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NOU LLIBRE

L'editorial Fragmenta publica 'Converses amb
Josep Rius-Camps'
El doct or en Humanit at s Ignasi Moret a recull el pensament del prest igiós t èoleg i
rect or de Sant Pere de Reixac
0 7 /0 4 /2 0 1 4 - La u r a Gr a u

Compartiu:
L'editorial Fragmenta ha publicat 'Converses amb Josep Rius-Camps', un llibre que
recull la vida i el pensament del teòleg i biblista Josep Rius-Camps, rector de
l'església de Sant Pere de Reixac. Erudit apassionat, Rius-Camps destaca per
l'originalitat i la gosadia de les seves aportacions en els camps bíblic i patrístic. En
el volum, escrit pel responsable de l'editorial i professor de literatura de l'UPF Ignasi
Moreta, Rius-Camps explica no solament els resultats de les seves recerques, sinó
la manera com hi ha arribat. Els lectors hi podran descobrir el relat d'una vida gens
convencional (formació al seminari, estudis de teologia a Roma i Alemanya, retorn a
Catalunya, instal·lació a l'ermita de Sant Pere de Reixac...), així com intuïcions al
voltant de temes (filosòfics, teològics, etc.) que no són objecte de les seves
investigacions acadèmiques, però sí de les seves inquietuds existencials. La
presentació del llibre tindrà lloc aquest dimarts 8 d'abril a les 19h a la Biblioteca
Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22 de Barcelona), amb la presència de l'autor i
l'erudit, a més del periodista Vicenç Villatoro i l'hebraista Joan Ferrer.

Rius-Camps, al 2010, quan va publicar el seu llibre sobre l'evangeli de
Sant Lluc, també amb l'editorial Fragmenta.
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