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Del 27 d'octubre de 2018 al 10 de febrer de 2019
OLIBA EPISCOPUS
Mil·lenari d’Oliba, bisbe de Vic
Exposició temporal al Museu Episcopal de Vic
27 octubre 2018 - 10 febrer 2019
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, el seu context i els diferents aspectes de la seva trajectòria, des de l’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,
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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.
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