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BARCELONA 1807. LA GRAN FESTA.  

ART, MÚSICA I CULTURA POPULAR, ENTORN DE LA BEATIFICACIÓ DEL DR. 

JOSEP ORIOL 

 

del 24 de gener al 24 de març de 2019 

Cicle d’actes a l’entorn de la primera interpretació en època contemporània de l’Oratori que 

l’organista i compositor català Carles Baguer i Mariner (1768-1808) va compondre per encàrrec 

de la Basílica de Santa Maria del Pi el 1807, per a la beatificació del Dr. Josep Oriol i Bogunyà, 

prevere beneficiat del Pi (1650-1702). Coincideix, la interpretació de l’oratori, amb el final dels 

actes del 250è. aniversari del naixement del compositor. 

A més de la interpretació de l’oratori com a acte central, es programa una sèrie de concerts, 

diferents conferències, una exposició, la presentació de l’edició crítica de l’oratori i unes jornades 

científiques. 

 

Context històric del cicle Barcelona 1807 - La gran festa. 

L’estiu de 1807 es culminava un procés que havia començat 50 anys abans, just quan l’esforç de 

recuperació econòmica del principat, posterior a la desfeta de 1714, començava a donar els 

primers fruïts. La beatificació del sacerdot barceloní Dr. Josep Oriol representava el moment 

culminant de la recuperació d’una societat ferida, no només econòmicament, sinó també, i 

sobretot, anímica. La beatificació a Roma l’any 1807 representava per a la gent de Barcelona i 

també del Principat el reconeixement internacional d’un català de soca-rel, d’un català dels 

d’abans de la catàstrofe, i per tant del poble català en el seu conjunt. Festejar aquest 

reconeixement amb unes grandíssimes festes representava d’alguna manera el treure’s de sobre 

l’amargor de la derrota patida. 

No és molt conegut, però cal dir que aquestes festes absolutament populars van representar per 

una ciutat abocada a la joia, un moment culminant de la seva expressió artística just abans de 

la tragèdia que havia de venir poc temps després amb la Guerra del Francès (1808-1814). 

Les festes de beatificació de Josep Oriol, van esdevenir un esclat de joia a tota la ciutat, abocant-

se a celebrar la beatificació del seu conciutadà amb un gran desplegament de mitjans. Actes cultes 

i populars es van anar succeint a partir del dia 6 de juliol fins al final d’aquell mes, en els que va 

participar amb entusiasme la població, des de l’enramada i guarniment dels carrers fins als 

esdeveniments musicals compostos per a l’ocasió, sense oblidar la gran quantitat de creacions 

artístiques dels millors pintors, escultors i gravadors del moment. 



 

DOSSIER DE PREMSA 

 

 

Sovint s’ha comparat aquesta Gran Festa de 1807 amb les Olimpíades de Barcelona de l’any 

1992 pel desplegament que van suposar de mitjans, la implicació de la ciutadania i la vivència 

d’aquell moment com una petita edat d’or de la cultura barcelonina. 

En aquest ambient cultural destaca la producció musical composta a l’entorn de la festa, entre la 

qual la música de Carles Baguer és, potser, la més interessant i el seu oratori, un punt culminant 

de la producció musical catalana. 

 

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES  

 

Barcelona 1807. La Gran Festa. Cicle d’activitats organitzades en paral·lel per l’ESMUC, la 

Biblioteca de Catalunya i l’Arxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi, amb la col·laboració de 

l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, l’Institut d’Estudis Catalans i el Museu de Música de 

Barcelona.  

 

Coordinació del cicle (comunicació i logística): Jordi Sacasas, Margarida Güell, Antoni 

Albacete, Amadeu Carbó, Bernat Puigdollers.  

 

 

PRESENTACIÓ I RODA DE PREMSA: 17 de gener de 2019 a les 19:30h. a la basílica de Santa Maria 

del Pi, plaça del Pi 7 Barcelona 08002. Localització: https://goo.gl/maps/KdSbKYzXDKp 

 

Dates del cicle: del 24 de gener al 24 de març de 2019 

 

Seus: Basílica de Santa Maria del Pi (Plaça del Pi, 7), Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi 

(Edifici Llotja, passeig d’Isabel II, 1), Biblioteca de Catalunya (carrer de l’Hospital, 56), Institut 

d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47). 

 

Telèfons i correus de contacte: 933184743 (Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, extensió 

18) lagranfesta1807@gmail.com 

 

648677956 Sr. Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi (conserv@basilicadelpi.cat) 

610048131 Sr. Amadeu Carbó. 

 

 

Canals d’informació: http://www.apsmp.cat/; https://www.facebook.com/arxiudelPi 

https://bit.ly/2M8QisQ; @MuseudelPi 
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Organització dels actes. Institucions 

 

Del 24 de gener, fins al 31 de març del 2019, a la ciutat de Barcelona s’organitzen un seguit 

d’actes commemorant les festes per la beatificació del sacerdot de la basílica del Pi, el Dr. Josep 

Oriol i Bugunyà (Sant Josep Oriol), celebrades a Barcelona el 1807. Aquests actes es fan coincidir 

amb la primera interpretació en època contemporània del gran oratori que l’organista i 

compositor català Carles Baguer i Mariner (1768-1808) va compondre per encàrrec de la Basílica 

de Santa Maria del Pi per les festes de beatificació. Paral·lelament també es celebra el 250è 

aniversari del naixement del compositor. 

La Basílica de Santa Maria del Pi i el seu Arxiu, l’Escola Superior de Música de Catalunya, 

la Biblioteca de Catalunya i l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, s’uneixen per 

col·laborar en aquest projecte pluridisciplinari i transversal. Així mateix, es compta amb el suport 

de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi a Llotja, que ha permès comptar amb una seu 

apropiada per a la presentació d’una part de les activitats. 

 

La Basílica del Pi organitza unes jornades d’estudi de dos dies amb la participació de ponents 

procedents de diferents entitats acadèmiques, i una exposició, amb la voluntat de posar en valor 

el seu fons documental, artístic i bibliogràfic. Les dues activitats representen la continuació de les 

jornades de posada en valor de la basílica, celebrades el 2017 amb les jornades de Basíliques 

històriques organitzada a la Universitat Antoni Gaudí. Paral·lelament, els actes, que coincidiran 

amb la Festa Major del barri del Pi, permetran englobar la representació del Retaule de Sant Josep 

Oriol en el cicle d’actes. 

 

L’ESMUC, a través de l’alumnat del seu departament de Música antiga, farà la primera 

interpretació contemporània de l’oratori El regresso, de Carles Baguer. Aquest fet, musicalment 

important, ve emfatitzat per la presentació d’una edició crítica de la peça, per part de Lluis 

Bertran. Es preveu la interpretació també d’uns goigs dedicats al nou beat amb música de Francesc 

Queralt, mestre de capella de la Catedral de Barcelona en aquell moment i rival de Carles Baguer. 

 

La Biblioteca de Catalunya, per part seva, és el marc de presentació de l’edició crítica, del que 

és editora. També cal afegir que la Biblioteca de Catalunya conserva els originals de les partitures 

que s’interpretaran el dia 24 de gener al Pi. 

 

L’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, que agrupa els gegants més antics de la ciutat, 

protagonitza bona part de les activitats organitzades per la Festa Major del Pi, i per tant, seran 

part activa en la descoberta del caràcter propi de la parròquia i de la figura de Sant Josep Oriol 

com a motor d’un sentiment arrelat al barri. 
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Àmbits de treball 

 

L’arxiu de la Basílica del Santa Maria del Pi compta amb un fons documental bastíssim i 

majoritàriament inèdit, dins del qual destaca una quantitat àmplia de documentació referent a la 

figura del doctor Josep Oriol, que en fou prevere. La documentació conservada inclou sèries 

dedicades exclusivament a la comissió de la Gran Festa de 1807. 

  

La jornades de dos dies que organitzen, sota el títol Barcelona 1807. La gran festa. Art, música 

i cultura popular, entorn de la beatificació del dr. Josep Oriol, analitza els actes culturals i 

artístics que van donar-se durant les festes de beatificació de Josep Oriol el 1807, i posar de 

manifest la importància que tingueren no només a nivell parroquial o veïnal, sinó també 

municipal, i en termes artístics, etnogràfics, culturals, acadèmics i hagiogràfics. Les festes de 

Beatificació van esdevenir la més gran mobilització de la població Barcelonina des de la desfeta 

de 1714. En aquest sentit representen un moment de plenitud de la ciutat així com el final de tota 

una època i una manera de fer. 

La Basílica del Pi proposarà igualment una exposició de part del fons bibliogràfic i iconogràfic 

(gravats, esbossos, modelli, pintures), majoritàriament propi, per construir un retrat complert i 

global de la vida i la imatge de Sant Josep Oriol. Més enllà de l’abundant bibliografia existent 

que tracta la vida del sant, es vol abordar la imatge de Josep Oriol que artistes de l’època 

construïren amb les representacions i represes. 

 

ESMUC. Amb la interpretació a la Basílica del Pi per primer cop en època contemporània de 

l’ORATORI “ El Regreso” de Carles Baguer i Mariner (“Carlets”), a càrrec dels alumnes 

del Departament de Música Antiga de l’ESMUC, dirigits per Edmon Colomer. L’ESMUC 

inicia una col·laboració amb l’Arxiu del Pi que proporcionara material pel seu projecte 

educacional. A l’hora, la interpretació dona a conèixer una peça fonamental del repertori 

vuitcentista, considerada punt culminant de l’ambient musical barceloní d’aquell moment. Carles 

Baguer és considerat el millor músic català de finals del segle XVIII i un dels millors simfonistes 

hispànics. La seva música ha estat sovint comparada amb la producció de Joseph Haydn. 

La festa major del barri del Pi, que es celebrarà pels carrers annexos a Santa Maria del Pi, del 

16 al 24 de març de 2019, constitueix una mostra vivent de l’esperit de la parròquia del Pi i ret 

homenatge a sant Josep Oriol que en fou rector. Compta amb la participació activa dels Gegants 

del Pi, uns dels més antics de Catalunya, i de l’Associació dels Amics de Gegants del Pi. Hi 

haurà ballada i cercavila dels Gegants i Gegantons del Pi i d’arreu de la ciutat, trobada de bestiari 

i capgrossos, escenificacions d’escenes de la vida del sant i la representació del Retaule de Sant 

Josep Oriol, el DR. Pa i Aigua, que cada any es representa a la Basílica, tot explicat teatralment 

vida del sant. 
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Logo principal de les jornades: 


