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"M'apropo molt a la figura de Jesús en el seu caire humà"

Josep Rius-Camps és un dels investigadors més actius amb què compta Catalunya. Conegut per les seves
indagacions en els camps bíblic i patrístic, és autor d'innombrables obres de recerca que han revolucionat el
panorama de la investigació. Amb 81 anys, incansable, segueix submergint-se en textos i més textos disposat a
repensar-ho tot constantment. Nascut a Esparreguera l’any 1933, aquest teòleg i biblista va créixer al barri barceloní
del Raval. El 1957, va ordenar-se capellà i va aconseguir finançar els seus estudis a Roma fins que, anys després, la
prestigiosa beca Von Humboldt li va permetre anar a Alemanya, on va viure nou anys. Amb tot, va acabar enyorant
el seu país i va deixar de banda un futur prometedor a Alemanya per tornar a Barcelona i, així, entrar a formar part
de la Facultat de Teologia de Catalunya. A dia d’avui, encara està adscrit al departament de patrística.

Marina Bou per a Flama.info, 17 desembre 14

Agenda
Dijous, 18

19.00 h., Cinema, història, religió. C/
Duran i Bas, 9, Barcelona.

Divendres, 19

19.30 h., Museu del Pessebre de
Catalunya. Carrer Solans 18,
Montblanc.

Dissabte, 20

17.30 h., Terra Santa, el cinquè
evangeli. Sala Capitular de la
Catedral del Sant Esperit, Terrassa.
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Contacte
Tens algun suggeriment o volsTens algun suggeriment o vols
contactar amb Flama?contactar amb Flama?

Newsletter

Dijous, 18 de Desembre de 2014 
Sant Rufus i sant Zòsim, màrtirs

Qui som? Santoral Evangeli Arxiu de notícies Documents d'interès Bíblia Enllaços

DESTACATSTV3 emetrà el documental “Déu, amb accent” en horari de màxima audiència
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Sota la supervisió del Pare Antonio Orbe, la seva tesi doctoral la va dedicar a Orígenes. Més tard, va investigar a fons
les cartes de sant Ignasi d’Antioquia i és autor d’una molt innovadora edició dels textos neotestamentaris de Lluc
publicada en català, castellà i anglès. Fa més de 30 anys, va instal·lar-se a l’ermita de Sant Pere de Reixac, una
comunitat constituïda per diversos sacerdots i religioses. Allà viu des d’aleshores i, cada diumenge, celebra missa a
Reixac amb homílies que apropen l’Evangeli als temps actuals. Com a investigador, Rius-Camps és molt crític amb els
que es limiten a fer reculls del que han dit els altres i és per això que és tan interessant el que diu, perquè és fruit
d’hores i hores de treball i conclusions pròpies que es poden veure als textos que estudia. També és fundador de la
Revista Catalana de Teologia.

 Per això i molt més, el doctor en humanitats i editor de Fragmenta editorial, lgnasi Moreta, ha volgut centrar en ell el
seu darrer llibre. Sota el títol “Converses amb Josep Rius-Camps”, Moreta ha explicat tant els resultats de les
recerques de l’investigador com la manera d’arribar-hi. Es tracta del relat d'una vida intensa que duu a reflexionar al
voltant de temes filosòfics i  teològics i que, a més, aporta episodis desconeguts de la seva trajectòria. Un relat que ha
explicat a les càmeres de l'Agència Cristiana de Notícies FLAMA.
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Patrocinat per Fundació Dr. Albert Bonet Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'Agència Cristiana de Notícies Flama.info o bé
d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre. Per a qualsevol dubte entreu a l'apartat contacte/suggeriments. ©

Copyright www.flama.info· Se'n permet la reproducció sempre que se'n citi la font.
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