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La història de Sant Josep Oriol
Santa Maria del Pi explica la vida del Dr. Pa i Aigua, a pocs dies de la
commemoració del sant
13 Març, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Aproximar la ﬁgura de Sant Josep Oriol i el seu procés de beatiﬁcació des d’un punt de vista
històric. Aquest va ser l’objectiu de la conferència «Sant Josep Oriol (1650-1702)». El
conegut com a «doctor Pa i Aigua», va viure en una època extremadament convulsa i
transcendental des del punt de vista social, polític i econòmic. Una conferència que es va dur
a terme pels historiadors, Dra. Alexandra Capdevila i el Dr. Alexis Serrano.
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Catalunya al

Segle XVII
En aquests anys Catalunya va patir el ﬂagell de la pesta de mitjan segle XVII de la qual va ser
víctima el seu pare i alguns dels seus germans. Així mateix, des del punt de vista polític, amb
la signatura del Tractat dels Pirineus l’any 1659, el Principat va perdre els comtats del
Rosselló i la Cerdanya i la Catalunya Nord.
La seva prematura mort al 1702 va impedir que fos testimoni de l’esclat de la Guerra de
Successió. No obstant això va viure en primera persona els efectes dels bombardeigs i atacs
a la ciutat de Barcelona per part de les tropes franceses a les acaballes el segle XVII i va
mostrar especial interès per tenir cura dels soldats aquarterats fora de les muralles de la
ciutat de Barcelona.

Una

anàlisi

precís
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Amb aquest context es va situar la conferència. Es va situar a la ﬁgura de Sant Josep Oriol. La
seva voluntat de passar desapercebut ha provocat que avui dia hi hagi tants pocs
documents. No obstant això, la consulta del llibre de deliberacions del Pi. Així com les
nòmines, les cartes conservades, el procés de beatiﬁcació i la bibliograﬁa existent, han estat
claus per situar la ﬁgura del Sant en el seu context històric. També es va analitzar la seva
xarxa de relacions. Persones inﬂuents com els Milans de Canet de Mar, l’oratori de Sant Felip
Neri o la parròquia del Pi. Després es va parlar de la seva trajectòria eclesiàstica i el seu
procés de beatiﬁcació.
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