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19 d'octubre
Gèneres literaris de la Bíblia
Dr. Julio Trebolle, catedràtic del Departament d'Estudis Hebreus i
Arameus, Universitat Complutense de Madrid

La Bíblia dins la poesia mallorquina del segle XX
Sr. Gabriel de la S. T. Sampol, poeta i traductor, professor associat, UIB

16 de novembre
Esther
Dra. Carmen Bernabé Ubieta, professora titular de la Facultat de Teologia,
Universitat de Deusto
Dr. Joan Alegret, catedràtic d'universitat del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, UIB

30 de novembre
Jonàs
Dr. Francesc Ramis Darder, doctor en Teologia
Sr. Arnau Pons, traductor i escriptor

14 de desembre
Josep, fill de Jacob
Dra. Miren Junkal Guevara Llaguno, professora adjunta al Departament
de Sagrada Escriptura. Prodirectora del Departament de Sagrada
Escriptura. Facultat de Teologia, Universitat de Granada
Dr. Josep Grimalt, catedràtic d'universitat emèrit del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General, UIB

11 de gener
Job
Sr. Julio Lamelas Míguez, professor de l'Institut Teològic d'Ourense
Sr. Sebastià Perelló, escriptor i professor de literatura catalana

Matrícula
Preu: 15 euros.
Termini d'inscripció: del 21 de setembre al 16 d'octubre de 2009.

F I G U R E S    B Í B L I Q U E S

Organització: Pastoral Universitària i Servei d'Activitats Culturals.

Coordinació: Rafel Horrach, professor del Departament de Pedagogia i
Didàctiques Específiques de la UIB, i Sebastià Perelló, escriptor i professor
de literatura catalana.

Els dilluns a les 19.30 hores.
Sala d'actes de l'edifici Sa Riera. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Crèdits de lliure configuració: en tràmit
Hores de formació permanent del professorat: en tràmit
És una activitat gratuïta.

Si voleu crèdits de lliure configuració o hores de formació permanent del
professorat, heu de matricular-vos i pagar la inscripció.

Introducció
La Bíblia és el Llibre, però això vol dir que és també les lectures que
ha provocat, els comentaris i les traduccions. La Bíblia és sobretot
aquesta tradició exegètica, des de la religió, des de la literatura, des de
l'art, des del poder o des de l'heterodòxia. Les discrepàncies, la
disconformitat, les confluències i les polèmiques o la dissensió cultural.
I  aquest entramat de lectures fins i tot ha arribat a les mans, més enllà
i tot, i el paisatge ha estat deplorable i funest. Llegir la Bíblia no ha
estat un fet innocu. I el Llibre és també aquestes històries que ens han
conformat, o aquelles que conten com s'ha volgut imposar sobre la pell
dels llocs i dels dies amb aquell afany dels discursos colonitzadors. Però
també ha enriquit el nostre imaginari, i s'ha entremesclat amb l'ànsia de
la creació d'artistes i escriptors, fins i tot ha arribat a determinar no sols
la nostra manera de llegir, sinó d'escriure. I des de la literatura s'han fet
servir els seus mites, s'han citat, s'han interpretat, s'han convocat per tal
de dir els mil i un sentits del que ens ha passat al llarg de la història.
Aquí volem ajuntar biblistes i creació literària, i contrastar els usos, les
reverències, les glosses, les exegesis que han fet prendre cos al Llibre,
tant com a nosaltres mateixos, amb la idea de continuar llegint el text
que no s'acaba mai.

El programa vol envestir algunes de les figures bíbliques i comprovar
la disparitat i la diversitat de lectures que s'han fet d'aquest imaginari
des de l'exegesi de l'hermenèutica bíblica i des de la creació literària.


