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XII Jornades Universitàries  
de Cultura Humanista
De tots els temes que un marc tant ampli ofereix, 
en aquestes Jornades se n’han escollit alguns que 
permeten de veure com aquest diàleg i aquest 
conflicte s’han anat desenvolupant des de l’inici de 
l’Edat Mitjana fins als nostres dies. Per a fer-ho, s’ha 
volgut abastar un doble camp: el que fa referència a la 
història política i, en paral·lel, el que fa referència a la 
història eclesiàstica. Aquests dos camps, profundament 
interrelacionats a causa d’un entorn caracteritzat sovint 
per la identificació d’un poble amb la seva religió 
majoritària, ens permetran de reflexionar sobre la 
història d’aquesta regió que, d’alguna manera, ha estat 
tantes vegades l’horitzó polític d’occident, des de 
les creuades fins a la guerra de Kosovo, passant per 
la caiguda de Constantinoble, conformant, d’aquesta 
manera, part de l’imaginari col·lectiu.

La Mediterrània oriental ha estat i és un repte per a 
Europa, un espai que, de l’Edat Mitjana als nostres 
dies, resulta tant necessari com problemàtic per 
entendre la nostra realitat col·lectiva i sobre el qual 
volem reflexionar en aquesta dotzena edició de les 
Jornades Universitàries de Cultura Humanista. La Mediterrània Oriental,  

entre l’enfrontament  
i la col·laboració
De l’edat mitjana fins avui

Abadia de Montserrat,
25 i 26 de març de 2011




