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Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

Organització:

IV Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona

Jornades en memòria del Dr. Ramon Roca-Puig
El Dr. Ramon Roca-Puig, un dels pioners de la
recerca papirològica del nostre país, va recollir,
amb una tenacitat i constància admirables, una
col·lecció de documents antics provinents d’Egipte,
que contenen escrits clàssics grecs i llatins, textos
bíblics i litúrgics, actes jurídiques, obres
mitològiques, documents administratius,
correspondència familiar, etc. Són la memòria
escrita de la cultura, dels sentiments i de la vida de
països, de llengües i de generacions diferents.
Aquest patrimoni literari, llegat a Montserrat per
testament, mereix de ser conegut i estudiat pel seu
valor històric i per la importància que té com a
base de la cultura occidental.

Matrícula: 15 €
Es lliurarà diploma acreditatiu
Possibilitats d’allotjament a Montserrat
Informació, inscripció i reserves:
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel.: 93 877 77 25
Fax: 93 877 77 26
fundacio2025@abmontserrat.es
L’assistència és validable per un crèdit de
lliure elecció de la Universitat de Barcelona

IV Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

Seguir els camins de la paraula amb el suport de la
col·lecció de papirs Roca-Puig, representa conèixer
millor la riquesa cultural del passat i del present,
tenir consciència del patrimoni del nostre país i
honorar la memòria d’un gran estudiós.

Els camins de la paraula ahir i avui
Els “Papyri Montserratenses-Roca”
Jornades en memòria del Dr. Ramon Roca-Puig
Algerri 1906 - Montserrat 2001
Homenatge en el centenari del seu naixement
Abadia de Montserrat,
10 de novembre de 2006
Universitat de Barcelona - Aula Magna
11 de novembre de 2006

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025
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Els camins de la paraula ahir i avui.
Els “Papyri Montserratenses-Roca”
Des dels escribes de Sumer i d’Egipte fins a l’era
de l’internet l’escriptura persisteix, durant cinc mil·lenis,
com el vehicle fonamental de transmissió del patrimoni
cultural de la humanitat, com a testimoni del
comportament de les persones a través del temps,
de les seves pràctiques quotidianes, dels seus desigs,
de les seves creences. Quan el llenguatge oral,
distintiu de la ment humana, va esdevenir paraula
escrita, l’evolució, el progrés intel·lectual i els
coneixements tècnics van prosperar ràpidament.
La profunditat de pensament, però, es troba ja en els
escrits clàssics de les grans cultures de l’Orient, que
gràcies als documents de l’Antiguitat, han arribat fins
a nosaltres. El camí de la paraula és llarg i fecund.
Conèixer les seves etapes vivifica les arrels del nostre
present.

Programa
Abadia de Montserrat

Divendres 10 de novembre de 2006
10.00 - 10.30

Introducció. Dels escribes de Sumer a la Biblioteca
Universal de Google, pel Dr. Pius-Ramon Tragan
10.30 - 11.00

Grans descobertes de textos antics: Biblioteca
de Ninive; Pedra Rosetta; Qumran; Nag-Hammadi,
pel Dr. Gregorio del Olmo
11.00 - 11.30

De la transmissió oral a la paraula escrita. Sobre la
fixació dels textos sagrats, pel Dr. Javier del Barco
11.30 - 12.00

La recuperació de la memòria escrita: el llegat
de l’Antiguitat, per la Dra. Sofía Torallas

Moderador
D r. Joan-Carles Elvira, monjo i professor de Filosofia del
Monestir de Montserrat
Assessor
D r. J o s e p Vilella, professor d’Història Antiga de la Universitat
de Barcelona
Professorat
D r. Pius-Ramon Tr a g a n, monjo i director del “Scriptorium Biblicum
et Orientale” del Monestir de Montserrat
D r. G r egorio del Olmo, Institut de Filologia Semítica
de la Universitat de Barcelona
D r. J a v i e r d e l B a r co, Universitat Complutense de Madrid
D r a . S o f í a Torallas, Institut de Filologia del CSIC
D r. A l b e r to Nodar, Universitat Pompeu Fabra
D r. Joan-Carles Elvira, monjo i professor de Filosofia
del Monestir de Montserrat
D r. Klaas A. Wo r p, Universitat de Leiden
D r a . Victoria Spottor no, Institut de Filologia del CSIC
D r. S e b a s t i à J a n e r a s, Historiador de litúrgia cristiana

12.00 – 12.30

La ciència papirològica; font de la història
i de la literatura, pel Dr. Alberto Nodar
12.30 – 13.00

Taula rodona: Manuscrits. Impremta. Internet.
Valors i transformacions culturals,
pel Dr. Joan-Carles Elvira
13.00 - 15.00

Descans

Universitat de Barcelona - Aula Magna

Dissabte 11 de novembre de 2006
10.30 - 10.45

Salutació de l’Excm. i Magnífic Dr. Màrius Rubiralta
i Alcañiz, rector de la Universitat de Barcelona
10.45 - 11.15

La persona i l’obra del Dr. Ramon Roca-Puig,
pel Dr. Pius-Ramon Tragan
11.15 - 12.00

15.00 - 15.30

Escrits grecs del fons papirològic “Roca-Puig”,
pel Dr. Klaas A. Worp
15.30 - 16.00

Escrits bíblics del fons papirològic “Roca-Puig”,
per la Dra. Victoria Spottorno
16.00 - 16.30

L’anàfora grega del segle IV, del fons “Roca-Puig”,
pel Dr. Sebastià Janeras
16.30 - 17.45

Exposició i comentari dels materials més significatius del fons “Roca-Puig”, per la Dra. Sofía Torallas

La col·lecció dels “Papyri Montserratenses-Roca”:
sentit i importància, per la Dra. Sofía Torallas
12.15 - 13.00

Presentació del llibre: To the Origins of Greek
Stenography
13.00 - 13.30

Valor actual de la cultura clàssica,
pel Rvdm. P. Josep M. Soler, abat de Montserrat
13.30 - 13.45

Paraules conclusives
per l’Excm. i Rvdm. Mons. Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona

