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Aquest és, doncs, el nostre ofici, tal és la missió que 

havem rebut de Jesucrist per medi de son Vicari 

en la terra: continuar el regne de Déu en el món; 

treballar en la edificació del Cos de Crist, segons el 

llenguatge de sant Pau i el de la teologia catòlica; i 

segons el llenguatge profà, treballar en la cultura, 

en l’ordre, en la perfecció del cos social.

Josep Torras i Bages, 

De la ciutat de Déu i l’evangeli de la pau,

carta pastoral d’entrada al bisbat de Vic,

24 d’octubre de 1899 

Enguany s’escau el centenari de la mort de Josep 
Torras i Bages, nat el 1846 a Les Cabanyes (Alt 
Penedès) i bisbe de Vic entre 1899 i 1916. D’ençà de la 
seva mort, i de fet ja en vida, les seves opinions en el 
si d’una Església que continuava cercant el seu lloc 
en un món canviant i d’una Catalunya que anava 
configurant la seva identitat li reportaren una fama 
considerable. La seva designació com a bisbe de Vic 
i, en termes generals, la seva mateixa figura van 
ser signe d’una certa sintonia entre el país i la seva 
identitat cristiana, no pas unànimement acceptada, 
però fermament afirmada en el cèlebre lema que se 
li atribueix: «Catalunya serà cristiana o no serà».

Però la figura de Torras i Bages no s’explica només a 
partir dels seus ressons polítics. A més de ser un home 
del seu temps, amb les seves opcions i opinions, fou 
un personatge polifacètic i conscient de la seva missió 
múltiple com a pare i pastor: alhora que governava la 
diòcesi, es preocupava pel coneixement i la cultura i 
també per les condicions econòmiques i socials dels 
seus contemporanis, així com de promoure l’art,  fent-
ho tot obertament a la llum de l’Evangeli. 

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic 
s’adhereix a les celebracions del centenari del decés 
de Torras i Bages, dins el projecte EPISCOPUS impulsat 
des del Bisbat de Vic, amb aquestes jornades que 
ens proposen una reflexió, des de diferents angles 
d’estudi, sobre la trascendència d’aquest gran bisbe 
de Vic i de Catalunya.

10 de maig de 2016

18.10-18.15h Presentació de les Jornades
Dr. Marc Sureda, director de 
l’ISCRVic

18.15-19.00h Torras i Bages, camí de la glòria
Mons. Valentí Miserachs, postulador 
de la causa de beatificació

19.00-19.45h Torras i Bages, bisbe: les visites 
pastorals
Jordi Bohigas (Universitat de Girona)

19.45-20.00h Pausa

20.00-20.45h Torras i Bages i la Catalunya del seu 
temps
Jordi Figuerola (Universitat 
Autònoma de Barcelona)

20.45h Inauguració de l’Itinerari Torras i 
Bages instal.lat al Seminari de Vic

11 de maig de 2016

18.00-18.45h Torras i Bages, filòsof
Ignasi Roviró (Facultat de Filosofia 
de Catalunya)

18.45-19.30h Torras i Bages i la creació artística: 
el Cercle Artístic de Sant Lluc
Barbara Marchi (Cercle Artístic de 
Sant Lluc)

19.30-20.00h Pausa

20.00-20.45h Josep Torras i Bages, Jaume Collell i 
Jacint Verdaguer
Jaume Medina (Universitat 
Autònoma de Barcelona)

20.45h Cloenda de les Jornades
Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic

Lloc de realització: Sala d’actes Torras i Bages del 
Seminari Diocesà - ISCRVic
c/Ronda Camprodon, 2
08500 Vic

Entrada lliure


