
Tomba privilegiada del segle VI trobada a les excavacions de la basílica. 
Fotografia: Pere Vivas

7 i 8 novembre 2019

BISBES, MÀRTIRS, MENESTRALS I COMERCIANTS A 
LA BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I PASTOR

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 V Jornada “Basíliques 
Històriques de Barcelona” 
està novament dedicada a 
la Basílica del Sants 
Màrtirs Just i Pastor. En 
aquesta ocasió, abordem 
l’edifici gòtic i els promotors 
de les capelles, presentant 
el procés de recuperació 
d’alguns elements posats 
en valor durat les obres de 
rehabilitació de l’edifici. 
També ens remuntem a les 
etapes més antigues de la 
basílica, i posem la mirada 
en elements com, per una 
banda, la tomba «privilegiada» 
i la confessio que ens ha 

LES BASÍLIQUES HISTÒRIQUES
DE BARCELONA

VI Jornada
Les basíliques de la seu episcopal 
d’Egara
14 i 15 de maig de 2020

Amb la col·laboració de:Organitza:

Bisbes, màrtirs, menestrals i 
comerciants a la Basílica dels
Sants Màrtirs Just i Pastor

V Jornada

Escultura de Sant Pere de la capella gòtica 
dedicada als apòstols Pere i Pau. 
Fotografia: Silvia Marimon

descobert l’arqueologia, i la seva relació amb bisbes, màrtirs i 
relíquies, o per l’altra, amb l’advocació i la difusió del culte als 
nens màrtirs o la memòria que es conserva a la basílica del bisbe 
Pacià del segle IV.



Bisbes, màrtirs, menestrals i comerciants a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor
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: Julia Beltrán de Heredia - Facultat Antoni Gaudí (AUSP) 
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Recepció de materials

Presentació institucional

Presentació de les Actes II «Jornades de Basíliques 
Històriques de Barcelona» Patrimoni, Arqueologia i Art a 
la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

«Justo, Pastor, Paulino y Asturio. La construcción del 
culto en Complutum, ¿y en Barcino?»
Dr. Sebastian Rascón (Ayuntamiento Alcalá de Henares), 
Dra. Ana Lucía Sánchez

«Difusió del culte i de les relíquies de Sant Just i Sant 
Pastor, els màrtirs complutensis»
Llic. Daniel Duran

Pausa – cafè 

«Barcino i la figura del bisbe Pacià»
Dr. Joan Torra (Facultat de Teologia/Facultat Antoni 
Gaudi-AUSP)

«Inhumacions privilegiades i relíquies a la basílica 
antiga dels sants Just i Pastor» 
Dra. Julia Beltrán de Heredia (Facultat Antoni 
Gaudí-AUSP)

Debat

Dinar

«Els fons de pergamins medievals de l’Arxiu de la 
Basílica de Sant Just i Pastor»
Dr. Josep Torner (Facultat Antoni Gaudí-AUSP), Llic. Josep 
Capdevila (Arxiu de Sant Just i Pastor)

«El procés de construcció del edifici gòtic de Sant Just 
i Pastor a través de les fonts documentals»
Llic. Daniel Duran

Debat

7 novembre
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14.00 h

12.00 h

13.30 h

17.00 h

10.45 h

8 novembre

«La promoció de capelles a la Basílica de Sant Just i 
Pastor als segles XIV i XV»
Dra. Cristina Sanjust (Universitat de Girona-Universitat 
Oberta de Catalunya)

«El tardogòtic de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i 
Pastor»
Dr. Jacobo Vidal (Universitat de Barcelona)

Pausa – cafè 

«El testament sacramental (l’adveració sacramental) de la 
capella de Sant Feliu de la Basílica de Sant Just i Pastor»
Llic. Miquel Àngel Fumanal

«La restauració de les imatges de Pere i Pau de la 
Basílica de Sant Just i Pastor: recuperant l’escultura i el 
color» 
Llic. Sílvia Marimon

Debat i tancament de les jornades

Dinar

Visita a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

9 novembre: Visita a la Basílica del Sants 
Màrtirs Just i Pastor

Aquesta visita comentada a la Basílica del Sants Màrtirs Just i Pastor estarà 
conduïda per Catalonia Sacra en motiu de la V jornada “Basíliques 
Històriques de Barcelona”. La visita estarà oberta a tots el públics i 
s’emmarca en la temàtica de les jornades. Aquesta activitat estarà orientada a 
donar a conèixer la història de la basílica i presentar diferents elements 
patrimonials posats en valor recentment. 

La inscripció a la Jornada no reserva plaça per aquesta visita. Si s’hi vol 
assistir, cal contactar directament amb Catalonia Sacra per correu electrònic.

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


