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CULTURA

TEOLOGIA

‘Demostració a Teòfil’ es publica en anglès
L'obra del rector de Reixac Josep Rius-Camps i la biblista Jenny ReadHeimerdinger ha venut més de 1.200 exemplars
27 /05 /201 3 - Redacció

Compartiu:
'Demostració a Teòfil', la versió que els biblistes Josep Rius-Camps i Jenny ReadHeimerdinger han fet de l'Evangeli de Lluc i els Fets dels Apòstols segons el Còdex
Beza (segle IV), acaba de ser publicada en anglès per l'editorial T&T Clark sota el
títol de Luke's Demonstration to Theophilus. Publicada per Fragmenta en català
(2009) i recentment en castellà (2012), la tesi dels dos investigadors, després de
més de 15 anys de treball en comú, és que Lluc hauria escrit l'obra per encàrrec de
Teòfil, fill d'Anàs i cunyat de Caifàs, membres del Sanedrí que va condemnar Jesús.
La versió catalana, presentada a Montcada al 2010, va vendre més de 1.200
exemplars i va ser reconeguda amb el Premi Ciutat de Barcelona a la millor
traducció catalana del 2009.

Rius-Camps (Esparreguera, 1933) és rector de Reixac i professor emèrit de la
Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor en ciències eclesiàstiques orientals pel
Pontifici Institut Oriental de Roma (1968), ha publicat nombrosos estudis
—principalment en català, castellà i anglès— sobre patrística i sobre el Nou
Testament (Marc i Lluc-Fets), amb una atenció especial pel Còdex Beza.

El teòleg i biblista Josep Rius-Camps és el rector de Reixac.
Foto : Arxiu/Fragmenta Editorial
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NOTÍCIES RELACIONADES
El teòleg Rius-Camps presenta la versió de Lluc dels quatre Evangelis
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