
Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

V Jornades Universitàries
de Cultura Humanista
Els evangelis apòcrifs susciten actualment un gran
interès. La publicació de diversos llibres i els
mitjans de comunicació en difonen la importància.
D’una part, la confessió cristiana reposa sobre el
contingut dels 27 llibres del Nou Testament,
anomenats canònics: quatre evangelis, un bloc
epistolar, els Fets dels Apòstols i l’Apocalipsi.
D’altra banda, aquest conjunt de llibres considerats
canònics exclou molts altres escrits primitius
judicats com a no-autèntics, tot i tenir una
antiguitat venerable. Entre ells, els evangelis
apòcrifs i molts d’altres escrits. Quins van ser els
criteris per establir la diferència entre el cànon
bíblic i les obres apòcrifes? En quin moment
històric va tenir lloc aquesta separació? Quina va
ser la raó que va portar a seleccionar alguns llibres
i a excloure’n d’altres? La literatura apòcrifa del
Nou Testament revela, en tot cas, la riquesa i la
complexitat dels orígens del cristianisme.

Els Evangelis apòcrifs.
Origen-caràcter-valor

AAbbaaddiiaa  ddee  MMoonnttsseerrrraatt ,,
2233  ii  2244  ddee  mmaarrçç  ddee  22000077

V Jornades Universitàries 
de Cultura Humanista

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

Matrícula: 30 €
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

Organització:

Abadia de Montserrat i Facultat de Filologia 
de la Universitat de Barcelona
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Els Evangelis apòcrifs.
Origen-caràcter-valor

La importància dels escrits apòcrifs ja havia estat
valorada, fa més d’un segle, per comprendre els
orígens del cristianisme. A la meitat del segle XX, però,
el descobriment dels escrits jueus de Qumran, de la
biblioteca gnòstica de Nag Hammadi i del papir copte
titulat l’Evangeli de Judes han enriquit els coneixements
dels primers segles cristians i han permès de
completar, amb noves fonts històriques, la visió que es
tenia de l’impacte socioreligiós causat per la figura de
Jesús de Natzaret. La seva vida i la seva obra van crear
un abans i un després en la història del món
grecoromà. A través dels escrits que ens han deixat els
seus seguidors, podem entreveure les primeres
manifestacions del moviment cristià. Però no tots els
escrits primitius tenen el mateix valor històric. Quin és
el contingut i el significat dels evangelis apòcrifs?
Aquesta pregunta constitueix el tema d’aquestes
Jornades.

0099..3300  

Presentació de 
les Jornades, pel 
Dr. Joan-Carles Elvira 

99..4455

Les tradicions de
Jesús i els evangelis, 
pel Dr. Rafael Aguirre

1100..3300  

Fonts i descobriments
per al coneixement 
dels apòcrifs, 
pel Dr. Damià Roure

1111..0000  

Els evangelis apòcrifs.
Estat actual de la
recerca, pel Dr. Rafael
Aguirre

1111..4455  

Els evangelis 
de la infància, 
pel Dr. Antonio Piñero 

1122..3300  

Taula rodona, 
pel Dr. Armand Puig

1133..3300  --  1155..0000  

Descans

1155..0000  

Evangelis apòcrifs
i gnosticisme, 
pel Dr. Xavier Alegre 

1155..4455  

La creació en 
la literatura gnòstica, 
pel Dr. Enric Cortés

1166..3300

L’evangeli de Tomàs, 
pel Dr. Ramón Teja

1177..1155  

L’evangeli de Felip, 
pel Dr. Antonio Piñero

0099..0000

L’evangeli de Maria
Magdalena, per la 
Dra. Carmen Bernabé

0099..4455

L’evangeli de Judes, 
pel Dr. Ramón Teja

1100..3300

Lectura i exegesi 
de textos apòcrifs, 
pel Dr. Pius-Ramon
Tragan

1111..0000  

Diàleg entre professors
i alumnes, pel 
Dr. Joan-Carles Elvira

1111..4455  

L’evangeli de Pere, 
per la Dra. Carmen
Bernabé

1122..3300  

L’evangeli de Nicodem, 
pel Dr. Antonio Piñero

1133..3300  --  1155..0000  

Descans

1155..0000  

Evangelis canònics 
i evangelis apòcrifs,
pel Dr. Agustí Borrell 

1155..4455

Iconografia dels
evangelis apòcrifs, 
per la Dra. Carmen
Bernabé

1166..4455

Interès i límits de 
la literatura apòcrifa,
pel Dr. Pius-Ramon
Tragan

1177..3300

Conclusió

Dissabte 24 de març de 2007

PP rroogg rraammaa

Divendres 23 de març de 2007

MMooddeerraaddoorr
DDrr..  JJooaann--CCaarrlleess  EEllvviirraa, 
monjo i professor de Filosofia
del Monestir de Montserrat

AAsssseessssoorr
DDrr..  JJoosseepp  VViilleellllaa, professor
d’Història Antiga de la
Universitat de Barcelona

DDrr..  JJooaann--CCaarrlleess  EEllvviirraa, monjo
i professor de Filosofia
del Monestir de Montserrat

DDrr..  RRaaffaaeell  AAgguuiirrrree, professor
de la Universitat de Deusto

DDrr..  DDaammiiàà  RRoouurree, monjo 
i director de la Biblioteca
de Montserrat

DDrr..  AAnnttoonniioo  PPiiññeerroo, professor
de la Universitat Complutense

DDrr..  AArrmmaanndd  PPuuiigg, degà i professor
de la Facultat de Teologia
de Catalunya

DDrr..  XXaavviieerr  AAlleeggrree, professor de
la Facultat de Teologia de Catalunya

DDrr..  EEnnrriicc  CCoorrttééss, professor de 
la Facultat de Teologia de Catalunya

DDrr..  RRaammóónn  TTeejjaa, professor 
de la Universitat de Cantabria

DDrraa..  CCaarrmmeenn  BBeerrnnaabbéé, profes-
sora de la Universitat de Deusto

DDrr..  PPiiuuss--RRaammoonn  TTrraaggaann, monjo
i director del “Scriptorium Biblicum
et Orientale” del Monestir
de Montserrat

DDrr..  AAgguussttíí  BBoorrrreellll, professor
de la Facultat de Teologia
de Catalunya

PP rrooffeessssoorraa tt
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