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presidir aquesta primera trobada, juntament amb el rector de l’Ateneu Mn. Armand Puig, així
com part dels membres del comité organitzador.
El Dr. Armand Puig va intervenir en el moment de la salutació donant la benvinguda a tots els
assistents. Va destacar la importància d’aquest congrés, que d’alguna manera, en parlar de
l’Abat Oliba parla, alhora, de la “Catalunya creixent”. Una catalunya que, amb Oliba, va fer
una embranzida quant a l’extensió del catolicisme, a través del mediterrani i del territori.

Referent com a bisbe
El bisbe Sergi ha comentat com l’aniversari del nomenament del bisbe Oliba coincidia amb
l’any del seu nomenament. Una diferència rellevant quan a temps, però alhora una
coincidència que l’ “esperonava en la seva missió com a bisbe”.
Alhora, el bisbe ha recordat com Catalunya necessita de ﬁgures com l’Abat Oliba, que “donin
conviccions a la societat”. Tal com ha dit, més persones que “facin d’espina dorsal” al
desenvolupament del país. “Nosaltres ara amb les paraules del Sant Pare també mirem de
contribuir amb la humanització de tot el teixit social”, exposava el bisbe Sergi. “És així com
ho va fer el bisbe Oliba, venstint l’estructura cultural de la nostra Catalunya, continuava
Mons. Gordo – des de la seva posició com a bisbe d’Osona i, posteriorment, de Vic on es va
conrear gran part de la maduresa cultural de Catalunya”.

“Posar llum a la història”
En representació del bisbat de Vic, el Vicari General i Moderador de la Cúria, Mn. David
Compte ha presentat el congrés com “un treball que vol formar part d’un engranatge que vol
endinsar l’Església enmig del diàleg i la reﬂexió”. Segons ha dit, el congrés “està cridat a
posar la llum sobre una vàlua de la nostra història”. En aquest sentit, ha subratllat que ha de
ser un “aprenentatge per especialistes, així com una riquesa que tingui un retorn ampli en la
societat”.
En representació a la Universitat Autònoma, el professor d’origen estaduninenc, el Dr.
Matthias M. Tischler, ha destacat la importància de l’estudi sobre l’Abat Oliba. Segons ha dit,
la inﬂuència i repercussió del bisbe Oliba suposa “un estudi de gran importància per la
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cultura catalana, inserida alhora en el continent europeu”.

Una ﬁgura que cal estudiar
El canonge i membre del l’Arxiu Capitular de Barcelona, Robert Baró, ha exposat el perquè
del congrés, que “embarca a una història amb un punt d’emocionant”. Així també, unes
jornades, en que es “vol tornar a posar sobre la taula els fets que envolten la ﬁgura del bisbe
Oliba” un dels “més insignes de la història”. Oliba, conegut com a bisbe, i abat – tal com el va
nomenar Jacint Verdaguer durant la Renaixença – però Pare de la Pàtria, tal com ho va ser
Torres i Bages anys després”, exposava Baró.
Tal com va assenyalar, ara, “cal anar més enllà del que se sap i revisar la seva ﬁgura
actualitzant- nos i mirant que podem dir de nou”. És a dir, “dibuixar amb això la seva èpica i
la funció principal”.

Congrés en tres parts
En aquesta primera sessió al Seminari Conciliar de Barcelona, a més dels parlaments
d’inauguració ha tingut lloc una exposició acurada de la persona del bisbe Oliba. D’entrada,
amb la intervenció de Ramon Ordeig (ABEV), que ha exposat trets contrastats i rellevants
sobre la biograﬁa del compte, el monjo, l’abat i el bisbe Oliba. Un estudi contrastat entre les
biograﬁes d’Albareda (1931), d’Abadal (1948) i de Junyent (1971), així com estudis
d’aquestsa i troballes que s’ha fet actualment. En segon lloc, amb l’aportació del professor de
Princeton, Patrick Geary sobre: l’Abbat- Bisbe Oliva: Persistencia i transformació després dels
Carolingis.
El segon dia, la segona sessió tindrà lloc a la UAB, i es dedicarà a la literatura escrita i legal
amb uns arxius descomunals i que compren des dels arxius eclesiàstics ﬁns els civils, en el
context d’Oliba.
D’altra banda, la tercera sessió tindrà lloc a la diòcesi de Vic, moment en què es visitarà
l’exposició del MEV. “Serà una visita per veure com aquestes ideologies i obres cristianes, del
moment de l’abat Oliba, es transformen amb expressions artístiques”, tal com explicava
Robert Baró. “En resum, serà un congrés que preten donar elements que ajudin a la
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comprensió d’aquesta ﬁgura capdalt a Catalunya, des del seu context.”
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