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El Beat Oriol calma la tempesta en tornar de Marsella, de Vicente López Portaña (1772-1850) 
Làmina 8 inclosa a F. Masdeu, Vida del Beato Josef  Oriol, Barcelona, 1807

BARCELONA 1807
LA GRAN FESTA

Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi

Lloc:
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
Casa Llotja

Organitza: Arxiu de la Basílica de Santa 
Maria del Pi.

Seu de les jornades: Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi
Edifici Llotja, passeig d'Isabel II, 1
08003 Barcelona

Entrada gratuïta
Tot i que es tracta d'una activitat gratuïta, es 
recomana la inscripció a través de la web de 
l'Arxiu

Informació: 
lagranfesta1807@gmail.com
Tel. 933184743

http://www.apsmp.cat/barcelona-1807-la-
gran-festa/
facebook.com/arxiudelPi/
twitter.com/MuseudelPi



L’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi 
organitza unes jornades de dos dies, sota el títol 
BARCELONA 1807. LA GRAN FESTA. ART, 
MÚSICA I CULTURA POPULAR, ENTORN 
DE LA BEATIFICACIÓ DEL DR. JOSEP 
ORIOL, en les quals s’estudiaran i es donaran a 
conèixer els actes culturals i artístics que van 
succeir-se durant les festes de beatificació de 
Josep Oriol el 1807, i es posarà 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.

Dia 21 de març

09.00 h Rebuda i recepció de materials
09.30 h Presentació

09.40 h «La beatificació del Doctor Pa i Aigua, un 
projecte del Pi “contagiat” a la Ciutat. Les fonts 
documentals a l’APSMP» 
Jordi Sacasas, Antoni Albacete

10.25 h Pausa – cafè

11.05 h «L’Acadèmia i la recepció del classicisme a 
Barcelona»
Francesc Fontbona
11.50 h «Les festes de beatificació del Dr. Oriol i la 
fixació d'un model iconogràfic»
Francesc Quílez

12.35 h Debat

13.15 h Pausa de dinar

16.00 h «Barcelona 1807 o l’epígon de les festes 
barroques a la ciutat»
Maria Garganté
16.45 h «Una excepcionalitat normal. La música a 
l’entorn de les festes de beatificació del dr. Oriol» 
Lluís Bertran
17.30 h «Gegants, bestiari i balls populars. Les festes 
de beatificació del Dr. Oriol, com referència important 
de la cultura popular a Barcelona»
Amadeu Carbó
 
18.15 h Debat

Dia 22 de març

09.30 h «Ramon Amadeu i Santa Maria Maria del Pi. 
La imatgeria de sant Josep Oriol»
Joan Yeguas Gassó

10.15 h Pausa – cafè

10:45h «L’estampa, iconografia popular de Sant Josep 
Oriol al segle XIX»
Albert Domenech
11.30 h «Una capella pel nou beat. Disseny i 
construcció de l'altar del Dr. Josep Oriol a Santa 
Maria del Pi» 
Albert Cortés

12:15 h Debat

12:45 h Cloenda de les jornades

Coordinació científica
Equip d'Estudi de l'APSMP
Jordi Sacasas, Marga Güell, Antoni Albacete, 
Bernat Puigdollers, Albert Cortés i Amadeu 
Carbó.
Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi.

Agraïm a la Reial Acadèmia de Belles Arts de 
Sant Jordi la seva disposició a acollir aquestes 
jornades les quals també concerneixen a aquesta 
institució, donat el seu protagonisme en la 
recepció de les noves corrents artístiques 
europees a la ciutat de Barcelona. L'art i la 
cultura que l’Escola de Nobles Arts incentivava 
va tenir en les festes de beatificació del "Beiato" 
una escaparata excepcional.

Beat Josep Oriol en glòria. 
Ramon Amadeu i Vila (1745-1821) Imatge realitzada en 
motiu de la beatificació l'any 1807. (MiTPi)


