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LA BASÍLICA DE LA SANTA CREU I SANTA EULÀLIA:
LA CATEDRAL ABANS DE LA CATEDRAL

Les basíliques històriques de Barcelona són un patrimoni d’una 
gran riquesa i interès encara en gran part desconegut. Per 
aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i 
Arts Cristianes, integrada a l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
juntament amb les basíliques, organitza un cicle continuat de 
jornades d’estudi amb l’objectiu d’omplir de contingut les 
llacunes existents en el coneixement històric d’aquestes 
institucions que van jugar un paper important a la ciutat. Alhora, 
les Jornades volen difondre el seu patrimoni a tothom com a 
exemple magnífic que són del nostre tresor patrimonial. Les 
jornades seran publicades a la col·lecció Studia Historica 
Tarraconensia de la Facultat Antoni Gaudí.

Aquesta IV Jornada  «Basí-
liques Històriques de 
Barcelona» està dedicada 
a la Catedral de Barcelona, 
una institució que recent-
ment ha engegat un 
projecte de recerca, conser-
vació i difusió sobre el 
patrimoni  que custodia; un 
patrimoni ric i divers, tant 
arxivístic i artístic, com 
arqueològic i arquitectònic. 
En aquesta jornada es 
presentaran algunes 
d’aquestes iniciatives amb 
les primeres novetats de la 
recerca feta, però també 
amb projectes en curs i 

LES BASÍLIQUES HISTÒRIQUES
DE BARCELONA

V Jornada
Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a 
la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor
Novembre 2019

Amb la col·laboració de:Organitza:amb totes les línies de treball obertes.  La temàtica s’ha centrat 
en els precedents de la catedral gòtica de Barcelona: la catedral 
abans de la catedral.

La Basílica de la Santa Creu i 
Santa Eulàlia: la catedral abans 
de la catedral

IV Jornada

Homilies de Sant Gregori. Finals del
segle VII-inicis del VIII



La Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia: la catedral abans de la catedral
Programa

Inscripcions

Seu de les sessions:
Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes
Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Aula Magna 
C/ Diputació 231, Barcelona

Inscricipcions: www.facultatantonigaudi.cat                     

Telèfon informació Facultat Antoni Gaudí: 934 53 49 25

Crèdits del curs: valor lectiu 1 ECTS (només per alumnes de grau de 
l’AUSP, presentant un treball complementari i segons normes de 
Secretaria)

Coordinació: Júlia Beltrán de Heredia, Robert Baró - Facultat Antoni 
Gaudí (AUSP) 
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Recepció de materials

Presentació institucional

Presentació de les Actes I «Jornades de Basíliques 
Històriques de Barcelona» Splendor Pinensis. Santa 
Maria del Pi al segle XV

«Història de les excavacions arqueològiques i 
descobertes a la Catedral de Barcelona»
Dra. Julia Beltrán de Heredia (Facultat Antoni Gaudí-AUSP)

«El projecte de visualització/connexió entre la basílica 
catedral i el baptisteri paleocristià»
Dtnd. Robert Baró (Facultat Antoni Gaudí-AUSP-Catedral 
de Barcelona)

Pausa – cafè 

«Els homines scholastici i els llibres a Barcelona en 
època carolingia»
Dr. Jesús Alturo Perucho (Universitat Autònoma de Barcelona)

«Primeres dades sobre els estudis de georadar a la 
Catedral de Barcelona» 
Dr. Gerardo Boto (Universitat de Girona), Dr. Màrius 
Vendrell (Universitat de Barcelona)

Debat

Dinar

«Historiografia dels precedents de la Catedral de 
Barcelona»
Dr. Marc Sureda (Facultat Antoni Gaudí-AUSP- Museu 
Episcopal de Vic)

«Llibres, lectors, llibreries i escriptura a la Catedral de 
Barcelona (segles XI-XIII)»
Dr. J. Antoni Iglesias-Fonseca (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

Debat

2 maig
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«Elements de l’antiguitat clàssica i tardana a la Catedral 
de Barcelona: estudi i contextualització»
Dra. Julia Beltrán de Heredia (Facultat Antoni Gaudí-AUSP) 
Dra. Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona)

«El Sant Sepulcre a la Catedral de Barcelona. Devoció i 
escenaris»
Dra. Francesca Espanyol (Universitat de Barcelona-Facultat 
Antoni Gaudí-AUSP)

Pausa – cafè 

«Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de 
Barcelona, segle XII. Un projecte en marxa»
Dr. Antoni Virgili (Universitat Autònoma de Barcelona-Facultat 
Antoni Gaudí-AUSP)

«Documentar, conservar, investigar i difondre: proposta 
patrimonial per a la Catedral de Barcelona» 
Dra. Lluïsa Amenós, Llic. Ana Ordoñez (Catedral de 
Barcelona)

Debat i tancament de les jornades

Dinar

Visita als elements patrimonials antics de la Catedral de 
Barcelona.

4 maig: Visita a la Catedral

Visita comentada a la Catedral de Barcelona, coincidint amb la IV Jornada 
sobre Basíliques Històriques de Barcelona. La visita estarà oberta a tots els 
públics i s’emmarcarà en la temàtica de les jornades. Aquesta activitat estarà 
orientada a donar a conèixer algunes de les recerques que està duent a terme 
la Catedral de Barcelona i es presentaran les «noves mirades» al patrimoni de 
la Catedral.

Horari: 10.00 a 12.00 h (possibilitat de modificació)
Públic: obert a tots els públics. Places limitades.
Inscripcions: reserves@cataloniasacra.cat


