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Formen un edifici sobre el fonament 
dels apòstols

La diòcesi de Barcelona ha professat durant 
la seva multisecular història una gran veneració 
i respecte a la Seu del successor de sant Pere. 
No és una relació conjuntural o casual, sinó que 
està basada en un profund pensament o si vo-
leu una fe infrangible de la gran majoria dels 
seus fidels i durant moltíssims anys. El raona-
ment que podem fer per demostrar-ho es basa 
àdhuc en la Sagrada Escriptura i per suposat en 
la Tradició. Sabem, per exemple, que sant Pau 
en la seva carta als cristians d’Efes (2, 12-22) 
afirmà: “Formem (els cristians) un edifici cons-
truït sobre el fonament dels apòstols... que té 
alhora Jesucrist com a pedra angular”. Aques-
ta afirmació i realitat de la nostra Església es fa 
ben palesa també en els mateixos edificis desti-
nats a acollir l’assemblea cristiana. Així moltes 
basíliques com la catedral de Barcelona, Mont-
serrat, la Sagrada Família, la catedral del Sant 
Esperit de Terrassa.... hi ha o bé escultures dels 
dotze apòstols —anomenat el seu conjunt ‘apos-
tolat’— o les torres-campanars que simbolitzen 
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els mateixos apòstols, com bé és el cas de la que 
serà basílica: la Sagrada Família de Barcelona.

Les nostres esglésies diocesanes de Catalu-
nya, òbviament estan recolzades sobre el fona-
ment dels apòstols, i en el nostre cas es concreta 
en l’apostolat de Pere i Pau. Entre els textos dels 
Sants Pares, en trobem un de molt significatiu: 
la carta que el papa sant Innocenci I envià al 
bisbe Decenci de Gubbio (Itàlia). Aquest Papa 
(a. 406) afirma d’una manera contundent: “Cap 
apòstol no ha propagat el cristianisme a Occi-
dent fora de Pere i el seu company indivisible 
Pau”. De Tarragona i Barcelona, en podríem 
posar molts exemples que testifiquen aital reali-
tat. I és que es té consciència ben clara que llurs 
esglésies estan edificades sobre l’apostolat dels 
dos grans apòstols Pere i Pau. És ben curiós, per 
no dir ben significatiu, que a Barcelona les dues 
esglésies més antigues després de la Catedral i 
Sants Just i Pastor —és possible que en la prime-
ra època visigòtica fossin dues catedrals— són 
les de Sant Pere de les Puel·les i Sant Pau del 
Camp, ambdues d’època pre-romànica. 

És molt freqüent trobar en els manuals d’His-
tòria de l’Art les representacions pictòriques, 
escultòriques, d’orfebreria, de numismàtica i 
de teixits referents a sant Pere i sant Pau, però 
sempre junts. La seva presència no és sols anec-
dòtica, sinó fonamental, àdhuc en la història de 
la teologia i de la litúrgia. Molts historiadors 
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eclesiàstics busquen i rebusquen els possibles 
fonaments apostòlics de les esglésies locals els 
quals són objecte de llurs estudis. Es basen en 
l’afirmació de què totes les esglésies han d’estar 
connectades, en el seu origen i en la seva suc-
cessió episcopal, a un branca comuna arrelada 
en una fundació apostòlica concreta. Així ja ho 
indicava el Papa de Roma Sant Climent I (a. 88-
97): “Els apòstols han rebut la “bona nova” per 
mitjà del Senyor Jesucrist... Per tant Crist ve de 
Déu i els apòstols vénen de Crist. Aquests pre-
dicaren a les ciutats, i així s’establiren les pri-
meres comunitats de les quals l’Esperit Sant feia 
emergir bisbes i diaques per als futurs creients.” 
Carta als de Corint 42, 1 - 4  

Les anelles de la successió apostòlica

També els historiadors de la diòcesi de Barce-
lona han cercat les anelles que uneixen la cade-
na que arriba fins el primer bisbe documentat, 
Pretextat (del segle IV). 

Hi ha entre els historiadors qui pretén ha-
ver trobat com a primera anella el fundador. Es 
tractaria d’un enigmàtic deixeble de Sant Jaume 
anomenat Sant Eteri de l’any 37. Ell hauria estat 
el primer bisbe de Barcelona. Però n’estem se-
gurs que no fou així. A ell —segons l’elenc fals— 

Baptisteri paleocristià que es trobava a quatre metres de 
profunditat, als peus de l’actual catedral de Barcelona.
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li segueixen disset bisbes també llegendaris fins 
arribar a Pretextat (a. 347) ja històricament se-
gur. L’anterior pretensió deriva d’una manifesta 
falsedat. Aquests manipuladors de la història 
no són sinó uns pseudohistoriadors que creen 
uns falsos bisbes que mai existiren en l’epis-
copologi de Barcelona. I el que és més greu, és 
que pretenen una transmissió oral de la tradició 
de més de mil anys. És totalment inacceptable, 
greument fictici i enganyós! El descobriment de 
les possibles arrels apostòliques ha d’anar per 
altres vies. Crec —i és una opinió personal— 
que es desvetlla una petita guspira orientativa 
que podria portar a intuir l’apostolat essencial 
de Sant Pere i Sant Pau sobre casa nostra. L’ar-
gumentació de la nostra suposició és la següent 
com hem dit anteriorment: a Barcelona les dues 
esglésies més antigues són les dedicades a Sant 
Pau (del Camp) i a Sant Pere (de les Puel·les). Les 
dues esglésies dedicades a l’apostolat d’ambdós 
apòstols insinuen l’antiga connexió amb Roma, 
especialment quan cal prescindir de la conne-
xió amb sant Jaume.

Compostel·la o Roma? 
Sant Jaume o sant Pere?

Hi ha un episodi de la història del bisbe Pere, 
prelat de Barcelona durant els anys 963-973, en 
el qual ell, juntament amb els bisbes de la Tar-

Ferrer i Arnau Bassa,
Sant Jaume pelegrí (c.1347)
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raconense, s’oposen al fictici apostolat de sant 
Jaume a Hispània en els primers anys (34-43) 
del cristianisme. L’episodi és el següent: Cesari, 
abat de Santa Cecília de Montserrat al segle X 
—avui del bisbat de Sant Feliu de Llobregat—, 
fou un home ambiciós, fins el punt d’exigir que 
els bisbes de la Tarraconense el reconeguessin 
com a arquebisbe metropolità de “la Seu apos-
tòlica de Tàrraco”. Malgrat tot, aquests es van 
sublevar i no el van acceptar com a cap de la 
província.

Aquest afer tingué lloc al segle X segons un 
document, la fotografia del qual presentem 
acompanyant aquest text. En ell l’esmentat abat 
de Sant Cecília de Montserrat notifica al Papa 
Joan XIII que ell “ha estat ordenat arquebisbe 
de Tarragona pel successor de Sant Jaume de 
Compostel·la”. És un pergamí de 429 mm x 280 
mm provinent del monestir de Santa Cecília en-
tre els anys 970-990 i conservat a l’Arxiu Episco-
pal de Vic, a la sèrie “Episcopal”, vol. I, núm. 76. 
La importància d’aquest pergamí rau en la refe-
rència de les arrels apostòliques de Tàrraco que 
no procedeixen de Compostel·la sinó de Roma, 
on l’esmentada Tàrraco té els seus orígens en 
l’apostolat de Pere i Pau. 

Cesari notificà al Papa d’aquell temps, 
Joan XIII, que pel fet de ser ordenat arquebis-
be per un conjunt (sínode) de bisbes reunits a 
Compostel·la, on hi ha el “successor de l’apòstol 

R. Vergós, 
Retaule de sant Pere 
(segle XV)
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Sant Jaume”, li correspon a ell (a Cesari) rebre 
per atorgació papal el pal·li, insígnia de poder 
supraepiscopal, i que si cal ell mateix anirà a 
Roma i s’agenollà als peus del Papa per “supli-
car-li el pal·li”.

Per tota l’argumentació de Cesari, hom pot 
deduir que l’intent de proposar el bisbe de 
Compostel·la com a successor de Sant Jaume 
suposa una contraposició entre l’apostolat de 
Pere-Pau i el de Jaume. Amb altres paraules vol 
fer creure que: l’apostolat de Jaume a Hispània 
té més pes que l’apostolat de Pere i Pau. A més 
—argumentava Cesari— a Jaume se’l denomi-
na “el bisbe de tot el món”, i el seu successor el 
bisbe de Compostel·la és l’hereu dels drets de 
l’església visigòtica que domina tota la Hispà-
nia i tots els bisbes d’aquesta ‘regió’ li tributen 
obediència.

 ‘Sant Jaume mai evangelitzà Hispània’. 
Testimoni del bisbe de Barcelona, 
el prelat Pere

Cesari, doncs, un cop retornat de Compostel-
la, es presentà a una reunió (sínode) dels pre-
lats de Catalunya, possiblement a Barcelona —
ja redimida dels sarraïns—. El rebuig d’aquets 
bisbes fou total: li van dir clarament que “Sant 
Jaume mai evangelitzà Hispània, en can-

FOTO 07 (a la pàgina 64??? de La 
Catedral de Barcelona. Història i històries): 
Pere Ça Anglada, Medalló del cor de la ca-
tedral de Barcelona (segle XIV). Segons la 
Sagrada Escriptura, sant Jaume fou marti-
ritzat l’any 43.
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vi l’apostolat de Roma —el de Pere i Pau— sí 
que era l’autèntic i vertader. Els bisbes catalans 
continuen afirmant que ells reten obediència a 
Roma —seu dels apòstols Pere i Pau— i no pas a 
Compostel·la, en contra del que erròniament fan 
els prelats de l’Occident hispà. L’apostolat romà 
és més segur, malgrat reconèixer que, miraculo-
sament, a Compostel·la es troba el sepulcre de 
Sant Jaume. Tanmateix no es pot dir que el seu 
apostolat sigui “viu”, sinó “mort”. Per això Ce-
sari ha de tornar al seu monestir de Santa Cecí-
lia de Montserrat sense el rang d’arquebisbe de 
la Tarraconense. Serà un bon tribut a la història 
i a la necessària humilitat de tot un abat massa 
orgullós. En això el bisbe de Barcelona, Pere, i 
els de la província de Tàrraco foren lúcids i de-
mostraren la convicció de dependre de Roma.

El Papa intervé per primer cop 
a Barcelona i a Ègara

Durant la meitat del segle V es produí un al-
tre episodi. Hi havia el convenciment segons el 
qual el papat podia intervenir en els afers de 
dues diòcesis d’Hispània: Barcelona i Ègara. 

Poques diòcesis d’Occident posseeixen —
com la d’Ègara— una documentació tan àmplia 
i fidedigna que expliqui els seus orígens. Ens 
referim a les actes precises (any 465) d’un con-

Cesari, abat de Santa Cecília de Montserrat, notifica al 
papa Joan XIII que ha estat ordenat arquebisbe de Tar-
ragona (970-990)
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cili romà celebrat en la famosa basílica de Santa 
Maria, la Major, amb la presència del papa Hilar 
i la d’uns cinquanta prelats. Gràcies a aquestes 
actes conciliars, hom pot saber que en el 450 la 
diòcesi de Barcelona fou dividida en fundar-se 
un nou bisbat: el d’Ègara. Aquest desmembra-
ment el féu el bisbe de Barcelona Nundinari, 
possiblement amb el consentiment de tots els 
altres bisbes de la Tarraconense. Sabem que el 
nou bisbe d’Ègara —elegit i consagrat segons els 
cànons de l’Església— fou un tal Ireneu, abans 
prevere de Barcelona. Uns quants anys després 
—deu— Nundinari morí; en les últimes volun-
tats del seu testament expressà el desig que el 
seu successor a la seu de Barcelona fos l’esmen-
tat Ireneu, bisbe d’Ègara. Per tant, aquest bisbe 
(Ireneu) calia que fos traslladat a Barcelona. O 
almenys així ho desitjà la majoria dels electors, 
per suposat, de Barcelona. Tal disposició testa-
mentària i la implícita acceptació fou volguda 
per part dels bisbes de la Tarraconense amb As-
cani, metropolità de l’esmentada província l’any 
465. Ascani ho explica textualment: «El sant bis-
be de la ciutat de Barcelona Nundinari difunt 
deixà tot allò que la seva pobresa pogué pos-
seir en benefici del nostre germà Ireneu (bisbe 
d’Ègara), a qui amb el nostre consentiment ha-
via constituït bisbe en la seva diòcesi (d’Ègara). 
Aquest últim —continua la carta—, acomplint 
la darrera voluntat de Nundinari (bisbe de Bar-

Possibles límits territorials dels bisbats de Barcelona i 
Ègara als segles V-IX
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celona), volgué substituir-lo en la seva seu bar-
celonina en lloc seu». 

Es tractava, doncs, de la intromissió d’un bis-
be en la seva successió, i si voleu una designació 
directa i pòstuma, que se saltava la preceptuada 
participació del poble i del clergat de Barcelona. 

Designació “a dit”

Era pràcticament una successió designada 
(“a dit”) per un sol bisbe, prescindint de tot el 
canònic procés electoral. Es tractava, en part, 
d’un abús en el procediment electoral d’un bis-
be. De fet, era pagar amb una elecció episcopal 
l’amistat o els favors anteriors. I això era “del tot 
reprovable” tenint presents els cànons de la pri-
mitiva església. Per això, el papa d’aquell temps 
Hilar i el seu concili intervingué exigint que Ire-
neu tornés immediatament a la seva seu d’Èga-
ra si no volgués ésser “separat del cos episcopal 
i excomunicat de l’Església. Calia, per tant, que 
el nou bisbe de Barcelona fos elegit pel poble i 
el clergat d’aquesta diòcesi i que el candidat fos 
ben vist per Déu i pel poble”. 
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El nomenament de sant Oleguer 
com a legat pontifici

El segon episodi té dues fases: l’any 1115 i el 
1134. En el primer any sant Oleguer abat de Sant 
Ruf d’Avinyó (Provença) es trobava a la catedral 
de Barcelona a l’enterrament del bisbe Guillem, 
quan el poble i el clergat “exclamaren i procla-
maren sobtadament Oleguer bisbe!”. Ell s’hi va 
resistir, però al final acceptà, i quan ja estava al 
palau episcopal (sota l’actual edifici que acull el 
Museu Marès), no podent dormir, va agafar els 
seus acompanyants canonges de Sant Ruf d’Avi-
nyó (Provença) i deixà Barcelona. Poc temps 
després, però, ja serà el mateix papa Gelasi II 
qui l’obligà a acceptar la mitra de Barcelona i 
que fos ordenat pel bisbe més proper, o sigui el 
de Montpeller.

La part sud de Catalunya a les primeres dèca-
des del segle XII encara estava sota domini dels 
sarraïns. Els papes i els comtes de Barcelona vo-
lien que es declarés una croada i que fos pre-
dicada i conduïda per un personatge de gran 
categoria. Tots miraven a sant Oleguer, que ja 
era bisbe de Barcelona i arquebisbe de Tarrago-
na. Oleguer era un vertader sant, i per tant li 
repugnava fer la guerra encara que aquesta fos 
una croada beneïda pel mateix papa. La violèn-
cia està renyida amb la santedat. Malgrat, però, 
que el papa Calixte II i un concili convocat a La-

Pere Ça Anglada, Figura jacent 
del bisbe sant Oleguer en el seu 
sepulcre de la catedral de Barce-
lona (1406)
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terà el 1123 nomenessin Oleguer legat pontifici 
de l’exèrcit cristià, el prelat de Barcelona procu-
rà no obeir al papa i lliurà el comandament de 
l’exèrcit a un cavaller normand anomenat Ro-
bert “el Bordet”, que s’establí a Tarragona com a 
“príncep” (14 de març de 1129) i el successor del 
qual arribà a declarar la guerra a l’arq uebi sb e 
de Tarragona. Fou una decisió encertada per 
part de sant Oleguer —no fer ell la guerra— 
però d’unes conseqüències nefastes pel primat 
de Tarragona. 

Discrepàncies entre el Papa 
i sant Oleguer

L’any 1134 sant Oleguer ja era gran, tenia 74 
anys. Ell era conscient que en les eleccions de 
bisbes de la seva jurisdicció —que anava des 
de Tarragona a Oca (Burgos)— calia que vigilés 
que fossin participatives per part del clergat i 
del poble. No succeïa així a Aragó i en concret al 
bisbat de Roda Barbastre, en el qual qui imposa-
va el bisbe era el rei Alfons I el Bataller. Anant 
sant Oleguer, doncs, a ordenar al qui fou elegit 
pel poble, es trobà que el papa Innocenci II ja 
havia decretat que seria bisbe el candidat del rei 
d’Aragó en contra del que havia elegit el poble. 
Oleguer, si bé no s’atreví a ordenar nou bisbe 
—contrari al designat pel rei— en aquelles cir-

Roda
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cumstàncies, però, tingué la valentia d’enviar 
una carta duríssima al papa exigint-li que fos 
conseqüent amb el que s’havia decretat en el 
concili Laterà i pactat en el tractat de Worms 
(1122). En definitiva, els bisbes no podien acce-
dir a la dignitat episcopal si no eren ben vistos 
pel poble i pel mateix Déu que vol que l’elecció 
sigui canònica (segons els cànons de l’Església 
primitiva) i catòlica (segons el que està establert 
arreu del món). Ho diu el sant textualment: «El 
nou bisbe cal que sigui baró prudent, hospita-
lari, ornamentat de virtuts, cast, sobri, mansuet 
i que sigui ben vist per Déu i pels homes, i no 
venut pel senyor feudal». 

“L’amo dels monestirs és el Papa”

Si mirem només l’Arxiu Diocesà de Barcelo-
na, constatarem que del segle X hi ha referència 
de tretze documents pontificis i del segle XI i 
del segle XII quaranta quatre. Molts d’ells són 
butlles pontifícies (en papir i en pergamí), és a 
dir privilegis solemnes dels papes. Però de tots 
ells hem de destacar les butlles, que algunes te-
nen més de dos metres d’alçada, escrites sobre 
papir dirigides al monestir de Sant Cugat, el 
més important del bisbat de Barcelona. Són but-
lles conservades a l’Arxiu de la Corona d’Ara-
gó. De l’estudi d’aquests documents en podem 

Monestir de Sant Cugat del Vallès (segle XIII)
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deduir una important evolució que portarà a la 
que denominem ‘Reforma Gregoriana’ (de Gre-
gori VII). Es tracta de la concessió dels privile-
gis de protecció, de propietat i d’exempció. A 
principis del segle XI la majoria de monestirs —
també el de Sant Cugat— estaven en mans del 
senyor feudal, i en el nostre cas era el comte de 
Barcelona. Ell era el vertader amo del monestir, 
i era qui donava l’abadia a aquell que millor li 
pagava. El bisbe, però, també intervenia. Fins el 
segle X, els monjos, com qualsevol fidel de l’Es-
glésia, estaven sota la jurisdicció del bisbe del 
lloc. L’ordinarius loci podia i devia intervenir en 
la benedicció d’abats i controlava la disciplina 
eclesial dels membres del monestir. No obstant 
això, ja des de l’antiguitat del cristianisme, la 
incardinació dels monjos a l’organisme diocesà 
era motiu de greus problemes pràctics. Teòrica-
ment es reconeixia l’autoritat episcopal en els 
monestirs, però els altercats amb el bisbe eren 
sovint en la vida monacal. Els papes, en l’esmen-
tat segle X, començaren a atorgar als monestirs 
privilegis de protecció, a fi de preservar els seus 
béns de l’alienació i l’explotació. Aquest costum 
també el trobem reflectit a molts documents de 
senyors feudals o monarques en favor dels mo-
nestirs. Però la protecció que el papa donava era 
més còmoda, ja que estava més lluny, i per tant, 
el control era gairebé nul. A més a més, un pri-
vilegi papal era respectat per tots els estaments 

Sarja de l’orgue de la capella de Sant Oleguer de la cate-
dral de Barcelona

???????????
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del feudalisme. Dels privilegis de protecció es 
passà als privilegis de propietat. És a dir, els 
monestirs cedien la propietat dels mateixos al 
papa, i aquest, en sengles documents, encoma-
nava tots els seus béns o l’usdefruit als antics 
propietaris.

El bisbe no té res a fer ni a dir 
dins els monestirs

Però l’evolució arribà fins a l’extrem: el papa 
atorgà a alguns monestirs —entre ells el de Sant 
Cugat— el privilegi d’exempció. Aquest dret re-
presentava la independència (o immunitat) dels 
monestirs amb relació al bisbe del lloc i la di-
recta subjecció al papa. En un principi, els mon-
jos obtingueren amb aquesta independència un 
domini fàctic sobre els seus béns i de l’activitat 
del propi monestir, sense possible intervenció 
del bisbe o dels senyors feudals de la regió, on 
eren assentats els monestirs. Però en èpoques 
posteriors, especialment en la Reforma gregori-
ana (segle XII), quan el papat obtingué un gran 
prestigi, els monjos esdevingueren fervorosos 
defensors del centralisme papal. Aleshores, els 
més afectats en aquesta evolució foren els bis-
bes, que van veure disminuïdes considerable-
ment les seves funcions pastorals i jurídiques, 
especialment en el cas de Barcelona, en els dos 

Privilegi papal d’Alexandre III dirigit al bisbe de Barce-
lona Bernat de Berga (5 de juliol de 1176). Arxiu Diocesà 
de Barcelona
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monestirs de Sant Cugat i Sant Llorenç. De ma-
nera que es deteriorà l’equilibri jurídic existent 
dins la vida diocesana de Barcelona, i augmentà 
el centralisme papal sobre la nostra diòcesi mul-
tiplicant-se les intervencions directes a les quals 
ens hem referit abans. 

Així, del 7 d’abril de 1145 fins el 9 d’agost de 
1198, tenim quaranta-tres butlles dirigides a 
Barcelona (als bisbes de la ciutat comtal, al ca-
pítol, als templaris, als monestirs...). En total in-
clouen els pontificats dels papes: Celestí II (3, X, 
1143 – 8, III, 1144), Eugeni III (18, II, 1145 – 8, VII, 
1153), Adrià IV (5, XII, 1154 – 1, IX, 1159), Alexan-
dre III (20, IX, 1159 – 30, VIII, 1181), Luci III (6, IX, 
1181 – 25, IX, 1185), Urbà III (1, XII, 1185 – 20, X, 
1187), Climent III (20, XII, 1187 – III, 1191) i Celes-
tí III (14, IV, 1191 – 8, I, 1198).

El Papa confirma les possessions 
del bisbe, àdhuc les torres episcopals 
de Barcelona

Cal remarcar les dues butlles papals lliura-
des una al bisbe i l’altra al capítol catedral, en 
les que el papa Alexandre III confirma totes 
les propietats de la mitra —anomenada Mensa 
Episcopal— i del capítol de canonges de Barce-
lona (o ‘Mensa Capituli’). El Papa, per exemple, 
confirma la propietat episcopal de les torres ro-

Lluís Reñé Padrisa, Carrer del Bisbe Caçador (c.1960)
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manes que avui dia formen part del palau epis-
copal. D’aquests episodis en podem deduir que 
la relació de la diòcesi i del papat fou decisiva, 
malgrat que el Papa encara no elegia ni consti-
tuïa els bisbes. 

Aquests eren elegits pel poble, del qual se’n 
feia responsable el comte, i pel clergat, que no 
era altre que el de la catedral (canonges).

Avinyó, símbol de centralisme papal

En l’època en la que els papes resideixen a 
Avinyó, s’accentua el centralisme papal (durant 
els anys 1305-1378, amb Climent V, Joan XXII, 
Benet XII, Climent VI, Innocenci VI, Urbà V i 
Gregori XI) i els bisbes de Barcelona, tot i que 
aquests últims fossin elegits pels canonges. És 
ben cert que el Papa era qui determinava amb 
la seva confirmació papal qui havia de ser en 
definitiva el bisbe de Barcelona. Així ho veiem 
en l’elecció del successor del bisbe Pere Garcia 
(de la família dels Borja). Els canonges elegiren 
al també canonge Lluís Desplà, i el Papa no el 
va acceptar, elegint pel seu compte un clergue 
de la família dels Cardona (Enric Cardona Enrí-
quez), però aquest tenia 18 anys i hagué d’espe-
rar vuit anys per a la seva ordenació episcopal. 
Qui portà la diòcesi, però, fou el bisbe electe i 
refusat Lluís Desplà, que actuà com a ardiaca 

Gravat de la ciutat medieval d’Avinyó

Pont d’Avinyó
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durant aquells vuit anys. Ell es troba enterrat a 
la sala capitular de la catedral.

L’elecció dels bisbes després del concili Tri-
dentí passà definitivament a mans del Papa 
amb la intervenció abusiva dels reis d’Espanya.

A Barcelona s’obeïa sols al papa Luna

Cal que ens preguntem, durant el cisma d’Oc-
cident, a qui la nostra diòcesi obeïa? Recordem 
que en alguns moments hi havia tres papes. 
Així, la línia d’obediència romana era concre-
tada pel papa Urbà VI (1378-1389), Bonifaci IX 
(1389-1404), Innocenci VII (1404-1406) i Gregori 
XII (1406-1415), que abdicà en el concili de Cons-
tança. La línia dels papes en un principi resi-
dents a Avinyó, es concretà en Climent VII (1378-
1394), Benet XIII (papa Luna, Pere Martínez de 
Luna, 1394-1423), Climent VIII (1423-1429, Gil 
Sánchez Munyoz i Carbón), i Benet XIV (Bernat 
Garnier, 1429-1430), que renuncià. I la línia dels 
papes derivats de les resolucions del concili de 
Pisa: Alexandre V (1409-1410), Joan XXIII (1410-
1414), que poc després del concili de Constança 
morí. En aquest concili fou elegit el papa Martí 
V i fou excomunicat el papa Benet XIII. Tanma-
teix hi ha historiadors que creuen que fou ver-
tader Papa; en aquesta suposició, l’actual papa 
Benet XVI seria ‘Benet XVIII’.

Rafael Destorrents, Missal de santa Eulàlia (1403). 
Arxiu Capitular de Barcelona. 
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Retornant a la pregunta de com es va viure el 
cisma a Barcelona, seguint les cròniques, la vida 
diocesana al segle XV comença molt tristament 
a causa del cisma, que escanyava la societat i 
l’Església d’aquella època. El bisbat de Barcelo-
na —a excepció del monestir de Montserrat—, 
estava a favor de Benet XIII, el papa Luna, qui 
al principi residia a Avinyó. El que fou abat de 
Sant Cugat, i durant deu anys bisbe de Barcelo-
na Joan Ermengol, va prestar amb els seus ca-
nonges el subsidi de mil florins d’Aragó-Catalu-
nya per armar al port de Barcelona la galera que 
havia de facilitar la fuga de Benet XIII (captiu a 
Avinyó), el préstec el qual es dispensà als que 
s’obliguessin a anar personalment a socórrer el 
Papa, “pres d’Avinyó”. Benet XIII, rebutjat per 
la corona francesa, va haver de refugiar-se a 
Catalunya i a València. Després de moltes pe-
ripècies, de les quals Barcelona no en va estar 
exempta com s’exposa al nostra llibre La cate-
dral de Barcelona. Història i històries (2010), 
pàg. 97 en tractar del patriarca-bisbe de Barce-
lona Pere Climent Sapera, el cisma es tancà amb 
els anatemes (o expulsions) decretats pel concili 
de Constança (1417) contra Joan XXIII (papa de 
Pisa) i de Benet XIII (el papa Luna) i amb l’abdi-
cació de Gregori XII, papa romà. El 1417 un con-
clau va elegir Martí V. El papa Benet XIII, des de 
Peníscola, va declarar heretges a tots els bisbes 
de Constança, fins i tot a Martí V. Poc després 

Rafael Destorrents, Missal de santa Eulàlia (1403). 
Arxiu Capitular de Barcelona. 
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també Aragó i Catalunya es desmarcaven de 
l’obediència a Benet XIII, i aquest cada any pro-
nunciava des d’aquell enclavament (com si fos 
Noè en l’arca, enmig del diluvi), el dia de dijous 
sant, l’anatema contra el rei de Catalunya-Aragó 
i els cardenals que segons ell l’havien traït. Be-
net XIII va morir a Peñíscola el 1428.

El pas del Papa Benet XIII per Catalunya, i 
d’una manera especial per Barcelona, fou molt 
remarcable: va concedir molts privilegis als ca-
pítols de les catedrals —Barcelona, Tortosa...—, 
monestirs, convents, esglésies i clergues. Per 
exemple, es diu que els canonges de Barcelona, 
Catalunya, regnes d’Aragó, València i Mallorca, 
poden anar vestits gairebé com els cardenals. 
Tanmateix moltes d’aquestes concessions foren 
sols verbals i per a nosaltres molt dubtoses.

El papa Luna visità la Ciutat Comtal

El rei Martí l’Humà fou rei de Catalunya 
i Aragó del 1396 al 1410, per tant en ple cisma 
d’Occident. Precisament el diumenge 19 de se-
tembre de 1409, el papa Luna (Benet XIII) entrà 
amb tota pompa a la ciutat de Barcelona. Es re-
vestí de pontifical i muntà a cavall. Al Coll de la 
Creu —terme de la ciutat— l’esperaven repre-
sentacions dels canonges i de les parròquies. La 
processó anava precedida d’una custòdia amb 

Rafael Destorrents, Missal de santa Eulàlia (1403). 
Arxiu Capitular de Barcelona. 
A l‘infern s’hi pot veure representat l’antipapa (segons 
els catalans).
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la forma consagrada. El Papa anava a cavall sota 
un ric pal·li d’or, sostenint les brides del seu ca-
vall el comte d’Urgell i el conseller en cap Ferrer 
de Gualbes. Entrà solemnement a la ciutat pel 
portal de Sant Antoni en direcció a Sant Jau-
me i el Palau Episcopal. A la catedral, després 
d’una breu oració a l’altar major, i després de 
descendir a la cripta de santa Eulàlia, donà la 
benedicció al poble i tornà a cavalcar per tras-
lladar-se al palau major del rei, on s’hostatjava. 
L’extraordinari esdeveniment que es perllongà 
aquell dia és molt recordat pels contemporanis, 
doncs tal com diu un testimoni presencial “el 
poble va haver de menjar tard i malament, es va 
celebrar durant varis dies amb festes populars 
i il·luminacions públiques i entremesos (repre-
sentacions teatrals al carrer) del paradís i l’in-
fern”. Però a Barcelona, Benet XIII va rebre les 
notícies del concili de Pisa contràries a ell, que 
el declaraven “heretge, cismàtic, perjuri, viola-
dor del vot, escandalós i incorregible”, així com 
deslligava tots els fidels de l’obligació d’obeir-lo. 
La seva efígie havia estat cremada enmig d’un 
gran rebombori a la plaça del duomo de Pisa. 
A la plaça reial de Barcelona, en canvi, el ma-
teix dia era tractat com si fos el mateix sant Pere. 
Contrastos de la història!          

Rafael Vergós, Retaule de sant Pere (darrer quart del se-
gle XV). Museu Diocesà de Barcelona. L’artista, addicte 
al papa Luna, s’inspirava en Benet XIII quan represen-
tava a sant Pere.
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Personalment el papa Benet XIII va do-
nar el condol al rei Martí I

En un principi els assumptes de Cerdenya i 
Sicília anaven bé al rei Martí l’Humà. Així, des-
prés de la victòria de Sanluri el rei escriu al seu 
fill explicant-li la gran cerimònia que s’havia ce-
lebrat a la catedral amb una processó a la qual 
assistiren vint-i-cinc mil persones “jamay en 
Barcelona se faes processó que per tanta gent 
fos seguida, ne tant devotament acompanyada”. 
Pocs dies després d’aquesta carta s’anuncià a Si-
cília la mort de l’esmentat Matí el Jove. S’obria 
així un greu problema: la successió de Martí 
l’Humà. El mateix papa Benet XIII transmeté el 
seu pesar personalment al rei.   

Els papes i els beneficis de Barcelona

A Barcelona hi havia 700 beneficis, i en els 
segles XIV i XVI uns 10.000 clergues; tant els 
clergues que tenien la sort de posseir un bene-
fici com els mateixos aspirants a tenir-los tenen 
una relació més o menys directa amb el papat ja 
sigui dels papes de Roma o especialment dels 
d’Avinyó.

La ciutat de Barcelona tenia uns trenta-dos 
mil habitants durant els segles esmentats i tota 
la diòcesi (s’entén l’antiga diòcesi de Barcelona) 

P. Nuñes i F. Fernandes Retaule 
de sant Sever (1541-1542). El rei 
Martí I l’Humà, i el seu fill Mar-
tí el Jove, durant el trasllat de les 
relíquies de sant Sever del mo-
nestir de Sant Cugat del Vallès a 
la catedral de Barcelona.

Cadirat del cor de la Catedral de 
Barcelona



48 49

no passava de cent mil. D’ells hi havia deu mil 
clergues que representaven un alt percentat-
ges dels homes. A la catedral de Barcelona hi 
havia, per exemple, dos-cents cinquanta cler-
gues. La meitat eren beneficiats o agregats als 
cent cinquanta beneficis amb uns setanta altars; 
per això aquests darrers (els agregats als altars) 
eren denominats ‘altaristes’ que tenien dret a 
dir missa diàriament, celebrant almenys en el 
petit espai d’un altar per posar el llibre i el cal-
ze. Tota l’administració econòmica dels clergues 
estava basada en època medieval en la figura o 
institució denominada benefici.

Intervencions del Papa en els beneficis 
de Barcelona 

Segons l’antic dret canònic, del benefici s’eri-
gia (es fundava) i s’atorgava a favor d’una per-
sona a perpetuïtat per l’autoritat eclesiàstica 
competent tenint molt present l’autoritat radical 
del Papa. D’aquí que el Sant Pare —com expo-
sarem— intervenia en moltíssims casos. El be-
nefici constava d’un ofici (obligació d’uns actes) 
sagrat o eclesiàstic amb el dret de percebre les 
rendes d’un capital o possessions (terres o béns 
mobles) que anaven annexes a l’ofici esmentat. 
Els beneficis es distingien entre ells per la titu-

FALTA! (PALLOFES) 
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laritat d’alguna advocació, per un sant o santa 
normalment establert en una capella o altar.

Cal tenir molt present que quasi un 20% dels 
documents que es conserven a l’Arxiu Diocesà 
(uns quatre quilòmetres lineals) són les últimes 
voluntats, atorgaments de beneficis, processos, 
plets, testaments, causes pies, clàusules testa-
mentàries... referents tots ells als beneficis, i és 
molt freqüent la presència de l’actuació de la cú-
ria romana.

Burocràcia papal i Barcelona. La cúria 
papal i Barcelona

Precisament des d’Avinyó es donaren les ini-
cials pautes per a la burocràcia papal, estesa per 
tot el territori de l’Església, denominada també 
‘centralització papal’ que estructurava a l’en-
sems una fortíssima economia. D’aquestes evo-
lucions i fets, la diòcesi de Barcelona no n’estava 
pas exempta. Recordem que era una de les ciu-
tats més preeminents de la mediterrània en els 
temps dels successors de Jaume I.

En aquest temps la cúria papal va assolir un 
especial caràcter d’una administració centralit-
zada que avui dia, en part mínima, encara per-
dura. Això es veu en el mateix Arxiu Diocesà 
de Barcelona. Fou el papa d’Avinyó Joan XXII 
—el fill del sabater de Caors— que accentuà 

Joan XXII (1316-1334), Jaume Duesa. Era fill 
d’un sabater de Cahors. Elegit després de 
dos anys seu vacant. Construí el palau papal 
d’Avinyó. Durant el seu pontificat s’intensificà 
el centralisme papal i el nepotisme. S’oposà als 
“fraticelli” o “espirituals”.
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l’aspecte financer de la cúria papal a unes co-
tes de gran escala. Certament que abans d’ell 
els papes ja exigien a les esglésies d’Occident 
els denominats censos o contribucions. Però en 
ell s’incrementà moltíssim, i en tenim constàn-
cia a Barcelona en més de cent parròquies que 
cotitzaven a Roma ja al segle XIII. Malgrat tot, 
Joan XXII incrementà molt els ingressos fiscals, 
especialment en els territoris papals i en els ter-
ritoris feudataris. Recordem que el nostre rei 
Pere I —el de la batalla de Muret— enfeudà els 
seus regnes al Papa. Això volia dir que Barcelo-
na contribuïa a l’augment dels ingressos feudals 
que s’abocaven any rere any a la cúria papal. El 
mateix succeïa, per exemple, a Nàpols i Sicília.

Un riu de diner des de Barcelona 
arribava a Roma o a Avinyó

Entraven també en el cens de taxes de la 
cancelleria que calia abonar per l’emissió dels 
decrets de qualsevol mena: per exemple, per la 
concessió del pal·li als arquebisbes i els privi-
legis i dispenses usuals. Els mateixos beneficis 
estaven gravats amb impostos. També existien 
els impostos que calia pagar a la cúria papal re-
ferents als denominats ‘fructus medii temporis’ 
del benefici, és a dir els ingressos esdevinguts 
per un benefici eclesiàstic des de la mort o re-

Visió de la ciutat de Jerusalem (segle V). 1. Porta de Da-
masc. En àrab “Babel Amud” (porta de columna). 2. Car-
do màxim romà. 3. Basílica del Sant Sepulcre i Anas-
tasis. 4. Basílica del Cenacle (Hagia Sion), al mont Sió. 
5. Església de Sant Pere in Gallicanto. 6. Basílica “Nea” 
de Justinià. 7. Porta de Sant Esteve. 8. Església de Santa 
Maria de la Probàtica. 9. Muralla de la ciutat. 10. Porta de 
Jafa. Els diners se la butlla de les croades servien teòrica-
ment per conquerir Terra Santa.
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núncia del seu titular fins l’entrada en posició 
del següent. Existien també els gravaments 
anomenats ‘annates’ o fruits del primer anys, o 
sigui el titular calia que pagués al tresor pontifi-
ci una part de la renda del primer any. Més abu-
siu era el que s’havia de pagar per les ‘expectati-
ves’, que eren els diners procedents de la simple 
inscripció a l’elenc dels qui esperaven rebre en 
el seu dia un benefici que estava encara cobert; 
era com la satisfacció de l’avançament fiscal o 
un dret que quan es morís el que el posseïa, po-
gués el que estigués en les ‘expectatives’ gaudir 
de la possessió del benefici, i per tant del dret a 
l’expectativa que també calia pagar.

La cúria romana necessitava 
una base financera. Abusos

Objectivament, si bé és cert que hi havia 
pràctiques financeres legítimes, es donaven 
molts abusos i un autèntic tràfic de prebendes 
àdhuc d’aquelles que tenien per objectiu la ‘cura 
animarum’. Hi ha qui creu que és comprensible 
—en aquelles circumstàncies històriques— que 
el papat cerqués per la seva cúria una base fi-
nancera segura, més encara quan els seus Es-
tats Pontificis no podien treure tots els recursos 
d’una organització que intentava ser —i en gran 
part ho era— universal. Aquells gravaments 

Joan Desí, Taula de l’Almoina (segle XVI). 
Museu de la catedral de Mallorca



56 57

tanmateix no requeien tan directament sobre 
el poble, sinó que principalment sobre els pre-
lats, beneficiats i d’altres usufructuaris de les 
que es consideraven propietats i possessions de 
l’Església. Malgrat tot, devia provocar un gran 
escàndol aquella forta remor de diners que en-
fosquia la missió essencial de l’Església, que és 
i era “el bé de les ànimes”. Sabem que a la mort 
de Joan XXII —segons ens diu el cronista flo-
rentí Villani— aquest Papa deixà a les arques 
de la cúria papal d’Avinyó tres quarts de milió 
d’escuts d’or, una quantitat no massa considera-
ble pel que es pensava que tenia.

Caçadors de prebendes

Malgrat tot, l’espectacle de la cúria d’Avinyó, 
i després la de Roma, era molt lamentable: hi 
havia autèntics caçadors de prebendes que en 
aquelles ciutats pul·lulaven entorn de les ofici-
nes de l’administració curial. Eren clergues que 
passaven anys sencers a la cúria papal sense fer 
altra cosa que esperar que quedés vacant algun 
benefici. I aquests clergues es podien considerar 
vagabunds amb l’aspiració d’assolir un estat mi-
llor i una seguretat donada pels beneficis mal-
grat les nombroses taxes, impostos i gabelles 
inherents per imposició de la cúria pontifícia. 
Aquest estat lamentable continuà àdhuc fins 

FOTO 29 (falta bossa de pallofes) 
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el segle XVI en el concili de Trento, i fou causa 
en gran part —juntament amb la predicació de 
les butlles de les indulgències— de la ruptura 
protestant. Després d’aquell concili la situació 
s’apaivagà, malgrat tot continuaren en l’àm-
bit clerical les expectatives d’aconseguir algun 
benefici que pogués donar solució a la mísera 
vida de molts clergues. Aquesta situació també 
es donava a Barcelona, com és el cas del benefici 
de Santa Maria del Pi que obtingué sant Josep 
Oriol del seu viatge a Roma el 1686.

La butlla papal de la croada

La diòcesi de Barcelona, en el concili Tridentí 
(1545-1563) es mogué dins els paràmetres de la 
contrareforma, tant en l’aspecte doctrinal i cate-
quètic com en la forta vinculació segons el dret 
canònic vers el papat i els dicasteris romans. A 
l’Arxiu Diocesà de Barcelona hom pot observar 
la constant relació entre el papat i la diòcesi, no 
sols en moments puntuals com és l’elecció dels 
bisbes, concessió d’indulgències i privilegis, 
sinó també en el tarannà diari, tal i com es pot 
comprovar, per exemple, en la legislació de la 
‘butlla de la croada’. La butlla de la croada en 
un principi les recaptacions que es feien ana-
ven destinades a la conquesta de Terra Santa 
i al manteniment de les despeses de les insti-

Innocenci III inicià la croada contra els càtars.
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tucions allà creades per l’Església. Era per tots 
coneguda l’obligació que cada fidel, per exem-
ple, havia d’adquirir la butlla papal si volia estar 
exempt dels dejunis i les abstinències rigoroses 
i obligatòries durant tots els dies de Quaresma. 
Per exemple, recordem aquells documents que 
l’àvia de casa nostra comprava al rector de la 
parròquia i que es conservava a la calaixera, i 
que com a testimoni del vincle de comunió amb 
el Sant Pare de Roma, es col·locava als peus del 
cadàver durant les exèquies quan hi havia una 
defunció.

Barcelona no volia un bisbe valencià 
de la família Borja

Podríem presentar milers de relacions entre 
el papa i els jerarques o fidels de la nostra di-
òcesi de Barcelona durant els segles XVI-XX, 
tanmateix volem destacar alguns episodis sig-
nificatius. Per exemple, que els bisbes de les pri-
meres dècades del segle XVI eren de la famí-
lia dels Borja i que no eren massa ben vistos a 
Barcelona. A l’Arxiu Diocesà de Barcelona , per 
exemple, hi ha un procés que explica l’assalt del 
palau episcopal de més d’un centenar de feli-
gresos que volien empresonar i castigar al seu 
bisbe Pere Garcia (1490-1505) pel sol fet d’ésser 
família dels Borja. Arribaren amb l’ajut d’uns 

(buscar foto d’un papa Boja) 
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que estaven empresonats en el mateix palau, 
a les presons episcopals, fins a les estances del 
primer pis del Palau Episcopal malgrat que fo-
ren dissolts per les tropes del virrei, que castigà 
amb la presó a molts d’ells. En l’assalt morí una 
persona. El bisbe quedà sa i estalvi.

El bisbe Sala 
protegit pel papa Climent XI

Un altre episodi que podem aportar, és el de 
la Guerra de Successió. En aquells moment el 
bisbat de Barcelona tenia com a bisbe Benet de 
Sala, que abans fou abat de Montserrat. Aquest 
prelat fou castigat amb l’exili a França pel ma-
teix Felip V, car el bisbe Sala s’havia mostrat 
partidari de l’arxiduc Carles, que després esde-
vindria emperador. Estant, doncs, captiu a Avi-
nyó, no se li va donar el passaport ni per tras-
lladar-se a Barcelona ni a Roma fins que el papa 
Climent XI el creà cardenal. Tanmateix, degut 
a aquest rang cardenalici es va poder refugiar 
a Roma. Allà emmalaltí greument i morí (1715). 
El rei no volgué que els súbdits espanyols el re-
coneguessin cardenal, i per això no es feren exè-
quies a la pròpia diòcesi com li corresponia a un 
cardenal, ni tampoc va voler que Roma el con-
siderés en aquest rang. Tant és així, que durant 
els seus funerals a l’església dels Dotze Apòstols 

Panoràmica de Barcelona al segle XVI-XVII
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de Roma rebessin del Papa personalment el ca-
pell cardenalici i el posaren sobre el seu fèretre. 
Això indignà moltíssim Felip V contra el Papa, 
i per aquest motiu i per castigar els seus oposi-
tors sortiren exiliats de Barcelona més de tres-
cents clergues.   

     

Proposaren que el Papa 
i la seva cort papal establissin 
la seva residència a Barcelona

L’utòpic projecte del trasllat del papa i la cort 
pontifícia a Barcelona, després de la unificació 
italiana durant el pontificat de Català Albosa 
l’any 1883, no es va poder posar en pràctica.

Després de la irrupció a Roma de les tropes 
de Garibaldi (1870), el papat s’havia autodecla-
rat captiu del Vaticà. No sortia mai de la que 
avui anomenem Ciutat del Vaticà. Fou la reac-
ció davant la victòria de la unificació italiana i 
la posterior incautació dels Estats Pontificis per 
part de la corona italiana. Situació de captiveri 
que es va perllongar fins l’època de Mussolini 
(1929). Els devots del papat buscaven utòpiques 
solucions davant d’aquella comprometedora si-
tuació. Aquí, a Barcelona, es proposà la creació 
d’un petit estat papal independentment dins la 
mateixa ciutat, on residís el papa amb la seva 
cort. Així ho proposà explícitament un home 

M. Padrós Claret, Bisbe Català Albosa (1980)
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riquíssim que habitava a la ciutat de Barcelo-
na, anomenat Tomàs de Boada. Era una utopia, 
però en ella també hi estava implicat el bisbe de 
Barcelona Jaume Català Albosa (1883-1899). Sor-
tosament no es va realitzar l’utopia, però sí que 
es va demostrar que a la ciutat hi havia papistes 
que no tocaven de peus a terra.

El pal·li símbol de comunió 
amb el papa

La concessió del pal·li el 1904 al cardenal Ca-
sañas amb el compromís del papa d’atorgar als 
bisbes de Barcelona aquest honor, vinculava 
d’una manera especial a Roma.

Òbviament que el cardenal Casañas, bisbe de 
Barcelona entre el 1901 i 1908 era molt addicte i 
fidel als papes, Lleó XIII i sant Pius X. Aquest el 
va elogiar per les seves pastorals. Casañas era 
un veritable sant que estimava molt Barcelona. 
Era fill d’aquesta ciutat, però de nen hagué de 
refugiar-se en un orfenat de la ciutat. Tanmateix 
quan s’ordenà sacerdot ja apareixien alguns fa-
miliars, i molts més quan esdevingué canonge 
de Barcelona i bisbe d’Urgell, i quan fou creat 
cardenal deia que moltíssims se li presentaven 
com a familiars íntims seus i ell els preguntava 
on estaven quan ell estava a l’orfenat. 

Josep Llimona, Mausoleu del cardenal Casañas a la cate-
dral de Barcelona (c. 1908)
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Essent bisbe cardenal de Barcelona rebé l’ho-
nor del pal·li (1904) amb una butlla papal, com es 
feia sempre. I així els posteriors bisbes (Laguar-
da, Reig, Guillamet, Miralles, Irurita, Modrego, 
González Martín, Jubany) reberen el pal·li de 
Roma; tanmateix en el cas del cardenal Carles 
no li fou atorgat per no ser metropolità, però sí 
que el recuperà el cardenal Martínez Sistach.  

El papa Pius XII 
i el 35è Congrés Eucarístic 
Internacional de Barcelona 

Essent bisbe de Barcelona el doctor Gregorio 
Modrego Casaus, l’any 1951 es va celebrar una 
Santa Missió (1951). La crònica diu que, en l’acte 
final de la Missió, el bisbe de Barcelona Dr. Mo-
drego, que era molt devot del Papa, va dir: “Agi-
teu, barcelonins, els vostres mocadors i crideu: 
Visca el Papa!”.

El bisbe Modrego ja sabia en aquells moments 
que s’havia determinat que Barcelona seria la 
seu del 35è Congrés Eucarístic Internacional. 
Així, doncs, es podria dir que l’esmentada San-
ta Missió del 1951 va ser el pòrtic del 35è Con-
grés Eucarístic Internacional. Va ser una decisió 
del bisbe Dr. Modrego. Com a bon aragonès que 
era, la seva insistència va convèncer a Pius XII 
per designar Barcelona com a seu d’aquest  35è 

Processó durant el 35è 
Congrés Eucarístic Interna-
cional de Barcelona

Diumenge, 1 de juny de 
1952. Acte de clausura mul-
titudinari del 35è Congrés 
Eucarístic Internacional a 
la plaça Pius XII de Barce-
lona 
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CEI, que va significar una obertura del nostre 
país al món que fou molt important per Barce-
lona i per Espanya.

La Segona Guerra Mundial havia interrom-
put la celebració d’aquests congressos. L’últim 
s’havia celebrat a la ciutat de Budapest el 1938. 
Barcelona, sota l’impuls del Dr. Modrego, es va 
esforçar i es va superar en l’organització de l’es-
deveniment, que va tenir com a lema ‘L’eucaris-
tia i la pau’. Els actes es van desenvolupar entre 
el 27 de maig i l’1 de juny de 1952. 

El llegat pontifici va ser el cardenal Federico 
Tesdeschini. El Congrés es va clausurar solem-
nement el diumenge 1 de juny amb una missa 
oficiada pel cardenal Tedeschini, davant l’atenta 
mirada d’un milió i mig de persones a la plaça 
que porta el nom de Pius XII, el qual va envi-
ar un radiomissatge dirigit a tots els assistents 
al CE. Hi ha nombroses anècdotes curioses do-
cumentades; per exemple, que la processó ha-
gué d’esperar molt temps per començar, ja que 
el cardenal Tedeschini no es va posar sobre la 
carrossa que portava la custòdia de Toledo fins 
transcorreguts almenys 90 minuts, i que el ge-
neral Franco i tots els seus ministres estigueren 
tot aquest temps plantats esperant amb les tor-
xes que hagueren de canviar perquè es van con-
sumir. També podríem recordar que el missatge 
papal radiotransmès i gravat en un disc abans, 
va ser guardat durant dos dies pel bisbe Mo-

El bisbe Dr. Gregorio 
Modrego amb el legat 
pontifici durant un dels 
actes del Congrés

General Franco i senyo-
ra en l’acte de clausura 
del Congrés. 



72 73

drego dins el seu habitacle perquè ningú el po-
gués escoltar abans; en ell no hi havia cap agra-
ïment al general Franco, i aquest fet causà un 
gran rebombori diplomàtic que gairebé provoca 
la ruptura amb el Papa. Aquest, transcorreguts 
tres dies, donà gràcies al general per la seva col-
laboració, i sembla que les aigües així es van pa-
cificar. Òbviament Franco volia aparèixer com a 
gran protagonista del Congrés, però el cardenal 
legat el va fer esperar.

La visita de Joan Pau II al monestir 
de Montserrat i a Barcelona (1982)

La primera visita d’un Papa a la nostra diò-
cesi, en els temps moderns, es va produir el 7 
de novembre de 1982, durant el primer viatge 
apostòlic de Joan Pau II a Espanya. Es complien 
els quatre-cents anys de la mort de Santa Tere-
sa de Jesús. La visita a Espanya estava prevista 
per al 15 d’octubre de 1981, però l’atemptat que 
va patir el Papa a la plaça de Sant Pere –el 13 
de maig d’aquell any— va obligar a retardar el 
viatge. De fet el Papa va clausurar el centenari 
Teresià l’1 de novembre a Àvila i a Alba de Tor-
mes.

La visita del papa Karol Wojtyla es va realit-
zar essent cardenal arquebisbe de Barcelona el 
Dr. Narcís Jubany Arnau. Aquella històrica jor-

: (Mn. Martí ha demanat un fotografia de Joan Pau II a la catedral) 
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nada del Papa entre nosaltres, va estar marcada 
per la pluja i les males condicions atmosfèriques 
que van obligar a canviar els mitjans de trans-
port del Papa. Amb cotxe de l’aeroport del Prat 
de Llobregat —on va arribar procedent de Sara-
gossa—, Joan Pau II es va dirigir al monestir de 
Montserrat, on va pregar davant la imatge de 
la Moreneta i, envoltat dels bisbes de tot Cata-
lunya, va presidir una celebració religiosa en la 
qual va pronunciar l’homilia.

Des de Montserrat es va traslladar al temple 
de la Sagrada Família, on el Papa va resar l’an-
gelus davant la façana del Naixement, tal i com 
es podrà tornar a veure amb Benet XVI —vint-
i-vuit anys després— el proper 7 de novembre. 
Des de la Sagrada Família, el Papa es va tras-
lladar a la catedral de Barcelona, on va pregar 
davant del Santíssim Sagrament a la cripta de 
santa Eulàlia i va impartir la seva benedicció. 
Després de l’esmorzar i un breu descans al Pa-
lau Episcopal, es va traslladar a l’avinguda Ma-
ria Cristiana, a Montjuïc, on tenia lloc un acte 
amb obrers i empresaris en el qual va pronunci-
ar un discurs de profund contingut social, glos-
sant, entre d’altres punts, la seva encíclica social 
Laborem exercens. 

L’últim acte del Papa abans de marxar per via 
aèria cap a Madrid, va ser una missa al Camp 
Nou, on, sempre acompanyat per una pluja per-
sistent, el Papa va pronunciar una homilia sobre 
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la vida cristiana en els temps actuals, convidant 
els seus oïdors a sentir-se fills de l’Església i 
compromesos en l’aplicació del Concili Vaticà II.

El papa Joan Pau II recordava molt Barcelona, 
però segons afirmen molts testimonis, sempre 
que se li presentava un barceloní ell deia: “¡Ah 
sí! ¡Barcelona la del diluvio!”.  

Barcelona seu metropolitana 
i cap de la ‘província eclesiàstica 
de Barcelona’

El nomenament de ‘seu metropolitana’ de 
l’arquebisbat de Barcelona pel papa Joan Pau II 
a favor del seu arquebisbe Dr. Lluís Martínez 
Sistach (2004) constitueix una fita molt notable 
de les relacions entre Barcelona i el papat.

L’episodi d’intervenció papal relativa a Barce-
lona que mereix destacar-se es va produir el 15 
de juny de 2004. Llavors Joan Pau II desmembrà 
l’arxidiòcesi de Barcelona en dues diòcesis su-
fragànies (Terrassa i Sant Feliu de Llobregat) i 
amb la seu metropolitana de Barcelona va crear 
les tres diòcesis de la província eclesiàstica de 
Barcelona. L’objectiu principal que el Papa in-
tentava no va ser un altre que el bé de les esglé-
sies i assolir d’aquesta manera una pastoral més 
eficaç per als més de quatre milions de feligre-
sos que té la citada província eclesiàstica.

Província eclesiàstica de Barcelona
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Es diu que la catedral és la mare de totes les 
esglésies de les diòcesis respectives. No obstant 
això, en el cas de les catedrals del Sant Esperit 
de Terrassa i de Sant Llorenç de Sant Feliu de 
Llobregat, són les respectives parròquies les 
que donen un suport històric a les catedrals res-
pectives. Així, per exemple, veiem que Sant Fe-
liu de Llobregat té 61 parròquies, la fundació de 
les quals va des de l’any 901 al 1100, i Terrassa té 
71 parròquies dels segles X i XI, entre les quals 
hi ha la de Sant Pere de Terrassa, que és d’època 
visigòtica.

* * *
La propera dedicació o consagració del tem-

ple de la Sagrada Família pel papa Benet XVI el 
7 de novembre de 2010, serà l’últim episodi en-
tre el Papa, Barcelona i Catalunya. Aquest dia, 
l’actual papa dedicarà personalment el temple 
de la Sagrada Família, emblema de la ciutat i la 
diòcesi de Barcelona, que està cridat a esdevenir 
entre nosaltres una veritable casa de Natzaret, 
acollint en ella tots els homes i dones de bona 
voluntat sota la benedicció de Jesús, Maria i Jo-
sep.

 

L’actual papa Benet XVI
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Apunts biogràfics dels papes 
que més estretament es van relacionar 
amb Barcelona

El papa Hilar (19- XI- 461; 
29- II- 468) intervingué en 
la creació de la nova diòce-
si d’Ègara (a. 465). Aquest 
papa era de Sardenya. Fill 
de Crispí, ardiaca de Roma. 
Hilar fou legat papal en el 
fals concili anomenat La-
trocini d’Efes (449) en el 

que els legats s’oposaren a l’heretgia monofisita 
acceptada per aquest fals concili. L’ardiaca Hilar 
en aquella ocasió, en perill d’ésser capturat, es 
va refugiar en la denominada casa de sant Joan 
evangelista. Un cop papa dedicà una capella a 
aquest sant al baptisteri del Laterà. A ell també 
se li atribueix la redacció del famós “Tomus Le-
onis” que sintetitzava la doctrina ortodoxa so-
bre la cristologia. Tot això feia que, per tant, fos 
el més fort candidat per ser successor de Lleó 
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I el Gran. Ja papa Hilar, s’oposà a l’emperador 
Artemi que volia donar algunes esglésies als ar-
rians. Presidí a Santa Maria la Major un sínode, 
del qual en tenim les actes, que són les prime-
res conservades de concilis romans. En elles ens 
diu que contestà als bisbes de la tarraconense 
referent al trasllat d’Ireneu d’Ègara- bisbat- a la 
seu de Barcelona. En l’esmentat concili es ma-
nifestà en contra de Silvà de Calahorra, que or-
denava bisbes a la regió imposats per l’autoritat 
no eclesiàstica. Recolzà al seu vicari d’Arles per 
exercir la primacia sobre les Gàl·lies.

Gelasi II (1118- 1119) in-
tervingué en el nomena-
ment com a legat pontifi-
ci en la croada contra els 
sarraïns de la Catalunya 
sud a favor del bisbe sant 
Oleguer (a. 1123). Gelasi 
II era Joan Caetani. Era 
cardenal de Santa Maria 
in Cosmedin. Fou elegit 

contra Enric V i un representant d’aquest rei 
(Cenci Frangipani) raptà el papa i el tancà en 
una torre. Finalment el poble es posà en contra 
del Frangipani i alliberà el papa, que hagué de 
refugiar-se a Gaeta. L’emperador també nomenà 
un altre antipapa: Gregori VIII. Al final Gelasi II 
es refugià a França. A Gaeta rebé sant Oleguer, 

al qual li donà el pal·li nomenant-lo  arquebisbe 
de Tarragona.

El papa Innocenci II 
(1130- 1143), que volia afa-
vorir al rei d’Aragó Alfons 
el Bataller (1134), rebé un 
toc d’atenció de sant Ole-
guer. Aquest papa es deia 
Gregori Papareschi i era 
cardenal de Sant Àngelo. 
Al mateix temps i a dife-
rentes esglésies de Roma 

s’escolliren dos papes: Innocenci II i Anaclet 
II. Innocenci II hagué de refugiar-se a França. 
Sant Oleguer I sant Bernat acceptaren l’elecció 
d’Innocenci II i amb ells tots els estats d’Europa, 
a excepció del comte de Sicília i el duc d’Aqui-
tània. El 1133 els alemanys acompanyaren In-
nocenci II a Roma. Aquí Lotari III fou coronat 
emperador. L’any 1139 Innocenci II convocà un 
concili al Laterà que condemnà Anaclet i confir-
mà els canons contra la simonia i els favorables 
a la Treva de Déu. Arnau de Brescia en aquest 
temps pretenia un estat romà sense el Papa, una 
república. Fou excomunicat.
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Alexandre III (1159-1181) 
Rolando Bandinelli. Tot 
seguit de ser papa se li im-
posà un antipapa, que era 
el cardenal Maledetti, amb 
el nom de Víctor IV. El ver-
tader papa, Alexandre III, 
hagué de retirar-se a Ter-
racina. Ja que el mateix 
emperador Frederic Barba-

roja admeté a Víctor IV. Aquest antipapa morí 
aviat, però l’emperador designà un successor en 
la persona del seu canceller, amb el nom de Pas-
qual III. Aquest antipapa canonitzà Carlemany. 
Les lluites contra el papa i els municipis itali-
ans foren aferrissades. Es formà la lliga Llom-
barda, que era dirigida pel papa Alexandre III i 
que aconseguí la famosa victòria a Legnano. El 
mateix papa fundà una ciutat defensiva contra 
l’emperador anomenada Alexandria. El papa en 
la lluita entre Enric II Plantegenet d’Anglater-
ra i Tomàs Becket arquebisbe de Canterbury es 
posà a favor d’aquest arquebisbe. Sant Tomàs 
Becket fou assassinat mentre celebrava missa 
el 29 de desembre de 1170. Alexandre III inter-
vingué també en la croada contra els càtars. Ex-
pulsat de Roma, morí a Cività Castellana el 30 
d’agost de 1181.

Lleó XIII (1878- 1903). 
Durant el seu pontificat 
tingué lloc la utòpica pro-
posta de trasllat del Papa i 
la cort pontifícia a Barcelo-
na després de la unificació 
italiana durant el pontifi-
cat del bisbe de Barcelona 
Català Albosa (1883). Vi-
cenzo Gioachinno Pecci 
(Lleó XIII) fou elegit en cir-

cumstàncies difícils per a l’Església (la qüestió 
romana, el capitalisme i el socialisme, el cientis-
me, el colonialisme, les lluites entre cristians de 
diferents tendències polítiques...), amb la seva 
actitud tolerant es distingí dels seus immedi-
ats antecessors Gregori XV i Pius IX i contribuí 
a reconciliar els catòlics amb els governs libe-
rals. L’encíclica Cum multa (1882) desautoritzà 
la intransigència dels integristes a Espanya. A 
l’encíclica Rerum Novarum (1891) denuncià 
les injustícies del liberalisme i del socialisme. 
Aquesta encíclica, a l’estat espanyol, fou publi-
cada només pel bisbe de Vic Morgades, el qual 
fou recompensat pel papa amb la donació del 
mosaic de la Mare de Déu que presideix la basí-
lica de Ripoll. La qüestió romana, en canvi, més 
aviat s’agreujà durant el seu pontificat; tampoc 
no fou afortunat en les temptatives d’unió entre 
anglicans i catòlics.
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Sant Pius X (1903-1914) 
concedí el pal·li el 1904 
al cardenal Casañas amb 
el compromís del papa 
d’atorgar al bisbe de Bar-
celona aquest honor que 
el vinculava d’una manera 
especial a Roma. Giusep-
pe Melchiorre Sarto va ser 
elegit papa el 4 d’agost de 

1903  i va ser coronat papa el 9 d’agost següent 
a la Basílica Vaticana. D’ell es diu que va gover-
nar l’Església amb mà dura. Va mostrar-se con-
trari al modernisme dins de la teologia i dels 
estudis bíblics. Va endegar la confecció del Codi 
de Dret Canònic (Codex Iuris Canonici), que 
tanmateix no pogué veure promulgat en vida. 
Va reformar la litúrgia per facilitar la celebració 
de l’eucaristia als fidels, va promoure el catecis-
me i va rebaixar l’edat de la Primera Comunió. 
Poc temps abans de morir va esclatar la Primera 
Guerra Mundial, en què es va mantenir neutral. 
En destaca el seu rebuig a la petició de l’empe-
rador Francesc Josep I, que li demanava la bene-
dicció per als seus exèrcits, amb la resposta: “Jo 
només beneeixo la Pau”. Va morir el 20 d’agost 
de 1914. Pius XII el va canonitzar el 3 de setem-
bre de 1954 i el va convertir en Sant Patró dels 
pelegrins malalts.

Els papes Pius XII i Joan 
Pau II (1920- 2005), amb el Dr. 
Modrego Casaus i els carde-
nals arquebisbes de Barcelo-
na Dr. Narcís Jubany i el Dr. 
Lluís Martínez Sistach foren 
protagonistes de tres impor-
tants episodis: el 35è Congrés 
Eucarístic Internacional de 

Barcelona (1952), la primera visita papal a Bar-
celona (1982) i el nomenament del primer me-
tropolità de l’arquebisbat de Barcelona (2004).
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Episcopologi 
de l’arquebisbat Barcelona 
(bisbes documentats)  

Pretextat (c. 347). Va acompanyar al bisbe Osi 
de Còrdova en el concili de Sàrdica en el qual 
van assistir 280 bisbes d’Occident i 76 d’Orient. 
El concili va tractar del dogma trinitari. 

Sant Pacià (c. 360-391). Sant Pare de l’Església. 
És el bisbe més famós de la seu de Barcelona 
en la història durant l’edat antiga. Sant Jeroni li 
dedica un sincer elogi en el capítol 106 del llibre 
“De viris illustribus”. Va escriure tractats sobre 
la penitència i contra l’heretgia novaciana. 

Lampi (després del 400). Va ordenar prevere de 
Barcelona a Sant Paulí de Nola en la nit de Na-
dal del 400 a la catedral de Barcelona. Va assistir 
al I concili de Toledo. 

Sigesari (c. 415). Convertit al cristianisme de 
l’arrianisme, va ser elegit bisbe de Barcelona 
amb l’ajuda de Gal·la Placídia. 
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Nundinari (c. 450-463). Va dividir la diòcesi de 
Barcelona, creant una nova en Ègara (Terrassa), 
segons consta en les actes del concili de Santa 
Maria Magiore de Roma presidit pel papa Hílar 
l’any 465. 

Ireneu (c. 463-465). Era bisbe de Ègara primer. 
Després de la mort de Nundinari ho va ser de 
Barcelona. Però en l’any 465 per mandat del 
papa tornà de nou a Ègara. 

Berengari: Bisbe llegendari de Barcelona se-
gons l’historiador Carbonell.

Agrici (després del 516). Va estar present en els 
concilis hispanovisigòtics de Tarragona (516) i el 
de Girona (517). 

Sant Nebridi (c. 540). Possible bisbe d’Ègara que 
es va traslladar a la diòcesi de Barcelona (a. 540). 
Els seus contemporanis el consideren sant. Va 
assistir al concili de Barcelona (I) el 540. 

Patern (c. 546). Va assistir al concili de Lleida 
(546) que va ser convocat i presidit pel metropo-
lità de Tarragona Sergi. 

Ugne (c. 589-599). Primer era bisbe arrià de Bar-
celona. En el concili III de Toledo (589) va abju-
rar de l’heretgia. El 599 va convocar un concili 
(II) en la seva seu de Barcelona. 

Emila (c. 610-633). Va assistir a l’entronització 
del rei Gundemar (610) i al concili de Ègara (615). 

Sever II (c. 633-636). Imposat com a bisbe de 
Barcelona pel rei Sisebut en contra del metro-
polità Eusebi de Tarragona. Va enviar com a de-
legat seu al concili IV de Toledo a un prevere 
denominat Joan (633). Va morir abans de 636. 

Oia (c. 636-638). Va assistir als concilis V i VI de 
Toledo. 

Quirze (c. 640-666). Va assistir al concili X de 
Toledo. Amic de l’arquebisbe Sant Ildefons de 
Toledo i de Tajón de Saragossa. Autor d’un him-
ne dedicat a Santa Eulàlia de Barcelona. 

Idalaci (c. 667-689). Va assistir a diversos con-
cilis de Toledo: el XIII (683) i el XV (688). Gran 
amic de Sant Julià de Toledo. Aquest va dedi-
car al seu amic de Barcelona la seva obra deno-
minada “Responsiones”. Els contemporanis de 
Idalaci ens diuen que era sant i que “va escriure 
molt”, no obstant això s’han perdut els seus lli-
bres. Va morir el 689. 

Laülf (c. 689-702). Essent diaca va ser enviat pel 
bisbe Idalaci al concili XV de Toledo (688). Des-
prés ja bisbe va assistir als concilis XVI (693) 
i XVII (694) de Toledo, i últimament al concili 
XVIII de Toledo celebrat el 702. 



92 93

Joan (…abans del 850?). Un document del 878 de 
l’arxiu de la catedral de Barcelona el cita a causa 
d’unes terres usurpades per un tal Recosind. 

Ataülf (c. 850-860). Col·labora en la restauració 
de la ciutat després d’una ràtzia dels sarraïns. 
Va assistir al concili de Tuzey (França) el 860 en 
el qual es va restablir la vida clerical en la diò-
cesi de Barcelona. 

Frodoí (c. 861-890). D’origen franc o germànic. 
Contrari a restablir els costums i litúrgia visigo-
da. Va aconseguir que no es restablís la diòce-
si de Ègara. En el 878 va trobar les relíquies de 
Santa Eulàlia de Barcelona a l’església de Santa 
Maria de las Arenas en la Vilanova de Barcelo-
na, les quals van ser traslladades a la catedral 
paleocristiana de Barcelona. 

Teodoric (c. 904-937). Va col·laborar en el re-
poblament del Llobregat. Va restaurar moltes 
esglésies com la de Parets (904), Cervelló (904), 
Ametlla del Vallès (932), la Roca (932)... Va reu-
nir un concili a Barcelona el 906 que deu consi-
derar-se mixt ja que assistien el comte Arnust 
de Narbona i els nobles de la Marca. 

Guilara (c. 937-959). Va intervenir en la fundació 
del cenobi-parròquia de Sant Pere de les Puel-
les de Barcelona i va consagrar la seva església 
(945). Va repoblar els territoris de Olèrdola, la 
Granada i Sant Pere de Ribes. 

Pere (c. 962-973). Es va oposar juntament amb els 
bisbes d’altres seus catalanes als intents de res-
tauració de la seu metropolitana de Tarragona 
protagonitzats per l’abat Cesarí de Santa Cecília 
de Montserrat que va ser ordenat en Compostel-
la arquebisbe de la seu cap de la província Tar-
ragonina fins i tot sotmesa als musulmans. Va 
construir el castell de Ribes al costat de Sitges. 

Vives (974-995). Va ser ardiaca en el pontificat 
de l’anterior bisbe de Barcelona. Es va dedicar 
amb totes les seves forces a reconstruir la diòce-
si després de la ràtzia d’Almanzor (985). Va redi-
mir captius cristians de Còrdova. Va consagrar 
l’església de Olèrdola. Va afavorir en la diòcesi 
l’estudi del dret. 

Aeci (995-1010). Es va dedicar a la restauració de 
la canònica de Barcelona i de moltes esglésies 
del Penedès a causa de les ràtzies d’Abd-al-Ma-
lik, fill d’Almanzor. En el 1010 va intervenir en 
l’expedició dels catalans —decidida a la reunió 
barcelonina de 1009— al costat d’altres bisbes i 
dels comtes Ramon Borrell de Barcelona i Ar-
mengol d’Urgell. En aquesta ràtzia Aeci va mo-
rir. 

Deusdat (1010-1029). Va concedir a la canònica 
de Barcelona les esglésies de Sant Joan Despí i 
Sant Feliu de Llobregat. Va dotar l’església de 
Sant Cugat del Rec de la ciutat de Barcelona. Va 
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ajudar que es construís l’hospital de Guitart de 
Barcelona per als pobres. Va assistir al sínode 
d’Osona el 1027 en el que es van dictar disposi-
cions contra els usurpadors de béns eclesiàstics. 

Guadall Domnuç (1029-1035). Es va ocupar de la 
defensa dels béns de l’església contra els usur-
padors, col·laborant en l’esmentada labor amb el 
gran bisbe de Vic Oliba. Amb aquest bisbe va 
assistir a un concili a Vic on es van decretar la 
devolució de diverses propietats a la canònica 
de Barcelona usurpades per Guitard Arnau a la 
Roca del Vallès. Es va implicar en la construcció 
dels murs i torres de la ciutat de Barcelona. 

Guislabert (1035-1062). Fill dels vescomtes 
Udalard i Riquilda (filla del comte Borrell II de 
Barcelona). Abans de ser clergue va contraure 
matrimoni i va tenir tres fills. El 1020 ja era sots-
diaca i el 1035 va ser ordenat bisbe. Va consa-
grar diverses esglésies, entre aquestes la de Sant 
Pere de Reixac. Va assistir al concili de Narbona 
de 1043 en el que hom va decretar anatemes als 
usurpadors de béns del monestir de Cuixà. Es 
va sublevar contra el comte Ramon Berenguer 
I. Va consagrar la catedral romànica de Barcelo-
na sufragada pels comtes Ramon Berenguer I i 
Almodis. 

Berenguer (1062-1069). Va consagrar el monestir 
de Sant Llorenç de Munt dels benedictins (1064). 

Va contribuir a la imposició de la Pau i Treva 
(1068). 

Umbert (1069-1085). Era fill d’Hug de Cervelló. 
Ardiaca el 1063. Va assistir al concili de Girona 
de 1078 en el que es va decretar que no havia 
d’existir dins les esglésies la simonia. En el 1076 
va consagrar l’església parroquial de Sant Feliu 
d’Arraona (Sabadell). 

Bertran (1086-1096). Va ser canonge regular de 
Sant Ruf de Avinyó. Va fundar una canònica 
d’agustins de Sant Ruf a Sant Adrià del Besòs. 
Va ser el gran formador del canonge de Barce-
lona Sant Oleguer. Es va oposar que Vic aconse-
guís la categoria de metropolitana. Lluità contra 
els privilegis del monestir de Sant Cugat del Va-
llés. Entre aquests el d’exempció pel qual el mo-
nestir no estaria sota l’autoritat del bisbe propi 
sinó solament del Papa. 

Folc de Cardona (1096-1099). Vescomte de Car-
dona. Va ser bisbe electe d’Urgell (1089). Va ser 
elegit bisbe de Barcelona el 1096. Va consagrar 
(1096) l’església de Sant Martí de Sorbet —prop 
de Terrassa—. Va dirigir l’oposició eclesiàstica 
contra Berenguer Ramon II, anomenat el “fra-
tricida”. 

Berenguer Bernat (1100-1106). Era de la famí-
lia comtal de Barcelona. Era abat de Sant Cugat 
abans de ser elegit bisbe de Barcelona (1100). 



96 97

L’any 1104 va renunciar a ser abat de Sant Cugat. 
Va ser autor de dues obres jurídiques: Inventari-
um iuris canonici i el Speculum iudiciale. 

Ramon Guillem (1107-1114). Abans era prepòsit 
de la canònica de Barcelona. En el 1109 amb mo-
tiu dels atacs efectuats l’any anterior pels almo-
ràvits al Penedès i Anoia, aquests van destruir 
els castells de Gelida, Olèrdola i Calders. Amb 
el consentiment de Sant Oleguer, abat de Sant 
Ruf d’Avinyó, la col·legiata de Sant Adrià de Be-
sòs es va traslladar a la de Santa Maria de Ègara 
(Terrassa) la qual va consagrar el 1112. Va morir 
en la conquista de Mallorca protagonitzada per 
Ramon Berenguer III i els pisans (1115). El seu 
cadàver va ser enterrat en el claustre de la Cate-
dral de Barcelona. 

Sant Oleguer (1115-1137). Va ser elegit bisbe de 
Barcelona però no ho va acceptar i va tornar a 
la col·legiata de Sant Ruf d’Avinyó, d’on era abat. 
El papa Pascual II li va exigir que acceptés la 
diòcesi de Barcelona. Ramon Berenguer III li va 
concedir el principat de Tarragona i el papa Ge-
lasi II el pal·li d’arquebisbe de Tarragona sense 
deixar Barcelona (1119). Va assistir a la majoria 
de concilis d’Europa d’aquesta època sent un 
entusiasta de la Reforma Gregoriana. Va visitar 
Terra Santa. Va ser el gran conseller dels com-
tes Ramon Berenguer III i IV, i l’inspirador de 
les aliances entre Provença i Aragó en els ca-

saments de Dolça de Provença i de Peronel·la 
d’Aragó que es van casar respectivament amb 
els dos esmentats comtes de Barcelona Ramon 
Berenguer III i IV. Va ser canonitzat el 1675. 

Arnau Ermengol (1137-1143). Elegit el 1137 va 
rebre el jurament de fidelitat dels castells de 
Ribes i Sitges. De camí a Palestina, va morir a 
Roma el 1143. 

Guillem de Torroja (1144-1171). Va destacar per 
la seva actuació política i militar al costat de Ra-
mon Berenguer IV. Va afavorir la campanya del 
comte contra Almeria el 1147. Va participar en la 
conquista de Tortosa (1148) i de Lleida (1149). Va 
ser tutor d’Alfons I (1162) futur rei d’Aragó-Ca-
talunya. Va afavorir la creació d’un monestir del 
Císter a Valldaura que després es va traslladar a 
Poblet. Va dotar a la Pia Almoina de fundacions 
benèfiques per als pobres. El 1171 va ser nome-
nat arquebisbe de Tarragona i legat pontifici. 

Bernat de Berga (1172-1188). Va ser ardiaca de 
Barcelona. Va consagrar les església de Santa 
Perpètua de Mogoda i Gallecs de Mollet. Va ce-
dir el monestir de Santes Creus a l’arquebisbat 
de Tarragona solucionant el problema del con-
flicte jurisdiccional entre els bisbats de Barcelo-
na i Tarragona. Va assistir a Saragossa al casa-
ment del rei Alfons amb Sancha de Castilla. 
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Ramon de Castellvell (1189-1199). Fill de Gui-
llem IV de Castellvell i de Mafalda de Barcelona 
(filla de Ramon Berenguer III). Va litigar amb 
el monestir de Santa Eulàlia del Camp motivat 
per la definició de drets parroquials. Va consa-
grar de nou l’església de Santa Maria de Ègara 
(Terrassa). Va intervenir en el decret d’afirmació 
del catolicisme i l’expulsió dels valdesos en el 
regnat de Pere I. 

Berenguer de Palou I (1200-1206). Canonge de 
Barcelona abans de ser elegit bisbe. Va sostenir 
plets amb el monestir de Sant Pere de les Puel-
les que es negava a pagar el delme al bisbe de 
Barcelona. Inocenci III es va pronunciar a favor 
del bisbe el 1205. Va autoritzar a la confraria 
dels sabaters de Barcelona que erigissin un altar 
a la catedral (el de sant Marc). 

Pere de Cirac (1208-1211). Va ser prior del Sant 
Sepulcre de Barcelona abans de ser nomenat 
bisbe pel capítol de la catedral de Barcelona, 
amb l’aprovació del rei i del papa. Va consagrar 
per segona vegada Sant Esteve de Parets el 1207. 
Va excomunicar l’abadessa de Sant Pere de les 
Puel·les. 

Berenguer de Palou II (1212-1241). Es va educar 
en la canònica al costat del seu oncle que va ser 
bisbe. Tots dos tenien el mateix nom. Va ser ar-
diaca. Va col·laborar eficaçment amb el rei Pere 

I el Catòlic, el qual va acompanyar en la batalla 
de les Navas de Tolosa. Va intentar que el papa 
Inocenci III no declarés croada contra els càtars. 
En 1218 es va convertir en conseller real i can-
celler de la corona catalano-aragonesa. Al costat 
de Jaume I va participar en la conquesta de Ma-
llorca el 1229 on va ser ferit i mutilat en un peu. 
El rei li va concedir la baronia d’Andratx per la 
seva col·laboració en la conquista de Mallorca. 
Va ajudar a Sant Pere Nolasc en la creació de 
l’ordre de la mare De déu de la Mercè (1218). Va 
afavorir als Franciscans i als Dominics. Va ser 
escollit com arquebisbe de Tarragona però no 
confirmat pel papa. 

Pere de Centelles (1243-1252). Era dominic. No 
va acceptar ser bisbe de Barcelona durant dos 
anys, però al final va accedir (1243). Es va opo-
sar que el bisbat pagués les despeses de guerra 
tal com era normal ja en el regnat de Jaume I. Va 
celebrar els sínodes diocesans del 1243, 1244 i 
1245. Va publicar les constitucions dels sínodes 
diocesans. Va morir en 1252 deixant testament 
que Jaume I va executar. 

Arnau de Gurb (1252-1284). Era canonge de Vic. 
Va tenir una gran relació amb Sant Ramon de 
Penyafort. Va ser ambaixador de Jaume I en la 
cort de França. Va defensar el culte a la Imma-
culada Concepció. Va edificar la capella que 
avui dia es dedica a Santa Llúcia. 
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Guerau de Gualba (1284-1285). Va morir qua-
tre mesos després de la seva investidura sense 
poder-se consagrar bisbe. Era l’oncle de Ponç de 
Gualba, posterior bisbe de Barcelona. 

Bernat Pelegrí (1288-1300). Era franciscà. No va 
ser al principi reconegut pel rei Pere el Gran a 
causa dels problemes que tenia aquest rei amb 
el papa Martín II amb motiu del conflicte sici-
lià. Nicolás IV, nou papa que era franciscà, va 
solucionar el contenciós i Bernat Pelegrí va ser 
admès com bisbe. En l’any 1298 es va iniciar la 
catedral gòtica. 

Ponç de Gualba (1303-1334). Nebot de Guerau 
de Gualba que va ser també bisbe de Barcelo-
na. Anteriorment acumulava una canongia a 
Mallorca i la de Barcelona. Va ser enviat com a 
ambaixador a la cort de Juan XXII. Va impulsar 
la construcció de la catedral invitant al mestre 
Jaume Fabre i a Luppo di Francesco escultor de 
Pisa. Va ser el creador de sèries arxivístiques 
de gran importància: visites pastorals, comuns, 
gràcies… Va ser exiliat a Mallorca pel mateix rei 
Jaume II. Va ser un gran bisbe reformador. 

Ferrer d’Abella (1335-1344). Era dominic i am-
baixador de Jaume II en la cort pontifícia d’Avi-
nyó. Va fer traslladar les relíquies de Santa 
Eulàlia a la cripta de la catedral una vegada fi-
nalitzada aquesta en l’any 1339. Va estructurar 

la Pia Almoina. Va morir el 1344 quan passava 
visita pastoral al Penedès amb motiu d’indagar 
la presència dels begardos. 

Bernat Oliver (1345-1346). Teòleg i eclesiàstic 
agustí. Va ser professor de la universitat de Pa-
rís i Mestre de Sentències a València. Teòleg del 
papa Juan XXII. Pere el Cerimoniós el va nome-
nar ambaixador a França i a Mallorca. Va ser 
nomenat bisbe de Barcelona pel papa l’any 1345 
sense intervenció dels canonges d’aquella seu. 
Va convocar un sínode a Barcelona el 1345. Des-
prés va ser nomenat bisbe de Tortosa. Va escriu-
re l’Excitatorium mentis ad Deum. 

Miguel de Ricomá (1346-1361). Pertanyia a la 
cort papal d’Avinyó del papa Clemente V. Pràc-
ticament no va residir a Barcelona sinó a Avi-
nyó. L’any 1348 es va donar l’epidèmia de la pes-
ta negra i l’assalt al barri jueu de Barcelona. En 
1350 es va produir l’assassinat de l’abat Biure de 
Sant Cugat. Va morir a Perpinyà el 1361. 

Guillem de Torrelles (1361-1369). Va ser canon-
ge de Girona i de Barcelona. Bisbe d’Osca el 
1357. Va potenciar els estudis de teologia per a 
la formació dels canonges i beneficiats. Va do-
nar dos òrgans a la catedral. Va finançar el grup 
escultòric de la Pietat de Michael Lochner. Va 
ser nomenat bisbe de Tortosa. 
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Berenguer d’Erill (1369-1371). Va continuar les 
obres de la catedral de Barcelona. En el seu pon-
tificat Guillem de Pou va fundar l’Hospital dels 
Infants Orfes l’any 1370. Va ser elegit bisbe d’Ur-
gell el 1371. 

Pere de Planelles. Primer va ser canonge de Ma-
llorca i bisbe de Elna (1361) i després de Barcelo-
na (1371-1385). Va condemnar al jueu barceloní 
Bonastruc de Piera acusat de tenir tracte amb 
el diable. Va fer construir la càtedra episcopal 
en el cor de la catedral. Va traslladar a l’interi-
or de la catedral els cossos incorruptes de Santa 
Maria de Cervelló i Sant Oleguer. Va presidir la 
col·locació de l’última pedra de la volta de la ba-
sílica de Santa Maria del Mar i va finalitzar el 
campanar de Santa Maria del Pi. Va estar pre-
sent en la discussió de les possibles heretgies de 
les obres de Ramon Llull. Polèmica iniciada per 
l’inquisidor Nicolás Aimeric. 

Ramon d’Escales (1386-1398). Doctor en dret i 
conseller de Pere III de Catalunya-Aragó. Es va 
posar al costat del papa d’Avinyó en el cisma 
d’Occident. Va ser autor de diverses obres de 
caràcter legal. Va acabar les obres del campa-
nar de Sant Iu de la catedral. Va ser testimoni 
de l’atac contra el call de Barcelona el 1391 que 
pràcticament va finalitzar amb la vida dels ju-
eus a Barcelona. 

Joan Armengol (1389-1408). Abad de Sant Cu-
gat. El papa Luna (Benedicto XIII) li va nome-
nar bisbe de Barcelona. Del mateix papa Joan 
Armengol va ser un gran defensor, fins i tot aju-
dant-lo perquè pogués evadir el lloc d’Avinyó. 
Va traslladar les relíquies de Sant Sever des de 
Sant Cugat a Barcelona complint una promesa 
del rei Martín I l’Humà. 

Francesc de Blanes (1409-1410). Va ser conseller 
i canceller del rei Martí I l’Humà així com a am-
baixador d’aquell rei davant el papa Benedicte 
XIII (papa Luna). Durant el seu pontificat Sant 
Vicente Ferrer va predicar en la diòcesi. 

Francesc Climent (Sapera). Va ser prior de Da-
roca (1399), ardiaca del Penedès (1401) i bisbe 
de Tortosa (1406-1410). Va ser bisbe de Barcelo-
na durant dos períodes: 1410-1415 i 1420-1430, i 
arquebisbe de Saragossa durant el 1415 al 1419. 
En l’any de la seva mort va acumular una altra 
vegada l’arquebisbat de Saragossa. En els anys 
anteriors al 1406 va ser secretari del papa Luna 
(Benedicte XIII) al qual va professar sempre fi-
delitat, encara que al final li va aconsellar que 
renunciés. Va ser un gran diplomàtic i a la ve-
gada tenia fama de santedat; així el seu cos es 
va conservar incorrupte durant alguns segles. 
Va assistir al compromís de Casp. El papa Luna 
li va nomenar arquebisbe de Saragossa el 1415. 
Martí V el va nomenar patriarca de Jerusalem 
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en agraïment per l’ajuda a la unitat dels catò-
lics sota un sol papa. Va acabar pràcticament les 
obres de la catedral de Barcelona. 

Andreu Bertrán (1ª etapa 1416-1420 i 2ª etapa 
1431-1433). D’origen jueu, es deia Astruc Levi. 
Va ser convertit possiblement al cristianisme 
per Sant Vicente Ferrer i va prendre part en la 
disputa entre jueus i cristians de Tortosa l’any 
1414. En traslladar-se Francesc Climent a la diò-
cesi de Saragossa el 1416 Andreu Bertran va ser 
nomenat bisbe de Barcelona i al tornar de nou 
Francesc Climent a Barcelona (a. 1420), ell va ser 
nomenat bisbe de Girona. Però a la mort del pa-
triarca tornà de nou a Barcelona (a.1431) on hi 
morí el 1433. 

Simó Salvador (1433-1445). Doctor en lleis per la 
universitat de Bolonya. Va estar en les corts de 
Tortosa (1442) i en el concili ecumènic de Florèn-
cia (1431-1438). En el seu pontificat Bernat Mar-
torell va pintar el famós retaule de la transfigu-
ració a la catedral de Barcelona. 

Jaume Girard (1445-1456). Abans de ser bisbe de 
Barcelona va ser nomenat bisbe de Sogorb per 
l’antipapa Felipe V (1431-1447), per això va ser 
excomunicat pel vertader papa Eugeni IV i ab-
solt posteriorment per ser nomenat pel mateix 
papa bisbe de Barcelona el 1445. En el seu pon-
tificat es van acabar les obres del claustre de la 

catedral de Barcelona. Pels seus plets amb els 
canonges, en morir se li van denegar l’exèquies. 

Juan Soler (1456-1463). Es diu que quan era nen 
va ser curat per Sant Vicente Ferrer. Era consul-
tat com teòleg pels papes Nicolau V i Calixte III. 
El papa el va nomenar bisbe de Barcelona (1456). 

Fra Juan Jiménez Cerdá (1465-1472). Degut a 
les polèmiques entre partidaris i contraris del 
príncep de Viana no va arribar mai a prendre 
possessió de la diòcesi. Va morir a Poblet amb 
fama de santedat. 

Rodrigo de Borja (1472-1478). Va ser oncle del 
famós papa Alexandre VI (Rodrigo de Borja). La 
cura pastoral la va encarregar als canonges Be-
renguer de Sors i Bartomeu Traveret. 

Gonzalo Fernández de Heredia (1478-1490). Re-
sidia normalment a Roma. Va ser ambaixador 
dels reis Joan II i Ferran II davant la cort papal i 
altres estats italians. 

Pere García (1490-1505). Era parent del papa 
Alexandre VI. Era doctor a París: gran teòleg. 
No va ser acceptat per un grup de fidels per ser 
valencià (de Setentí) és a dir de la família dels 
Borja. Fins i tot va haver un assalt popular al 
palau episcopal en l’any 1500. Va morir a Barce-
lona en el 1505. 
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Enric de Cardona Enríquez (1505-1512). Tenia 18 
anys quan va ser nomenat bisbe de Barcelona i 
a causa de la seva joventut va haver d’esperar 
8 anys abans de ser ordenat bisbe, cosa que no 
va succeir durant el seu pontificat a Barcelona 
que es va caracteritzar per les rivalitats contra 
el ardiácono Lluís Desplá que era el candidat 
dels canonges a ser bisbe. Enrique de Cardona 
era de la família dels Cardona. Va ser nomenat 
arquebisbe de Mont-real (Sicília) però mai va 
prendre possessió. Adriano VI li va concedir la 
dignitat de cardenal el 1527. 

Martín García (1512-1521). Natural de Casp. Era 
confessor de la reina Isabel la Catòlica. En el seu 
pontificat es va reunir l’any 1518 el capítol del 
Toisó d’Or en el cor de la catedral de Barcelona 
amb la presència del rei Carles I i alguns mo-
narques. 

Guillem Ramon de Vic (1521-1526). Lleó X el 
va nomenar cardenal. Es va traslladar a Roma 
on va participar en els conclaus d’Adrià VI i de 
Climent VII. Governava la diòcesi a través dels 
seus vicaris generals. 

Silvio Passarino (1526-1529). Era cardenal de 
Sant Llorenç “in Lucina”. Durant quatre anys va 
acumular la diòcesi de Barcelona i la de Castro-
na (Itàlia). Mai va estar a Barcelona. 

Lluís de Cardona Enríquez (1529-1531). Era ger-
mà de l’anterior bisbe-cardenal Enric de Cardo-
na. Va ser elegit bisbe pel rei Carlos I i confirmat 
pel papa Climent VII. Va ser molt caritatiu espe-
cialment durant la pesta que Barcelona patí. Va 
morir en 1532 sent arquebisbe de Tarragona. 

Joan de Cardona (1531-1546). Va estar casat amb 
Lluïsa de Blanes i no va rebre l’ordenació epis-
copal fins al 1545, un any abans de morir. Fou 
convertit per Sant Francesc de Borja (virrei). 

Jaume Cassador (Caçador) (1546-1561). Nome-
nat bisbe de Barcelona possiblement per inter-
venció de Sant Ignacio de Loyola. No va assis-
tir al concili Tridentí però va ser un entusiasta 
de la reforma que la va imposar a la diòcesi. Va 
realitzar moltes visites pastorals. Va acollir la 
Companyia de Jesús. 

Guillem Cassador (Caçador) (1561-1570). Va ser 
doctor «in utroque» i bisbe coadjutor del seu on-
cle Jaume Caçador. Nomenat bisbe de Barcelona 
(1561), va assistir al concili Tridentí en el qual 
va intervenir activament acompanyat pel teòleg 
Joan Lluís Vileta. 

Martín Martínez del Villar (1572-1575). Era in-
quisidor de l’illa de Sardenya. Va morir a Barce-
lona el 1575. 
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Joan Dimas Loris (1576-1598). Era sacerdot de 
Barcelona, arxiprest de Santa Maria de Mataró. 
Va ser president del Consell d’Aragó i Canceller 
de Catalunya. A Barcelona va celebrar cinc síno-
des a través dels quals va impulsar la reforma. 
Va introduir el missal tridentí a Barcelona. Fou 
molt caritatiu durant la pesta del 1589-1590. 

Ildefons Coloma i de Melo (1599-1603). Inquisi-
dor de Portugal. Durant el seu pontificat es va 
canonitzar Sant Ramon de Penyafort. Posterior-
ment va ser nomenat bisbe de Cartagena. 

Rafael de Rovirola (1604-1609). Doctor en els 
dos drets. Canonge de Barcelona i canceller de 
Catalunya. Va ser nomenat bisbe de Barcelona 
el 1604. 

Juan Montcada i Gralla (1610-1612). Fill del 
marquès d’Aitana. Va ser ardiaca de Salaman-
ca. El 1610 va ser nomenat bisbe de Barcelona. 
Va intervenir en la polèmica “de auxilis” entre 
jesuïtes i dominics. 

Luis Sans i Codol (1612-1620). Vicari general 
d’Urgell i bisbe de Solsona (1594-1612). Molt de-
vot de Sant Oleguer. Va ser nomenat per Felip II 
visitador general dels tribunals de la Inquisició 
de Mallorca. 

Juan Sentís (1620-1632). Va ser prior de la col-
legiata de Santa Anna de Barcelona i virrei de 

Catalunya. Va actuar amb gran zel en la pesta 
de 1627. Va construir el seminari ubicat al carrer 
de Montalegre. 

García Gil Manrique (1636-1651). Gran teòleg 
de Salamanca. Va ser inquisidor dels tribunals 
de Toledo i Saragossa. Va intentar apaivagar la 
revolta del “Corpus de Sang” (1640). Era contra-
ri als francesos, per això va ser exiliat de Barce-
lona en el període que aquells van governar la 
ciutat comtal. 

Ramon de Sentmenat i de Lanuza (1656-1663). 
Es va oposar a la dominació dels francesos. Va 
restablir l’activitat pastoral després de la guerra.

Ildefons de Sotomayor (1664-1682). Mestre ge-
neral dels Mercedaris. Va promoure la funda-
ció de l’Oratori de Sant Felip Neri a Barcelona 
(1673). 

Benedicto Ignacio de Salazar (1683-1691). Era 
de la Rioja. Va pacificar als sublevats pel tribut 
injust a Sant Andreu de Palomar. Va concedir 
privilegis als beneficiats de Sant Sever. 

Manuel de Alba (1693-1697). Era d’Alcalá de He-
nares. Fill d’un metge del rei Carles II i catedrà-
tic de Salamanca. D’ell queden alguns decrets 
relatius a la reforma del clergat. 

Benet de Sala i de Caramany (1698-1715). Pro-
fessor de teologia a la universitat de Salamanca 
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i abat de Montserrat (1658-1698). Es va oposar a 
Felip V, ja que era partidari de l’arxiduc Carles. 
Per aquest motiu va ser exiliat. El papa Climent 
IX el va crear cardenal en 1713. No va ser reco-
negut cardenal per Felip V i se li van negar fins 
i tot en la seva mort els funerals a la catedral de 
Barcelona. Va ser enterrat a la basílica de Sant 
Pau “extra murs” de Roma. D’ell tenim un im-
portant relat presentat en la “visita ad limina” 
en el que exposa la situació de la diòcesi de Bar-
celona l’any 1701. 

Diego de Astorga i Céspedes (1716-1720). Va ser 
vicari general de Cadis i inquisidor del tribunal 
de Múrcia. Felip V el va elegir bisbe de Barce-
lona el 1716. Va haver fins i tot en el seu ponti-
ficat venjances contra els contraris a Felip V. Va 
arribar al cardenalat quan ja era arquebisbe de 
Toledo. 

Andrés de Orbe i Larrategui (1721-1725). Va as-
sistir al concili de Tarragona del 1722. 

Bernardo Ximénez de Cascante (1725-1730). Es 
va manifestar partidari de la reforma del cler-
gat. 

Fra Gaspar de Molina i Oviedo (1731-1732). Era 
agustí. Va preparar el Concordat de 1731. Tras-
lladat a Màlaga va ser creat cardenal per Cli-
ment XII. 

Felipe de Aguado i Reguejo (1734-1737). Docto-
ral de Sevilla. Va potenciar el seminari de Bar-
celona. Exigia que els capellans donessin un tri-
but consignat en els seus respectius testaments. 
Hom denominava aquest tribut “la luctuosa”. 

Francisco del Castillo i Vintimilla (1738-1747). 
Natural de Brussell·les fill dels marquesos de 
Villadarias i prínceps de Vintimilla. Quan va 
ser nomenat bisbe de Barcelona era canonge de 
Màlaga. Va visitar moltes esglésies en el bisbat 
de Barcelona. 

Francisco Díaz Santos de Bullón (1748-1750). 
Va celebrar un sínode a Barcelona. Va ser tras-
lladat a Sigüenza. Va ser president del Consell 
Suprem de Castella. 

Manuel López de Aguirre (1750-1754). Rector 
de Sant Just de Madrid. Va celebrar un sínode 
diocesà a Barcelona. Caritatiu envers els pobres. 

Asensio Sales (1755-1766). Canonge de Valèn-
cia. Va consagrar el temple de la Barceloneta 
(barri marítim de Barcelona).Va promoure roga-
tives amb motiu dels terratrèmols de 1756. Va 
donar possessió del canonicat de Barcelona al 
rei Carles III. Va publicar una nova edició de les 
constitucions sinodals i va promoure l’estudi de 
la història eclesiàstica. 
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Josep Climent Avinent (1766-1775). Sacerdot de 
València, canonge magistral (1748-1766). Nome-
nat bisbe de Barcelona, va ser un gran reforma-
dor. Va promoure la predicació i va millorar la 
cultura al seminari. Va defensar la predicació i 
catecisme en català. Va crear en moltes parròqui-
es escoles gratuïtes per als pobres. Va restaurar 
el palau episcopal. Es va manifestar favorable 
a la dissolució de la Companyia de Jesús. Pos-
siblement era partidari dels jansenistes. Recol-
zà el perdó a uns empresonats per la revolta de 
1773. Això va motivar que el traslladessin a la 
diòcesi de Màlaga. Però ell va renunciar i es va 
retirar a la seva ciutat natal Castelló de la Plana. 
Va ser un gran amic dels il·lustrats Félix Amat, 
germans Torres Amat i Pau Ballot que van cons-
tituir el nucli denominat de “prerenaixença ca-
talana”. Va morir el 1781. 

Gavino de Valladares i Mejía (1775-1794). Va 
ser vicari general de Madrid. Va seguir les línies 
pastorals del seu predecessor. Ajudat per Félix 
Amat bibliotecari de la Biblioteca Pública Epis-
copal va estructurar el Seminari a través d’unes 
Constitucions (1784). Va promoure la predicació 
del beat Diego de Cádiz a Barcelona. Va editar 
un catecisme bilingüe en català i castellà. A tra-
vés de Jaume Caresmar va ordenar els arxius 
capitulessis i diocesans. Va ampliar el palau 
episcopal per l’arquitecte Mas.  

Eustaquio de Azara i de Perera (1794-1798). 
Abad benedictí. Va editar una gramàtica de la 
llengua castellana obra de Josep Pau Ballot. El 
saló del tron del palau episcopal va ser decorat 
durant el seu pontificat per l’artista denominat 
Vigatà. 

Pere Díaz de Valdés (1798-
1807). Doctor en dret a la uni-
versitat d’Oviedo, vicari gene-
ral d’Urgell, inquisidor fiscal 
del tribunal de Barcelona va 
ser nomenat bisbe de Barcelona 

gràcies a Campomanes i Jovellanos. Va ser me-
cenes de la Casa de Misericòrdia de Barcelona. 

Pau de Sitjar (Sichar) (1808-
1831). Malgrat que no va poder 
prendre la normal possessió 
de la diòcesi de Barcelona a la 
catedral per la invasió france-
sa, va celebrar un acte similar 

a l’església de Santa Maria de Vilafranca. Es va 
refugiar a Mallorca (1809-1813). Va publicar una 
pastoral en contra la Constitució de Cadis. Des-
prés de diversos intents no va poder tornar a 
Barcelona fins al 1824. Va tenir en el Doctor Pere 
Avellà un gran vicari o governador eclesiàstic. 
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Pedro Martínez de San Martín 
(1833-1849). Va estudiar al semi-
nari de Pamplona. Era germà 
d’un general liberal, per això 
era d’aquesta tendència política 
col·laborant en els governs libe-

rals de la regència de Maria Cristina. Era amic 
de Fèlix Amat i de Fèlix Torres Amat. En els 
seus escrits hi ha intents de concòrdia. 

Josep-Domenec Costa Borràs 
(1850-1857). Va estudiar al semi-
nari de Tortosa. Professor del 
seminari de València. Contrari a 
Espartero fou apartat de la do-
cència. En el 1847, però, va ser 

nomenat bisbe de Lleida. Va col·laborar en el Con-
cordat del 1851. No va voler anar a Cuba com ar-
quebisbe i va proposar per a aquest càrrec a Sant 
Antoni Maria Claret. En el 1850 va ser traslladat 
a Barcelona. Va afavorir les missions populars i 
era un gran pedagog especialment un catequis-
ta. Va publicar el catecisme en català i castellà. 
Era rigorista i intransigent en qüestions religio-
ses per això va tenir unes greus polèmiques amb 
la premsa liberal (El Sol, El Barcelonès…). També 
recolzant al beat Francisco Palau en la seva “es-
cola de la virtut” se’l va inculpar d’haver impul-
sat la vaga del 1854. Va ser traslladat a Tarragona 
(1857), on va morir (1864). 

Antoni Palau Térmens (1857-
1862). Nascut a Valls. Va ser un 
periodista brillant. Va fundar 
i va dirigir la famosa “Revista 
Catòlica”. Va participar en la 
“llibreria religiosa” creada per 

Sant Antoni Mª Claret (1847). Primer va ser bis-
be de Vic (1853). Va col·laborar amb Jaume Bal-
mes en la denominada “escola política social”. 

Pantaleón Montserrat Navarro 
(1864-1870). Va ser primer bisbe 
de Badajoz (1862). Ja a Barcelona 
es va bolcar caritativament sobre 
els empestats del 1865. Va parti-
cipar en el Concili Vaticà I (1870). 

Joaquim Lluc Garriga (1874-
1877). Carmelita de Barcelona 
que en el 1835 arran de la re-
volució va ser expulsat del seu 
convent. Essent bisbe de Sala-
manca va participar en el Con-

cili Vaticà I. Va iniciar les obres del nou Semina-
ri al carrer Diputació de Barcelona. 

Josep Maria Urquinaona i Bi-
dot (1878-1883). Era de Cadis. Va 
ser bisbe de les Canàries abans 
de ser bisbe de Barcelona. Va 
crear el “Patronat de l’Obrer” 
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(1879). Va adquirir una gran popularitat per la 
seva caritat. Va participar en les festes del mil-
lenari de Montserrat (1880). Es va oposar al sa-
cerdot barceloní Sardà i Salvany, integrista. 

Jaume Català Albosa (1883-
1899). Nascut a Arenys de Mar. 
Va ser bisbe de les Canàries i 
Cadis. Va iniciar les obres de la 
façana principal de la Catedral 
de Barcelona. La seva actuació 

davant la pesta del 1885 va ser heroica. 

Josep Morgades Gili (1899-
1901). Va néixer a Vilafranca 
del Penedès. Va ser bisbe de Vic 
(1882-1899). En el curt temps de 
permanència a Barcelona no va 
estar lliure de dificultats com 

van ser les motivades per una polèmica carta 
pastoral en la qual s’urgia la predicació i ense-
nyament del catecisme en català. Va ser qüesti-
onat pel Vaticà, monarquia, govern i fins i tot el 
parlament amb el senat. 

Salvador Casañas Pagès (1901-
1908). Va néixer a Barcelona. 
Rector del seminari d’aquesta 
ciutat i canonge. Va ser bisbe 
d’Urgell (1879-1901). Lleó XIII 
el va elogiar per les seves pas-

torals. Va instituir l’Apostolat Popular del Pare 
Gabriel Palau. Va ajudar a moltes congregacions 
femenines com les Franciscanes Missioneres de 
la Natividad (Darderas). 

Juan Laguarda Fenollera (1909-
1913). Va néixer a València. 
Nomenat bisbe auxiliar de To-
ledo (1902) i posteriorment bis-
be d’Urgell. Va crear l’Institut 
Obrer de la Seu d’Urgell. Re-

cent nomenat bisbe de Barcelona, va presenciar 
la Setmana Tràgica (1909). Va fundar l’associació 
eclesiàstica per a l’apostolat popular. Va convo-
car el I Congrés d’Art Cristià a Catalunya. 

Enric Reig Casanova (1914-
1920). Valencià. Era viudo. Doc-
tor en dret canònic i civil. Va 
fundar la càtedra de sociologia 
i la Revista Parroquial d’Acció 
Social. El 1914 va ser nomenat 

bisbe de Barcelona. Va defensar la independèn-
cia de l’Església respecte de l’Estat. Va ajudar el 
Congrés Litúrgic de Montserrat i creà el Museu 
Diocesà d’Art de Barcelona (1916) a les depen-
dències del Seminari de Barcelona. 
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Ramon Guillamet Coma (1920-
1926). Canonge de Tarragona. 
Abans de ser bisbe de Barcelo-
na ho va ser de Lleó i Còrdova. 
A Barcelona va reorganitzar els 
estudis al seminari. Va fundar 

el “Full Dominical”.  

Josep Miralles Sbert (1926-
1930). Arxiver de Mallorca. 
Bisbe de Lleida (1914). Coadju-
tor del bisbe Guillamet de Bar-
celona (1925), i bisbe d’aquesta 
ciutat un any després. Pels con-

flictes amb el capità general Emilio Barrera va 
ser traslladat a Mallorca com arquebisbe a títol 
personal. 

Manuel Irurita Almándoz 
(1930-1936). De Navarra. Va ser 
nomenat bisbe de Lleida en 
1926. Es va oposar a algunes 
lleis de la República. Va ser as-
sassinat en la guerra civil de 

1936-1939. S’ha iniciat el procés de beatificació. 

[Miguel de los Santos Díaz 
Gómara. Administrador apos-
tòlic de Barcelona en el període 
de després de la guerra (1939-
1942). No obstant això conti-

nuava sent bisbe de Cartagena-Múrcia. Es va 
oposar a la predicació en català. En 1942 amb el 
nomenament del Dr. Gregorio Modrego va tor-
nar a Cartagena. Va morir el 1949.] 

Gregorio Modrego Casaus 
(1942-1966). Va néixer en El Bus-
te (diòcesi de Tarassona). Bisbe 
auxiliar del cardenal Gomá a 
Toledo va ser provicario gene-
ral castrense (1937-1940) i vicari 

general castrense (1940-1951). A Barcelona va ser 
l’organitzador del Congrés XXXV Eucarístic In-
ternacional i fundador dels Habitatges del Con-
grés. Va crear 128 parròquies noves a Barcelona. 

Marcelo González Martín 
(1966-1971). Era sacerdot de Va-
lladolid quan va ser nomenat 
bisbe d’Astorga (1961). L’any 
1966 va ser designat bisbe coad-
jutor de Barcelona i en el 1967 

residencial. Gran predicador i fou el fundador 
de la Facultat de Teologia de Barcelona. Va tenir 
greus dificultats a adaptar-se a les circumstàn-
cies, la majoria polítiques, de la diòcesi, i el 1971 
va ser traslladat a Toledo i nomenat cardenal el 
1973. Va morir a Toledo, ja emèrit, el 2004. 



120 121

Narcís Jubany Arnau (1971-
1990). Va néixer a Santa Coloma 
de Farners (Girona). Canonge 
de Barcelona i posteriorment, 
bisbe auxiliar del Dr. Modrego 
(1955). Va participar en el Con-

cili Vaticà II. Bisbe de Girona el 1964, i el 1971 
arquebisbe de Barcelona. Va ser creat cardenal 
el 1973. Tingué un paper molt important en la 
transició espanyola (1975…). Va rebre la Medalla 
d’ Or de la Generalitat de Catalunya (1991). Va 
morir en 1996. 

Ricard Mª Carles Gordó (1990-2004). Valencià. 
Va ser nomenat bisbe de Tortosa l’any 1969. Allà 
va convocar un sínode (1984…). El 1990 va ser 
nomenat arquebisbe de Barcelona. En el 1994 va 
ser creat cardenal. El seu magisteri es reuneix 
en l’edició Fe i cultura i Cartes de la vida estant. 
El 2004, 15 de juny, va ser substituït pel nou ar-
quebisbe Lluís Martínez Sistach. 

Lluís Martínez Sistach (2004…). Va néixer a 
Barcelona (1937). És doctor “in utroque iure” per 
la Universitat Lateranense de Roma. Va ser vi-
cari general de Barcelona (1979-1991), bisbe au-
xiliar del cardenal Jubany (1987-1991), bisbe de 
Tortosa (1991), arquebisbe de Tarragona el 1997 
i el 2004, 15 de juny, arquebisbe metropolità de 
l’arxidiòcesi de Barcelona i de la nova província 

eclesiàstica de Barcelona. Va ser creat cardenal 
el 2007.
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