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GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

Titulació  

acadèmica 

Batxillerat /Grau en Història, Arqueologia i Arts cristianes 

Assignatura Litúrgia fonamental 

Any 2022-2023  Curs Quart FTC / 

Tercer FHEAG 

Valor lectiu 5 ECTS 

Període lectiu Primer semestre Hores setmanals 2 Cicle Primer 

Professor/a Dr. Gabriel Seguí i Trobat Llengua Català 

 
Descripció/Justificació  
 

Una introducció a la litúrgia romana en el seu vessant històric i teològic, respecte de la 

seva praxi actual com de l'anterior a la reforma litúrgica del concici Vaticà II. 
 
Requisits i orientacions prèvies 

 

Un coneixement genèric, teòric i pràctic, de la litúrgia romana. 
 
Objectius 
General: 
 
Presentar un panorama general de la litúrgia romana. 
 
Específic: 

 
a) Oferir als estudiants d'història eclesiàstica criteris de comprensió i d'interpretació de 
la litúrgia romana aplicats al seu camp d'especialització. 
b) Assolir el coneixement del vocabulari tècnic de la litúrgia. 
 
Competències 
 
Competències transversals (genèriques): 
 
a) Capacitat d'anàlisi i síntesi de textos, així com de seleccionar-ne els elements més 
significatius. 
b) Aplicació dels coneixements a la pràctica. 
b) Gestió de la informació (recerca d'informació rellevant, organització). 
 
Competències específiques: 
 
a) Aprofundiment en la dimensió celebrativa de la litúrgia com a acció expressiva, 
representativa i actualitzadora del misteri salvífic en si mateixa i en cadascun dels 
components essencials de la celebració. 
b) Comprensió del sentit de l´any litúrgic i de cadascun dels temps que el componen.  
c) Intel·ligència del sentit i la teologia de la Litúrgia de les Hores així com els elements 
que componen cadascuna de les hores litúrgiques. 
d) Classificació de les diverses festes cristianes per ordre d'importància i identificació de 
les seves representacions artístiques. 
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Continguts 
 

Presentació: una visió de l'ars celebrandi de la litúrgia romana en perspectiva històrica 

 

1. La litúrgia romana en el conjunt de les litúrgies cristianes 

2. Les fonts documentals de la litúrgia romana: els llibres litúrgics 

3. Evolució històrica de la litúrgia romana 

4. La litúrgia i el temps:  

 

 4.1 El temps dels homes: l'any litúrgic i el calendari 

 4.2 El temps per a Déu: la litúrgia de les hores 

 

5. La litúrgia i l'espai: models de configuració de l'aula litúrgica 

6. La litúrgia i la memòria: la litúrgia eucarística 

7. La litúrgia i la vida quotidiana: els sagraments i els sagramentals 

8. La litúrgia i la materialitat: els objectes litúrgics 
 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 

a) El professor presentarà els continguts bàsics del programa. 

b) Els alumnes prepararan les classes teòriques mitjançant la lectura personal de la 

bibliografia indicada en cada unitat didàctica. 
 
Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

 

a) Capacitat per assimilar els continguts bàsics de la matèria. 

b) Capacitat per l'anàlisi crítica i comparativa de les èpoques de la història de la litúrgia. 

c) Participació competent a classe. 

d) Aplicació de la metodologia científica segons els criteris del Llibre d'estil de la Facul-

tat de Teologia de Catalunya. 

e) Coneixement i ús adequat del vocabulari tècnic litúrgic. 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

Lliurament d'una síntesi raonada del contingut de l'assignatura. 
 
Bibliografia bàsica 

 

José ALDAZÁBAL, Vocabulario básico de liturgia, CPL, Barcelona 1994. 

Matías AUGÉ, Liturgia. Historia. Celebración. Teología. Espiritualidad CPL, Barcelona 

1995. 

Xabier BASURKO, Historia de la liturgia, CPL, Barcelona 2006.  

Dionisio BOROBIO (dir.), La celebración en la Iglesia. Vol. I, Liturgia y 

sacramentología fundamental, Sígueme, Salamanca 1995 (4ª). 

Enrico CATTANEO, Il culto cristiano in Occidente. Note storiche, CLV, Roma 1992. 

Josep M. MARTÍ i BONET, Sacra antiqua. Diccionario ilustrado de términos del 

patrimonio artístico y cultural de la Iglesia, CPL, Barcelona 2015. 
 

 



3 

 

 


