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Descripció/Justificació  
L’assignatura d’Història del Bisbat de Vic pretén oferir una visió panoràmica del 
desenvolupament històric de la mil·lenària diòcesi episcopal vigatana, des dels precedents del 
bisbat visigot del s. VI i fins als nostres dies, posant especial èmfasi en l’època medieval, des de 
la refundació de Guifré el Pelós i el bisbe Gotmar a finals del s. IX i centrant-nos també en la 
destacada figura de l’abat i bisbe Oliba. 
Veurem també en profunditat el desenvolupament monàstic i les comunitats canonicals 
agustinianes fent referència a aquells cenobis més destacats del territori de la diòcesi vigatana: 
Ripoll, Montserrat, Sant Pere de Casserres, etc. 
Passarem aleshores pel bisbat en època moderna i les importants transformacions sofertes en 
el tombant de l’edat contemporània fins als traumàtics fets de la Guerra Civil espanyola i la 
posterior postguerra, sempre amb especial atenció als fets ocorreguts a la ciutat de Vic. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
Els alumnes han de tenir conceptes generals sobre estils artístics (romànic, gòtic, etc.); 
coneixements de tipus generals sobre periodificació històrica i datació. També es requerirà que 
es tinguin alguns coneixements generals sobre el comentari de textos històrics. Tots aquests 
coneixements s’han pogut rebre a nivell d’ensenyament mitjà. 

 

Objectius específics 

-Tenir una visió global de l’evolució de la diòcesi vigatana en els seus 1500 anys d’història 

-Conèixer la importància vigatana en la fundació de la Catalunya medieval 

-Analitzar els diferents models de vida monàstica a les nostres terres 

-Introduir la figura de diversos bisbes destacats de cada època històrica 

-Comprendre el Cristianisme com a fet fonamental de la societat catalana i europea 

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

-Capacitat de l’expressió oral i escrita d’arguments històrics  

 

Competències específiques 

 
-Capacitat de comprendre textos medievals 
-Capacitat de concretar continguts simbòlics dels estils artístics medievals 
-Adequació del vocabulari personal a la terminologia de la Història 

 

 

Continguts 

 
1. Els precedents del Bisbat de Vic.  
          1.1. Desmembrament de l’Imperi Romà i regne Visigot.  
          1.2. El cas de Cinidi. Del bisbat de l’any 516 a l’invasió musulmana del 711. 
2. La recuperació del Bisbat de Vic. 
          2.1. La refundació de Guifré el Pelós i el bisbe Gotmar a finals del s. IX.  
          2.2. Els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. 



 

 

          2.3. El bisbe Ató i Gerbert d’Orlhac, Vic i Ripoll com a centres intel·lectuals de primer    
nivell a Europa. 
3. El Bisbat de Vic a l’Alta Edat Mitjana 
          3.1. L’abat i bisbe Oliba: Vida i obra. 
          3.2. Reforma gregoriana 
          3.3. El desenvolupament vigatà dels segles  XI, XII i XIII          
4. Monestirs i canòniques agustinianes a la diòcesi vigatana.  
          4.1. Ordres religiosos monàstics. 
          4.2. Sant Pere de Casserres 
          4.3. Santa Maria de l’Estany  
          4.4. Santa Maria de Lluçà. 
5. La Baixa Edat Mitjana.  
          5.1. La fi dels litigis jurisdiccionals. 
          5.2. El gòtic a la Catedral de Vic. 
          5.3. La instauració de la festa de Corpus. 
6. Època Moderna. Segles XVI, XVII i XVIII.  
          6.1. El Concili de Trento 
          6.2. Vida de Sant Miquel dels Sants 
          6.3. La Guerra de Successió (1705-1714). Els vigatans i el vicari general Llorenç Tomàs i 
Costa. 
7. El bisbe Francesc de Veyan i l’ocupació napoleònica.  
          7.1. La nova catedral neoclàssica. 
          7.2. Fundació de la Biblioteca Episcopal 
          7.3. La Guerra del Francès 
8. El segle XIX i l’inici del catalanisme conservador. 
          8.1. El Trienni liberal i el bisbe Strauch. 
          8.2. Les desamortitzacions. Fi de la vida monàstica a Ripoll. 
          8.3. La figura de Jaume Balmes. 
          8.4. Els grans bisbes del catalanisme catòlic i conservador: Josep Morgades i Josep 
Torras i Bages, 
9. República, Guerra Civil i postguerra.  
9.1. La polèmica religiosa en temps de la República. 
9.2. Destrucció i persecució eclesial els primers dies de guerra 
9.3. El bisbe Joan Perelló i el nacionalcatolicisme. 
10. L'organització territorial del Bisbat de Vic al llarg dels segles. Canvis i 
transformacions. 

 
 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
Utilització de documents històrics i de documentació gràfica, imatges, fotografies, etc. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
L’assignatura s’avaluarà a partir del treball individual, de l’assistència a les sessions de classe i 
l’assimilació dels coneixements sobre la història eclesiàstica vigatana. 
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