quan no se sabia llegir, l’art era un excel·lent difusor dels 

ensenyaments de la Bíblia. Al mateix temps, la Bíblia ha estat una 

font inesgotable d’inspiració per l’art. Els artistes han llegit la Bíblia i 

han expressat el que han captat. Sovint ho han fet amb teòlegs 

experts que acompanyaven la seva lectura. La M. Àngels Turón ens 

explicarà com els artistes han llegit els textos que parlen de la 

creació.  

 

 

------------------------- 
 

ELS PROFETES ENVIATS A LA INCERTESA 
Professor:  Mn Joan Soler 

Dimarts  11 de Maig  de 2021 

 
El profetisme juntament amb la reialesa, els sacerdots i els savis ha 

estat una de les grans institucions del poble d’Israel. Mn Joan Soler, 

rector d’Arenys de Mar i col·laborador de l’Institut de teologia de 

Girona ens parlarà  a partir dels textos bíblics de com els profetes 

hagueren d’aguantar ferms en la seva missió i resistir davant el 

rebuig dels seus auditoris. Una situació no gaire diferent als profetes 

que continuen sorgint al nostre entorn 

 

 

 

.  

 

PERSONA HUMANA. UNA ANTROPOLOGIA DE 

L’ANTIC TESTAMENT. 
Professor :  Jaume Patuel 

Dijous 20 de Maig de 2021  

 
La filosofia grega va contribuir a diferenciar ànima i cos. Els cossos 

són imperfectes, terrenals i mortals, les ànimes són perfectes, 

divinals i eternes. Aquesta dicotomia, tant present en les catequesis 

que tots vam rebre no es correspon amb la manera de concebre la 

persona humana en el pensament semític. En aquest la persona 

humana apareix com una totalitat. En Jaume Patuel ens parlarà 

detalladament de l’antropologia bíblica tant diferent de la grega.  

---------------------------------- 

 

EGIPTE A L’ANTIC TESTAMENT 
Professora: Pilar Casals.  

Dijous 27 de Maig   de 2021 
 

La Pilar Casals és una experta egiptòloga que sap posar els seus 

coneixements al servei de la interpretació bíblica. La presència 

d’Egipte a l’Antic Testament és inqüestionable: les narracions sobre 

l’Èxode, les històries de Josep, els oracles dels profetes contra Egipte, 

enfrontaments dels reis d’Israel i de Judà amb els faraons i fins i tot 

un salm inspirat en un poema egipci. Segur que el que expliqui la 

Pilar serà interessant i ens despertarà les ganes de saber més 

d’aquest tema tant intens com extens.   

 

 



 
.  

 


