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LES GRANS QÜESTIONS DE LA VIDA
6a edició
De nou l’Institut d’Estudis Vallencs i la
Parròquia de Sant Joan de Valls ofereixen
un espai que cada any ajuda a reflexionar
sobre les grans qüestions de la vida.
Milions de persones en el passat i en el
present han cercat en la Bíblia respostes
als seus interrogants. Per al judaisme i per
al cristianisme les Sagrades Escriptures
contenen la paraula de Déu escrita i
comunicada a la humanitat. Aquest any
celebrem 500 anys de la Reforma
Protestant que Luter va iniciar posant el
Llibre sant com a referència fonamental de
la vida de fe. Cap altre llibre no ha tingut
tanta influència en la cultura occidental ni
ha estat traduït a tantes llengües amb
literatura pròpia. De fet, el primer llibre
que nasqué del nou invent de Gutenberg, la
impremta, fou la Bíblia.
Presentem enguany, en sisena edició, tres
entesos que ens ajudaran amb paraula
sàvia a comprendre la vasta aportació que
ha fet la Bíblia a la nostra cultura. Un
aspecte determinant en el diàleg entre fe i
cultura.

El president de l’Institut d’Estudis Vallencs i
el rector de la parròquia de Sant Joan de Valls
Valls, desembre de 2016

dijous, 12 de gener de 2017
Primer diàleg:

La Mediterrània, lloc de trobada de
les cultures de la Bíblia
per Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu
Universitari “Sant Pacià” i biblista

dijous, 19 de gener de 2017
Segon diàleg:

L’influx de la Bíblia en els artistes de
la Reforma. Pintura, escultura,
arquitectura, música i lletres
per Daniel Giralt-Miracle, crític i historiador
de l’art, numerari de la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona
dissabte 21 de gener de 2017,
a les 6 de la tarda, al Pati de Sant Roc

Lectura del llibre de Rut
pel Grup de poesia Els Fruits Saborosos,
acompanyada d’interludis musicals i amb una
presentació general i introduccions als capítols

dimecres, 25 de gener de 2017
Tercer diàleg

La Bíblia i el món d’avui: una visió
històrica, literària i cultural
per Joan Ferrer i Costa, biblista, professor
d'estudis hebreus i de filologia catalana a la
Universitat de Girona
Els diàlegs tindran lloc a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala
d’Actes de l’IEV (carrer Jaume Huguet, 1 – Valls)
www.iev.cat

