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El teòleg Rius-Camps presenta la versió de
Lluc dels quatre Evangelis
L'obra va rebre el Premi Ciutat de Barcelona de Traducció en Llengua Catalana
02/06/201 0 - Laura Grau

L’Auditori Municipal acollirà aquesta tarda (19.30h) la presentació del llibre Lluc.
Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el còdex de Beza, del teòleg i
biblista, Josep Rius-Camps, rector de Reixac, i la lingüista bíblica anglesa, Jenny Read-
Heimerdinger, que el passat febrer van rebre el Premi C iutat de Barcelona de Traducció en
Llengua Catalana. L’obra és el resultat de 15 anys de treball en comú que han permès oferir
una edició respectuosa amb el Còdex Beza, el manuscrit en grec que conté la versió més
antiga i completa dels quatre Evangelis i dels Fets dels Apòstols, amb notables diferències
respecte al text bíblic habitual.

Rius-Camps, que farà la presentació del llibre en solitari, defensa que els dos llibres de Lluc
que consten al Nou Testament són una sola obra: un informe adreçat pel rabí jueu Lluc a un
sacerdot del segle I, que volia proves de la messianitat de Jesús. Aquesta tesi és una
primícia mundial que veu la llum en català.

 

 

 410 visites
Mossèn Rius-Camps, amb un exemplar de la seva darrera traducció. 
Foto : Arxiu/Fragmenta Editorial
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