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P. Hilari Raguer i P. Pius-Ramon Tragan

Escala de l’enteniment, J. Subirachs

El segle XX:
Una herència pel futur

Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; 
si quaerenti explicare velim, nescio

(S. Agustí, Confessions XI, 14)

Abadia de Montserrat, 18 de setembre de 2018

Les “Jornades d’estudi de cultura humanística”, que
organitza l’Abadia de Montserrat, tenen ja una tra-
dició, des de 2004. S’han adaptat a les noves exigèn-
cies actuals, però re�ecteixen les mateixes �nalitats:
aprofundir la coneixença sobre la cultura i el pensa-
ment actual i portar a la re�exió qüestions de fons 
que acompanyen l’existència humana, el sentit de la
vida, la trascendència, la religió.

L’objecte d’estudi d’aquesta jornada és adequat als
dos monjos que aquest estiu del 2018 han complert
90 anys i que porten l’herència del passat i viuen en 
el nou mil·lenari: la relació entre el passat segle XX,
marcat per guerres terribles i per grans projectes de
pau, i el present segle XXI que mira vers un futur di-
fícil de preveure. 



Programa
Dimarts 18 de setembre de 2018

El segle XX:
Una herència pel futur

9:30h - 9:45h
Salutacions de benvinguda a càrrec del Rdm. Pare Josep-
Maria Soler i Canals, abat de Montserrat

9:45h - 1a sessió:
El segle de les religions? (italià)
Moderador: G. Gabriel Soler

10h - 10:20h
Esglésies i religions en l’època post-secular
Prof. Paolo Naso

10:20h - 10:40h
Una nova «Pau de Westfàlia»?
Prof. Antonio Autiero

10:40h - 11h
Debat

Co�ee break

11:30h – 11:50h
Un canvi profund: el Concili Vaticà II
Prof. Alberto Melloni

11:50h - 12:10h
Bíblia i Europa: esperances i delusions
Prof. Marinella Perroni

12:10h - 12:30h
Debat

Moderador
G. Gabriel Soler osb, col•laborador de l’Scriptorium

Coordinadors
Pau Canyameres, adjunt a l’Scriptorium
Marinella Perroni, Ponti�cio Ateneo S. Anselmo, Roma

15:30h - 2a sessió:
Vers quin futur? (català)
Moderador: G. Gabriel Soler

15:45h - 16:05h
Present i futur d’Europa
Prof. Joan Rigol

16:05h - 16:25h
Democràcia i totalitarisme
Prof. Daniel Roig

16:25h – 16:45h
Debat

Co�ee break

17:15h - 17:35h
Entre política i �nances
Prof. Guillem López Casasnovas

17:35h - 17:55h
El futur de la intel•ligència artificial
Prof. Ramon López de Mántaras

17:55h – 18:15h
Debat i conclusió de la jornada

Conferenciants

Paolo Naso, Università La Sapienza, Roma
Antonio Autiero, Universität  Münster
Alberto Melloni, Università Reggio Emilia
Marinella Perroni, Ponti�cio Ateneo S. Anselmo, Roma
Joan Rigol, Escola Superior d’Administració i Direcció d’emprese
Daniel Roig, Universitat de Barcelona
Guillem López Casasnoves, Universitat Pompeu Fabra
Ramon López de Mántaras, Institut d’Investigació en Intel•ligència 
Arti�cial, CSIC

Historia magistra vitae? Segons l’ensenyament del 
Qohelet, en canvi, nihil novum sub sole. No podem 
negar que la història que ens precedeix esdevé, sota
formes diverses, una pauta per comprendre el present
i entreveure el futur. Una memòria històrica, però, par-
cial o ideològica impedeix de comprendre la realitat 
actual i projecta una falsa previsió de cara al futur. 
Alguns consideren necessària una escissió 
generacional. La nova generació esdevindria el 
començament d’una època nova i millor. La continuïtat
seria un impediment. S’ha de començar de nou! 

És un projecte il·lusori? Cert que existeixen fets 
veritablement nous que s’imposen: descobriments 
de la ciència, nous mitjans tècnics i informàtics, 
coneixements de la física i de la psicologia �ns ara 
desconeguts. Aquestes novetats, però, no provenen del
 no-res. Tenen els seus precedents i, per tant, s’han 
d’integrar en el �ux de la corrent històrica actual i 
modi�car-la d’acord amb les noves descobertes. Han 
de ser un enriquiment no pas un canvi radical. 

El fons humà del comportament individual i social ha 
de mantenir sempre el realisme dels fets i la dignitat de 
les persones, principis que provenen d’una història i 
d’una civilització que defensa la dignitat i la justícia 
com base de la convivència humana. Una qüestió 
important s’imposa: les religions són en grau de 
mantenir l’equilibri entre continuïtat i renovament. 


