Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

VIII Jornades Universitàries
de Cultura Humanista
Els antecedents geogràfics i
culturals de les tres religions
mediterrànies són molt diferents.
La religió mosaica té uns
antecedents semi-nòmades i
una experiència itinerant que
l’ha posada en relació a les
grans cultures d’Egipte i de
Mesopotàmia. El cristianisme
neix a Israel i en porta els seus
valors, però aviat entra en
contacte amb el món hel·lenístic
i romà i en rep l’impacte. L’islam
té uns antecedents lligats a
les tribus del desert d’Aràbia.
Amb la força i la convicció de
ser l’última revelació de Déu,
s’imposa a l’Orient Mitjà i s’estén
a totes les vores del Mediterrani
amb una força que no exclou la
violència. Assumeix, en part, la
cultura bizantina i arriba a un grau
elevat de civilització. Tres orígens
diversos i també tres llengües
diverses: L’hebreu per la Bíblia
d’Israel, el grec per la Bíblia
cristiana i l’àrab per l’Alcorà, el
llibre sagrat de l’islam. Fins a
quin punt predomina l’origen
i la cultura, i fins a quin punt
intervé la religió per establir
les diferències i les tensions
que des de segles existeixen
entre aquests tres pobles? Les
Jornades Universitàries miren de
dilucidar aquests interrogants.

Organització:
Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona

Matrícula: 30 e
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

VIII Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

Les tres grans religions
monoteistes del Mediterrani
Judaisme | Cristianisme | Islam
Abadia de Montserrat,
17 i 18 d’abril de 2009

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

Les tres grans religions
monoteistes del Mediterrani:
Judaisme | Cristianisme | Islam
Història i actualitat

Des de fa segles conviuen a l’Orient i a l’Occident les
tres religions anomenades “religions del llibre”: Pels
israelites, són els llibres de la Torah, dels profetes i
dels savis; pels cristians, a més dels llibres d’Israel:
són els evangelis, les cartes apostòliques, els Fets
dels Apòstols i l’Apocalipsi, és a dir, la Bíblia. Pels
musulmans: L’Alcorà, el llibre per excel·lència que
consideren també inspirat. La convivència dels tres
credos no ha estat pas sempre pacífica. Les nocions
antropològiques, socials, culturals i naturalment
religioses de cada una d’aquestes creences són
profundament diverses. D’altra part, la història porta
a les tres religions a conviure necessàriament en les
mateixes àrees geogràfiques. Actualment, el fet de la
mundialització intensifica les relacions mútues. Com
es poden evitar les tensions agressives? Com es pot
arribar a una acceptació justa, pacífica i humanament
digna? El projecte d’una societat plural i al mateix
temps sòlida i respectuosa exigeix, abans de tot,
un coneixement i una valoració equilibrada dels
elements que la composen. L’objecte d’aquestes
jornades consisteix en oferir els fonaments per a un
coneixement i per una justa interpretació de cada
confessió religiosa.

Programa

Divendres dia 17 d’abril de 2009

Dissabte dia 18 d’abril de 2009

9.30

9.30

Presentació de les Jornades, pel Dr. Joan-Carles
Elvira
10.00

La religió d’Israel: el monoteisme i la seva història,
pel Dr. Ramon Ribera
10.45

L’Alcorà: revelació del monoteisme considerada
definitiva, per la Dra. M. Dolors Bramon
11.30

Col·loqui
12.15

L’origen de la litúrgia jueva: precedents i formació
dels textos fonamentals, pel Dr. Javier del Barco

L’exegesi bíblica jueva i cristiana a l’Edat Mitjana:
encontres i desencontres, pel Dr. Javier del Barco
10.15

La difusió de l’Islam per tot el Mediterrani. Procés
i resultats, per la Dra. Amalia Zomeño
11.00

Pensament i ciència jueva a la cultura europea
medieval, per la Prof. Esperança Valls
11.45

Col·loqui
12.15

Pensament i ètica judeo-cristiana en els països
occidentals, pel Dr. Xabier Pikaza

13.00-15.00

13.00-15.00

Descans

Descans

15.15

Monoteisme cristià o doctrina trinitària, pel
Dr. Xabier Pikaza
16.00

Mahoma i els orígens de l’Islam, per la Dra. Amalia
Zomeño
17.00

Col·loqui

15.15

Reflexió, cultura i art islàmics en la formació
d’Europa, per la Dra. Amalia Zomeño
16.00

Monoteismes i globalització: nous reptes per a les
tres religions, per Joan Gómez
17.00

Taula rodona al voltant de les qüestions transversals
de les tres religions monoteistes, pel Prof. Jaume
Flaquer

Moderador

Pius-Ramon Tragan, monjo i director del “Scriptorium Biblicum
et Orientale” del Monestir de Montserrat

Xabier Pikaza, professor emèrit a la Pontifícia Universitat
de Salamanca

Professorat

Amalia Zomeño, investigadora al Centre de Ciències
Humanes i Socials del CSIC

Joan-Carles Elvira, prior i professor de Filosofia del Monestir
de Montserrat
Ramon Ribera, monjo i professor de Teologia del Monestir
de Montserrat
M. Dolors Bramon, professora a la Universitat de Barcelona
Javier del Barco, investigador al Centre de Ciències
Humanes i Socials del CSIC

Esperança Valls, professora a la Universitat de Girona i
investigadora a l’Institut d’Estudis Mont Juïc
Joan Gómez, sociòleg
Jaume Flaquer, investigador a la Fundació Migra Studium

