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EL TRON I L’ALTAR 

Política i religió 
a la Catalunya contemporània 

Jaume Dantí i Riu (coord.) 

Textos de Jordi Figuerola, M. del Mar Griera, 

Hilari Raguer i Lluís Ferran Toledano 

D’ençà del segle XIX i fins als nostres dies, la religió ha tingut 
un paper molt rellevant en la història política de Catalunya. 
De fet, la política i la vida quotidiana catalanes dels dos dar-
rers segles no es poden copsar plenament sense conèixer les 
relacions entre el poder polític i el poder religiós. Aquest lli-
bre presenta, de manera rigorosa i amb voluntat divulgativa, 
els aspectes clau d’aquesta relació, cadascun tractat per un 
especialista en el tema. 
 
Primerament, Lluís Ferran Toledano estudia la presència del 
carlisme i els conflictes que es van generar durant el segle XIX 
arran dels reptes i els canvis provocats per la modernitat; en 
el segon capítol, Hilari Raguer tracta de les relacions entre el 
poder polític i l’eclesiàstic en el context de la Segona  Re -
pública i la Guerra Civil, encarnades en dues figures centrals 
de l’època: els cardenals Vidal i Barraquer i Gomà; en el ter-
cer capítol, Jordi Figuerola aprofundeix en el paper de 
l’Església durant el franquisme; i, finalment, Maria del Mar 
Griera analitza l’evolució durant el darrer segle de la religio-
sitat, del pluralisme religiós i de la secularització, fins als 
nostres dies. 
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(Santa Eulàlia de Ronçana, 1956) és doctor en Història per la 
Universitat de Barcelona, on exerceix la docència com a cate-
dràtic d’Història Moderna. És el coordinador de la Secció Depar -
tamental d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i 
Diplomàtica de la Facultat de Geografia i Història. El 2018 va 
ser nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres. 

Entre les seves publicacions, destaquen Aixecaments popu-
lars als Països Catalans (1687-1693), El Consell de Cent de la 
ciutat de Barcelona (1249-1714), Ciutats, viles i pobles a la 
xarxa urbana de la Catalunya moderna i Relacions mediterrà-
nies a la Catalunya moderna. 
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