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Montserrat analitza la relació entre la política i la 
religió 1.700 anys després de l’Edicte de Milà 

Dll, 24/03/2014 
Tweet [1]

(Abadia de Montserrat [2]) L’abadia de Montserrat i la Universitat de Barcelona, 
amb l’organització tècnica de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, 
convoquen els dies 28 i 29 de març les  XVI Jornades Universitàries de Cultura 
Humanista [3], que en aquesta ocasió se centren en el tema "Política i religió. 
Igualtats i diferències. 1.700 anys després de l’Edicte de Milà". Aquestes jornades, 
amb conferències de caràcter més general o específic, s’orienten a precisar i a 
comparar dues característiques profundament humanes: la política i la religió.

La complicitat entre religió, política i poder, l’Església i els nacionalismes, la 
política en un món globalitzat, la religió en un context de pluralisme, o el 
significat polític del pensament de l’apòstol Pau, són alguns dels temes 
plenament actuals de la Jornada. El programa [3] de les XVI Jornades Universitàries 
de Cultura Humanista, inclou la participació de Pius-Ramon Tragan, director del 
Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat; Lluís Duch , monjo de Montserrat 
i professor emèrit UAB;  Norbert Bilbeny, catedràtic d’Ètica a la UB; Salvador 
Claramunt, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona (UB); 
Hilari Raguer, monjo de Montserrat i historiador; Francesc Torralba, filòsof i 
teòleg, professor de la URL; i Joan Rigol, professor d’ESADE i ex president del 
Parlament de Catalunya.

La noció de la política, com a sistema d’ordenar justament la ciutadania, és en sí 
ben definida. No obstant, les diverses formes de govern civil que s’han d’aplicar a la 
polis han de tenir en compte altres col·lectius socials que tenen principis i normes 
propis i que col·laboren al bé dels ciutadans. La noció de política, de fet, s’aplica 
també a l’interior de les diverses organitzacions humanes que tenen continguts i 
finalitat pròpies, com per exemple la religió.

La religió és una dimensió pròpia de l’ésser humà. Davant les preguntes 
fonamentals de l’existència, davant la contingència de la vida, davant la pregunta, 
de l’origen i de la fi de tot, davant la vida i la mort, l’ésser humà necessita dominar 
d’alguna manera la incògnita del passat i del futur. Necessita conjurar les 
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amenaces i les adversitats que l’inquieten i tenir un punt de referència que va més 
enllà de les dades experimentals. La religió conté una força vital pròpia i allibera 
els creients de caure en l’absurd. Pertany a l’interior de cada persona però al 
mateix temps té una dimensió social. Quan el fet religiós esdevé un fet col·lectiu, 
la religió obté una dimensió política. Resulta necessària una organització que 
salvaguardi el nucli de la fe i unifiqui els membres d’una mateixa creença. La 
política civil i la religiosa, dins una mateixa societat, es distingeixen i al mateix 
temps se sobreposen.

L’església cristiana va obtenir un reconeixement civil ara fa 1.700 anys, amb l’Edicte 
de Milà. L’emperador Constantí va acceptar el cristianisme com a religió lícita. El 
poder espiritual i el poder imperial s’uneixen i se sostindran mútuament. Les 
jornades dels dies 28 i 29 de març miren a precisar els contactes que uneixen 
religió i política, les distincions que les separen.

L’organització tècnica de les XVI Jornades Universitàries de Cultura Humanista és 
a càrrec de la Fundació Abadia de Montserrat 2025  [4].
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