
Mil·lenari d’Oliba, bisbe de Vic

Exposició
Del 27 d’octubre de 2018
al 10 de febrer de 2019

Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 938 869 360   

informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

     museuepiscopalvic
     museuepiscopalvic
     MEV_Vic

Horaris
De dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h  
(d’octubre a març)
Dissabtes de 10 a 19 h 
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Tancat: dilluns, 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener

ACTIVITATS 
 
Espectacle artístic
Espectacle Pau i Treva. Els espais de la catedral  
de Vic seran els escenaris d’aquesta acció artística 
que aprofundirà en el llegat del bisbe Oliba. 
Informació: Oficina de Turisme de Vic.   
Organitzat per Ruta del romànic.  
Dissabte 27 d’octubre a les 20 h.

Visites comentades 
Visita a l’exposició Oliba episcopus, a càrrec  
de Marc Sureda, comissari de l’exposició i 
conservador del MEV.  
Dimarts 6 de novembre a les 17 h.

Una visita guiada exclusiva a l'exposició Oliba episcopus 
i a la catedral d’Oliba, on veurem, entre d’altres espais, 
la gran nau romànica de la canonja de la catedral de 
Vic, oculta durant segles i descoberta recentment.  
Preu: 6€ per persona, s’aconsella reserva.  
Dissabtes a les 17 h.  

Visites comentades a l’exposició Oliba episcopus. Visita 
inclosa amb l’entrada a l’exposició, s’aconsella reserva. 
Diumenges a les 13 h. 

Conferències 
Oliba: un bisbe i abat a l’Europa de l’any 1000, a 
càrrec de Marc Sureda, comissari de l’exposició. 
Dimecres 21 de novembre a les 18.30 h.

La il·luminació de manuscrits en època medieval, a 
càrrec de Judit Verdaguer, conservadora del MEV. 
Dijous 24 de gener a les 18.30 h.

Congressos i jornades
Congrés Internacional Oliba de Vic. Un bisbe de 1000 
anys enrere. Organitzat per l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià, la UAB i el MEV.  
Del 8 al 10 de novembre de 2018.

Jornada La catedral del bisbe Oliba  
en la Catalunya i l’Europa del segle XI.  
Febrer de 2019.

Col·labora Amb el suport de En el marc de
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Mil·lenari d’Oliba, bisbe de Vic

Oliba de Cerdanya (971-1046), comte, 
monjo, abat i des de 1018 bisbe d’Osona, 
és considerat un dels personatges més 
rellevants de la Catalunya medieval. 
Moltes de les iniciatives que el van fer 
famós, com la Pau i Treva de Déu, les 
emprengué en la seva qualitat de bisbe. 
Per comprendre la veritable importància 
d’Oliba cal posar-lo en el context 
dels grans eclesiàstics del seu temps 
d’arreu d’Europa, no només en termes 
espirituals, culturals i institucionals, 
sinó també pel que fa a les relacions 
internacionals i a la creació artística.
 
L’exposició Oliba episcopus, en el marc 
del projecte Episcopus del Bisbat de Vic, 
proposa una visió renovada d’Oliba, del 
seu context i de diferents aspectes de la 
seva trajectòria, des del seu origen 
comtal, passant per la condició de 

monjo i abat, la consagració episcopal  
i les tasques pròpies del bisbe, fins a la 
seva obra artística, cultural i política.  
La mostra reuneix els testimonis 
materials i documentals més 
importants de la vida d’Oliba i del seu 
entorn, junt amb altres de coetanis, 
procedents de diferents col·leccions de 
Catalunya i d’Europa (Vic, Barcelona, 
Girona, Madrid, París, Hildesheim i 
Ciutat del Vaticà). 
 
Entre les obres exposades destaquen 
les dues bíblies de Ripoll i de Roda, 
promogudes per Oliba, que juntament 
amb els fragments d’una tercera bíblia, 
la de Fluvià, es reuneixen per primer 
cop en aquesta exposició. A través de 
recursos tecnològics també es podrà 
visitar la catedral romànica de Vic tal 
com era al segle xi.

Oliba of Cerdanya (971-1046), count, 
monk, abbot and, since 1018, bishop of 
Osona, is considered one of the most 
important figures of mediaeval Catalonia. 
Many actions that made him famous, 
such as the Peace and Truce of God, 
were undertaken thanks to his status as 
Bishop. In order to understand the true 
importance of Oliba, he must be placed 
in the context of the great ecclesiastical 
leaders who were active across 
Europe at this time, not only in terms 
of spiritual, cultural and institutional 
work but also in respect of international 
relations and artistic creation.

 
 
 
 

The exhibition Oliba episcopus, part of 
the Episcopus project of the Bishopric 
of Vic, proposes a fresh look at Oliba, 
his context and the various aspects of 
his life’s work, from his beginnings as a 
count, through his condition of monk 
and abbot, his episcopal consecration 
and the duties of the Bishop, to his 

artistic, cultural and political work.  
The exhibition brings together the most 
significant objects and documents of 
Oliba’s life and of his entourage, along 
with other from the same period, 
coming from different collections based 
in Catalonia and elsewhere in Europe 
(Vic, Barcelona, Girona, Madrid, Paris, 
Hildesheim and Vatican City).  

Among the most important exhibits are 
the two bibles from Ripoll and Roda, 
promoted by Oliba, which together with 
the fragments of a third bible (that of 
Fluvià) are displayed together for the first 
time in this exhibition. As well, a virtual 
tour of the Romanesque Cathedral of Vic 
in its 11th-century stage is offered.

Oliba Episcopus
Millennium of Oliba, Bishop of Vic

Oliba de Cerdaña (971-1046), conde, 
monje, abad y desde 1018 obispo de 
Osona, está considerado como uno 
de los personajes más relevantes de la 
Cataluña medieval. Muchas iniciativas 
que le hicieron famoso, como la Paz y 
Tregua de Dios, fueron emprendidas en 
su calidad de obispo. Para comprender 
la verdadera importancia de Oliba, 
hay que situarlo entre los grandes 
eclesiásticos europeos de su tiempo, 
no sólo en términos espirituales, 
culturales e institucionales, sino también 
por lo referente a las relaciones 
internacionales y a la creación artística.

La exposición Oliba episcopus, en 
el marco del proyecto Episcopus del 
Obispado de Vic, propone una visión 
renovada de Oliba, de su contexto y 
de varios aspectos de su trayectoria, 
desde su origen condal, pasando 
por la condición de monje y abad, 
la consagración episcopal y la labor 
del obispo, hasta su obra artística, 

cultural y política. La muestra reúne los 
testimonios materiales y documentales 
más importantes de la vida de Oliba 
y de su entorno, junto con otros 
coetáneos,  procedentes de varias 
colecciones de Cataluña y Europa 
(Vic, Barcelona, Gerona, Madrid, París, 
Hildesheim y Ciudad del Vaticano). 

Entre las obras expuestas destacan las 
dos biblias de Ripoll y Roda, que fueron 
promovidas por Oliba y que, junto con 
los fragmentos de una tercera biblia, la 
de Fluvià, se reúnen por primera vez en 
esta exposición. A través de recursos 
tecnológicos también se podrá visitar la 
catedral románica de Vic en su estado 
del siglo xi.

Oliba Episcopus
Milenario de Oliba, obispo de Vic

Segell de la comtessa Ermessenda 
Catedral de Girona

Crist beneint Otó II  i Teòfano 
Musée de Cluny-Musée National du Moyen Âge, París 

Astrolabi de Barcelona 
Institut du Monde Arabe, París

Candelers del bisbe Bernward de Hildesheim 
Dommuseum Hildesheim, Alemanya 
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