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Divendres 11 de novembre de 2011
“L’art al servei de la Teocràcia. 
Manifestacions artístiques de la Maiestas 
Domini a la plàstica romànica catalana”
Conferència a càrrec d’en Carles Sànchez i Màrquez,  
llicenciat en Història.

Divendres 18 de novembre de 2011 
“El matriarcat teocràtic”
Conferència a càrrec de na Montserrat Noguera i Algué 
Professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Divendres 25 de novembre de 2011
“La Teocràcia pontifícia. “…en aquesta 
església i en el seu poder hi ha dues espases 
i una altra temporal…” (Butlla unam 
sanctam, Bonifaci VIII, a. 1302).
Conferència a càrrec d’en Josep Hernando i Delgado 
Catedràtic d’Historia Medieval de la Universitat de Barcelona.

Divendres 2 de desembre de 2010
“Cultura escrita i Teocràcia a Manresa a 
l’època del gòtic”
Conferència a càrrec d’en Miquel Torras i Cortina, Doctor en 
Arqueologia, Història antiga i medieval i Professor titular de 
Paleografia a la UAB.

Totes les conferències seran a les 20 h. i tindran lloc a 
la Sala d’Actes de la Biblioteca del Casino de Manresa”

Sortida
Dissabte 26 de novembre de 2011

9.30h Visita guiada a càrrec de l’historiador local 
Francesc Comas a l’església de Santa Clara de Manresa 
i el seu entorn. 
11.30h Visita guiada a La Cova de Manresa.

Ens trobarem a les 9.30 h del matí davant del Convent de 
Santa Clara.

No cal fer inscripció prèvia

PRESENTACIÓ

Com cada any, els Amics de l’Art Ro-
mànic del Bages organitzem el Curs de 
Cultura Medieval. Aquest és un cicle de 
conferències que tenen en comú un tema 

monogràfic, que enguany és la Teocràcia.

La Teocràcia és la societat en què l’autoritat política es 
fonamenta en un ordre diví. Aquesta paraula deriva del 
grec theokratía; és a dir, de Theos, que vol dir Déu, i de 
Kratós, que significa domini. És una doctrina política 
medieval que té la pretensió de fer que el poder reial 
rebi la seva constitució per un acte del poder eclesiàstic, 
al qual hi resta vinculat legalment. Per tant, Déu és l’ori-
gen i el fonament del poder al món. A l’antic Orient, 
Alexandre el Gran, va representar aquest tipus de poder 
que, posteriorment, va tenir lloc a Roma en la figura de 
l’emperador August. A l’època medieval, el paper de l’es-
glésia cristiana és decisiu a l’hora de comprendre, no tan 
sols la societat i la política d’aquella època, sinó també el 
llegat artístic que ha arribat als nostres dies. Ens referim 
tant als grans regnes com als petits comtats, on esglésies 
i palaus, sovint formen un mateix conjunt monumental 
fent que la resta de la societat en depengui. Més enllà 
de l’Edat Mitjana, aquest lligam entre monarques i Déu 
va mantenir-se a través de l’absolutisme. Comprendre la 
vinculació entre l’ordre polític i el diví és essencial per 
endinsar-nos en el coneixement de l’art.

Els Amics de l’Art Romànic del Bages, volem agrair al 
Centre Cultural de la Biblioteca del Casino de Manresa 
per facilitar-nos el poder fer ús d’aquest equipament, als 
nostres conferenciants per compartir amb nosaltres els 
seus coneixements, i naturalment, al nostre públic pel 
seu interès i fidelitat.

Moltes gràcies a tots !!!

Programa de Conferències
TeocràciaLa
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