
 
 

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XV Jornades Universitàries 
de Cultura Humanista 
Abadia de Montserrat, 
16 i 17 de novembre de 2012 

El(s) valor(s) de la política 
Repensar el poder públic 
en temps de crisi 

Les societats humanes, des de les seves primeres manifestacions, han tingut un dels seus elements 
principals en la forma de governar-se. A l’occident modern aquesta forma de govern ha estat la política, 
una activitat que ha intentat traduir correctament la diversitat d’una societat en unes lleis i unes decisions 
de govern, mitjançant sistemes i estructures que tenen per finalitat fer aquesta tasca. La política, però,no 
és, en principi,un sistema neutre, que s’adapti a qualsevol manera de fer, i per tal que la seva maquinària 
funcioni correctament, sembla que són necessaris uns valors. Els sistemes polítics haurien de garantir una 
representativitat respecte de les seves societats, sense la qual no són autènticament polítics. El sistema 
polític, sigui quina sigui la seva forma, ha d’aconseguir agregar les opinions de la població, i habitualment 
ha treballat amb lideratges clars, que són capaços de captar l’atenció i comprendre el que la població 
opina. Més encara que el lideratge, els sistemes polítics han creat una manera de situar-se públicament 
respecte de la governació a partir d’uns sistemes d’idees, d’unes ideologies. A banda d’això, però com una 
conseqüència, el sistema polític genera una sèrie d’institucions i, més encara, un tipus de persones que 
fan de tot això l’activitat principal de la seva vida, essent autèntics professionals del sistema 
polític, generalment amb una convicció vocacional. 

Recentment, la política, però, sembla que ha entrat en decadència com a sistema de governació. La 
confiança fonamental en la representativitat és posada en qüestió sovint des de diversos àmbits i les 
institucions que han articulat la política, essencialment els partits, són qüestionats en la seva mateixa raó 
de ser. Alhora 
que els sistemes ideològics s’han desdibuixat i han perdut bona part de la importància que tenien en 
generacions anteriors, els lideratges personals rarament aconsegueixen l’adhesió que aconseguien en el 
passat i, més encara, la desconfiança s’ha instal·lat en la relació de bona part de la població i les 
institucions i persones que articulen el sistema polític. Tot això, sembla portar-nos a una menor participació 
de les persones, i especialment de les generacions més joves, en el sistema i, en últim terme, pot dur a la 
desconnexió completa entre un sistema de govern i la població en general. Aquesta aparent decadència, 
sembla que està motivada, precisament, per la dissolució d’aquells valors que se suposaven en un sistema 
polític, i que en estar en clar contrast 
amb sistemes de governació no polítics, destacaven especialment. Quins són aquests valors i quina 
sortida es veu a aquesta situació d’aparent decadència de la política és el tema fonamental d’aquestes XV 
Jornades Universitàries de Cultura Humanista, emmarcades en una situació general de crisi, que accentua 
la importància del tema. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Divendres, 16 de novembre de 2012 

9.30 
Presentació de les Jornades 
Dr. Pius-Ramon Tragan 
10.00 
Consciència política i resistència 
Dr. Josep M. Esquirol 
10.45 
Política sense ideologia? 
Dra. Montserrat Guibernau 
11.30 
Cofee-break 
11.45 
Col·loqui 
12.15 
Política sense lideratges? 
13.00 - 15.00 
Descans 
15.15 
Causes de la desafecció i de la indignació 
Dr. Arcadi Oliveres 
16.00 
El poder de l’economia o l’economia del poder? 
Dr. Salvador Giner 
16.45 
Taula Rodona 

Dissabte, 17 de novembre de 2012 

9.30 
Els fonaments pre-polítics de la política 
Dr. Francesc Torralba 
10.15 
La política en l’espiral neuròtica dels media 
Sr. Antoni Puigverd 
11.00 
Cofee-break 
11.15 
Col·loqui 
11.45 
Quina democràcia per al futur? 
Dr. Jaume López 
12.30 
La política com a vocació 
M. H. Sr. Jordi Pujol 
13.15 - 15.00 
Descans 
15.15 
La pretensió religiosa de la política / La pretensió 
política de la religió 
Dr. Lluís Duch 
16.00 
Taula Rodona 
16.45 
Conclusió 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Moderador 
G. Gabriel Soler, Monjo de Montserrat. Politòleg 
Coordinador 
Dr. Salvador Claramunt, Catedràtic d’Història Medieval 
de la Universitat de Barcelona 
Professorat 
Dr. Pius-Ramon Tragan, Monjo i Director del Scriptorium 
Biblicum et Orientale del Monestir de Montserrat 
Dr. Josep M. Esquirol, professor de la Universitat de 
Barcelona 
Dra. Montserrat Guibernau, catedràtica de política 
de Queen Mary - University of London 
Dr. Arcadi Oliveres, professor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
Dr. Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans 
Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon 
Llull 
Sr. Antoni Puigverd, escriptor 
Dr. Jaume López, professor de la Universitat Pompeu Fabra 
M. H. Sr. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de 
Catalunya 
Dr. Lluís Duch, Monjo i Professor emèrit a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Organització: 
Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona 
Matrícula: 50 e 
Es lliurarà diploma acreditatiu 
Informació, inscripció i reserves: 
Fundació Abadia de Montserrat, 2025 
08199 Montserrat 
Tel.: 93 877 77 25 
Fax: 93 877 77 26 
fundacio2025@abadiamontserrat.net 
www.abadiamontserrat.cat 
www.amicsdemontserrat.cat 

Data límit d’inscripció i pagament 
de la matrícula: 9 de novembre 

Lloc: Monestir de Montserrat 
Sala de la Façana (2ª. Planta) 
Possibilitats d’allotjament a Montserrat 
Central de Reserves - Tel.: 93 877 77 01 
reserves@larsa-montserrat.com 

L’assistència és validable per un crèdit 
de lliure elecció de la Universitat de Barcelona 
i de la Universitat Internacional de Catalunya, 
que també reconeix un crèdit ECTS. 
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