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Descripció/Justificació 
 

L’entrada al món contemporani i la consolidació del conjunt de canvis polítics, institucionals, 
econòmics, socials i culturals que li són propis van afectar de manera sensible l’Església 
catòlica en general, i la hispana i catalana en particular. El nou context històric va posar a prova 
la capacitat d’adaptació del món eclesial, el qual va haver de revisar les seves estratègies per 
continuar mantenint influència en la nova societat. Dins del context català i a les portes del 
1900, els episcopats de Josep Morgades i Josep Torras i Bages configuren un període 
interessant per comprendre en quines circumstàncies es va emprendre aquest intent 
d’adequació als nous temps, i quines van ser les vies per les quals l’Església va intentar 
mantenir una posició i ascendent importants en la societat, la cultura i la política catalanes. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
No existeix cap requisit previ.  

És recomanable, però, tenir coneixements mitjans d’història contemporània. 

 

 

Objectius 

Específics 

 
- Conèixer la situació de l’Església catalana durant el segle XIX i situar-ne l’evolució en relació 
amb el marc de la història general d’Espanya i de Catalunya. 

- Comprendre la intencionalitat i el significat d’algunes obres, iniciatives i estratègies impulsades 
per Morgades i Torras per restaurar el poder de l’Església en la societat catalana de l’època. 

- Identificar la influència i la pervivència d’alguns dels projectes i plantejaments fomentats per 
aquests prelats.  

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

- Capacitat de gestió de la informació. 

- Capacitat d’anàlisi i de síntesis. 

- Capacitat de raonament crític. 

- Capacitat comunicativa. 

- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. 

 

 



Competències específiques 

- Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesis històrica. 

- Relacionar els elements i els factors que intervenen en el desenvolupament dels processos 

històrics. 

- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva. 

- Comentar de manera crítica fonts documentals històriques. 

- Elaborar una ressenya d’un estudi històric. 

 

 

Continguts 

 
1. Crisi i transformació de l’Església catòlica en l’Espanya liberal. 

1.1. De la fi de l’Antic Règim al Sexenni Democràtic. 

1.2. El període de la Restauració canovista. 

1.3. La «qüestió religiosa» en els primers anys del nou-cents.  

 

2. L’Església catalana i el bisbat de Vic a les portes del 1900. 

 2.1. El segle XIX, entre l’anticlericalisme i la restauració religiosa. 

 2.2. Les alternatives catòliques: entre l’integrisme i el possibilisme. 

 2.3. El mapa diocesà català. 

 2.4. Vic i el seu bisbat pels volts del 1900. 

  

3. Morgades i el seu episcopat.  

3.1. Aspectes biogràfics i pastorals. 

3.2. La fundació del Museu Arqueològic i Artístic Episcopal de Vic. 

3.3. La restauració del monestir de Ripoll. 

3.4. L’etapa barcelonina com a bisbe. 

 

4. Torras i el seu episcopat.  

4.1. Aspectes biogràfics: Vilafranca, Barcelona, Vic. 

4.2. L’empremta de Torras en el catalanisme conservador. 

4.3. L’oposició a la política religiosa dels governs espanyols. 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
- Classes teòriques (i en menor mesura pràctiques) dirigides pel professor. 

- Lectura comprensiva i comentari analític de textos històrics. 

- Autoaprenentatge i estudi personal. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
- Assistència, participació i treball a l’aula (10%).  



- Ressenya d’un estudi històric (30%). 

- Examen del conjunt de la matèria (60%). 
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