
Restes arqueològiques de la basílica antiga conservades a l’interior 
de l’església actual.
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Patrimoni, Arqueologia i Art a la 
Basílica dels Sants Màrtirs 
Just i Pastor

PATRIMONI, ARQUEOLOGIA I ART A LA
BASÍLICA DELS SANTS MÀRTIRS JUST I PASTOR

Les basíliques històriques de Barcelona són un patrimoni d’una 
gran riquesa i interès encara en gran part desconegut. Per 
aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i 
Arts Cristianes, integrada a l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
juntament amb les basíliques, organitza un cicle continuat de 
jornades d’estudi amb l’objectiu d’omplir de contingut les 
llacunes existents en el coneixement històric d’aquestes 
institucions que van jugar un paper important a la ciutat. Alhora, 
les Jornades volen difondre el seu patrimoni a tothom com a 
exemple magnífic que són del nostre tresor patrimonial. Les 
jornades seran publicades a la col·lecció Universàlia de la 
Facultat Antoni Gaudí.

Aquesta II Jornada sobre “Les Basíliques Històriques de 
Barcelona” està dedicada a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i 
Pastor. Les investigacions arqueològiques dutes a terme els 
darrers set anys han permès situar els seus orígens al segle VI, 
conèixer la seva evolució i retornar a la basílica el paper cabdal 
que va tenir a l’època visigoda. D’altra banda, el projecte de 
rehabilitació de l’edifici gòtic ha permès posar en valor elements 
patrimonials que restaven amagats.

LES BASÍLIQUES HISTÒRIQUES
DE BARCELONA

III Jornada
El Convent i l’església de Santa Caterina de 
Barcelona. Un Patrimoni Enderrocat

II Jornada

Novembre 2018 

Amb la col·laboració de:Organitza:

Pintures descobertes a la volta de la Capella del Santíssim



Patrimoni, Arqueologia i Art a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor
Programa

Inscripcions

Seu de les sessions:
Facultat Antoni Gaudí
Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP)
Aula Magna 
C/Diputació 231, Barcelona

Inscricipcions: www.facultatantonigaudi.cat    
                           www.basilicasantjust.cat

Telèfon informació Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor: 933017433

Crèdits del curs: valor lectiu 2 ECTS (només per alumnes de l’AUSP, 
presentant un treball complementari i segons normes de Secretaria)

Coordinació: Facultat Antoni Gaudí (AUSP) - Basílica dels Sants   
        Màrtirs Just i Pastor
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Recepció de materials

Presentació institucional

«Els procedents de la Basílica Gòtica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor a través de l’arqueologia 
(segles I-XIII)»
Julia Beltrán de Heredia (Facultat Antoni Gaudí - AUSP i 
MUHBA)

«Les fonts documentals relatives a Sant Just i Pastor»
Daniel Durant i Duelt

Pausa – cafè 

«Sant Just i Pastor i la figura de Pauli de Nola»
Joan Torra (Facultat Teologia i Facultat Antoni Gaudí - 
AUSP)

«El conjunt cristià de Cimilite, Nola (segles IV-VII)» 
Carlo Ebanista (Università degli Studi del Molise)

Debat

Dinar

«Les imatges de la capella de sant Pere i sant Pau en el 
context de l'escultura gòtica de la Basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor»
Pere Beseran (Universitat de Barcelona)

«El nou altar major de la Basílica dels Sants Màrtirs 
Just i Pastor en la tradició del retaule-baldaquí a 
Catalunya. Entre el darrer barroc i el neoclassicisme»
Maria Garganté (Universitat Autònoma de Barcelona i 
Facultat Antoni Gaudí - AUSP)

Debat

15 març
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16 març 17 març: Visita a la Basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor.

Visita comentada coincident amb la segona jornada sobre les “Basíliques 
Històriques de Barcelona” a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor oberta 
a tots els públics.

Els continguts de la visita s’emmarcaran en els temes tractats a les jornades. 
Aquesta activitat està orientada a donar a conèixer les recerques 
arqueològiques i les noves descobertes patrimonials fetes a la basílica en els 
darrers anys. La visita serà a càrrec de Julia Beltrán de Heredia i Manel Alonso 
i es podran veure les excavacions, el campanar, la sagristia, la Capella del 
Santíssim, l’orgue i fer un recorregut pels contraforts de l’església.

Horari: 10.00 a 12.00 h (possibilitat de modificació)
Públic: obert a tots els públics. Places limitades.
Inscripcions: reserves@cataloniasacra.cat

«La parròquia de Sant Just i Pastor i la pesta negra del 
segle XIV a través de l’arqueologia, la medicina i la 
música»
Julia Beltrán de Heredia (Facultat Antoni Gaudí - AUSP i 
MUHBA), Antoni Trilla (Universitat de Barcelona), Jordi  
Sacasas (Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi)

«Les pintures de Josep Mirabent i Bartomeu Ribo 
descobertes a la Capella del Santíssim»
Isabel Coll Mirabet (Universitat de Barcelona)

Pausa – cafè 

«L’obra de Josep Vilaseca i l’Arca de l’Aliança de Sant 
Just i Pastor (1876)»
Joan Molet i Petit (Universitat de Barcelona)

«Gestió i divulgació del patrimoni de la Basílica dels 
Sants Màrtirs Just i Pastor» 
Manel Alonso (Comunitat de Sant’Egidio)

Debat i tancament de les jornades

Dinar

Visita a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de 
Barcelona


