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       Per exigències  del  programa informàtic, el concepte no pot tenir una extensió 
de més de 255 caràcters, la qual cosa obliga a sintetitzar molt la informació. Per 
altra banda quan la data no és coneguda, s’ha optat per substituir el mes o el dia per 
01/01. 

        A la memòria del Sr. Lluís Cabo i Delclòs, 
que va ser responsable de l’arxiu parroquial 
durant més de vint-i-cinc anys. Va realitzar una 
meritòria tasca d’informació i buidat de 
documents i amb amabilitat i professionalitat va 
atendre sempre als investigadors que 
habitualment freqüenten l’arxiu. Va iniciar la 
compilació d’aquestes notes històriques que 
s’han anat ampliant en posterioritat. 
          

     
          



Notes de l'Arxiu Parroquial de Sant Just 
NÚM DATA TEMA CONCEPTE 

272 1665/01/01 Absoltes per l'ànima del 
rei Felip III 

La Diputació demana a la clerecia de Sant Just que el 
12 d'octubre, al palau de la Diputació, canti una absolta 
per l'ànima del rei Felip III (IV d'Espanya), mort a 
Madrid. També recomana que toquin les campanes. 
(Llib. Notes 1. Vic. Perp. p. 10) (Data ?) 

327 1707/05/24 Ajut a Madrid El bisbe Benet de Sala demana l'ajut econòmic dels 
rectors de la Diòcesi per haver passat grans calamitats 
a Madrid amb motiu de l'arrest ordenat per Felip V. El 
Vicari Perpetu contribueix amb 22 lliures i 16 sous. 
(Arx. Vic. Perp. Ll. notes 2, p. 2 i 6) 

519 1835/07/05 Aldarulls a Barcelona Pere Nolasc Bassa, governador de la ciutat, feligrès i 
veí de la parròquia, és assassinat al Palau del General 
amb motiu dels aldarulls esdevinguts els dies 5 i 6 
d'aquest mes. 

328 1707/05/30 Almoina reial El rei Carles III troba el viàtic de Sant Just al carrer 
Dormidor de Sant Francesc, baixa del cotxe, s'afegeix a 
la comitiva i l'acompanya a peu fins a la parròquia. Fa 
donar 8 dobles al malalt, com a caritat. (Arx. Vic. Perp. 
Ll. notes 2, p. 2) 

602 1881/11/01 Altar de la Mare de Déu 
de la Gleva 

Josep M. Borró cobra la reforma de l'altar de la Mare de 
Déu de la Gleva, l'alçada de la qual ha calgut abaixar 
per la construcció del cor i posar-hi l'orgue. (A.O. 
rebuts) (Data ?) 

610 1884/06/04 Altar de la Mare de Déu 
de Montserrat 

L'antic altar de la Mare de Déu de Montserrat -avui del 
Sagrat Cor- és substituït per un de nou. Arquitecte: 
August Font i Carreras; ebenista-tallista, Lluís Fillón. 
(A.O. llibre d'Actes, sessió del 2 de febrer) (Segueix al 
núm. 611) 

611 1884/06/04 Altar de la Mare de Déu 
de Montserrat (continua 
el núm. 610) 

S'acorda donar l'antic altar de la Mare de Déu de 
Montserrat al Seminari Conciliar de Barcelona pel preu 
de 50 duros. (A.O. llibre d'Actes, sessió del 2 de febrer) 

256 1647/08/06 Altar de la Verge de les 
Neus 

Reconstrucció de l'altar de la Verge de les Neus. 
Aquesta capella és avui l'avant-capella del Santíssim. 
(A.O. Llibre 5, foli 189 i llibre 28, foli 125) 

542 1853/12/21 Altar de Ntra. S. de 
l'Esperança 

Pere Casany, fuster, construeix la vidriera de l'altar de 
Ntra. Sra. de l'Esperança. Hi ha vint símbols de la 
lletania de Maria Santíssima. (A.O. rebuts) 

311 1701/01/01 Altar de Ntra. Sra. de 
les Neus 

Trasllat de l'altar dedicat a Ntra. Sra. de les Neus a la 
capella de sant Gabriel, i d'aquest a la capella de Ntra. 
Sra. De les Virtuts, avui Baptisteri. (A.O. Llibre 28, foli 
134) 

526 1836/06/24 Altar de Sant Antoni La imatge de Sant Antoni és col·locada a l'altar nou 
pagat per Eulàlia Brusi. Procedeix del convent de Sant 
Francesc cremat en la revolta dels dies 24 i 25 de juliol 
de 1835. (A.O. llibre 29, fol. 76 i 81) 

553 1866/01/01 Altar de Sant Antoni Joan Clota, picapedrer, obre el finestral de l'altar de 
l'Assumpta -avui de Sant Antoni- per a col·locar-hi els 
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vidres de colors. (A.O. Rebuts) (Data ?) 
554 1867/11/01 Altar de Sant Antoni Ramon Travilla cobra l'import de la construcció de les 

vidrieres de sobre l'altar de Sant Antoni. (A.O. Rebuts) 
598 1880/01/26 Altar de Sant Antoni Llobet i Renart, dauradors, cobren 516 duros per daurar 

l'altar de Sant Antoni amb or fi. Aquest preu comprèn la 
credença, les sacres i el faristol, així com arranjar la 
imatge de Santa Gertrudis per convertir-la en la de Sant 
Lluís Gonzaga. 

581 1876/06/10 Altar de Sant Antoni de 
Pàdua 

Contracte amb l'escultor Eduard Pagès i Casamitjana 
per a la construcció d'un altar gòtic dedicat a Sant 
Antoni de Pàdua. Cobrarà 520 duros. 

582 1876/12/11 Altar de Sant Antoni de 
Pàdua 

Antoni Brusi i Ferrer paga 129 duros a Eudald Ramon 
Amigó per la vidriera de la capella de Sant Antoni. 

584 1877/02/16 Altar de Sant Antoni de 
Pàdua 

Eduard Pagès i Casamitjana cobra 46 duros i mig per 
pintar tres quadres a l'oli: Sant Francesc, Santa Teresa 
i la Sagrada Família, destinats a l'altar de Sant Antoni. 

587 1877/01/01 Altar de Sant Antoni de 
Pàdua 

Inauguració de l'actual altar de Sant Antoni de Pàdua, 
la construcció del qual ha estat dirigida per Ramon 
Tenas, arquitecte. 

588 1877/06/13 Altar de Sant Antoni de 
Pàdua 

Joaquim Lluch i Garriga, bisbe de Barcelona, concedeix 
indulgències als devots que resin davant la imatge de 
Sant Antoni. 

616 1885/01/01 Altar de Sant Josep L'altar actual de Sant Josep costa 2.500 pts. i és de 
fusta de cedre. Arquitecte, Narcís Mundet; tallista, 
Marià Francolí; fuster, Miquel Dalmases Cabó. F. de P. 
Pagés i Serratosa cobra 400 pts. per l'escultura i Carles 
Feliu 125 per decorar-la. (Data ?) 

625 1891/03/19 Altar de Sant Josep Francesc de P. Serratosa, escultor, cobra 500 pts. per 
la talla de les imatges de Sant Sebastià i Sant Roc dels 
laterals de l'altar de Sant Josep. Decoració a càrrec de 
Carles Feliu, el qual cobra 75 pts. per cada imatge. 

168 1609/03/01 Altar de Sant Pacià Pere Golfes, passamaner, i Joan Claret, fuster, 
reconstrueixen la caixa que conté les restes de Sant 
Pacià. Es guarneix de seda carmesí i fil d'or, i es 
dauren les anelles i l'escut del pany. Joan Teixidor, 
celler, la cobreix. (A.O. llib. 3, fol. 71) 

227 1639/09/01 Altar de Sant Pacià Jaume Batlle, serraller, cobra 247 lliures per una reixa 
destinada a l'altar de Sant Pacià. (A.O. Llibres 54 i 5) 

551 1866/01/01 Altar de Sant Pere i 
Sant Pau (Veure 
artistes i artesans) 

Pere Casany, fuster i professor d'Arquitectura, cobra 
500 duros per la construcció de l'altar de Sant Pere i 
Sant Pau -avui del Carme-, daurar-lo, restaurar 2 
quadres a l'oli, escultures, etc. segons dibuix aprovat 
per l'Acadèmia de Nobles Arts. 

575 1872/01/01 Altar del Cor de Maria Construcció de l'altar del Cor de Maria. Modest Fossas i 
Pi, arquitecte, cobra 50 duros pels plànols. Rafael 
Padrol en cobra 1.080 per la talla i escultura del retaule. 
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(Segueix a la nota 576) 
578 1873/12/01 Altar del Cor de Maria Col·locació d'un retaule petit a l'altar del Cor de Maria, 

obra de Josep Fuster, pintor. Hi figuren Sant Bernat, 
Sant Climent, Sant Joan Apòstol, Sant Jeroni, Sant 
Ambròs i Sant Amadeu, tilulars de la capella, i 
l'arcàngel Gabriel. 

576 1872/01/01 Altar del Cor de Maria 
(continuació de la nota 
575) 

Construcció de l'altar del Cor de Maria. Àngel Marcet 
cobra 82 duros per la talla i l'encarnat de les imatges de 
Sant Pau i Sta. Magdalena, co-patrons de 
l'Arxiconfraria. 

318 1703/03/08 Altar del Sant Sepulcre Creació, davant del notari Lluís Fontana, d'un Censal 
per a l'ornament, els dies de Pasqua de Resurrecció i 
de l'Ascensió, de l'altar del Sant Sepulcre de Nostre 
Senyor. El fan els marmessors de Teresa Homdedeu i 
Amigó. (A.O. Ll. 24, foli 236) 

127 1557/06/25 Altar Major Joan Bruguera, mestre sabater del carrer Nou, dóna 10 
lliures que havia promès de pagar, per pintar la Verge 
Maria de l'altar Major. (A.O. Ll. 21, fol. 47) 

129 1557/10/20 Altar Major El pintor Pere Serafí signa un document on reconeix 
haver rebut 6 lliures a compte de pintar sis àngels del 
retaule de l'altar Major. (A.O. Ll. 21, fol. 49) 

136 1563/10/17 Altar Major Pagament a compte a Pere Serafí "lo Grec", pel pintat 
del retaule de Nostra Senyora de les Virtuts i Sant 
Llorenç, de l'altar Major. (A.O. Ll. 21, fol. 121) 

138 1564/03/13 Altar Major Pere Serafí rep 6 lliures a compte per pintar la imatge 
de Sant Sebastià. També se li paguen 10 lliures que 
faltaven de pagar per pintar la imatge de Sant Llorenç. 
Totes dues són a l'Altar Major. (A.O. Ll. 21, fol. 124) 

180 1614/01/01 Altar Major Joan Francesc Forneli, pintor genovès, pinta un quadre 
que representa el Purgatori destinat a posar-lo a l'altar 
Major en la festivitat dels Fidels Difunts. (A.O. llibre 3, 
foli 186) 

361 1735/05/30 Altar Major Francesc Font, escultor, cobra 13 lliures i 6 sous per 
confeccionar 6 grans candelers de fusta "fets de talla 
de plata" per a la mesa de l'Altar Major. (A.O. rebuts) 

456 1804/02/16 Altar Major En Consell General de tota la Parròquia s'acorda 
d'enderrocar l'altar Major, el qual amenaça ruïna. (A.C. 
llibre Notes, p. 30, i A.O. llibre 11, foli 136 i doc. 42) 

457 1804/09/27 Altar Major Comencen les obres de construcció de l'altar Major 
nou. Davant del presbiteri s'hi col·loca un altar 
provisional. (A.O. Llibre 11, foli 136 i Doc. 42) 

475 1814/10/22 Altar Major A causa de la permanència de l'exèrcit francès a la 
ciutat queden paralitzades les obres de l'altar Major. Es 
dirigeix una carta al rei Ferran VII en demanda d'ajut 
per a aquesta obra, però no s'aconsegueix res. 

478 1815/02/16 Altar Major Petició d'ajut per a les obres de l'altar Major a la Reial 
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Junta de Comerç, però aquesta no fa cap donatiu. Es 
porten gastats ja 250.000 rals. 

484 1816/07/23 Altar Major A causa de les obres que s'estan fent a l'altar Major els 
oficis divins se celebren fins al 15 de febrer de 1817 a 
l'església de la Congregació de Ntra. Sra. de 
l'Esperança. (A.O. doc. 166) 

485 1818/11/01 Altar Major Joan Fàbregas i Rabassa, arquitecte, presenta el seu 
darrer rebut per les obres que ha dirigit a l'altar Major. 
(A.O. Rebuts) 

497 1823/04/27 Altar Major Es signa un conveni amb el daurador Joan Burnio per 
jaspejar la cúpula de l'altar Major. (A.O. Llibre 11) 

498 1823/06/01 Altar Major Benedicció de les imatges de Sant Just i Sant Pastor 
que dominen l'altar Major. N'és autor l'escultor Adrià 
Ferran, el qual ha cobrat 725 lliures catalanes per 
l'obra) (A.O. Llibre 29, foli 64) 

507 1830/01/04 Altar Major Salvador Borràs cobra l'import pactat per la imatge del 
Sant Crist de l'altar Major. (A.O. Rebuts) 

508 1831/12/28 Altar Major Josep Nolla, mestre d'obres, engrandeix el presbiteri. 
(A.O. llibre 29, p. 65) 

509 1832/03/10 Altar Major Conveni amb el mestre fuster Sebastià Picañol per a la 
construcció de dos sagraris -un de més gran, i l'altre 
més petit- destinats a l'altar Major. (A.O. Rebuts) 

510 1832/04/15 Altar Major Vicenç Estrada i Josep Ferrer, marbristes, es fan càrrec 
d'enrajolar l'altar Major. (A.O. llibre 29, p. 65) 

514 1832/07/26 Altar Major Josep Capdevila cobra l'import de dues aranyes de 
cristall destinades a l'Altar Major. (A.O. Rebuts) 

516 1835/06/24 Altar Major Processó del Corpus extraordinària en celebració de 
l'acabament de les obres de l'altar Major. (Segueix al 
núm. 517) 

529 1837/06/13 Altar Major Francesc Passarell, escultor, cobra 5 lliures per la 
construcció d'una "glòria" per a la Mare de Déu de 
Montserrat de l'altar Major. (A.O. rebuts) 

543 1854/04/14 Altar Major Es col·loquen a l'altar Major les estàtues dels quatre 
evangelistes i la de la Fe. L'autoria s'atribueix a Juli 
Vallmitjana (?). (A.O. rebuts) 

628 1895/01/01 Altar Major A proposta de la Junta d'Obres s'encarreguen al fuster 
Porcalla unes portes vidrieres que es col·loquen als 
laterals de la part del darrera de l'altar Major per tal 
d'evitar el corrent d'aire. 

517 1835/06/24 Altar Major (ve del núm. 
516) 

El cost de les obres del nou altar Major és de 17.030 
lliures, equivalents a 48.035 pessetes (?), incloses les 
imatges. L'import més alt és el de les 12 columnes, que 
costen 5.883 pts. (?): 1.348 pts. cadascuna (?) 

462 1804/11/19 Altar Major nou Mn. Gaspar Fuster, Vicari Perpetu, col·loca la primera 
pedra de l'Altar Major actual, obra de l'arquitecte Joan 
Fàbregas Rabassa. (A.O. Llibre d'Actes, p. 136) 
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399 1775/06/13 Altar Major. Benefici de 
Ntra. Sra. de 
Montserrat 

El Rvd. Dr. Francesc Capdellaire institueix i funda a 
l'altar Major el primer benefici perpetu sota l'advocació 
de Ntra. Sra. de Montserrat. Escriptura en poder de 
Joan Fontrodona i Roura, notari públic de Barcelona. 

280 1683/01/01 Altar Major. Llàntia Bonaventura Fornaguera, mestre argenter, confecciona 
una llàntia de 93 onces destinada a l'altar Major. El cost 
de l'obra és de 159 lliures i 15 sous. (A.O. Llib. 7, foli 2) 

518 1835/07/01 Aranyes de bronze 
(Data ?) 

Recepció de 4 aranyes de bronze -avui a la nau de 
l'església- donades per l'Il·lustre i Reial Confraria de 
Sant Nicolau de Bari, instituïda al convent de Sant 
Francesc d'Assís, per raó de la "crema dels convents 
del juliol d'aquest any". (A.O. doc. 175) 

655 1775/01/01 Arxiu Parroquial L'Arxiu Parroquial i de la Junta d'Obres és instal·lat en 
unes noves dependències construïdes damunt de la 
portalada principal del temple. (A.O. Llibre Notes 28, foli 
131 r.) 

446 1802/01/22 Assistència als 
treballadors pobres 

El Capità General agraeix, en ofici a la Rda.Comunitat, 
la contribució desinteressada en l'obra de "l'olla 
pública", assistència a treballadors pobres. Des de 
17.3.1799 a 12.1.1802 s'han repartit 4.050.980 racions. 
(A.V.P. Ll. notes consueta, p. 27) 

335 1714/04/09 Autorització per 
administrar sagraments 
i enterrar morts. 

El Vicari P. dóna llicència als convents enclavats dins 
els límits parroquials -Sant Francesc, la Mercè i Santa 
Mònica- per administrar sagraments i soterrar cadàvers 
d'afectats per la guerra durant el siti de Barcelona. 
(A.V.P. Ll. Notes 2, p. 7) 

336 1714/04/09 Autorització per 
administrar sagraments 
i enterrar morts. 

Sobre el tema de la nota 335 vegi's el llibre 11 de 
Baptismes, p. 283 i 293. 

695 1991/01/01 Bachs Benítez Maria 
Lluïsa 

Maria Lluïsa Bachs i Benítez és arxivera de la Basílica 
de Sant Just i Sant Pastor des de l'any 1.991 fins el 
gener de 1997. 

206 1626/03/15 Bacina de llàntia Josep Pau Oliver, mestre courer, cobra 4 lliures i 6 
sous a compte de la bacina de la llàntia de Nostra 
Senyora de les Virtuts. (A.O. Llibre 4, foli ?) 

221 1636/01/01 Bacina de plata Jacint Garriga, argenter, confecciona una bacina de 
plata. Costa 34 lliures i 13 sous. (A.O. doc. 20, foli 4 i 
Llibre 5, foli 73) 

555 1867/01/01 Banc de la Junta 
d'Obra 

Pere Casany, fuster, construeix el banc de set seients 
de la Junta d'Obra, el qual ha costat 2.059 rals de velló. 

172 1610/03/06 Banc escó que guarda 
els bacins per a les 
almoines 

Gabriel Sagrera, mestre fuster, construeix un banc o 
escó amb respatller per a la Junta d'Obra. Als seients, 
en forma de caixa, s'hi guarden els bacins o safates 
amb què els mateixos obrers recullen les almoines dels 
fidels. Costa 24 lliures. 

312 1701/01/01 Baptisteri L'altar de Sant Gabriel és col·locat a l'actual capella del 
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Baptisteri. (A.O. Llibre 28, foli 134) 
547 1863/01/01 Baptisteri Restauració del Baptisteri. Policromía a càrrec de 

l'artista Josep Mirabent; el dibuix de la reixa, d'Oriol 
Mestres. Les escultures de la Fe i de sant Joan 
Baptista són dels germans Pagès, escultors. (Diari de 
Barcelona, 14 de gener, p. 444) 

524 1835/12/01 Baptisteri (Data ? 
Segueix la nota 523) 

L'arquitecte Josep Nolla Cortés dirigeix les obres del 
nou baptisteri a la capella de les Virtuts; Andreu 
Fuxench la pinta i Josep Artés en confecciona la 
vidriera. (A.O. Doc 14 i llibre 29, foli 78 i rebuts d'aquest 
any) 

523 1835/12/01 Baptisteri (Data ?) L'antiga capella de les Virtuts és destinada a baptisteri 
(és l'actual). L'emplaçament anterior, del qual prové, 
era al costat de la capella de l'Esperança, dins del 
recinte de la nau central. (A.O. Doc 14 i llibre 29, foli 78 
i rebuts d'aquest any) 

746 1946/04/05 Basílica Menor S.S. Pius XII en aquesta data concedeix a l'Església 
dels Sants Just i Pastor el títol de Basílica Menor. (Breu 
pontifici Arxiu Parroquial). 

122 1555/07/07 Bateig de la campana 
major 

El bisbe de gràcia, Antoni Codina bateja la campana 
major i li posa el nom de Just i Pastor. N'és padrí 
Fernando (Arnando s/partida baptisme) Moralles, 
germà del virrei, i padrina dona Àngela, esposa del 
Baró de Palou. (Ll. Baptismes, núm. 1, p. 258) 

137 1564/01/02 Bateig d'una campana El bisbe Joan Jubí, titular de Constantina, bateja la 
campana dels sants Julià, Pere i Beatriu. En són 
padrins el comanador Pere Junyent i Na Beatriu 
Guimerana, i el fonedor, Jeroni Domingo, "mestre de 
senys" (Ll. de Baptismes núm. 1, p. 447) 

463 1806/04/20 Beatificació de Sant 
Josep Oriol 

Festes a llaor del Dr. Josep Oriol, antic feligrès de la 
parròquia, en haver-se provat els 3 miracles necessaris 
per a la seva beatificació. (A.V.P. Llibre Notes 
Consueta, p. 36) (Segueix al 464) 

465 1806/06/11 Beatificació de Sant 
Josep Oriol 

A l'església del Pi se celebren grans festes en honor del 
Beat Josep Oriol. Els feligresos de Sant Just hi tenen 
un lloc preferent. 

464 1806/04/20 Beatificació de Sant 
Josep Oriol (segueix 
del 463) 

A més dels actes religiosos s'il·lumina el frontis de 
l'església; el veïnat posa fanalets d'oli i atxes; a la plaça 
hi toca una cobla, i es disparen algunes rodes de foc. 
(A.V.P. Llibre Notes Consueta, p. 36) 

345 1718/01/11 Benedicció de 2 
galeres 

Benedicció de 2 galeres construïdes a les drassanes de 
la ciutat. (Llibre de Notes, 2. Prov. 54, p. 10r.) 

357 1726/01/26 Benedicció de dues 
galeres 

El Vicari Perpetu beneeix dues galeres a les Drassanes 
reials. Abans ha celebrat la Santa Missa. (A.V.P. Ll. 
notes 2, p. 15). 

351 1724/01/27 Benedicció de la galera Benedicció de la galera "Capitana d'Espanya" a les 
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capitana drassanes. No hi assisteix el virrei, però sí Joan de 
Marimon, superintendent de la mestrança de galeres. 
(A.V.P. Ll. notes 2, p. 12. Nota completa a part) 

99 1522/12/25 Benedicció del temple 
actual 

Joan de Cardona, bisbe de Barcelona, beneeix el 
temple actual. Celebra pontifical amb prèdica del Rvd. 
Mestre Castellolí, de l'Orde de Predicadors. Culmina 
l'obra el mestre Tomàs Barsan, o Barsaus. (Bruniquer 
v. III, p. 84) 

410 1784/01/01 Benefici S'estableix un segon benefici de l'altar de la Verge de 
Montserrat. (Arx. III: Beneficis fundats a Sant Just i 
Pastor) 

88 1497/06/11 Benefici de la Corona 
d'Espines 

Antoni Mitjans funda el Benefici de la Corona d'Espines 
de Nostre Senyor Jesucrist a l'altar de Sant Simeó, avui 
del Sagrat Cor (A. C. Ll. 5) 

56 1345/05/13 Benefici de l'altar major Pere de Podio (o Pujal), pvre. funda el Benefici de l'altar 
major. (Arx. Cat. Liber speculum Septem Eclesiarum 
parroc. Barñ.) En el llibre 5 del A. Com. diu solament 
Sant Pastor. No s'anomena Sant Just i Sant Pastor fins 
al 1619. 

82 1416/01/01 Benefici de sant Bernat Dona Valença, esposa de Jaume Cirer, funda un 
benefici sota l'advocació de Sant Bernat. (Arxiu Com. 
Ll. 5) 

38 1228/01/01 Benefici de Sant Celoni Berenguer de Sant Adrià funda el benefici de Sant 
Celoni. S'hi destinà l'actual capella de la Verge de la 
Mercè (A. Com. Ll. 5 - Prov. 44, Arm. VII) 

66 1348/01/01 Benefici de sant Esteve 
i santa Oliva 

Antic de Croanyes funda una capella amb el benefici 
dels sants Esteve i Oliva. En el s. XVIII hi fou venerada 
la Verge del Roser, i avui Sant Frederic. El testament 
fou executat l'any 1383. (A. Com. Núm. 5) 

50 1332/01/01 Benefici de Sant Fèlix Guillem Codina, Ardiaca major de la Seu, funda en 
aquest altar el Benefici de Sant Fèlix màrtir . (A. Com. 
Ll. Núm. 5) 

68 1386/01/01 Benefici de sant 
Francesc d'Assís 

Francesc Flandina funda el benefici de Sant Francesc 
d'Assís, el qual radicava a la capella avui anomenada 
de la Verge de la Mercè, on encara hi és venerat Sant 
Francesc i també Sant Bartomeu. (A. Com. Ll. 5) 

62 1354/01/01 Benefici de sant 
Gabriel, sant Ambròs i 
sant Jeroni 

Constança, esposa de Gelabert de Medalia funda els 
beneficis dels sants Gabriel, Ambròs i Jeroni, els quals 
es veneren en la capella avui anomenada del Cor de 
Maria i antigament de Ntra. Sra. de les Neus. (Arx. 
Com. Ll. 5 - Prov. 44) 

72 1386/01/01 Benefici de sant Joan 
Apòstol i sant Climent 

Ramon Vinyes funda el segon benefici de sant Joan 
Apòstol i sant Climent, els quals eren venerats en 
l'actual capella de Sant Pacià (A. C. Ll. 5) 

59 1348/01/01 Benefici de Sant Joan i 
Sant Bernat 

Bernat de Guillem i de Bastida funda un benefici sota 
l'advocació de Sant Joan Evangelista i Sant Bernat. 
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L'altar on es veneraven aquests sants en aquella àpoca 
era on avui és l'avant capella del Santíssim 

58 1346/01/01 Benefici de Sant Marc i 
Sant Mateu 

Arnald de Masaguer funda el benefici de Sant Marc i 
Sant Mateu a l'actual capella de Sant Antoni. La capella 
ja era construida a l'església nova. (A. Com. Llib. 5) 

63 1360/01/01 Benefici de sant Pere i 
sant Pau 

Berenguer Vives funda el benefici de Sant Pere i Sant 
Pau, apòstols, a la capella avui de la Mare de Déu del 
Carme. (Arx. Com. Ll. 5) 

61 1345/01/01 Benefici de Sant Simeó Els testamentaris d'Antígona de Marquet funden el 
benefici de Sant Simeó a la capella on avui es venera 
el Sagrat Cor. (Arx. Com. Ll. 5) 

77 1407/01/01 Benefici de Sta. Brígida 
i Santa Radegunda 

Pere de Tàrrega, protonotari del rei, nomena hereus 
Margarida, esposa de Bernat Ramon de Vilamarí i la 
seva germana Jaumeta i crea un benefici perpetu sota 
l'advocació de les santes, el qual s'acompleix al cap de 
10 anys. F. P. Verrié "La iglesia…" p. 51 

103 1526/01/01 Benefici del Sant 
Sepulcre 

Els testamentaris de Pere Ferrer funden un benefici en 
honor del Sant Sepulcre de Nostre Senyor, avui altar de 
Ntra. Sra. de la Mercè. (A. O. Ll. núm. 5) 

37 1228/01/01 Beneficis de Sant 
Bartomeu i Sant Martí 

Berenguer de Sant Adrià funda els beneficis de Sant 
Bartomeu i Sant Martí. S'hi destina la capella on 
actualment s'hi venera Sant Josep (A. Com. Ll. 5 - 
Prov. 44, Arm. VII) 

448 1802/08/24 Bodes del rei Ferran VII 
(segueix al 449) 

Ofici solemne davant la Verge de Montserrat de l'Altar 
Major per un feliç viatge de les reials majestats que es 
dirigeixen a Barcelona per l'enllaç del príncep d'Astúries 
Ferran (Ferran VII) amb M. Antònia de Nàpols. (A.V.P. 
Notes consueta, p. 29) 

449 1802/08/24 Bodes del rei Ferran VII 
(segueix el núm. 448) 

Els dies 4, 5 i 6 d'octubre, per ordre del bisbe, se 
celebren grans festes, i "la porta de l'església és 
guarnida ab varietat de llànties, algunes atxes, estàtues 
i altres adornos" (A.V.P. Notes consueta, p. 29) 

286 1686/02/05 Bordons d'argenteria Bonaventura Fornaguera, mestre argenter, confecciona 
les dues "carxofes" dels bordons. (A.O. rebuts) 

694 1956/01/01 Cabo Delclòs Lluís Lluís Cabo i Delclòs és l'arxiver de la Basílica de Sant 
Just i Sant Pastor des de l'any 1956 fins el 1.991. 

525 1835/12/19 Cadiram del cor Es col·loquen al cor 30 cadires procedents del Convent 
de Santa Caterina, on formaven part d'un cadiral de 
cent i se salvaren de la crema. Foren inaugurades l'any 
següent, amb Vespres solemnes la vigília. (A.O. llibre 
Notes 29, de l'any 1775, foli 78 r.) 

704 1993/06/29 Cadiram del cor En aquesta data s'instal·la el cadiram del cor de Santa 
Caterina després de ser restaurat pel taller-escola Can 
Xatarra. (Notes de l'arxivera Maria Lluïsa Bachs 1/4) 

447 1802/01/01 Cambril de la Verge de 
Montserrat 

Construcció del Cambril de la Verge de Montserrat, el 
qual està situat darrera l'actual altar del Sagrat Cor. 
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(A.O. Doc. 158) 
185 1616/07/01 Campana Miquel Carmini, mestre courer, percep 16 lliures per la 

confecció d'una campana petita per al campanar. (A.O. 
llibre 3, foli 117) 

662 1775/09/15 Campana Benedicció de la campana més grossa, a la qual són 
donats els noms de Maria de Montserrat, Justa, 
Pastora i Paciana. (Baptismes llibre 18, foli 313) 

671 1494/09/10 Campana Primera notícia referida a les campanes. "Donam per 
fer la esquella y per coure que afegit" 8 lliures" 
(Ressenya Històrica de Miquel A. Codina, p. 20) 

131 1558/10/03 Campana batall El mestre forjador Antoni Aleu construeix el batall d'una 
campana. Cobra 18 sous per la feina. 

389 1769/12/04 Campana del castell de 
Montjuïc 

El Vicari Perpetu beneeix la campana nova del castell 
de Monjoïs, la qual rep el nom de Maria Bàrbara. (Llibre 
de Baptismes, número 18, foli 83) 

123 1555/07/07 Campana major La campana major ha estat fosa per Jeroni Domingo, i 
costa 18 lliures, 18 sous i 7 diners (No consta que la 
campana encara existeixi actualment) (Ll. Baptismes, 
núm. 1, p. 258) 

233 1641/11/03 Campana Paciana Antoni Gibert, mestre courer, fon la campana Paciana 
Justa Raimunda Policàdia Eulàlia Madrona. Pesa 15 
quintars, 1 arroba i 20 lliures (645 kg.) (Actualment és 
la segona en grandària i es troba a la banda de la 
teulada. (A.O. Llibre 5, foli 117) 

234 1641/11/03 Campana Paciana (Continuació) 10 bastaixos porten la campana Paciana 
Justa Raimunda, Policàpia, Eulàlia, Madrona des de la 
fundició de davant de Jonqueres fins a l'església. La 
beneeix solemnement Rafael Ràfols, Vicari Perpetu. 
(A.O. Llibre 5, foli 117) 

237 1642/03/19 Campana Paciana Pere Badia, mestre forjador, cobra 4 lliures i 10 sous 
per forjar i col·locar el batall de la campana Paciana. 
(Aquest mestre és el mateix que va treballar la part 
forjada de les portes del saló del Consell de Cent de la 
Casa de la Ciutat. 

133 1560/12/01 Campanar Pere Albí, mestre forjador, confecciona el batall per a 
una campana. Cobra quatre sous per la feina. 

141 1567/01/01 Campanar Pere Blai, mestre d'obres, és contractat per acabar 
l'obra de la torre campanar. Col·labora amb ell el 
mestre Joan Safont, i dos anys més tard, el mestre 
Joan Granja. (A.O. Ll. 22, fol. 32) 

145 1572/01/01 Campanar Antoni Constantí, mestre d'obres, construeix la barana 
calada que remata el campanar (Ressenya Històrica de 
Miquel A. Codina, p.23) 

390 1770/02/02 Campanar Un temporal de vent fa caure la barana del campanar, 
la qual es recompon mitjançant les almoines dels 
parroquians. 
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126 1556/03/01 Campanes Es compren dues vergues de ferro per fer sonar les 
campanes. Cal remarcar que en la data esmentada les 
campanes no es feien sonar amb batall, sinó a colps. 

397 1774/01/01 Campanes La campana mitjana es trenca mentre toquen a morts 
per un parroquià. La Junta d'Obra acorda fer-ne una de 
nova afegint 18 quintars als 11 que pesava la trencada 
(1.210 Kg.) per tal de passar-la a primera i aquesta a 
segona. (A.O. Rebuts 1775) 

401 1778/01/01 Campanes S'ha trencat la campana gran feta per Pau Torrents i 
Jaume Pallés, mestre courer de Granollers, en fon una 
altra. Porta els noms dels sants Just i Pastor, Pacià i 
Ntra. Sra. de Montserrat. És a l'esquerra, vist des de la 
plaça (A.O. Doc. 146) 

398 1774/01/01 Campanes (Segueix el 
397) 

Pau Torrents, courer de Barcelona fon la campana 
mitjana i per tal motiu se li paguen 271 lliures. El bisbe 
Josep Climent hi aporta un donatiu de 100 lliures en 
moneda barcelonina. (A.O. Rebuts 1775) 

698 2013/6/12 Campanes restauració L'empresa Manuel Quintana de Palència la restaurat 
les quatre campanes i avui s'ha fet una presentació a la 
Plaça de Sant Just i s'han pujat al campanar que també 
ha estat restaurat ( Arx. Comunitat Arm. VII Arxivador 
12 núm 716 (dintre tocs de campana) 

177 1610/01/01 Campaneta per al Sant 
Viàtic 

Miquel Carmini, courer, confecciona una campaneta 
per anunciar la presència al carrer del Sant Viàtic. (A.O. 
llibre 3, foli 97) 

696 1993/11/17 Capdevila i Soldevila 
Josep 

Josep Capdevila i Soldevila és col·laborador de l'arxiu 
des d'aquesta data (consueta arxivera Ma. Lluïsa 
Bachs (Arm. 1/4) 

697 1997/05/01 Capdevila i Soldevila, 
Josep 

Josep Capdevila i Soldevila és arxiver de la Basílica de 
Sant Just i Sant Pastor del maig de 1.997. 

589 1878/01/01 Capella de la Mare de 
Déu de la Mercè 

La imatge de la Mare de Déu de la Mercè comença a 
venerar-se en la capella actual. Amb anterioritat ho era 
a la capella avui anomenada del Carme. (Data ?) 

379 1749/01/01 Capella de Música Componen la Capella de Música els elements vocals i 
instrumental següents: Francesc Soler, violista; Pere 
Piqués, contralt; Pau Xaus i Vila, Eudald Palaudàries i 
Isidre Agustí, tenors… (A.O. Ll. Major núm. 5, fol 5 i 6) 
(Data ?) (Segueix al núm. 380) 

380 1749/01/01 Capella de Música 
(segueix 379) 

…Pau Puig i Salvador Reixachs, violinistes; Bartomeu 
Buixareu, baixonista; Pere Serra, oboè; Pere Orench, 
contrabaix; el llicenciat Josep Bosch, contralt, i Andreu 
Brunet, també llicenciat, tenor. (A.O. llib. Major núm. 5, 
foli 5 i 6) 

246 1645/05/02 Capella de Nostra 
Senyora de l'Esperança 

Eugènia d'Erill i Montfart crea una fundació de dos ciris 
a la capella de Ntra. Sra. de l'Esperança, segons 
consta el l'acta en poder del notari Francesc Tries. 
(A.O. Doc. 26) 
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501 1824/04/29 Capella de Nostra 
Senyora de l'Esperança 

Arranjament de 23 sepultures al celobert del costat de 
la capella de Nostra Senyora de l'Esperança. (A.V.P. 
Llibre Notes II, p. 30) 

223 1637/03/18 Capella de Nostra Sra. 
de l'Esperança 

Donació de l'herència de Joan Navarro al Vicari 
Perpetu i la Comunitat, condicionada a que cremi 
permanentment, dia i nit, una llàntia a la capella de 
Nostra Senyora de l'Esperança. (A.O. doc. 22) 

722 1498/01/01 Capella de Sant Bernat 
i de Sant Tomàs. 

Es documenta l'altar i la capella de Sant Bernat i Sant 
Tomàs, que posteriorment va ser enderrocada per la 
construcció de l'àbsis (Visita Pastoral, Vol. 26, foli 
151v., Arxiu Diocessà). 

646 1323/01/01 Capella de Sant 
Bertran, de Montjuïc 

Concòrdia entre Nicolau Salas, rector de Sant Just, i 
Berenguer de Trull referent a la Capella de Sant 
Bertran, situada a les hortes de Montjuïc (Arx. Cap. de 
B. Manuel de Bernat de Vilarrúbia) 

717 1293/04/08 Capella de Sant Celoni El pergamí més antic conservat en el nostre arxiu en el 
qual s'esmenta la capella de sant Celoni és de l'any 
1293, en el qual s'esmenta que és prop de l'església de 
Sant Just i de la casa dels Fiveller. 

745 1504/01/01 Capella de Sant Celoni En aquest pergamí de l'any 1504 s'indica que la 
Capella de Sant Celoni estava edificada sota l'església 
de Sant Just de Barcelona. (Pergamí d'aquesta data). 

57 1346/01/01 Capella de Sant Celoni 
i Sant Bartomeu 

El bisbe, Fra. Bernat Oliver, atén la súplica dels obrers i 
autoritza que s'incorpori al nou temple en construcció la 
capella amb aquests altars que es troba dins l'àrea de 
l'edifici. (A. Com. Ll. 5; A. O. Ll. 7, fol 19; A. O. Ll. 33 fol 
120 i doc 17) 

35 1216/01/01 Capella de Sant Celoni, 
màrtir 

En el propi cementiri hi havia una altra capella sota 
l'advocació de Sant Celoni màrtir, en la qual fou erigida 
la primera confraria que tingué Barcelona. (A.H.C. 
Notes de mossèn Mas, v. 1, fol. 185) (Data ?) 

647 1447/01/01 Capella de Sant Farriol El rector de Sant Just rep l'encàrrec de fer adobar el 
sostre de la Capella de Sant Farriol, de la muntanya de 
Montjuïc. (Arx. Episc. Visites divers. Eccle. f. 274) 

632 1530/01/01 Capella de Sant Fèlix Pere Nunyes dóna per acabada l'obra del retaule de la 
Santa Creu de la capella de Sant Fèlix. El preu 
contractat fou de 302 lliures amb 20 sous. (A.H.P.B. -
protocols- Joan Lunes, lligall 3, manuscrit 1530-31) 

549 1865/01/01 Capella de Sant 
Frederic 

Construcció del finestral de la capella de Sant Frederic 
on, aquest any, encara hi ha col·locat l'orgue. (A.O. 
Rebuts) 

604 1883/07/18 Capella de Sant 
Frederic 

El bisbe Urquinaona beneeix l'altar de Sant Frederic, 
construït per l'arquitecte Ramon Tenas. N'és president 
Frederic Miracle i Carbonell. El cost total de la capella 
és de 18.500 pessetes. (Segueix a la nota 605) 

605 1883/07/18 Capella de Sant Han intervingut en la construcció de la capella de Sant 



Notes de l'Arxiu Parroquial de Sant Just 
NÚM DATA TEMA CONCEPTE 

Frederic (Continuació 
de la nota 604) 

Frederic: Frederic Purcalla, fuster; Frederic Català, 
pintor dels quadres amb escenes de la vida del Sant; 
Toribi Sampere, daurador; Josep Balsells, escultor de 
la imatge, i Llobet i Renart, pintor. 

285 1685/01/01 Capella de Sant Josep Es pinta la capella dl Sant Sepulcre, avui de Sant 
Josep, amb despeses a càrrec de dona. Narcisa Fons i 
Martell. (A.O. Llibre 28, foli 68) 

296 1693/11/27 Capella de Sant Josep Jeroni de Magarola funda davant del notari Pau Pi, de 
l'oli necessari per mantenir la llàntia de plata, donada 
també per ell, de l'altar de Sant Antoni de Pàdua i Sant 
Francesc Xavier, avui capella de Sant Josep. (A.O.) 

288 1687/10/27 Capella de Sant 
Llorenç 

El Comte de Robles és enterrat a la capella de Sant 
Pacià, avui de Sant Llorenç. (Llibre de notes Vic. Perp. 
pàgina 33) 

636 1879/10/19 Capella de Sant 
Llorenç 

Pere Padró, serraller, cobra 340 duros pel reixat de la 
capella de Sant Llorenç. Hi han treballat tres operaris i 
dos aprenents per espai de quatre mesos. Pesa 49 
roves. (Arxiu de la capella) 

569 1871/07/15 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 568) 

Ramon Padró, escultor, cobra 100 duros per la talla de 
la imatge de Sant Llorenç en fusta de xiprer. Salvador 
Ginot i Amat cobra 60 duros per daurar-la, encarnar-la i 
pintar-la. (Arxiu de la capella) (Data ?) (Segueix al 570) 

570 1871/07/15 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 569) 

Salvador Ginot i Amat pinta també la imatge de Sant 
Francesc Xavier i els quadres de Sant Orenci i Santa 
Paciència. (Arxiu de la capella) (Segueix al 571) 

571 1873/12/01 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 570) 

Rafael Padrol, fuster, cobra 500 duros per la fusteria 
obrada en l'altar de Sant Llorenç. En finalitzar-se l'obra, 
l'agost de 1875, en cobrarà la resta: 690 duros. (Arxiu 
de la capella) (Segueix al 572) 

572 1871/07/15 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 571) 

Josep Cerdà, escultor i daurador de les imatges de 
Sant Esteve, Sant Vicenç, Santa Rosa de Lima i Santa 
Elionor, cobra en total 360 duros per la seva tasca. 
(Arxiu de la capella) (Segueix al 573) 

573 1873/08/01 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 572) 

Bartomeu Ribó i Terriz cobra 75 duros per pintar i 
decorar la capella de Sant Llorenç. (Arxiu de la capella) 
(Segueix al 574) 

574 1871/07/15 Capella de Sant 
Llorenç (continuació de 
la nota 573) 

Joaquim Farran, mestre courer, confecciona quatre jocs 
de palmatòries de tres barços, i dues llànties per a la 
capella de Sant Llorenç. (Arxiu de la capella) 

568 1871/07/15 Capella de Sant 
Llorenç (segueix a la 
nota 569) 

S'inicien les obres de l'altar de Sant Llorenç sota la 
direcció de Modest Fossas i Pi, arquitecte, el qual, en 
acabar, l'any 1874, cobrarà 100 duros en concepte 
d'honoraris pel projecte i la direcció de l'obra. (Arxiu de 
la capella) 

220 1636/01/01 Capella de sant Pacià Construcció d'un retaule nou i restauració de la capella 
de Sant Pacià. Els parroquians, en col·lecta, recullen 65 
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lliures. (A.O. Llibre 5, foli 28) 
238 1642/04/01 Capella de Sant Pacià Bartomeu Gassau cobra 40 lliures per pintar la capella 

de Sant Pacià i els dos quadres situats als laterals. 
(A.O. Llibre 5, foli 117-124) 

239 1643/01/01 Capella de Sant Pacià Pere Serra, escultor, talla la imatge de Sant Pacià. És 
decorada per Joan Basi. (A.O. Llibre 5, foli 117-124) 

243 164501/06 Capella de Sant Pacià Llorenç Passolas, escudeller, cobra 33 lliures i 12 sous 
per elaborar 1.400 rajoles per enrajolar les parets de la 
capella de Sant Pacià. (Arx.Obra, Llibre 54, p. 21 i 
Llibre de Sant Pacià. Armari VII/1) 

268 1661/03/30 Capella de Sant Pacià Concessió a Francesc Monsalvo, cirurgià i Obrer de la 
parròquia, de la sepultura i capella de Sant Policarp, 
avui capella de Sant Pacià. (A.O. Llibre 26, fol. 1, i Doc. 
28) 

454 1803/01/01 Capella de Sant Pacià Sant Pacià, procedent de la capella de Sant Llorenç, és 
col·locat a la seva capella actual. A tal fi és desmuntat 
el retaule d'aquesta capella, dedicat a Sant Policarp. 
(A.O. Llibre 29, fol. 49) 

528 1837/06/01 Capella de Sant Pacià Es pinten les parts laterals baixes de la Capella de Sant 
Pacià. (A.O. rebuts 1837) 

537 1846/03/07 Capella de Sant Pacià Josep Ramon, argenter, confecciona una urna de 
metall daurat destinada a dipositar les relíquies de Sant 
Pacià en la seva capella. (Diari de Barcelona, 8.3.1846) 

556 1867/01/01 Capella de Sant Pacià i 
Ntra. Sra. de les Neus 

Joan Clota, picapedrer, construeix els finestrals de la 
capella de Sant Pacià i N. Sra. de les Neus, i de l'altar 
del Cor de Maria. Ramon Travila col·loca les vidrieres 
artístiques de color del primer. Import total: 10.000 rals 
(A.O. Rebuts) (Data ?) 

74 1402/04/02 Capella de sant Pere i 
sant Pau 

Testament de Berenguer Vives, doctor en lleis, el qual 
elegeix sepultura a la capella de sant Pere i sant Pau, 
on el seu oncle, de nom també Berenguer, hi havia 
fundat el benefici (Arx. Cat. Divers. A. 2.215 - e) 

359 1728/01/01 Capella de Sant Pere i 
Sant Pau 

La capella de Ntra. Sra. Del Carme, en l'inventari 
d'aquest any passa a ser anomenada de Sant Pere i 
Sant Pau. (A.O. Doc. 68) 

383 1758/01/22 Capella de Santa Llúcia La capella de Santa Llúcia és cedida a la Confraria i 
Germandat de Ntra. Sra. De la Gleva, amb cessió dels 
drets de poder-la ordenar al seu gust. (A.O. Doc. 115) 

270 1661/06/29 Capella del Cor de 
Maria 

Els Obrers donen al Magnífic Sr. Ramon de Paratge, 
donzell, la capella de Sant Gabriel (avui Cor de Maria). 
Acta en poder de Bernat Llentisclar, notari Públic de 
Barcelona. (A.O. Llibre 26, foli 1, i Llibre 28, foli 130) 

564 1870/04/28 Capella del Cor de 
Maria 

És col·locada la imatge del Puríssim Cor de Maria a la 
capella actual. Procedeix de la capella de Sant Miquel, 
enderrocada, raó per la qual l'arxiconfraria va demanar 
d'instal·lar-se a la parròquia de Sant Just. 
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273 1667/06/15 Capella del Sagrat Cor Concessió de sepultura a la capella de la Santa Espina 
(avui del Sagrat Cor) a favor de l'Obrer de la parròquia 
Pau Coll, escudeller. (A.O. Ll. 28, f. 130) 

283 1685/07/25 Capella del Sagrat Cor Cessió de la capella de la Santa Espina (actual del 
Sagrat Cor) a Gabriel Benet Padrol, i al seu nét Jaume 
Salvador, apotecaris. Escriptura en poder del Notari 
Magnífic Ramon Vilana Perlas, ciutadà honrat de 
Barcelona. (A.O. Llibre 28, foli 30) 

435 1797/01/01 Capella del Sagrat Cor La Pia Unió del Sant Rosari, sota l'advocació de la 
Verge de Montserrat, demana de pagar un altar per 
venerar-hi la imatge, i també les dels sants Ignasi i 
Josep de Calassanç. Se'ls concedeix. Actual capella 
del Sagrat Cor. (A.O. doc. 158) 

313 1701/08/06 Capella del Santíssim S'inaugura la capella del Santíssim o del St. Crist, dit 
així per la imatge de junt a la M.D. Dolors. Processó: 
des del carrer Ample torna pel Regomir fins la Casa 
Ciutat, Llibreteria i Dagueria.( A.O. Ll. 28, p. 134, i Ll. 
Notes V. P. p. 130 i Prov. 55) 

393 1773/07/13 Capella del Santíssim Maria Àngels Archs, esposa de Marià Archs, el seu 
testament del 13 de juliol, llega un anell amb 6 
diamants i 1 maragda a favor de la imatge dels Dolors 
de la capella del Santíssim. (A.O. Ll. 28, p.123) 

400 1775/01/01 Capella del Santíssim Carles Grassot, catedràtic del Reial Col·legi de Cirurgia 
i antic Obrer de la parròquia, pinta uns quadres 
destinats a ser col·locats a la capella del Santíssim. 
(A.O. Llibre 29, foli 1) 

408 1782/01/01 Capella del Santíssim El daurador Francesc Borràs cobra 345 lliures per 
daurar el retaule de la capella del Santíssim. (A.V.P. 
llibre Notes, p. 22) 

539 1852/03/14 Capella del Santíssim Inauguració de la capella del Santíssim restaurada. 
Francesc Passarell talla les imatges del Crist i la 
Santíssima Mare. Manuel Mora en fou el daurador i la 
reixa és de Pau Domènec. (Diari de Barcelona, 1546) 

550 1865/01/01 Capella del Santíssim Joan Clota, picapedrer, construeix el finestral de colors 
de la Capella del Santíssim. 

577 1873/08/01 Capella del Santíssim Antoni Omarc cobra 120 rals per 150 vidres, i la seva 
col·locació al cimbori de la Capella del Santíssim. (A.O. 
Rebuts) (Data ?) 

394 1773/07/13 Capella del Santíssim 
(segueix la nota 393) 

Considerant que no és adient de posar l'anell de M.À. 
Archs a la mà de la Dolorosa, amb el consentiment de 
Marià Archs, es resol de vendre'l i dedicar l'import a 
daurar el pedestal de la imatge, les grades i el Sagrari 
del Santíssim. (A.O. Ll. 28, p.123) 

302 1699/04/29 Capella del Santíssim 
Sagrament 

El marquès de Rupit i la seva esposa, Rafaela d'Eril, 
donen un pati perquè s'hi construeixi la capella del 
Santíssim Sagrament. Per donar pas a aquest recinte 
caldrà obrir un portal a la capella de la Verge de les 
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Neus. (Arx. Vic. Perp. Ll. Notes, p. 126) 
305 1700/01/06 Capella del Santíssim 

Sagrament 
S'inicia la construcció de la capella del Santíssim. Joan 
de Gualbes; Salvador Massanés, ciutadà honrat; Joan 
Comellas, mercader; Jeroni Grassot, cirurgià; Baltasar 
Ferrer, llibreter, i Ramon Bagà, brodador, Obrers de la 
Parr. (Ll. Notes Vic. Pp. P. 126) 

709 2011/03/ 
01 

Capella Santíssim 
Paviment 

Degut a les obres en la casa de la Capella de Sant 
Cristòfol, es celebra la missa setmanal a la capella del 
Santíssim de St. Just. A causa del mal estat de 
conservació del paviment, la Junta de la Capella acorda 
pagar el cost de fer un paviment nou. 

315 1702/01/01 Capella Verge de les 
Neus 

Els obrers fan donació de la capella de Ntra. Sra. de les 
Neus al Dr. Arsidet. Acta en poder del notari Verneda. ( 
A.O. Ll. 28, foli 130) 

105 1528/01/01 Capellania de Ntra. 
Sra. de les Virtuts 

Pere Jordà, daguer, funda una capellania sota 
l'advocació de Nostra Sra. de les Virtuts. La capella 
d'aquesta Verge es trobava en aquell moment al lloc 
que ocupa el baptisteri actual. (A. O. Ll. núm. 5) 

95 1515/01/01 Capellania de Sant 
Sever 

Antoni Guardiola funda la capellania de Sant Sever en 
la capella anomenada avui de Sant Llorenç. (A. C. núm. 
5) 

277 1676/08/31 Capellania de Santa 
Isabel 

Isabel Anna Pagès funda una capellania sota 
l'advocació de Santa Isabel en l'altar de Nostra Sra. de 
l'Esperança. (A. Vic. Perp. Llibre Notes 1, p. 25) 

140 1567/01/01 Capellania de Santa 
Llúcia 

Pere Carreras funda en testament una capellania sota 
l'advocació de Santa Llúcia. La capella d'aquesta santa 
era a la que antigament era dedicada a Santa Bàrbara. 
(A.C. llibre. 5) 

715 1482/11/27 Capellania de Tots els 
Sants 

Segons un pergamí d'aquesta data a Sant Just existia 
la Capellania de Tots els Sants instituida pel beneficiat 
de la Seu Joan Oliva.(També consta en el llibre 
dedecrets i provisions de 1734 Arm. VII/1 Prov. 44) 

291 1690/04/02 Capelleta de la Verge 
Maria 

Alexandre Codina, mestre de cases, cobra 11 lliures 
per la construcció d'una capelleta dedicada a la Verge 
Maria, situada sobre el portal del darrere del temple. 
(A.O. Llibre 7) 

241 1643/12/07 Caritat a un malalt Josep Montaner, Conseller en Cap, camí de la Casa de 
la Ciutat troba el combregar de Sant Just i el segueix 
fins a la casa del malalt on, veient la misèria (jeu a 
terra) promet ajudar-lo. (Dietari de l'Antic Consell 
Barceloní, v. 13, p. 277) 

242 1643/12/07 Caritat a un malalt (Continuació) Josep Montaner, Conseller en Cap, ajuda 
el malalt que ha visitat trametent-li 5 lliures mitjançant 
l'escrivà racional. (Dietari de l'Antic Consell Barceloní, 
volum 13, p. 277) 

382 1758/01/01 Casa rectoral Manuel Pujó, mestre de cases, cobra 1.050 lliures per 
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la construcció de la casa rectoral. 
721 1758/01/01 Casa rectoral Copmtes detallats de la construcció de la casa rectoral, 

façana principal i reparacions. 
682 1917/01/17 Catacumbes August 

Font 
Es consulta a l'arquitecte August Font sobre les 
antigues catacumbes llegendàries de Sant Just i respon 
que les seves notícies i les seves excavacions no han 
trobat mai res (Acta de la Junta d'Obra 17.1.1917) 

707 2013/04/01 Catalogació dels 
pergamins parroquials 

En aquesta data fra. Josep Torné O.Cist. i l'arxiver 
Josep Capdevila amb la col·laboració d'Agustí Esteller 
han iniciat la datació, catalogació i confecció de fitxes 
dels pergamins parroquials. 

442 1800/04/13 Celebració Festa commemorativa i d'acció de gràcies per l'elecció 
del Sant Pare Pius VII. Se celebra un Te Deum. (A.V.P. 
Llibre notes de consueta, p. 26) 

596 1879/02/05 Celebració reial Te Deum d'acció de gràcies per l'enllaç matrimonial 
d'Alfons XII amb D. Maria Cristina. (A.O. Llibre Notes 
Consueta, p. 86) 

597 1880/01/05 Celebració reial Te Deum d'acció de gràcies per haver sortit il·lès d'un 
atemptat el rei Alfons XII. (A.O. Llibre Notes Consueta, 
p. 86) 

421 1790/08/10 Celebracions Tedeum d'acció de gràcies per l'aprovació per Pius VI 
de les virtuts del venerable Josep Oriol. Manifestacions 
d'alegria, lluminàries al frontis de l'església i música 
d'orquestra al fossar (plaça actual). (A.V.P. notes de 
consueta, p. 19) 

428 1793/04/14 Celebracions Acció de gràcies (a l'original diu "rogatives") pel feliç 
èxit de les nostres armes contra França. (A.V.P, notes 
consueta, p. 20) 

5 0965/01/01 Cementiri dels màrtirs 
de Sant Just 

Enterrament, segons el cronista Tomic, dels caps de 
500 cavallers morts en la batalla lliurada pel comte 
Borrell contra els sarraïns en el lloc dit Matabous, prop 
del castell de Montcada (Historias y conquistas de los 
Reyes de Aragón, cap. 29) 

83 1421/03/28 Censal de la 
Generalitat 

La Generalitat de Catalunya presta un censal a la Junta 
d'Obres de la Parròquia. (A. O. doc. 3) (Doc. a part) 

299 1698/03/09 Cerimònies Els Consellers de la Ciutat assisteixen a l'ofici solemnes 
en honor de Sant Pacià. (A. Vic. Perp. notes núm. 1, p. 
116) 

75 1404/01/01 Cinquè benefici de 
Ntra. Sra. de 
l'Esperança 

Dona Mandina de Peguera funda el cinquè benefici 
sota l'advocació de la Mare de Déu de l'Esperança. (A. 
Com. Ll. 5) 

247 1645/05/13 Ciris per al Monument Joan d'Erill i d'Orcau funda 15 ciris de brandonera, els 
quals han de cremar tots els anys en el Monument. 
(A.O. Doc. 25) 

352 1724/08/03 Claus de volta Melcior Nogués, pintor, cobra 44 lliures i 2 sous per 
decorar les claus de volta del temple. (A.O. Ll. 28, foli 
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129 i A.O. Rebuts, 1724) 
120 1554/08/05 Col·locació provisional 

de les campanes 
Pere Blay, mestre d'obres cobra la construcció de dos 
pilars dalt de l'església per col·locar-hi provisionalment 
les campanes, per no estar encara llest el campanar, 

252 1647/03/23 Commemoració de la 
victòria sobre els 
castellans 

Commemoració de la victòria sobre els castellans, a la 
muntanya de Montjuïc, el 26 de gener de 1641. Lluís, 
rei de França, en acta notarial en poder de Diego 
Monfar, mana la celebració, cada any, de diverses 
festivitats religioses. (A.C. pergamí) 

253 1647/03/23 Commemoració de la 
victòria sobre els 
castellans 

(Continuació) Lluís, Rei de França, vol que la victòria se 
celebri cada any amb festivitats religioses a l'església 
de Sants Just i Pastor per ésser jurisdicció d'aquesta el 
castell de Montjuïc. (A.C. pergamí) 

254 1647/03/23 Commemoració de la 
victòria sobre els 
castellans 

(Continuació) Lluís, Rei de França, mana també que el 
Vicari i la Comunitat de preveres es desplacin cada any 
a la capella de Sant Antoni de Pàdua del Castell de 
Montjuïc i hi cantin 2 misses. (A.C. pergamí) 

325 1706/01/01 Compliment del 
precepte pasqual 

Dominica de Passió. L'ambaixador del rei de Portugal 
compleix a la Parròquia el precepte pasqual junt amb 
els seus familiars. Viu al carrer Ample, a casa del 
Marquès de Sentmenat. (Arx. Vic. Perp. Ll. notes, núm. 
2, p. 1) 

648 1802/12/19 Compliment pasqual. 
Registre 

El ministre d'Hisenda insta el bisbe de Barcelona que 
demani a les parròquies el nombre de feligresos 
inclosos en les llistes del "compliment pasqual" per tal 
de confeccionar el cens de població d'Espanya. (A.D.B. 
Notes Sant Just) (Segueix al 649) 

649 1802/12/19 Compliment pasqual. 
Registre (Ve del 
número 648) 

Gaspar Fuster, rector, dóna el nombre següent 
d'inscrits al registre del "compliment pasqual": 2.992 
homes i 3.578 dones; total, 6.570 inscrits. (A.D.B. 
Notes Sant Just) 

269 1661/04/30 Compra de roba Es destinen 48 lliures i 14 sous a l'adquisició de roba de 
vestir i tela per a manises per a ser donada al Pare 
Güells, de la Companyia de Jesús, com a almoina per 
la predicació de la Quaresma. (A.O. Ll. 6, foli 102) 

342 1718/04/23 Comunió als malalts i 
impedits 

Processó, celebrada per primera vegada, per portar el 
combregar (viàtic ?) als malalts i impedits. La funda 
Ramon Bagà, brodador. Veure l'ordre de la processó en 
la nota 343. (A.V.P. Ll. Notes 2, p. 10) 

343 1718/04/23 Comunió als malalts i 
impedits 

L'ordre de la processó del Viàtic és: L'andador, pendó 
dels Combregars, parroquians amb atxes, música de 
cecs, comunitat de preveres amb atxes, tàlem amb el 
Santíssim, Junta d'Obra, i tanca la processó un altre 
andador. (A.V.P. Ll. Notes 2, p. 10) 

585 1877/02/22 Comunitat Sant Antoni de Pàdua és declarat un dels patrons de la 
Comunitat. (A.C. Llibre Resolucions p. 372) 
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86 1450/01/01 Comunitat de preveres El nomenament d'un tal mossèn "arsis" com a "electe 
per a la Comunitat" dóna notícia de l'existència a Sant 
Just i Pastor d'una comunitat de preveres (Ll. núm. 19 
de Funerària) 

728 2002/06/01 Comunitat de Sant' 
Egidio a sant Just 

La Comunitat de Sant' Egidio que es va establir a 
Barcelona a la capella de St. Llàtzer de la plaça del 
Pedró, des d'aquesta data celebrarà l'eucaristia els 
diumenges a la nostra parròquia. 

734 2005/12/08 Comunitat de Sant' 
Egidio a sant Just 

En prendre possessió del càrrec de rector de la 
parròquia Mn. Armand Puig, la Comunitat de Sant' 
Egidio hi queda definitivament instal·lada. 

718 1992/01/01 Comunitat filipina Durant aquest any 1992 la Comunitat filipina de 
Barcelona va ser acollida a la nostra parròquia per fer-
hi les celebracions religioses. Hi van estar fins el 
setembre de 1998 que van anar a la parròquia de Sant 
Agustí perquè la església era més gran. 

719 1998/09/01 Comunitat filipina (Continua nota 716). El motiu del canvi a més a més de 
l'espai també va influenciar alguns problemes de relació 
amb la nostra comunitat, principalment culturals. Per 
manca de atenció van incendiar l'altar major i va haver-
hi molts problemes de neteja. 

46 1299/12/19 Concòrdia amb el 
Convent de la Mercè 

Primera concòrdia entre el rector de Sant Just i el Prior 
del Convent de la Mercè, el qual és emplaçat dins el 
terme de la parròquia. En poder del notari de 
Barcelona, Jaume Maluino a 14 de les kalendes de 
gener del 1300 (A. O. Doc. 20, fol. 1) 

76 1407/05/15 Concòrdia entre la 
Mercè i Sant Just 

Segona concòrdia entre els frares de la Mercè i el 
rector de Sant Just, en poder del notari de Barcelona 
Bernat de Vilarrúbia. La primera concòrdia s'havia fet 
l'any 1299 (A. O. Ll. 4, fol. 1 A i doc. núm. 20) 

231 1641/03/02 Concòrdia pel bassí de 
les Ànimes 

Conveni per les captes del bassí de les Ànimes del 
Purgatori entre els Obrers de la Parròquia i el Prior del 
convent de la Mercè. Concòrdia en poder del notari 
Francesc Tries. (A.O. doc. 20. foli 1) 

149 1581/09/07 Concòrdia per 
l'església de Santa 
Madrona 

Acta de concòrdia entre el rector de la parròquia i els 
Il·lustres Consellers de la ciutat referent a l'església de 
Santa Madrona, en la muntanya de Montjuïc. Obra en 
poder de Joan Vilar, notari del Racional de la ciutat. 
(A.O. doc. 20, fol. 5) 

198 1621/01/01 Confecció d'una creu Salvador Verdera, argenter, cobra 38 lliures per la 
confecció d'una creu de "crestalls" i aram sobredaurat 
destinada als enterraments dels albats. (Data ?) 

425 1792/08/01 Confessionaris Inauguració de 8 confessionaris plegables, pintats i 
daurats que costen 43 lliures, 14 sous i 2 diners 
cadascun. (A.C.P. llibre notes 2, p. 22) 

601 1881/06/26 Confraria de la Verge 
de Montserrat 

Segons diploma de l'Abat Muntades, la Confraria de la 
Verge de Montserrat queda agregada a la Pontifícia i 
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Reial Confraria del Santuari. (Full Dominical del primer 
diumenge de setembre de 1905) 

375 1747/02/12 Confraria de Ntra. Sra. 
de la Gleva 

És admesa la Confraria de Ntra. Sra. de la Gleva, 
procedent de la capella del Sant Esperit del carrer Nou. 
Se li destina la capella de Santa Llúcia. (A.O. llibre 11, 
p. 97) 

109 1533/09/26 Confraria de Sant 
Llorenç Màrtir 

L'emperador Carles I concedeix a Sant Just i Pastor el 
privilegi de poder establir la Confraria de Sant Llorenç 
Màrtir. (A.C.A. Diversorum decimum Caroli primi, fol. 
296 i A.O. Ll. 10, fol. 3) 

224 1637/09/24 Confraria de Sant Pacià García Gil Manrique, bisbe de Barcelona, concedeix, a 
instància dels Obrers, que sigui erigida la Confraria 
d'extracció del gloriós Sant Pacià. (A.O. doc. 23, Llibre 
28, foli 56 i Llibre 54, foli 1) 

225 1638/01/08 Confraria de Sant Pacià Pere Lacaballeria, impressor, cobra 9 lliures i 10 sous 
per l'estampació de sis raimes de paper de la institució 
de la Confraria de Sant Pacià. (A.O. Llibre 54 i Llibre 5, 
foli 117 i 124) 

552 1911/05/12 Confraria de Sant 
Pancràs 

La Confraria de Sant Pancràs, màrtir, s'estableix a la 
parròquia, a l'altar de la Mare de Déu de la Gleva. 
(Ressenya Històrica de Miquel A. Codina, p. 111) 

101 1524/02/07 Confraria del Cos 
Preciós de Jesucrist 

El fuster Bartomeu Orriols confecciona una caixeta 
destinada a la Confraria del Cos Preciós de Jesucrist. 
La pinta Pere Tarré. (A. O. Ll. núm. 12) 

178 1611/03/11 Confraria dels Daguers Donació de la capella de Ntra. Sra. de l'Esperança a la 
confraria dels Daguers, sota el patronatge de Sant Eloi, 
segons condiciones que s'exposen en l'acta notarial en 
poder de Joan Soler Ferran, notari públic de Barcelona. 
(A.O. doc. Núm. 14) 

209 1627/11/10 Confraria dels Daguers Breu Apostòlic que concedeix a la Confraria dels 
Daguers el poder d'exposar el Santíssim en tres 
festivitats de l'any (A.C. llibre de Deliberacions, p. 100) 

154 1583/09/25 Confraria dels Sastres Pagament, per primera vegada, de la pensió anual 
d'una lliura instituïda per la Confraria dels Sastres. 
(A.O. Ll. 1, fol. 70) 

32 1178/11/21 Consagració de 
l'església de Santa 
Perpètua de Mogoda 

Assistència de Berenguer, levita (diaca) de Sant Just i 
Pastor a la consagració de l'església de Santa Perpètua 
de Mogoda, pel Bisbe Bernat de Berga (Acta de 
consagració) 

674 1592/06/02 Construcció campanar 
Bernat Sogues 

Pagat a Bernat Sogues, moler, 4 lliures a compte de les 
11 consignades per mestre Blay sobre l'obra en paga 
del campanar. Es dedueix que Bernat Sogues 
subministrà la pedra per la construcció del 
campanar.(AO. Llibre 2 ,f. 79 i Codina pg. 24) 

80 1413/08/18 Construcció del nou 
temple 

El mestre d'obres Pere Buigues dirigeix la construcció 
del temple. Els germans Miquel i Guillem Bastol són els 
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encarregats de les pedres. (A. H. P. B. Joan Franch -
maior- lligall 5, man. 2on. Any 1413) 

92 1502/01/01 Construcció del nou 
temple gòtic 

El Consell de Cent de la ciutat tracta el tema de la 
pedra que s'ha demanat per construir l'actual temple 
gòtic. (Rúbriques de Bruniquer vol. III, p. 148) 

650 1376/01/01 Construcció del temple 
actual 

Pere Arús és en aquest any el Mestre Major de les 
obres de construcció del temple actual. (A.O. pergamí 
d'aquest any) (Citat per A. Duran i Sampere, al Diari de 
Barcelona del 21 de febrer de 1971) (Data ?) 

55 1345/02/11 Construcció del temple 
gòtic 

Comencen les obres per a construir el temple gòtic dels 
Sants Just i Pastor actual. (Rúbriques de Bruniquer, 
vol. III, pàg. 70) 

732 1342/01/01 Construcció del temple 
gòtic 

Segons la Crònica Mestre Racional la construcció del 
temple va començar l’any 1342. Sembla més lògic que 
el1345 ( Rúbriques de Bruniquer), perquè l'any 1346 s' 
hi va fundar el benefici de St. Marc i St. Mateu i la 
capella ja era construïda (C.Borau) 

675 1635/07/29 Construcció tribuna Es construeix una tribuna per l'església feta pels 
artesans Pau Boxó, Jeroni Clusa,Joan Vernet, Gaspar 
Goget,l'escultor Joan Vicens va fer el remate. El pintor 
Joan Vesí i el batifuller Montserrat Busquets (Codina pg 
44 i A.O. llibre 5) 

723 1602/04/03 Contracte Creu Major En aquesta data els obrers de l'església dels Sants Just 
i Pastor, contracten amb l'argenter Salvador Verdera la 
construcció d'una creu major. AHPB Joan Tarés 515/31 
Concòrdies 1595-1606. (Armari 4/5, arxivador 35). 

333 1713/07/25 Contribució a la 
defensa de la ciutat 

Fins l'11de novembre de 1714 la Comunitat i els 
feligresos contribueixen voluntàriament amb donatius a 
la Ciutat per tal de cobrir les quantioses despeses que 
reporta l'assetjament o "citi" que sofreix Barcelona. 
(Arx. Vic. Perp. Ll. notes 2, p. 7) 

458 1804/10/07 Controls amb motiu de 
la pesta (segueix al 
459) 

Degut a la pesta existent a Gibraltar i tota Andalusia, la 
Reial Junta de Sanitat obliga la Comunitat a desplaçar 
per torns un dels seus components a muntar guàrdia al 
portal de Santa Madrona . (A.V.P. Llibre Notes 
Consueta, p. 32, prov. 41) 

459 1804/10/07 Controls amb motiu de 
la pesta (segueix del 
458) 

Les guàrdies són per vigilar que no entrin mercaderies 
ni persones procedents de les zones afectades per la 
pesta d'Andalusia. (A.V.P. Llibre Notes Consueta, p. 32, 
prov. 41) 

460 1804/12/13 Controls amb motiu de 
la pesta (segueix del 
459) 

La Rda. Comunitat lliura 25 lliures a la Reial Junta de 
Sanitat com ajut per fer front a la pesta d'Andalusia. 
(A.V.P. Llibre Notes Consueta, p. 32, prov. 41) 

147 1573/01/01 Cor Signatura del contracte per a la construcció del cor, 
entre els Obrers i el mestre Antoni Porta, pel preu de 
310 lliures barcelonines. (A.O. document núm. 10) 
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117 1542/12/04 Corona de la Verge 
Maria 

Pagament de 12 sous al mestre "Pere" (Pere Serafí) 
pel daurat de la corona de la Verge Maria de l'altar 
major. (A.O. Ll. 20, fol. 85) 

668 1608/12/23 Corona M.D. de l' 
Esperança 

l'Obra paga a Bernagt Camps, argenter, cinc lliures per 
adobar, afegir platar i posar vuit pedres a la corona de 
la Mare de Déu de l'Esperança ( A.O. llibre 3 foli 68) 

228 1640/01/01 Corpus de Sang A causa de la revolta nomenada Corpus de Sang no se 
celebra la processó del Corpus el dia que pertocava. 
Aquesta processó es va fer el dia 9 de novembre del 
mateix any. (A.O. Llibre 5) 

520 1835/08/04 Crema de convents En vista de la crema dels convents esdevinguda els 
dies 24 i 25 de juliol, la Junta d'Obra acorda de 
suspendre les obres que estan projectades de fer-se a 
l'església. 

639 1605/01/11 Creu Major Contracte amb Salvador Verdera, argenter, per una 
creu major, pel preu de 600 lliures. (AHPB. Not. Joan 
Terés, llig. 7. "Quaternus aprisiarum", any 1605 i "L'art 
antic al Maresme", de Josep M. Madurell i Marimón. 
Mataró, 1970) 

640 1605/01/11 Creu Major Els feligresos de Santa Maria de Mataró en demanaren 
una de similar a l'argenter Gabriel Ramon l'any 1610. 
(AHPB. Notari Joan Terés, lligall 7. "Quaternus 
aprisiarum", any 1605 i "L'art antic al Maresme", de 
Josep M. Madurell i Marimón. Mataró, 1970) 

656 1605/01/01 Creu processional Salvador Verdera, argenter, construeix una creu 
processional contractada pel preu de 600 lliures. 
(A.H.P.B. Not. Joan Terés. Llig. 7) 

94 1505/06/01 Crida a donar al nou 
temple i cita de la 
capella de Sant Celoni 

El notari Pere Triter, parroquià, crida a contribuir a 
l'acabament de les obres del temple. Explica com 
abans hi havia al cap de l'altar major una capelleta dita 
dels sants Celoni, Lluc i Bartomeu. (A. O. c. "Trasllat de 
diferents causes tocant a l'Obra") 

208 1626/01/01 Crist amb creu de color 
verd 

Blasi Riera, calceter d'Agulla, cobra 10 lliures per la 
venda d'un crist, amb creu, de color verd, destinada a la 
capella de les Virtuts. (A.O. Llibre 4, foli 80) 

194 1618/01/01 Custòdia Domènec Baró cobra 62 lliures i 4 sous per les mans 
de fer la custòdia nova i per l'argent que hi ha posat. La 
custòdia pesa 30 Marcs i 14 Argents. (6, 020 Kg.) (A.O. 
llibre 28, foli 125) 

257 1648/06/17 Custòdia Els Consellers de la Ciutat assisteixen, com cada any, 
a la processó del Corpus, on porten les vares del pal·li. 
Prop del Monestir de la Mercè la custòdia es trenca 
sense caure a terra. Els pares del convent en treuen 
una altra i canvien la Sagrada Forma. 

275 1676/06/01 Custòdia Confecció d'un Viril per a la custòdia. El seu cost, 700 
lliures, és sufragat mitjançant una subscripció entre els 
parroquians. 
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603 1882/06/06 Custòdia Inauguració, amb ofici solemne i exposició del 
Santíssim, de la magnífica custòdia donada per Pere 
Casanovas i Piqué, amb motiu d'haver estat batejat en 
aquesta parròquia. (A.O. llibre notes consueta, p. 87) 

690 1882/06/06 Custòdia Pere Casanovas i Riqué fa obsequi d'una custòdia en 
motiu d'haver estat batejat en aquesta parròquia (llibre 
de notes - consueta 1736 - 1921 pg. 86 r.) 

258 1648/06/17 Custòdia (continuació 
de la nota 257) 

Josep Matas, argenter, es feu càrrec de la reparació de 
la custòdia trencada. Va cobrar-ne 32 lliures. (Dietari de 
l'Antic Consell barceloní, vol. XV, p. 24) 

151 1582/01/01 Custòdia i tabernacle Miquel Garriga, argenter, neteja l'antiga custòdia de la 
parròquia i posa les ales a un àngel. Miquel Estadella, 
mestre fuster, construeix el tabernacle que ha de 
sostenir la custòdia durant la processó del Corpus. 
(A.O. Ll. 1, fol. 41) 

70 1389/09/17 Defunció del rector Mor Mn. Hilari d'Alnat (Nadal), rector de Sant Just. 
521 1835/11/01 Demarcació parroquial Les autoritats civils i eclesiàstiques acorden de fer una 

demarcació parroquial. (A.O. Llibre notes II, p. 77) 
558 1868/07/08 Demarcació parroquial Queda establerta la nova demarcació parroquial. És la 

mateixa que en l'actualitat. (A.V.P. notes II, p. 22-23) 
489 1823/01/01 Demarcació parroquial 

nova 
Nova demarcació parroquial. El 22 de gener de 1824 
fou novament restituïda l'antiga. (A.V.P. Llibre Notes II, 
p. 30) 

79 1413/08/18 Descoberta de 
sepultura episcopal 

Acta notarial davant dels Obrers i Parroquians de Sant 
Just en descobrir-se una sepultura episcopal prop del 
portal de la plaça quan s'ha enderrocat una paret 
durant la construcció del temple nou (A. O. pergamí 
d'aquest any) 

729 1989/12/25 Dinar de Nadal de la 
Comunitat de Sant' 
Egidio 

Des d'aquesta data la Comunitat de Sant' Egidio 
celebra a Barcelona el tradicional dinar de Nadal per 
acollir els pobres. A Roma es celebra a la basílica de 
Santa Maria in Trastevere des del 1982. 

730 2002/12/25 Dinar de Nadal de la 
Comunitat de Sant' 
Egidio 

El tradicional dinar de Nadal de la Comunitat de Sant' 
Egidio es celebra a la nostra parròquia des del Nadal 
del 2002. 

310 1700/11/28 Dol per la mort del Rei Mort de Carles II. La comunitat es trasllada a la Seu per 
cantar una absolta general. Les campanes toquen 
quatre vegades al dia durant nou dies seguits. (Llibre 
Notes Vic. Perp. p. 127) 

202 1625/03/29 Donació Constança d'Erill i Marlès dóna a l'Obra 3 reliquiaris de 
fusta daurada amb diverses relíquies; particularment, al 
més gran hi ha una "canyella" de Sant Valentí, màrtir. 
(A.O. Llibre 4, foli 1 A) 

210 1627/04/07 Donació Na Constança d'Erill i Marlès deixa a l'Obra una renda 
anual de 14 lliures destinades a fer cremar una llàntia 
de la capella de Ntra. Sra. de l'Esperança, i 12 ciris per 
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al Monument. (A.O. Doc. 20, foli 4) 
28 1148/03/17 Donació de cases i 

pertinences 
Donació i oferiment a Déu, a la Canonja de la Santa 
Creu i Santa Eulàlia... per Bernat de Bleda, clergue i 
canonge... de ses cases i pertinences... (Ll. Antiquit. 
núm 1, fol. 39, d. 79) (segueix al núm. 29) 

29 1148/03/17 Donació de cases i 
pertinences 

(ve del núm. 28) ...situades dins els murs de la ciutat, 
parròquia de Sant Just, junt a les cases de Guillem 
Taberner, qui les té de sos pares. (Ll. Antiquit. núm 1, 
fol. 39, d. 79) 

11 1058/01/01 Donació de la 
comtessa Ermengarda 

La comtessa Ermengarda de Carcassona, esposa del 
comte Borrell, dóna a la Parròquia de Sant Just i Sant 
Pastor 50 mancusos d'or. Van destinats als canonges. 
(Liber Feudorum Maior, edició d'F. Miquel, doc. 490) 
(Data ?) 

119 1554/01/01 Donació de la 
Generalitat 

Es rep una pensió de 25 lliures per donació del General 
del Principat de Catalunya (A.O. Ll. 21, fol. 7) (Data ?) 

14 1076/07/07 Donació de set cases 
veïnes 

Guillem, clergue, fill de Sendret, dóna al senyor Déu i a 
Sant Cugat, màrtir... set cases situades a la ciutat de 
Barcelona, junt a l'església dels sants Just i Pastor. 
(Cartulari Sant Cugat núm. 895, f. 292) 

8 1002/04/14 Donació de terres Un tal Recosin en son testament ordena que es facin 
cartes de donació a Sant Just de les seves terres 
situades a Salas (C. S. Cugat, núm 834, p. 270. Vegi's 
A. H. C. notes de Mn. Mas 

159 1588/11/25 Donació del Consell de 
Cent 

El Consell de Cent acorda lliurar cada any per a la 
festivitat del Corpus, 12 blandons de cera blanca de 6 
lliures cadascun, perquè la casa de la moneda de la 
ciutat és dins els límits de la parròquia. (A.O. Ll. 28, fol. 
63) 

12 1065/06/16 Donació d'Ermemir Donació feta per Ermemir a la Canonja de la Santa 
Creu i a Pere Arnau de propietats seves que limiten al 
nord amb el Cementiri de Sant Just i Sant Celoni (A. 
Cat. Doc. 351. Lib. Primer Antiquitatum, fol. 137) 

65 1369/04/08 Donació d'objectes 
litúrgics 

Berenguer Vives, advocat de Barcelona i Conseller de 
la Ciutat l'any 1351i protector de la capella dels sants 
Pere i Pau, hi llega un ostier, un drap d'or, unes 
canadelles d'argent i 10 lliures per a ornaments (Arxiu 
de la Seu. Divers, A. Núm. 2.215) 

424 1792/04/30 Donació d'objectes 
litúrgics 

Segons l'acta en poder del notari Josep Fuster, Josep 
Francesc de Duran i de Puig, Obrer Militar de la 
Parròquia, dóna una bacina i un salpasser de plata de 
60 onzes a condició que no es puguin vendre. (A.V.P. 
llibre notes 2, p. 22) 

284 1685/10/19 Donació d'una creu de 
cristall amb Crist d'or 

Teresa Omdedeu, vídua, feligresa, en el moment 
d'administrar-li el Viàtic, lliura una imatge del Crist d'or 
clavat en creu de cristall amb els caps també d'or. 
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13 1068/02/19 Donació d'una quarta 
part del fruit d'una vinya 

El bisbe de Barcelona, Berenguer, té fet tracte amb 
Bonfill Joan per avinyalar una peça de terra amb bons 
ceps, durant set anys, i partions a fer del fruit, de les 
quals una quarta part serà per a Sant Just (Ll. II 
Antiquit. Fol. 18, doc. 49) 

6 0992/02/05 Donació d'una vinya Testament d'Aurucia, devota: llega un vinyal a la casa 
de Sant Celoni, i un altre a la de Sant Just (Ll. 1 
Antiquitatum f. 136, doc. 349) 

43 1286/03/22 Donació d'unes cases Huguet Fivaller dóna al seu germà Jaume unes cases 
prop de les que ja té per al monestir de Sant Benet de 
Bages i per a l'església de Sant Just. (Pergamins, 
carpeta s. XIII) 

702 1992/11/22 Donació imatge santa 
Ceclília 

El Sr. Josep Ricart president de la Mútua de Músics de 
Catalunya a suggerència del Sr. Sebastià Ribas, 
organista de Sant Just, fa donació d'una imatge de 
santa Cecília de l'escultor Manuel Martí, custodiada a 
l'Arxiu parroquial ( Arxiv. 35 Arm. 4/5) 

40 1266/01/01 Donació papal Climent IV a precs de Jaume I el Conqueridor enriqueix 
en dons espirituals els qui contribueixin amb alguna 
almoina. (J. Guiu, revista Ressò, agost 1932) 

297 1696/06/06 Donació per a les noies 
òrfenes 

Primer sorteig de 200 lliures barcelonines -repartides 
en 4 premis de 50 lliures- entre les donzelles òrfenes 
de la parròquia i altres llocs, segons fundació atorgada 
per qui fou Vicari Perpetu, Ignasi Crosi. (A. Vic. Perp. 
Ll. notes núm. 1, p. 112) 

301 1698/07/17 Drassanes Benedicció de galeres construïdes a les drassanes de 
la ciutat. (Notes de la Vicaria Perpètua, pàgina 118. 
Prov. 55) 

710 2011/06/01 Ecavacions a la capella 
del Santíssim 

Després de treure el paviment de fusta malmès, s'ha 
pensat fer una prospecció arqueològica i s'ha trobat un 
mur del S. IV, peces de ceràmica i mur alt-
imperialpossiblement del S. I (Memòria excavació Arx. 
35 - Arm. 4/5 

486 1819/10/23 Ecònom Antoni Gomis i Prat pren possessió del càrrec 
d'Ecònom i sots-vicari. 

540 1853/01/01 Ecònom El doctor Ramon Vionet és nomenat i pren possessió 
del càrrec d'Ecònom. 

643 1835/01/01 Ecònom Salvador Negre és nomenat ecònom de la parròquia. 
(A.C. Notes, p. 81) 

477 1815/02/10 Ecònom i sots vicari El beneficiat Dr. Antoni Solitre és elegit ecònom, i 
Faustí Vilallonga, sots vicari. (A.V.P. Llibre Notes 
Consueta, p. 26) 

665 1581/07/30 Elecció notari En aquesta data és elegit notari de la Junta d'Obra 
Jeroni Ollers (A.O. llibre núm. 1 foli 29) 

691 1881/03/14 Emissió d'accions La Junta d'Obra emet cent accions ver valor de 125 
ptes c/u, sense interès, per cubrir les despeses del 



Notes de l'Arxiu Parroquial de Sant Just 
NÚM DATA TEMA CONCEPTE 

trasllat de l'orgue sobre la porta principal. Les accions 
s'amortitzaran per sorteig. (Acció Arxivador núm. 161 
doc. 451) 

150 1581/01/01 Encensers Jeroni Vallès, argenter, confecciona uns encensers. 
(A.O. Ll. 1, fol. 32) 

330 1707/12/24 Enterrament Enterrament del comte d'Orpesa, feligrès de la 
parròquia. (Arx. Vic. Perp. Ll. notes 2, p. 3) 

651 1567/01/05 Enterrament de Pere 
Serafí 

30 sacerdots assisteixen a l'enterrament, al cementiri 
parroquial, del pintor Pere Serafí, dit "lo Grec", el qual 
era domiciliat al carrer d'en Serra, llavors parròquia de 
Sant Just. 

229 1640/06/01 Enterrament del comte 
de Santa Coloma 

Enterrament i funerals de Dalmau de Queralt, comte de 
Santa Coloma, mort el 7 de juny. Era feligrès de la 
parròquia, amb domicili al carrer Ample. Les exèquies 
se celebren a l'església del convent de la Mercè. (Llibre 
Notes 1, Vic. Per. p 35) 

644 1877/04/17 Enterrament del pintor 
Tomàs Padró 

Cerimonies de l'enterrament del cèlebre pintor Tomàs 
Padró, feligrès de la parròquia, mort a 37 anys. (Llibre 
d'òbits) 

417 1788/11/09 Enterraments La Junta d'Obra resol no permetre més enterraments 
en terra ferma dins el recinte del temple. 

423 1792/01/01 Entrada pel darrere Es construeixen graons al portal de darrera l'església 
per tal de salvar el desnivell del carrer que urbanitza 
l'Ajuntament. Dirigeix l'obra l'arquitecte Josep Mas. 
(A.O. llibre notes 2, p. 22) 

638 1581/01/01 Ermita de Sant Bertran, 
de Montjuïc 

La conservació de l'ermita de sant Bertran de Montjuïc 
és a cura de Pau Ferrer, rector de Sant Just (1581-
1597). Durant el seu govern fou beneïda una campana. 
És coneguda des de principis del s. XIV. (Arx. Dioc. 
reg. Grac. 1585-88, f. 142) 

637 1447/01/01 Ermita de Sant Julià de 
Montjuïc 

L'ermita de Sant Julià, situada a la muntanya de 
Montjuïc existent ja l'any 986, passa a ser sufragània 
de la parròquia. N'era ermità un tal Fra Mateu. (Arxiu 
Diocesà. Visit. Divers. Civit Barc. foli 274) 

132 1559/01/01 Escala del campanar El mestre Rius construeix una escala de cargol de fusta 
que puja al campanar. 

85 1426/02/14 Escolania Testament del doctor Boronat de Segalés, en poder de 
Gabriel Canyellas. Deixa 3 morabatins i 5 sous 
barcelonesos perquè els escolans cantin en diverses 
festivitats de l'any. És la primera data documental sobre 
l'existència d'una escolania de nens cantors 

90 1401/01/01 Escolania Des del segle XV es troben notícies d'infants que 
actuen en el culte amb el nom de minyons, escolans, 
escolans coristes, escolanets de capella i escolanets de 
cota blava. (F. Baldelló "La música en Barcelona", p. 
46. Llib. Dalmau, 1943 
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559 1868/01/01 Església de Sant 
Miquel 

És enderrocada l'església de Sant Miquel, la qual 
estava emplaçada a la plaça del mateix nom, arran de 
l'edifici de l'Ajuntament. 

204 1625/01/01 Estores noves Pau Font, esparter, confecciona noves estores per a 
l'església. (A.O. Llibre 4, foli 73) 

714 2013/11/01 Excavacions capella St. 
Frederic 

Sota l'altar de St. Frederic s'ha pogut trobar un àbsis i 
una cripta o confessio del S. VI, corresponent a una 
'anterior església. (Arx. 35 - Arm. 4/5) 

711 2011/12/01 Excavacions davant 
porta de l'àbsis 

S'ha procedit a una intervenció en la qual s'ha trobat 
una ossera possiblement de les restes que hi van 
depositar l'any 1737 quan es van arrenjar les sepultures 
del sol de la nau. (Memòria excavació Arx. 35 - Arm. 
4/5 

713 2012/11/01 Excavacions sagristia En les prospeccions a la sagristia s'ha pogut trobar una 
piscina baptismal del S. VI, la qual cosa confirma que 
Sant Just va ser la catedral catòlica durant el període 
arrià, tal com indicava la tradició. /Informació 
arqueològica (Arx. 35 - Arm. 4/5) 

712 2011/12/01 Excavacions zona nau 
central 

S'han obert dues tombes siituades davant la capella de 
sant Frederic i s'hi ha pogut trobar a la paret oest de la 
tomba una gran columna de 65 cm d''alçada i 80cm de 
diàmetre del S. VI. (Memòria excavació Arx. 35 - Arm. 
4/5 

706 1995/06/13 Exposició Nigra Sum Avui s'ha inaugurat a Montserrat l'exposició Nigra Sum, 
iconografia de Sta. Ma5ria de Montserrat en la qual la 
nostra parròquia presenta la imatge atribuida a Martín 
Diaz de Liatzasolo. Assisteix a la inauguració el nostre 
arxiver Sr. J.Capdevila. 

317 1702/03/22 Extremunció de Sant 
Josep Oriol 

Administració del Sagrament de la Extremunció al 
doctor Josep Oriol, prevere, beneficiat del Pi. Viu al 
carrer de la Dagueria, a la casa d'Isidre Llobet, daguer. 
Més tard serà canonitzat. (AC. Fun. 25, foli 267) 

599 1880/04/20 Façana principal Col·locació de la primera pedra de la façana actual. A 
tal fi és enderrocat el pòrtic i l'edifici de dependències 
del servei construït l'any 1758 al davant. L'obra fou 
acabada el 5 de setembre de 1881. (Segueix a la nota 
núm. 600) 

600 1880/04/20 Façana principal 
(Continuació de la nota 
599) 

L'obra de la façana és important perquè s'hi construí el 
gran finestral i els dos laterals. El vitrall central fou 
costejat per l'Obrer Joan Faya i Gallart i construït per 
August Font, arquitecte, i l'artista Eduard Ramon i 
Amigó. 

255 1647/07/14 Família Requesens Francesc Vidal, brodador, cobra 5 lliures per brodar dos 
escuts d'armes dels Requesens a les capes de vellut 
negre. (A.O. Llibre 5, foli 187) 

249 1645/11/12 Festa d'acció de 
gràcies 

Gran festa organitzada en acció de gràcies per la 
rendició de Balaguer, amb assistència dels Consellers 
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de la Ciutat i el Virrei. (Dietari de l'Antic Consell 
Barceloní, vol. XIV, p. 128) (Nota completa a part) 

531 1837/09/08 Festa de la Mare de 
Déu de Montserrat 

El Baró de Maldà costeja la celebració de la festa de la 
Mare de Déu de Montserrat, amb ofici i sermó. (A.O. 
llibre 29, foli 86) 

259 1650/03/09 Festa de Sant Pacià Els Consellers de la Ciutat i el Virrei assisteixen a la 
celebració de la festivitat de Sant Pacià. (Dietari de 
l'Antic Consell barceloní, vol. XV, p. 24) 

377 1748/01/01 Festa de Sant Pacià Josep Altés, estamper, imprimeix uns oratoris per a la 
festa de Sant Pacià. (A.O. rebuts) 

534 1843/03/09 Festa de Sant Pacià Solemnitat desacostumada, amb grans il·luminacions, 
de la Festa de Sant Pacià. (A.O. llibre 29, foli 111) 

118 1545/06/01 Festa de Sant Pau El Gremi de Beiners celebra la festivitat del seu patró, 
Sant Pau, a la capella d'aquest sant, avui de Ntra. Sra. 
del Carme. (A.C. Fun. Ll. 62 i Ll. 85, p. 93) (Data ?) 

304 1699/08/06 Festa dels sants Just i 
Pastor 

Els Consellers de la Ciutat assisteixen als oficis en llaor 
dels Sants Patrons que se celebren el dia de la seva 
festa. (Arx. Vic. Perp. Ll. Notes núm 1, p. 125) 

174 1610/03/09 Festes de Sant Pacià Festes solemnes per Sant Pacià. Quaranta hores. La 
vigília, quatre trompeters anuncien la celebració des del 
campanar. (A.O. llibre 3) 

175 1610/03/09 Festes de Sant Pacià Al campanar i en les parets de l'església hi pengen 
unes graelles, les quals s'adornen amb papers de 
colors; i espargeixen "aigua ros" per fer olor "quan 
estigui patent lo Santíssim Sagrament". (A.O. llibre 3) 

195 1620/01/01 Festes en honor del 
beat Francesc Xavier 

Març. Grans lluminàries a la parròquia en honor del 
beat Francesc Xavier, el qual serà canonitzat dos anys 
més tard. (A.O. llibre 4, foli 21 A) 

162 1604/08/06 Festivitat dels sants 
màrtirs Just i Pastor 

Com és costum, al matí els Consellers de la Ciutat 
assisteixen a l'ofici amb motiu de la festivitat dels 
Patrons Sant Just i Sant Pastor. També hi assisteix el 
Virrei. (Dietari de l'Antic Consell barceloní, T. 8, p. 125 i 
Tom 9, p. 304) 

592 1879/06/23 Finestral major Comencen les obres de construcció del finestral major 
de la façana principal, de 46 x 22 pams, tapiat fins ara. 
L'obra acabà el 26 d'octubre d'aquest any, i el 22 de 
desembre els vidres ja estaven col·locats. (A.O. llibre 
Notes Consueta, p. 85) 

591 1879/04/20 Finestrals Amb motiu de les festes de Sant Just i Sant Pastor 
s'obren els finestrals, fins ara tapiats, de sobre les 
capelles de Sant Llorenç i de Ntra. Sra. de l'Esperança 
que han costat 600 duros en total. (A.O. Llibre Notes 
consueta, p. 85) 

708 2012/05/01 Fons família Duran Aproximadament en aquesta data la Sra. Rosa 
Nacente, col·laboradora de l'Arxiu, ha començat l'orde-
nació dels documents de la família Duran. 
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188 1616/11/28 Font baptismal Joan Huguet cobra 7 lliures per pintar un quadre i un 
àngel que es col·loca sobre les fonts baptismals. (A.O. 
llibre 3) 

653 1427/01/01 Font de Sant Just Joan Fiveller, conseller en Cap de la ciutat feu portar en 
aquest any l'aigua de la font gòtica de la plaça de Sant 
Just (G.E.Cat. vol. 7, p. 497) 

121 1555/03/31 Fonts baptismals Pere Blay, mestre de cases, cobra 6 lliures i 5 sous per 
la construcció de les fonts baptismals.(A.O. Ll. 21) 

192 1617/12/26 Fonts baptismals Benedicció de la pica de jaspi de Tortosa de les fonts 
baptismals realitzada per Baltasar Bruell (A.P. Ll. 6, 
baptismes, p. 181) 

669 1616/08/07 Fonts baptismals Detall de les despeses ocasionades pel transport des 
del port fins la parròquia de les noves piques 
baptismals de jaspi de Tortosa (A.O. llibre 3 foli 213) 

323 1706/03/28 Fortificació de la 
muralla 

Carta de Carles III (fill de Leopold I) al Vicari P. on diu 
que l'enemic s'apropa, que desitja fer de Barcelona "el 
millor estat de defensa" i convoca la comunitat a anar a 
fortificar la muralla. (A.V.P. Ll. notes, núm. 2, p. 1 i 
Ll.Determinacions p.28) 

324 1706/03/28 Fortificació de la 
muralla (continuació del 
núm. 323) 

La Comunitat acorda enviar representants a fortificar la 
muralla i remunerar-los. (A.V.P. Ll. notes, núm. 2, p. 1) 

264 1657/01/01 Fossar Es paga 1 lliura i 4 sous per la plantació de 3 moreres 
el fossar de la parròquia (A.O. Ll. 6, foli 70) 

483 1816/03/26 Fossar Per ordre de la Superioritat es derrueix el fossar i amb 
la terra d'aquest es reomplen les fosses. Els actes de la 
parròquia se celebren a l'església del Palau, també dita 
de Ntra. Sra. de les Victòries. (A.V.P notes consueta, p. 
49) 

488 1821/04/01 Fossar Els Obrers de la parròquia comuniquen al Capità 
General que acataran la seva ordre d'enderrocament 
del cementiri de la plaça. L'any 1814, el Marqués del 
Campo Sagrado ja havia ordenat que ningú a la ciutat 
no se n'assabentés. (A.O. Llibre. 29, fol. 64) 

672 1821/02/24 Fossar de Gràcia 
Trasllat cementiri Poble 
Nou 

La Junta d'Obra paga a l'Ajuntament la quantitat de 719 
rals de velló pels treballs de l'exhumació dels cadàvers 
per traslladarlos al cementiri del Poble Nou, que el 
nomena la marina de Barcelona (Rebuts 1819-1833) 

440 1799/12/07 Funció de la Minerva Breu apostòlic del Papa que autoritza la celebració de 
la funció del Santíssim Sagrament, dita vulgarment "de 
la Minerva". El 22 de desembre té lloc la primera. (A.C. 
Llibre Resolucions p. 205/206; Llibre Notes, 9 i A.O. 
Llibre. 29, f. 41) 

81 1417/01/01 Fundació a favor de 
Francesca Bas 

Fundació d'una missa quotidiana per a l'ànima de 
Francesca Bas, complint el testament atorgat davant 
del notari públic de Barcelona Gabriel Canyellas. 
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(Pergamí núm. 23, A. O.) 
261 1653/08/15 Fundació de ciris per al 

Monument 
Miquel Salvà i Vallseca, regent de la reial tresoreria, 
com a procurador dels comtes de Robles, funda 30 ciris 
de 4 lliures de cera blanca, els quals han d'anar gravats 
amb les barres d'Aragó, un pont i escacs de la casa 
d'Urgell. (A.O. Ll. 6, fol. 7) 

276 1676/06/11 Fundació de ciris per al 
Viàtic 

Jeroni de Magarola, Dr. del Reial Consell del Principat, 
funda a perpetuïtat, davant del Notari Pau Pi, 2 ciris 
que cremaran davant del Santíssim quan el Viàtic 
estigui administrant-se a casa d'algun parroquià. (A.O. 
Llibre 28, foli 52 i Doc. 32) 

51 1335/06/01 Fundació de dos ciris Bernat de Seva funda dos ciris de blandonera per tal 
que cremin a l'altar major durant el temps d'administrar 
el Viàtic als pobres. Notari: Guillem de Vilarrubia. (A. O. 
Ll. 28 -ó 29- pàg. 50) 

329 1707/10/12 Funeral Funeral en sufragi del Dr. Pere d'Amigant, Magistrat de 
l'Audiència i feligrès de la parròquia, mort a Pamplona 
on complia reclusió perpètua per ordre de Felip V. (Arx. 
Vic. Perp. Ll. notes 2, p. 3) 

439 1799/09/26 Funerals pel Papa Funerals pel Sant Pare Pius VI, mort el dia 29 d'agost 
d'aquell any. (A.V.P. Llibre Notes 2, p. 23) 

418 178901/28 Funerals pel rei Carles 
III 

La reverenda Comunitat es trasllada a la Catedral per 
tal de celebrar-hi funerals per l'ànima del rei Carles III. 
(A.V.P. Ll. notes 2, p. 22) 

667 1608/06/08 Fusta pels armaris i 
portes de la sagristia 

Es compra fusta de pi d'Arbúcies a Marçal Buixeda per 
fer armaris i portes per la sagristia per import de 4 
lliures (A.O. llibre núm. 3 foli 58) 

413 1785/08/17 Germandat de Sant 
Llorenç 

Carles III aprova la constitució d'una Germandat dins la 
Confraria de Sant Llorenç per socórrer els confrares 
malalts i desvalguts. (A.O. Ll. 29, foli 35) 

434 1796/01/01 Goigs S'imprimeixen els goigs de la Verge del Roser per tal 
d'implorar la protecció celestial davant les calamitats 
socials que causa la revolució francesa. L'any 1882 se 
n'imprimiren uns altres. 

677 1876/01/01 Goigs de sant Grau La parròquia encarrega a l'Estamperia de la Vda. Pla 
uns goigs en honor de sant Grau que es venera a l'altar 
de sant Pacià. (Goigs Arx. Parròquia) 

567 1871/01/01 Goigs de Sant Llorenç Impressió dels Goigs i cartells de Sant Llorenç màrtir, 
per un import de 60 rals. 

621 1887/01/01 Goigs de Sant Llorenç Es paguen 10 pts. per la impressió de 500 exemplars 
dels Goigs de Sant Llorenç a Josep Rocabella, 
administrador de la impremta Hereus de la Vda. Pla, 
del carrer de la Princesa, 8, de Barcelona. 

623 1890/01/01 Goigs de Sant Llorenç Es paguen 10 pts. a Francesc Fabra, administrador de 
la Llibreria Font (carrer de la Corríbia, 11) per imprimir 
500 goigs de Sant Llorenç; i 10 pts. a Francesc de P. 
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Arenas, de la impremta Hereus de Vda. Pla, (carrer de 
la Princesa) per 500 més. 

279 1682/01/01 Goigs de Sant Pacià L'impressor Baltasar Ferrer imprimeix els primers goigs 
de Sant Pacià. 

339 1716/06/09 Goigs de Sant Pacià Francesc Guasch, estamper, cobra 5 lliures i 4 sous per 
la impressió de dues raimes i mitja de Goigs i 
Indulgències del Gloriós Sant Pacià. (A.O. Rebuts) 

579 1874/01/01 Goigs de Sant Pacià S'imprimeixen els Goigs de Sant Pacià, els quals es 
reparteixen als fidels el dia de la festa del sant. 

678 1846/01/01 Goigs de sant Pacià S'imprimeixen els Goigs de Sant Pacià, els quals es 
reparteixen als fidels el dia de la festa del sant en motiu 
de la col·locació de les seves restes en la nova urna i 
altar (Goigs Arx. Parròquia) 

388 1767/04/24 Gonfanons Francesc Basí, mestre brodador, cobra 100 lliures per 
la confecció de dos gonfanons de domàs carmesí i 
groc. (A.O. rebuts. Veure nota 664) 

664 1767/04/03 Gonfanons Rebut d'Emmanuel Arrau, pintor, per pintar els 
gonfanons 13 lliures i 10 sous. (Arxiu Obra, rebuts 
1767. Veure nota 388) 

160 1590/01/01 Habitatge del sepulturer Es construeix una habitació per al sepulturer al costat 
de l'església i prop del cementiri. El sepulturer vestia 
cota blava quan exercia el càrrec. (A.O. Ll. 2, fol. 63 i 
llibre 5) 

633 1860/01/01 Història de Sant Just i 
Pastor 

Pere Valls i Bonet, Obrer de la Parròquia, publica el 
llibre "Apuntes históricos sobre la antigüedad y 
prerrogativas de la iglesia, antes catedral y hoy 
parroquial, de los Santos Justo y Pastor". 

659 1678/01/17 Imatge de la Puríssima Sicília Puiggener i Nicolau, vídua del Mg. Sr. Francesc 
Puiggener, donzell, dóna a l'Obra una imatge de la 
Puríssima Concepció de plata, amb sa peanya també 
de plata, amb pes total 448 unces. (Ll. notes del 1685, 
foli 115) 

631 1898/06/01 Imatge de la Verge 
Assumpta 

Francesc de P. Serratosa, escultor, talla la imatge de la 
Verge Assumpta situada a l'altar de Sant Josep. És 
decorada per Carles Feliu i la corona de plata és 
confeccionada per l'orfebre J. Febrer. 

491 1823/01/04 Imatge de la Verge de 
Montserrat 

El Govern de Barcelona ordena que la imatge de la 
Mare de Déu de Montserrat sigui traslladada des de la 
seva muntanya a aquesta ciutat, (A.V.P. Llibre. Notes 
II, p. 29) (Passa al número 492) 

511 1832/07/05 Imatge de la Verge de 
Montserrat 

Nicolau Saurí, escultor, percep l'import acordat per la 
talla d'una imatge de la Verge de Montserrat. (A.O. 
Rebuts) 

515 1832/08/22 Imatge de la Verge de 
Montserrat 

Josep Debats, cobra l'import acordat per "encarnar" la 
imatge de la Verge de Montserrat. (A.O. Rebuts) 

492 1823/01/04 Imatge de la Verge de Se sol·licita a la Diputació Provincial que la Verge de 
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Montserrat (continuació 
del núm. anterior) 

Montserrat sigui col·locada a la parròquia de Sant Just, 
on és tradició que hi fou venerada 300 anys fins a la 
invasió sarraïna. (A.V.P. Llibre. Notes II, p. 29) 

293 1693/01/01 Imatge de plata de Sant 
Pacià 

Bonaventura Fornaguera, argenter, fabrica una imatge 
de Sant Pacià, de plata, que pesa 329 onces (10, 850 
kg.). L'any 1809 fou fosa per pagar la contribució 
imposada pels francesos a aquesta església. (A.O. Ll. 
29, p. 139; Ll. 28, p. 132, i Ll. 54) 

522 1835/11/09 Imatge de sant Andreu 
Avel·lí 

La imatge de sant Andreu Avel·lí, procedent de la 
destruïda església de sant Gaietà, és col·locada a la 
capella de la Verge de Montserrat. (A.O. Llibre 29, foli 
77) 

658 1665/01/02 Imatge del Nen Jesus Mariana Damians, vídua del Magnífic Senyor Jaume 
Damians, ciutadà honrat de Barcelona, dóna en 
testament una imatge del Nen Jesus de plata de 33 
marcs de pes. (Ll. notes del 1685, foli 115) 

680 1904/12/22 Imatge Sant Crist per la 
capella del Santíssim 

Es compra a l'empresa Arqués y Bernadás un Sant 
Crist de fusta tallada de tamany natural destinada a ser 
situada a l'altar del Santíssim. Preu 800,- pessetes 
(A.O. rebuts 1904) 

583 1877/01/29 Imatges de Sant 
Ramon Nonat i Santa 
Gertrudis 

Conveni entre els reverends Teodor de Torres i 
Frederic Febrer i l'escultor Eduard Pagès per la 
construcció de les imatges de Sant Ramon Nonat i 
Santa Gertrudis. El preu convingut és de 124 duros. 

387 1767/03/01 Imatges de Santa 
Lutgarda i Santa Llúcia 

Els prohoms de la confraria de Ntra. Sra. de la Gleva 
supliquen a la Junta d'Obra de la parròquia que vulgui 
contribuir econòmicament a l'adquisició de les imatges 
de Santa Lutgarda i Santa Llúcia. (A.C. Deliberacions 
1741-1776, p. 203) 

338 1715/04/13 Imposició de Felip V A la Comunitat de Sant Just li toca pagar 56 lliures a tall 
de "donatiu graciós a Sa Magestat Felip V". (Rebuts de 
la Comunitat) 

474 1808/12/01 Imposició dels 
francesos 

El general francès ordena que l'església s'obri a les 8 
del matí i es tanqui a les 4 de la tarda. (A.V.P. Llibre 
Notes Consueta, p. 47) 

681 1904/05/23 Inauguració capella 
Santíssim 

Celebració d'un ofici amb música a dos cors orquestra 
de corda i cant del Te Deum. Assistència de la Capella 
de Música de la parròquia dirigida pel mestre Mn. Emili 
Campmajó (A.O. Rebuts 1904) 

292 1692/09/23 Indulgència plenària Innocenci XII concedeix indulgència plenària als qui 
resin en la forma acostumada una pregària davant dels 
sants màrtirs, durant la jornada patronal de Sant Just i 
Sant Pastor que s'escau el 6 d'agost. (A.O. Doc. 41) 

294 1693/07/31 Indulgència plenària El papa Innocenci XII concedeix indulgència Plenària 
als devots que, amb les degudes condicions, visitin 
l'altar Major de la Parròquia. (A.O. Doc. 41) 
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39 1243/01/01 Indulgències El papa Innocent IV concedeix indulgències als qui 
ajudin a l'obra del temple. (J. Guiu, revista Ressò, agost 
1932) 

54 1343/04/28 Indulgències Arnald, arquebisbe de Tarragona, concedeix 40 dies 
d'indulgència als qui ajudin amb almoines a les obres 
d'enderrocament del temple vell -per ser aquest de 
capacitat insuficient- i construcció del nou. (A. O. Actes, 
tom 10, pàg. 1) 

165 1608/04/28 Indulgències El papa Pau V concedeix indulgència plenària als qui 
visitin la capella de sant Pacià els dia del sant Patró 
d'aquesta. (A.O. doc. 17) 

316 1702/01/01 Indulgències El papa Climent XI concedeix indulgències als 
confrares de Sant Pacià. (Arxiu Vicaria Perpètua) 

580 1874/04/28 Indulgències Pius IX concedeix indulgència plenària als qui, el dia de 
la seva festa, visitin l'altar de Ntra. Sra. del Carme en 
les degudes condicions. (Full Setmanal, segon 
diumenge de juliol de 1905) 

593 1879/06/27 Indulgències Breu de Lleó XIII. Concedeix indulgència plenària als 
fidels que visitin l'església, confessats i combregats, 
des de les dues de la tarda de la vigília fins a la posta 
del sol del dia de la festivitat dels sants Just i Pastor. 

93 1503/04/05 Indulgències a les 
donacions 

Pere Garcia, bisbe de Barcelona, concedeix 
indulgències als qui donin almoines per a les obres del 
temple. (A. O. Ll. 10, p. 2) 

16 1087/01/01 Indulgències als 
visitants de Sant Just i 
Sant Pastor 

Concedides per Urbà II, són les mateixes que es 
guanyarien visitant Sant Joan del Laterà, de Roma. En 
aquest document s'hi citen per primera vegada els 
"obrers de la parròquia" (A. O. Carp. Trasllats de 
diferents causes. Llibre Major Obra, p. 1) 

622 1889/05/13 Indulgències de Sant 
Antoni 

Jaume Català i Albosa, bisbe de Barcelona, en visita 
pastoral concedeix 40 dies d'indulgència als devots que 
resin un parenostre davant de la imatge de Sant Antoni. 

17 1088/01/01 Indulgències del papa El papa Urbà II equipara l'església de Sant Just, en 
gràcies espirituals, a la de Sant Joan del Laterà, de 
Roma, i concedeix indulgències als qui ajudin a l'obra 
de construcció de l'església (J. Guiu, revista Ressó, 
agost de 1932) 

36 1227/01/01 Indulgències per als 
visitants 

Gregori IX manifesta la seva molta estima per l'església 
dels màrtirs Just i Pastor i concedeix 1.240 dies 
d'indulgència als qui visitin el temple d'aquests Sants 
Patrons.(J. Guiu, rev. Ressò, agost 1932). 

466 1808/06/04 Invasió francesa El Vicari General recomana en una carta que els 
sacerdots s'abstinguin de fer comentaris contra els 
francesos, tant en privat com en els sermons. (A.V.P. 
Llibre Consueta, p. 45. Prov. 41) 

467 1808/06/15 Invasió francesa Ordre del Vicari General que la processó del Corpus no 
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es faci pel carrer mentre durin les circumstàncies 
actuals. El Vicari Perpetu de Sant Just escriu al seu 
llibre de notes: (veure núm. 468) (A.V.P. Llibre Notes 
(A.V.P. Ll. Notes Consueta, p. 46) 

468 1808/06/15 Invasió francesa 
(segueix del núm. 467) 

"...per ésser aquartelades les tropes franceses i estar al 
seu poder les fortaleses i Montjuïc des del 29 de febrer. 
Entraren lo dia 13 a títol de trànsit i com aliats, però ara 
pretenen posar eix Principat baix son domini" (A.V.P. Ll. 
notes Cons. p. 46) 

362 1733/11/02 Inventari de la Sagristia El notari Jaume Sayor, per ordre dels Obrers de la 
parròquia, aixeca acta de l'inventari de les existències 
de roba i objectes de plata que es troben a la sagristia. 
(A.O. Ll. notes, any 1685, p. 38 i seg.) 

532 1838/01/01 Inventari de les 
capelles (Data ?) 

En l'inventari d'aquest any, la capella actual de N. Sra. 
del Carme és anomenada de Sant Josep. Hi ha un 
retaule antic amb la imatge del sant. Dins d'una vitrina, 
Sant Joaquim i Santa Anna. Té un armari a la paret i 
reixa de ferro. ( A.O. Doc. 180) 

533 1838/01/01 Inventari de les 
capelles (Data ?) 

Segons l'inventari d'aquest any el quadre gran de la 
paret de la capella de Sant Josep procedeix del 
convent de Santa Caterina. ( A.O. Doc. 180) 

404 1778/10/28 Joan Busquets, 
ecònom 

Després de la mort del Vicari Perpetu, Salvador Nadal, 
el Sots-vicari, Joan Busquets, és reconegut Ecònom de 
la Parròquia, càrrec que exercí fins al 1780. 

44 1288/08/06 Jubileu El papa Nicolau IV atorga el jubileu del dia 6 d'agost, 
festivitat dels Sants Patrons Just i Pastor. (J. Guiu, rev. 
Ressó, agost 1932 - Pergamí, calaix I) 

91 1500/01/01 L'ardiaca major de la 
Seu, rector 

La rectoria recau en l'ardiaca major de la Seu. El primer 
que ostenta el càrrec és Lluís Desplà, mort el 6 de 
febrer de 1524. Al delegat per l'ardiaca per exercir la 
rectoria se'l nomenarà arrendador o vicari. 

3 0900/01/01 Lauda sepulcral Enterrament del primer parroquià conegut. Una lauda 
trobada al subsòl l'any 1736 parla de l'enterrament d'un 
tal Witiza. La data de l'any 890, és un error del 
picapedrer i hauria d'ésser 900 (Original làpida 
dipositada al Museu d'Història de la Ciutat). 

364 1736/12/29 Lauda Sepulcral de 
Witiza 

Al subsòl del temple, davant de l'altar de sant Frederic, 
es troba una lauda sepulcral d'un tal Witiza, que seria 
parroquià més antic conegut, datada l'any 890. Avui és 
dipositada a l'Arxiu Parroquial. (Llibre 1 Defuncions de 
l'A.P. p. 72) 

595 1879/08/21 Llamp a l'altar de Sant 
Llorenç 

A un quart de deu del vespre, quan Marià Batlle, 
sagristà, i l'escolà Major, Baldomer Carreras, es 
disposaven a tancar l'església, un llamp entrà pel 
finestral de l'altar de Sant Llorenç sense causar cap 
desperfecte. (A.C. Ll. notes, p. 85) 

263 1656/04/30 Llàntia de Ntra. Sra. del Pagament d'una corda per a la llàntia de Nostra Sra. 
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Portal Major del Portal Major. (Cal suposar que la Verge a la qual es 
refereix és la de Montserrat) (A.O. Llibre 6) 

48 1309/07/01 Llegat a l'altar de Santa 
Maria 

Guilleuma, muller de Guillem Garriga llega 5 sous a la 
candela de l'altar de Santa Maria construït a l'església 
de Sant Just, de Barcelona, d'on és parroquiana la 
llegatària (Arx. Cat. T. P. E. Arm. 8, núm. 62) 

701 1387/05/15 Llegat dotació de 
donzelles pobres i 
redimir captius 

Margarida Llor en el seu testament mana que es 
venguin els seus bens, es fundi un aniversari a Sant 
Just i amb el remanent es doti a donzelles per casar i 
per redimir captius (Pergamí 15 maig de 1387) 

319 1704/06/27 Llibre de Defuncions En aquesta data consta la primera inscripció de 
defuncions en els llibres parroquials. 

71 1390/01/01 Llibre de Focs S'inicia el llibre de focs de la parròquia, on s'hi anoten 
els noms de tots els parroquians i les quantitats amb 
que els feligresos contribueixen a les obres de la 
parròquia. Està dipositat a l'Arxiu. 

190 1617/06/05 Llibres de cor Elisabet Nogués, llibretera, cobra 24 lliures i 10 sous 
per l'adquisició de llibres de cor. (A.O. llibre 3, foli 230) 

139 1566/03/16 Llibres registre de la 
parròquia 

Primera anotació de partida de matrimoni als llibres de 
registre parroquials (A.P. llibre 1. Desposoris) 

4 0965/12/21 Lliurament a la Seu 
barcelonina 

Complint la voluntat del seu germà Miró, el comte 
Borrell lliura l'església de Sant Just i Sant Pastor a la 
Seu de Barcelona, amb la seva parròquia, propietats i 
ús del temple, segons el dret canònic. (Ll. IV 
Antiquitatum fol. 18 doc. 56, Arxiu Catedral) 

115 1539/09/17 Lloguer de casa per a 
l'artista del retaule 

Arrendament per tres anys d'unes cases propietat del 
poeta Joan Boscà, situades al carrer del Regomir, per a 
ús de l'artista principal del retaule de l'altar major, 
Martín Díez de Liatzosolo. 

705 1994/05/15 Mare Déu de les Neus La senyora Neus Gorchs s'ha fet càrrec del cost de la 
restauració de la Mare de Déu de Les Neus. Aquesta 
senyora durant molts anys ha organitzat la celebració 
de la diada de la Mare de Déu de les Neus (Notes de 
l'arxivera Maria Lluïsa Bachs 1/4) 

183 1615/01/01 Maridatge de Felip IV Es féu processó de pregàries pel bon encert del 
maridatge entre el príncep -més tard Felip IV- i Isabel 
de Borbó. El casament fou celebrat l'any 1620. (A.O. 
llibre 3, foli 200) 

358 1727/01/12 Marquesa de Llupià 
(enterrament) 

Isabel de Llupià i Velasco, marquesa de Llupià, 
parroquiana de Sant Just, rep sepultura a la Col·legiata 
de Santa Anna. Hi assisteix el Vicari Perpetu i la 
Comunitat. (A.V.P. notes 2, p. 16) 

186 1616/10/02 Mestre de Cant Acord entre el Vicari Perpetu i la Comunitat, i per l'altra 
part la Junta d'Obra, per fundar i erigir un Mestre de 
Cant que, entre altres obligacions, dedicarà dues hores 
diàries a la formació dels Rvds. Beneficiats i es farà 
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càrrec dels "escolanets". 
187 1616/10/02 Mestre de Cant Josep Safont i Soler Ferran alça acta de l'acord del 

Consell General de parroquians per elegir un Mestre de 
Cant, la qual fou aprovada per decret del bisbe de 
Barcelona Lluís Sans. (A.O. llibre 10, foli 175 i llibre 
major de l'Obra, núm. 5, fol. 5 i 66) 

212 1630/03/12 Mestre de Cant Tomàs Cirera, prevere, és elegit Mestre de Cant per la 
Rvda. Comunitat. 

199 1622/01/01 Mestre de Capella Marià Albareda, deixeble del Mestre de la Catedral, 
pren possessió del càrrec de Mestre de Capella de 
Sant Just i Pastor. (Llibre de la Vicaria Perpètua) 

213 1630/01/01 Mestre de Capella Desembre. Jacint (o Jeroni ?) Puigventós és nomenat 
Mestre de Capella per la Reverenda Comunitat. (A.O. 
doc. 93) 

222 1636/10/01 Mestre de Capella Francesc Solanes és elegit Mestre de Capella. 
232 1641/03/19 Mestre de Capella Josep Pastó, clergue, és elegit per concurs Mestre de 

Capella. 
245 1645/01/01 Mestre de Capella Jaume Gressa és elegit Mestre de Capella. (A.O. Doc. 

93) 
287 1687/01/01 Mestre de Capella Onofre Avinyó és nomenat Mestre de Capella. (A.O. 

Doc. núm. 93) 
365 1737/08/26 Mestre de Capella Tomàs Milans, clergue, és nomenat Mestre de Capella 

a perpetuïtat. (A.C. Llibre de Deliberacions 1703-1741, 
p. 266) 

663 1733/08/30 Mestre de Capella Tomàs Milans és admés a la Comunitat com a mestre 
de Capella.(A.C. Llibre de Deliberacions 1703-1741, p. 
244-245) 

332 1709/01/01 Mestre de música Joan Bernat és nomenat Mestre de música pels Obrers 
de la Parròquia (A.O. Doc. 93) 

341 1717/01/01 Mestre Música Francesc Aran pren possessió del càrrec de Mestre de 
Música (Ll. de la Vicaria Perpètua) 

490 1823/01/01 Missa de dotze S'acorda de celebrar, cada dia, missa a les dotze, a 
l'altar de Sant Fèlix. Fundada en testament per Jaume 
Joan de Requesens, hi fou enterrat l'any 1532. S'hi 
mantingué 113 anys ininterrompudament, fins al 1936. 

148 2002/01/01 Missal dels Daguers Data del Missal relligat en cuir i miniat bellament que 
pertanyia a la Confraria dels Daguers. Es conserva a 
l'Arxiu de la parròquia. Armari 16/2 

219 1635/03/22 Misses per al noble 
Jaume Joan de 
Requesens 

A partir d'avui la Comunitat ve obligada a celebrar 
diàriament missa a tres quarts de dotze en sufragi del 
noble Jaume Joan de Requesens, segons acta en 
poder del notari Josep Safont. (A.O. Doc. 20, foli 13) 

506 1829/01/03 Mobiliari Junta d'Obra Josep Miquel Verneda, mestre fuster, cobra 62 lliures, 9 
sous i 10 diners per la construcció d'un banc per a la 
Junta d'Obra. 
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265 1659/04/01 Monument L'escrivà Racional, comptador major de la Casa Reial 
d'Aragó, certifica que des d'antic la Reial Tresoreria ve 
obligada a donar cada any, per al Monument, 12 ciris 
de cera blanca de 5 lliures. (A.O. Doc. núm. 7) 

660 1786/01/01 Monument Félix Tané i Marià Sala obren la fusteriai les escultures 
d'un Monument nou, per estar l'anterior molt estropellat. 
Francesc Borràs feu la part de pintura i daurat. Tot 
plegat costà 1.507 lliures. (A.V.P. Notes, foli 22) 

266 1659/04/01 Monument (continuació 
del número 265) 

El sobrant dels 12 ciris donats per la Reial Tresoreria 
es destinarà a acompanyar el Santíssim en la comunió 
dels presos. El document on consta el certificat de 
l'escrivà és signat per 3 notaris. (A.O. Doc. núm. 7) 

135 1561/01/01 Monument nou Els mestres Gabriel Patau, fuster; Antoni Sibarit, pintor; 
Tomàs Bo, ferrater, i altres construeixen un 
"monument" nou. (A.O. Ll. 21, fol. ?) 

197 1621/01/01 Monument nou Març. Es construeix un nou "monument". Entre les 
diverses partides de treballs hi consta la de "portar amb 
20 esclaus les dues antenes grans noves, des del moll 
fins a Sant Just. (A.O. Llibre 4, foli 7) 

373 1745/01/01 Monument nou Es construeix un Monument nou, a càrrec de Tiburci 
Mariné, manyà; Antoni Carbonell, daurador (que cobra 
50 lliures); Manuel Alàs, ferramenta, i Antoni Imbernon 
fa el model de les figures. (A.O. rebuts) 

503 1826/04/15 Mort de l'Ardiaca Joan 
Cortada 

Transcripció literal: "El dia 15 d'abril morí, i lo dia 16 fou 
enterrat en l'església Catedral, Joan Cortada, Ardiaca 
Major de la Catedral y com a tal Ardiaca de… Sant 
Just. No se feu cap toc…" (segueix al n. 504) (A.V.P. 
Llibre notes II, p 30) 

504 1826/04/15 Mort de l'Ardiaca Joan 
Cortada 

(Ve del 503) … / de campanes / ni cap demostració, 
pues no té cap dret en esta Iglesia, sí solament 
empobrir al Vicari Perpetu, per tenir que donar-li tots los 
anys 60 lliures." (A.V.P. Llibre notes II, p 30) 

586 1877/06/06 Nostra Sra. de les 
Virtuts 

Eduard Pagès, escultor, cobra 60 duros en pagament 
per la imatge de Nostra Sra. de les Virtuts 

381 1756/12/20 Novenari de Sant 
Josep 

Josep Rodés, beneficiat, funda davant del notari Daniel 
Tronch un novenari en honor del patriarca Sant Josep, 
amb música i 10 ciris d'ornamentació de l'altar. (A.C. 
llib. Administració. de St. Josep) 

546 1859/01/01 Obres Josep Mirabent, d'aquesta ciutat, i Bartomeu Ribó, de 
Madrid, pinten les naus i les voltes del temple amb 
policromia pseudo-gòtica. Les obres varen acabar-se al 
juliol de l'any següent. 

33 1188/01/01 Obres a la teulada Restauració de la coberta del temple de Sant Just 
gràcies a un donatiu d'un clergue anomenat Berenguer. 

189 1616/01/01 Obres a l'església i el 
campanar 

Pau Boxó, mestre de cases, pavimenta el temple, i 
també treballa en l'obra del campanar (A.O. llibre 3, foli 
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202) 
679 1904/06/30 Obres altar Santíssim Aquests mesos s'ha reformat la capella del Sagrament, 

vidrieres, escultures etc. Sota la direcció de l'Arquitecte 
August Font (A.O. rebuts 1904) 

545 1857/09/12 Obres restauració del 
temple 

Comença la restauració del temple amb l'obertura dels 
finestrals de la façana i la inauguració de la sagristia 
nova. Per eixamplar la casa rectoral, el rector Novell 
compra, del seu peculi particular, la casa contigua del 
carrer d'Hèrcules. 

298 1697/08/01 Ocupació pels 
francesos 

Les tropes franceses d'ocupació imposen una 
contribució per l'ús de les campanes de 683 lliures, les 
quals són pagades entre la Junta d'Obra i la Comunitat. 
(A. Vic. Perp. Ll. notes núm. 1, p. 114) 

427 1793/04/01 Ombrel·la per al 
Combregar General 

Josep Francesc de Duran dóna una ombrel·la de llama 
de plata amb galons d'or, valorada en més de 300 
lliures, la qual serà usada per al Combregar General. 
(A.V.P. Llibre Notes 2, p. 23) 

167 1608/12/18 Orfebreria Bernat Camps, argenter, cobra 5 lliures per adobar la 
corona de Ntra. Sra. de l'Esperança, així com per la 
plata que hi afegeix, l'or de daurar i 8 pedres. (A.O. 
llibre 3, fol. 69 i llibre 28, fol. 125) 

438 1799/01/01 Orfebreria Es compren 2 calzes de plata, per valor de 130 lliures 
tots dos. Aquest import ha estat donatiu d'un parroquià. 
(A.V.P. Llibre Notes 2, p. 23) 

512 1832/07/05 Orfebreria Francesc Arumí, argenter, percep l'import de construir 
un "globus d'argent". (A.O. Rebuts) 

513 1832/07/25 Orfebreria Francesc Arumí, argenter, confecciona uns encensers 
de plata. (A.O. Rebuts) 

641 1512/01/01 Orfebreria Joan Burriana, argenter, construeix unes bacinetes per 
als pobres vergonyants. (AHPB, notes facilitades per 
Josep M. Madurell i Marimón) 

642 1600/01/01 Orfebreria Salvador Verdera, argenter, confecciona uns 
canelobres. (AHPB, notes facilitades per Josep M. 
Madurell i Marimón) 

164 1608/01/01 Orfebreria per als 
bateigs 

Març. Salvador Verderain confecciona una petxina de 
plata, així com també les crismeres de batejar. (A.O. 
llibre 3, fol. 55) 

455 1803/12/25 Orfebreria religiosa Per acord de la Junta d'Obra, l'argenter Josep Rovira 
construeix una credença i unes sacres de plata que 
costen 2.706 lliures. Són estrenades el dia de Nadal. 

161 1599/01/01 Organista El prevere Andreu Bagués pren possessió del càrrec 
d'organista de Sant Just i Pastor (A.C. llibre borrador) ) 

205 1626/07/30 Organista La Comunitat i Obrers acorden prescindir d'organistes 
cecs, ja que, tot i reconeix-los moltes habilitats, no són 
propícies per a la conservació de l'orgue. D'ací 
endavant es donarà preferència a clergues i preveres. 
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(A.O. Llibre d'Actes II, foli 178) 
207 1626/08/04 Organista Jeroni March, prevere, pren possessió del càrrec 

d'organista (A.C. Ll. Borrador) 
214 1631/04/02 Organista Mossèn Andreu Mas, prevere, és nomenat organista. 

(A.C. Llibre "Borrador") 
250 1646/03/16 Organista Antoni Mauri, prevere, és organista de la Parròquia. 

(A.C. Llibre "Borrador") 
251 1646/09/16 Organista Carles Marquès, prevere, pren possessió del càrrec 

d'organista. (A.C. Llibre "Borrador") 
337 1715/04/05 Organista Josep Elias, prevere, pren possessió del càrrec 

d'organista. (A.C. llibre" Borrador" i Ll. de Possessions i 
admissions núm. 1, foli 59. Determinacions, 95) 

354 1725/07/08 Organista Antoni Serra, prevere, ocupa el càrrec d'organista (A.O. 
Ll. "Borrador") 

369 1742/07/24 Organista Francesc Vilar, prevere i beneficiat de Sant Pere (de les 
Puel·les ?) és nomenat organista de Sant Just i Pastor. 
(A.O. llibre 11, foli 37) 

391 1770/01/01 Organista Ramon Rius, prevere, es fa càrrec de l'orgue de la 
parròquia. (A.O. llibre "Borrador") 

415 1787/01/27 Organista Josep Marquès, prevere, és nomenat organista de Sant 
Just. (A.O. llibre "Borrador") 

441 1800/04/25 Organista Pere Bosch, prevere, és nomenat organista. (A.C. llibre 
"Borrador") 

480 1815/03/07 Organista El prevere Gaietà Selva ocupa el càrrec d'organista. 
(A.C. "Borrador"). 

536 1845/03/15 Organista Miquel Vila, prevere, és nomenat organista de la 
parròquia. (A.C. Llibre "Borrador") 

548 1864/06/27 Organista El mestre Càndid Candi i Casanovas pren possessió 
del càrrec d'organista. (A.C. Llibre "Borrador") 

608 1884/02/28 Organista Josep Manero, prevere, és nomenat organista de la 
parròquia. (A.C. llibre Borrador) 

626 1892/06/26 Organista Francesc Miró, prevere, guanya per oposició el càrrec 
d'organista. Morí el 1936, a conseqüència de la guerra 
civil. (A.C. llibre "Borrador") 

686 1883/12/27 Organista Es presenta pel càrrec d'organista Mn. Pau Sala i Mn. 
Josep Manero, el primer extra diocesà i el segon 
d'aquesta diòcesi. El càrrec es dóna a Mn. Josep 
Manero (A.O. llibre actes de 1883) 

87 1494/09/17 Orgue Primera notícia sobre l'existència d'un orgue, en el 
document núm. 213 de l'Arxiu de l'Obra, on es diu: 
"donam a mestre Abrill per sonar los horgens, 9 sous" 

97 1520/08/05 Orgue Rafael Sant Miquel cobra 30 ducats per a construir un 
orgue. (A. O. Ll. 14) 

267 1659/04/15 Orgue Fra Josep Redoà, prior de Natzaret, cobra 50 lliures per 
la reparació de l'orgue: les flautes es treuen, s'afinen i 
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es col·loquen de nou. (A.O. Llibre 6) 
527 1837/01/06 Orgue Inauguració de l'orgue reconstruït per l'orguener Josep 

Dirla, el qual ha cobrat 300 lliures. L'endemà es retorna 
a la catedral l'orgue portàtil provisional que havia deixat 
el capítol catedralici (A.O. doc. 96 de notes II, p. 83) 

606 1884/01/01 Orgue L'orgue és traslladat des de la capella de Sant Frederic 
i és instal·lat al lloc on és actualment, damunt del 
cancell d'entrada. (A.O. Rebuts) 

645 1715/02/20 Orgue Josep Boscà, mestre orguener, cobra 22 lliures i 8 sous 
per adobar la "cadireta de l'orga". (A.C. Rebuts) 

684 1915/06/23 Orgue Motor elèctric S'acorda instal·lar un motoret elèctric per fer funcionar 
les manxes de l'orgue ( Acta de la Junta d'Obra de 
23.6.1915) 

683 1907/06/28 Orgue Reparació Degut al molt mal estat de l'orgue la Junta d'Obra 
acorda encarregar la seva reparació al organer Sr. 
Miquel Bertran per un preu de 6000 pessetes. (Acta de 
la Junta d'Obra 28.06.1907) i Música, Arx. XXXVI 

614 1884/01/01 Orgue (continua al 
núm. 615) 

Proves oficials de l'orgue al nou emplaçament. Per 
cobrir-ne el cost s'emeten accions de 125 pts. sense 
interessos i amortitzables per parts cada any. (A.C. 
llibre notes, p. 85 i llibre d'Actes) (Data ?) 

615 1884/01/01 Orgue (segueix del 
núm. 614) 

L'orguener és Esteve Font, i els censors de qualitat són 
els mestres organistes Manero, Marraco i Manent. 
(A.C. llibre notes, p. 85 i llibre d'Actes) 

215 1632/11/01 Orgue nou Contracte amb l'orguener Francesc Bordons, amb 
escriptura notarial de Jacint Parejà, per construir un 
orgue nou. L'escultor Pau Pujol, el juliol de 1633 cobra 
3 lliures pel dibuix. (A.O. Llibre 5, foli 14) 

693 1907/06/01 Orgue Pressupost Es demana a la fàbrica d'orgues de Francisco Teppati 
un pressupost per la construcció d'un orgue nou. El 
preu és de 20.000 pessetes. No s'accepta i l'organer 
Miquel Bertran va fer la reparació per 6.000 
ptes.(Música, Arx. XXXVI) 

169 1609/04/26 Orguener Miquel Llovera cobra 12 lliures per fer sonar l'orgue. No 
signe cap rebut perquè és cec. Ho fa en nom seu el 
cirurgià Mossèn Bernat Prats. (A.O. llibre 3, fol. 75) 

416 1788/01/01 Ornaments Una devota lliura un faldellí de roba amb flors d'or i 
argent per fer-ne una casulla i dalmàtiques, i també 90 
lliures per pagar-ne el galó d'or i la confecció dels 
ornaments. (A.V.P. Ll. notes 2, p. 22) 

429 1793/05/20 Ornaments Estrena d'un tern complet de llama vermell donat per un 
feligrès, excepte els galons d'or i la confecció, que 
costaren 390 i 132 lliures respectivament. El donant 
posa condicions sobre el dia que s'ha d'emprar. (A.V.P. 
Llibre Notes 2, p. 23) 

431 1794/01/01 Ornaments Confecció d'una capa, i dalmàtiques per als escolans, 
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de seda blanca amb flors d'or i plata. Completa el tern 
donat per una devota l'any 1788 i també és donació 
d'una feligresa. (A.V.P. Llibre Notes 2, p. 23) 

163 1607/06/29 Ornaments amb l'escut 
dels Requesens 

Joan Sala, brodador, percep 5 lliures, 14 sous i 7 diners 
per cosir unes dalmàtiques, capa i casulla i col·locar 
l'escut dels Requesens a cada peça. (A.O. llibre 35, p. 
14) 

471 1808/06/20 Pagament als 
francesos 

Per ordre del Vicari General, pressionat per les tropes 
d'ocupació, es paguen als francesos 100 duros de plata 
a títol de préstec. (A.V.P. Ll. Notes Consueta, p. 46) 

472 1808/07/22 Pagament als 
francesos 

Aportació voluntària (?) al general francès, el qual 
imposa la quantitat de 350 duros. En no disposar 
d'aquesta quantitat, se'n paga el que es pot i la resta a 
terminis. (A.V.P. Ll. Notes Consueta, p. 46) 

473 1808/12/03 Pagament als 
francesos 

Les tropes franceses consideren que si la parròquia 
paga 240 duros es veurà lliure d'haver d'entregar tots 
els objectes de plata del culte. (A.V.P. Llibre Notes 
Consueta, p. 47) 

100 1522/12/25 Pagament de les obres 
del nou temple 

Aquest any (en data incerta) el mestre Tomàs Barsan, 
o Barsaus, cobra l'import de les obres del temple 
actual. (A. O. Llibre de rebuts, núm. 12) 

84 1424/01/01 Pal·li per a l'altar major Es construeix un pal·li destinat a l'Altar Major per tal 
d'acomplir el testament atorgat per Gabriel Sabater, 
fuster, davant del notari Bernat Sans. (A. O. perg. 35) 

609 1884/05/19 Parallamps La Junta d'Obra acorda col·locar dos parallamps, un al 
campanar i l'altre a l'absis. L'11.12.1885 s'agraeix a 
Frederic Oliveres la generositat desinteressada en 
dirigir les obres. (A.O. llibre d'Actes, p. 19) 

499 1823/01/01 Parròquia de la Mercè L'església de la Mercè és anomenada parròquia per 
primera vegada, ja que abans era convent i estava sota 
la jurisdicció de la parròquia dels sants Just i Pastor. 
(A.V.P. Llibre notes II) 

156 1586/01/09 Pau Claris Baptisme de Pau Claris i Casademunt a les fonts 
baptismals de la parròquia. Tots els familiars del gran 
patrici en són feligresos. (A.P. Baptismes, Ll. 3, p. 297) 

230 1641/02/28 Pau Claris Sepultura del Canonge i Diputat de Catalunya Pau 
Claris, domiciliat al carrer de Sant Just (Palma de sant 
Just ?) (A. C. llibre XIV. Òbits, foli 52) 

200 1624/01/01 Peces d'orfebreria Jaume Garriga, argenter, cobra 55 lliures, 2 sous i 6 
diners per la confecció de dos canelobres de plata amb 
les armes de Sant Llorenç. (A.O. Llibre 4, foli 29) 

720 1346/06/01 Pergamí més antic de 
la Junta d'Obra 

El pergamí més antic de la Junta d'Obra és una súplica 
al bisbe perquè autoritzi incorporar la capella de sant 
Celoni a l'Obra de Sant Just 

716 1173/11/05 Pergamí parroquial 
més antic 

El pergamí més antic conservat en el nostre arxiu està 
signat a les nones de novembre l'any XXXVI del regnat 
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de rei Lluís el Jove de França (5 de novembre de 1173) 
7 0994/04/03 Permuta de casals 

entre Marcuci i el bisbe 
Vivano 

Marcuci permuta casals del lloc anomenat (opinatum) 
ALEIZINOS, dins els murs de la ciutat, a canvi d'altres 
de la Seu de prop de la basílica dels sants Just i Pastor 
(Ll. Antiquit. Núm. 1, fol. 142 d. 367 (Mn. Mas, Notes 
Hist. Bisbat BCN, vol. IX, p. 57) 

482 1816/01/01 Pia Unió de Devots Fundació de la Pia Unió de Devots, la qual té per 
objecte el socors als pobres i l'obtenció d'ingressos per 
acabar les obres de l'altar Major. (A.O. Doc. 166) 

184 1615/09/12 Pica baptismal Concert amb Baltasar Bruell, picapedrer de la ciutat de 
Tortosa, signat davant del notari Joan Soler Ferran, per 
a la construcció d'una pica baptismal amb la seva 
peanya, la qual haurà de ser de jaspi i costarà 73 
lliures. (A.O. llibre 3, foli 214) 

395 1774/01/01 Pintat general del 
temple, les capelles i la 
sagristia. (Data ?) 

L'empresa italiana de Lluís Bazzi, milanès, Josep 
Beroneti Bonafé Pedrones emblanquina l'interior del 
temple, les capelles i la sagristia i pinta de groc els arcs 
i els cordons. El temple no s'havia emblanquinat des 
del 1724. (A.O. Ll. 11 i 23, p. 123) 

396 1774/01/01 Pintat general del 
temple, les capelles i la 
sagristia. (Segueix el 
395) 

La companyia italiana va cobrar per l'obra de pintura 
del temple 290 pecetes de plata i un porró de vi tots els 
dies que durà el treball. (A.O. Ll. 11 i 23, p. 123) 

1 0600/01/01 Piques d'aigua beneïda Les avui col·locades, l'una a la dreta entrant per la porta 
principal, i l'altra tocant a la sagristia, són d'estil 
visigòtic. La primera és un capitell buidat i l'altra una 
peça arquitectònica indeterminada. Poden ser restes 
del temple primitiu (s.VII). 

685 1522/11/01 Pobres vergonyats Referència al pagament de deu lliures a pobres 
vergonyats anotada en el llibre 12 de rebuts de L'Obra. 
( Rebuts Obra llibre 12 pg. 1) 

624 1890/08/01 Porta principal Col·loquen al timpà de la porta principal les imatges de 
la Verge de Montserrat i dels sants Just i Pastor, les 
quals han estat esculturades en pedra per Miquel 
Castellanos i Escolà. 

384 1758/01/01 Portal major Manuel Pujó, paleta, i Joan Soler, fuster, signen un 
contracte amb la Junta d'Obra per construir el pòrtic o 
cancell del portal major, així com les cambres del 
damunt. Import: 750 lliures. (A.C. Ll. Resolucions p. 105 
i A.O. rebuts, 1758) 

385 1758/01/01 Portal major (Continua 
el número 384) 

Es tracta d'unes edificacions a la façana, utilitàries, 
però de mal gust, que foren enderrocades l'any 1880 en 
construir-se l'a porta principal actual. 

309 1700/10/07 Pregàries Te Deum d'acció de gràcies per la millora de la salut del 
rei Carles II. (Llibre Notes Vic. Perp. p. 127) 

470 1808/06/01 Pregàries Novenari a Sant Pacià i tríduum a la Verge de 
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Montserrat implorant llur protecció en les calamitats 
presents. (A.V.P. Ll. Notes Consueta, p. 46) 

308 1700/09/05 Pregàries i processó Pregàries per la salut del rei Carles II. Per torn, la 
parròquia exposa el Santíssim durant 3 hores a partir 
de les 11 de la nit. L'endemà, processó fins a la Seu, 
amb la creu gran i cant de les lletanies. (Llibre Notes 
Vic. Perp. p. 127) 

436 1798/08/19 Pregàries pels 
terratrèmols 

Acte de rogatives perquè el Senyor es digni lliurar la 
parròquia dels terratrèmols, ja que els dies 12 i 13 s'han 
deixat sentir diversos sismes. (A.V.P. notes de 
consueta, p. 24) 

432 1794/05/28 Pregàries per la guerra Comencen 21 dies de rogatives per aconseguir del 
Senyor "el feliç encert de nostres armes contra els 
francesos" (A.V.P. notes consueta, p. 21) 

433 1794/05/28 Pregàries per la guerra 
(continua el núm. 432) 

A les 6 de la tarda es venta la campana major un quart 
d'hora per convocar el poble. Rés del rosari, mitja hora 
d'oració mental, lletanies i sermó pel pare Antoni de 
Barcelona, caputxí. (A.V.P. notes consueta, p. 21) 

469 1808/05/01 Pregàries per la 
restauració d'un govern 
legítim 

Novenari a la Verge de Montserrat per implorar un bon 
encert en el restabliment d'un govern legítim i just en la 
monarquia de Ferran VII. (A.V.P. Llibre Notes 
Consueta, p. 43) 

430 1794/02/11 Pregàries per la salut 
del bisbe 

Ofici solemne amb exposició del Santíssim, lletanies i 
pregàries per implorar la salut del bisbe, Gabino de 
Valladares. (A.V.P. Llibre Notes 2, p. 23) 

703 1992/09/23 Presa possessió Mn. 
Vidal i Aunós 

En aquesta data Mn. Josep Ma. Vidal i Aunós junt amb 
l'equip parroquial prenen possessió a la nostra 
parròquia. Mn. Vidal fa un parlament. ( Arx. 5, arm. 7/2) 

42 1283/01/01 Primer Benefici de 
l'Esperança 

Guillem de Crosso funda el primer benefici sota 
l'advocació de Ntra. Sra. de l'Esperança. (A.C. Ll. 5 - 
Prov. 44, Arm. VII) (Data ?) 

60 1351/01/01 Primer benefici de Sant 
Joan i Sant Climent 

Fundació del primer benefici sota l'advocació de Sant 
Joan Apòstol i Sant Climent. Les imatges es veneren 
en aquell any on és actualment la capella de Sant 
Pacià. (A. Com. Ll. Núm. 5) 

179 1613/01/01 Primer cens de 
parroquians i llibre de 
Comunions 

Es confecciona el primer cens de parroquians 
mitjançant el llibre anomenat de "Comunions". La 
parròquia consta de 627 focs o llars, amb 2.850 
parroquians majors, o sia que no hi consta la població 
infantil que encara no té el deure de combregar. 

114 1539/6/29 Primera partida de 
Baptisme 

Registre als llibres parroquials de la primera partida de 
Baptisme (A.P. Ll. 1 Baptismes) 

411 1785/04/01 Processó del 
Combregar General 

Durant la processó del combregar general, la forta pluja 
obliga el Vicari Perpetu a refugiar-se amb el Santíssim 
a casa del comte de Santa Coloma, al carrer Ample. 
(A.O. Ll. 32, p. 144) 
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412 1785/04/01 Processó del 
Combregar General 
(continua n. 411) 

El comte de Santa Coloma ofereix la seva carrossa i 
així la processó pot continuar. Junta d'Obra, Noblesa, 
Oficialitat i parroquians segueixen el Viàtic a peu. (A.O. 
Ll. 32, p. 144) (Data ?) 

152 1582/07/29 Processó del Corpus Es celebra per primera vegada a la parròquia la 
processó del Corpus, la qual ha estat instituïda amb 
llicència pel bisbe de Barcelona. (A.O. Ll. 1, fol. 47) 

372 1745/01/01 Processó del Corpus D'acord amb el desig expressat pel bisbe, la processó 
del Corpus passa per la plaça del Rei i pel veïnatge del 
convent de Santa Clara. (A.O. llibre 11) 

378 1748/01/01 Processó del Corpus Domènec Soler cobra 5 lliures i 8 diners per la 
confecció de 36 ventalls destinats a la processó del 
Corpus (A.O. rebuts) 

727 2015/02/01 Publicació de la Guia 
de l'Arxiu parroquial 

S'ha publicat a l'Analecta sacra tarraconensia la taula 
de classificació de l'Arxiu parroquial dels sants Just i 
Pastor que ha fet fra. Josep Torné O.Cist., 
col·laborador de l'arxiu 

52 1336/01/01 Quart Benefici de 
l'Esperança 

Francesc de Sant Climent funda el quart benefici sota 
l'advocació de Ntra. Sra. de l'Esperança. (A. Com. Ll. 5) 

320 1704/01/01 Rafael Casanova En Rafael Casanova i Comes, futur Conseller en Cap 
de la ciutat, comença a exercir quest any com a 
advocat de la Reverenda Comunitat de la Parròquia. 
(A.O. Rebuts) 

67 1365/01/01 Reclamació de Bernat 
Roca, mestre d'obres i 
escultor 

B. Roca, que treballa a la catedral de Barcelona, 
recorre a Pere el Cerimoniós perquè intercedeixi davant 
els administradors de l'obra de Sant Just per tal que li 
liquidin 10 lliures que se li deuen per la construcció del 
sagrari de l'altar major 

557 1868/06/05 Rector Mor Josep M. Nonell i Martí, primer rector en propietat. 
Havia obtingut el rectorat el 12 de setembre de 1857. 
Anteriorment, aquest càrrec tenia el títol de Vicari 
Perpetu. 

561 1869/03/01 Rector Macià Padró i Cornet pren possessió del càrrec de 
rector. Prosseguí, com el seu antecessor Josep M. 
Nonell, les obres de restauració del temple, al qual dotà 
de finestral i altars gòtics. (segueix al 562) 

607 1884/03/01 Rector Pren possessió de la rectoria Raimon Ferrer Turó, 
religiós de l'orde dels Carmelites Descalços. Durant el 
seu curt mandat feu obres importants a la rectoria, que 
costejà particularment. Morí el 12.2.1886 i el substituí, 
com a ecònom, Francesc d'A. Marsà. 

617 1886/02/12 Rector Mor el rector Raimon Ferrer Turó. El substitueix, com a 
ecònom, Francesc d'A. Marsà. 

618 1887/01/01 Rector Josep Sibina Santamaria pren possessió del rectorat, 
càrrec guanyat per oposició. Obtingué de la Santa Seu 
el privilegi que els sis beneficiats més antics de la 
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Comunitat puguin dur muceta vermella, doctoral, en els 
actes de culte. (Segueix 619) 

627 1894/02/16 Rector Mor l'antic rector Maties Padró i Cornet a la casa torre 
de Sant Gervasi de Cassoles. Havia assumit la rectoria 
el 1869, però el 1884 la permutà per la de la Parròquia 
del Carme, a la qual renuncià seguidament per retirar-
se de la vida parroquial. 

629 1896/11/22 Rector Mor el rector Josep Sibina Santamaria, el qual venia 
exercint el càrrec des del 1887. 

630 1897/06/08 Rector Pren possessió el rector Rossend Ribera i Dilla. Va 
morir el 2 d'abril de 1903. 

619 1887/01/01 Rector (continua el 
núm. 618) 

El rector Josep Sibina Santamaria introduí el Jubileu de 
la Porciúncula. (Data ?). Va morir el dia 22 de 
novembre de 1896. (Segueix al 619) 

620 1896/11/22 Rector (continua el 
núm. 619) 

Mor Josep Sibina Santamaria, rector des del 1887. 

562 1884/03/01 Rector (continuació del 
núm. 561) 

Macià Padró renuncia al rectorat per ocupar igual 
càrrec a la parròquia de Ntra. Sra. del Carme. Amb tal 
motiu donà uns encensers de plata i un tern de vellut 
negre. Morí a la seva casa-torre de Sant Gervasi el 
16.12.1894. 

733 2005/12/08 Rector Mn. Armand 
Puig Tàrrech 

En aquesta data Mn. Armand Puig i Tàrrech pren 
possessió del càrrec de rector de la Basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor. Presideix l'acte el vicari episcopal 
Mn. Joan Galtés. 

740 2013/11/26 Rector Mn. Armand 
Puig Tàrrech Ingres 
Acadèmia 

Mn. Armand Puig, rector de Sant Just ingresa a la Reial 
Acadèmia de Doctors. El discurs d'ingrés és sobre el 
sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia 
cristiana antiga, que contesta l’Acadèmic de Número 
Dr. Jaume Vallcorba. 

742 2005/12/08 Rector Mn. Gaietà de 
Casacuberta 

En aquesta data al prendre possessió del càrrec de 
rector de Sant Just Mn. Armand Puig deoxa de ser-ho 
Mn. Gaietà de Casacuberta i Franco, que continua 
essent rector de Santa Maria del Pi. 

544 1857/09/12 Rector Mn. Josep M. 
Novell 

Josep M. Novell és nomenat rector, prèvies oposicions. 
És el primer que ostenta en propietat aquest càrrec que 
abans era Vicari Perpetu i depenia de l'Ardiaca Major 
de la Seu. Morí el 5 de juny de 1868. 

741 2003/04/22 Rector Mn. Josep Ma. 
Vidal Defunció 

En aquesta data ha mort el rector Mn. Josep Ma. Vidal i 
Aunós que també era rector de Santa Maria del Pi. 

530 1837/01/01 Rectoria Edificació de la casa adossada a l'absis dita "rectoria" 
els balcons de la qual donen al c. d'Hèrcules. Així es 
tapa el passadís que comunicava aquest carrer amb el 
de Darrera de Sant Just. (Cornet i Mas, "Barcelona 
vella" Il·lustr. Cat. núm. 222, p. 383) 

443 1801/01/01 Rectors nous Per mort del Vicari Perpetu, Pere Costa, es fan càrrec 
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de la rectoria el beneficiat Josep Sayol i Josep Prelau. 
(A.V.P. Llibre notes II, p. 24) 

2 0801/01/01 Reedificació del temple Reedificació del temple per ordre de Lluís el Piadós, en 
commemoració d'haver foragitat els sarraïns de 
Barcelona (Crònica de Sant Pere de les Puel·les) (Data 
?) 

69 1388/01/01 Registre d'òbits La Comunitat comença a portar els llibres d'òbits (o de 
funerària) on s'anoten els actes derivats de defuncions: 
combregar, enterrament, funerals, etc. És una col·lecció 
molt completa que arriba fins a finals del segle XIX. 
(Col. Funerària. A. Com) 

73 1399/03/20 Relíquia de la Vera 
Creu 

El rei Martí l'Humà, feligrès de Sant Just, dóna una 
relíquia de la Vera Creu que havia obtingut del Papa 
Luna, Benet XIII (Pergamí desaparegut l'any 1936. 
Transcripció a A. O. Ll. Actes de 1610, vol. 10, p. 24 v) 

500 1824/04/01 Reliquiari Josep Cabot, torner, i Antoni Brull, daurador, 
confeccionen un reliquiari per a la Santa Espina. 
(Rebuts A.O. 1825) 

688 1884/11/16 Reliquiari Vera Creu EL rector comunica a la Junta d'Obra que una casa 
alemana li ha ofert varis models de reliquiari per a la 
Vera Creu. La Junta d'Obra diu que ho tindrà present 
per quan hi hagi disponibilitat econòmica ( Acta J.O. de 
16 novembre de 1884) 

110 1535/01/01 Reliquiari de la Creu 
dels albats 

Antoni Bertran, Mestre argenter, recompon el reliquiari 
de la Creu dels albats ( A.O.Ll. 2 foli 17) 

226 1638/02/01 Reliquiari de la Sta. 
Espina de Crist 

Jaume Garriga, argenter, cobra 12 lliures i 10 sous per 
"l'or, colors i argent viu és entrat en daurar lo reliquiari 
on està la Santa Espina de Crist. (A.O. Llib. 5, foli 86) 

125 1556/03/21 Reliquiari de la Vera 
Creu 

Perot Cortey, mestre argenter, renova i arranja el 
reliquiari de la Vera Creu i el reliquiari de sant Llorenç i 
uns canelobres (A.O. llibre 21 foli 31 i 51) 

563 1869/05/24 Reliquiari de Sant 
Antoni 

Data de l'autèntica, on s'acredita la veracitat de la 
relíquia de Sant Antoni: un tros de l'hàbit del sant. És 
col·locat en un reliquiari artístic. (Arxiu de l'altar) 

96 1518/01/01 Reliquiari de Sant 
Llorenç 

Pere Camps, argenter, construeix un reliquiari d'argent 
per a Sant Llorenç, màrtir. També en construeix un altre 
per a Sant Just i Sant Pastor. (A. O. Ll. 14) 

217 1634/10/01 Reliquiari de Sant 
Pacià 

Jaume Garriga, mestre argenter, construeix un reliquiari 
per a les relíquies de Sant Pacià destinat a préstec als 
malalts. (A.O. Llibre 5, foli ?) 

78 1410/01/01 Reliquiari d'or i plata 
amb relíquies de St. 
Just i St. Pastor. 

Dona Violant d'Aragó, esposa de Lluís II d'Anjou, dóna 
relíquies dels sants cedides pel capítol de la Santa 
Metropolitana Església de Narbona, les quals estan 
posades en un reliquiari d'or i plata (A. O. perg. Núm. 
30 i Ll. 33, fol. 33) 

724 1609/07/20 Reliquiaris dels Sant Conveni per pintar, platejar i daurar dos reliquiaris entre 
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Just i Pastor els obrers de Sant Just i el pintor Hubaldo Niverto. 
(Armari 4/5, arxivador 35). 

166 1608/10/11 Relíquies de Sant 
Pacià 

S'obre el procés per testimoniar l'autenticitat de les 
relíquies de Sant Pacià (A.O. llibre 10) 

725 1910/05/31 Rendes Comunitat - 
Desamortització 

Segons documentació d'aquesta data, les rendes de la 
Comunitat de preveres l'any 1906 va ser de 14.350 
ptes. La de 1907 va ser de 28.673 ptes. L'increment és 
a causa de la indemnització de l'estat per la 
desamortització. (Arx.118 Adm.de beneficiats). 

176 1610/07/18 Reparació de l'orgue Jeroni Castelló i Miquel Puig cobren 13 lliures per 
"adobar, trempar i netejar l'orgue, ja que està tot 
desmarxat". (A.O. llibre 3, foli 93) 

344 1721/11/28 Reparació de l'orgue Joan Boscà, mestre orguener, adoba les avaries 
sofertes per l'orgue en caure una bomba durant el 
setge de Barcelona, i hi incorpora nous registres. Ja hi 
havia treballat l'any 1715 i, després, el 1722 hi feu 
altres treballs. (A.O. Llibre 28, foli 128) 

426 1793/01/01 Reparació de l'orgue Josep Pujol, constructor d'orgues, fa una reparació a 
fons del de Sant Just. Hi posa flautes noves i reforma 
les manxes. (A. O. Ll. 9, foli 142). 

666 1581/10/24 Reparació del Crist del 
portal major 

Es paga al pintor Ramon Puig 2 lliures per adobar un 
Crist en creu del portal major. (A.O. llibre 1 foli 32) 

321 1705/10/01 Reparacions Antoni Reit, mestre de cases, cobra 4 lliures i 4 sous 
per "adobar la ruïna de les bombes". S'hi empraren 7 
jornals de fadrí i manobre. (A.O. Rebuts) 

495 1823/05/09 Requisa d'orfebreria 
(continua el núm. 
anterior) 

Són: 7 palmatòries, 4 calzes amb patena; 1 creu de peu 
daurat; 2 encensers i navetes; 3 sacres; 1 escut de 
l'andador; 2 reliquiaris; 1 làmina de l'Agnus, 2 bordons; 
1 cullereta de bateig; 3 salpassers i 6 ornaments de 
vara del pal·li. (A.V.P. ll, p. 30) 

496 1823/05/09 Requisa d'orfebreria 
(continua el núm. 
anterior) 

Totes les peces d'orfebreria requisades formaven part 
dels "adornos de la urna". (A.V.P. Llibre Notes II, p. 30) 

494 1823/04/16 Requisa d'orfebreria 
(segueix al 495) 

Al·legant l'amenaça d'una propera invasió i la manca de 
recursos per afrontar-la, el cap polític i el governador de 
la Diòcesi envien un ofici ordenant que sigui lliurat al 
Majordom de l'Ajuntament tota la plata i l'or. (A.V.P. 
Llibre Notes II, p. 30) 

736 2013/09/08 Restauració de la 
campana Egidia 

És la més antiga possiblement fosa per Jeroni Domingo 
l'any 1563 com que no té dades identificatives i no es 
coneix el nom, Mn. Armand Puig li ha posat el nom 
d'Egidia, en honor de sant' Egidio, patro de la 
Comunitat que resideix a la basílica.Pes 219 kg. 

738 2013/09/08 Restauració de la 
campana Justa 

Campana Justa, Paciana, Raimunda, Policàrpia, Eulàlia 
i Madrona. Característiques: 643 kg, 990 cm de 
diàmetre i 830 cm d’altura interior. Autor: Antoni Gibert, 
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any 1641. 
739 2013/09/08 Restauració de la 

campana Montserrada 
Campana Montserrada, Sant Just i Sant Pastor i Sant 
Pacià. Característiques: 814 kg, 1105 cm de diàmetre i 
920 cm d’altura interior. Autor: Jaume Pallés 
(Granollers), any 1778. ´´Es l'actual campana major. 

737 2013/09/08 Restauració de la 
campana Pastora 

Campana Pastora. Característiques:143 kg, 600 cm de 
diàmetre i 495 cm d’altura interior. Autor:Miquel 
Carmini, any 1616. Any del jou de fusta: 1852. 

392 1770/01/01 Restauració de l'orgue i 
la trona 

L'orgue és restaurat, daurat i jaspejat, així com la trona. 
Es considera que no s'hi havia fet una obra tan 
important com aquesta des que fou construït l'any 
1632. (A.O. Llibre d'Actes II, foli 112) 

367 1737/11/23 Restauració de peces 
d'orfebreria 

Jaume Sanpera, argenter, renova la imatge de la creu 
gran i adoba la Custòdia i 2 calzes. (A.O. rebuts) 

360 1733/01/01 Restauració de peces 
d'orfebreria (Data ?) 

Joan Matons, mestre argenter, restaura les peces d'or i 
plata següents: 2 bordons de plata; naveta, cullereta i 
cadena d'un encenser; la creu mitjana; 1 salpasser; 
ajusta reliquiari de plata dels St Just i Pastor, i renova 
peces d'encensers. (A.O. rebuts) 

735 2013/09/08 Restauració del 
campanar i les 
campanes 

L'empresa Campanas Quintana, S.A. de Palència ha 
portat les campanes restaurades. S'ha fet un acte a la 
plaça amb parlaments del Mn. Armand Puig, l'arquitecte 
Sr. Figuerola, l'arxiver Sr. Capdevila i representants de 
l'Ajuntament i del Bisbat. 

538 1852/01/01 Restes romanes Tot cercant les catacumbes es troba una conducció 
romana de quatre pams d'ample per set d'alçada, amb 
les parets i la volta de pedra treballada, que arriba fins 
al carrer de la Palma de Sant Just tocant al de Bellafila. 

289 1689/05/01 Retaule de Sant 
Policarp 

Miquel Grà, escultor, cobra 5 lliures per reparar les 
imatges i l'assentament del retaule de Sant Policarp. 
(A.O. Llibre 7) 

106 1531/11/26 Retaule de l'altar major Acord de la Junta General de Parroquians donant 
poders a la Junta d'Obra per pactar amb els mestres 
Damià Forment, Joan de Tours i Martí Díez les 
condicions per construir el retaule de l'altar major. 
(Document núm. 6 de l'A. O) 

107 1531/12/02 Retaule de l'altar major Damià Forment i la Junta d'Obra signen els capítols 
acordant la construcció del retaule de l'altar major pel 
preu de 1.300 lliures barcelonines. El projecte no es du 
a terme per desavinences entre els altres artistes 
ajudants. (Document núm. 6 de l'A. O) 

111 1535/01/01 Retaule de l'altar major Felip Puigmidó fa donació de 206 lliures, 3 sous i 14 
diners, moneda barcelonina, per a les obres del retaule 
de l'altar major, davant del notari Bonet Gilabert. (A.O. 
document 34) 

112 1535/01/01 Retaule de l'altar major Signatura d'un nou projecte de Retaule de l'altar major 
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amb els artistes Martín Díez de Liatzosolo i Joan de 
Tours. S'estipula un preu de 1.200 lliures barcelonines. 
(A.O. document núm. 6) (Data ?) 

113 1536/01/07 Retaule de l'altar major Primer pagament als artistes Martín Díez de Liatzosolo 
i Joan de Tours (de Torres) a compte de les 1.200 
lliures que ha de costar el retaule de l'altar major. (A.O. 
Ll. 20, ?) (Quantitat no coneguda) 

116 1542/08/04 Retaule de l'altar major Pagament de 22 lliures al mestre Martín Díez de 
Liatzosolo, a compte de la darrera paga per a la 
construcció del retaule de l'altar major. (A.O. Ll. 20, fol. 
77) 

142 1569/08/07 Retaule de l'altar Major Guillem Guiot, pintor, rep la part que li restava de 
cobrar fins a les 45 lliures convingudes, per pintar i 
daurar el sagrari del retaule. (A.O. Ll. 22, fol. 38 i 134) 

143 1570/12/24 Retaule de l'altar Major Guillem Guiot, pintor, cobra la resta del convingut en 
paga de pintar el trast alt del retaule, o sia la 
Transfiguració, el Crist i "altres crucifixos grisos". (A.O. 
Ll. 22, fol. 135) 

144 1571/04/28 Retaule de l'altar Major Capítols entre Ramon Puig, pintor, i els Obrers per la 
pintura de les sis taules que resten per acabar del 
retaule de l'altar Major, pel preu de 180 lliures 
barcelonines. (A.O. Ll. 22, fol. ?) 

146 1572/08/13 Retaule de l'altar Major Ramon Puig, pintor, cobra la totalitat del treball que ha 
realitzat en l'obra del retaule de l'altar Major. (A.O. Ll. 
22, fol. 131 / 132) 

652 1571/01/01 Retaule de l'altar Major Ramon Puig, pintor, pinta la imatge de Sant Pacià del 
retaule antic de l'altar major, actualment al museu del 
Seminari. 

130 1557/01/01 Retaule de Ntra. 
Senyora de les Virtuts 

El fuster Joan Cabeza construeix el retaule de fusta de 
Nostra Senyora de les Virtuts, després capella del 
baptisteri. (A.O. Ll. 21, fol. ?) 

450 1803/05/01 Retaule de Ntra. Sra. 
de les Virtuts 

És suprimit el retaule de Ntra. Sra. de les Virtuts de 
l'actual capella del Baptisteri. La imatge passa a l'altar 
de Sant Lluís, avui de Sant Antoni. El primer d'aquests 
altars es tanca i se'l destina a guardar el Monument. 
(A.O. Llibre 29, f. 49) 

104 1528/01/01 Retaule de Sant Fèlix Joan de Bruxeles, mestre entallador de retaules, 
confecciona el de Sant Fèlix, els quadres del qual són 
pintats per Pere Nunyes, tot segons encàrrec de Jaume 
Joan de Requesens. 

235 1642/01/20 Retaule de Sant 
Policarp 

Bartomeu Gassau, pintor, cobra 10 lliures i 12 sous per 
pintar un quadre de Sant Policarp destinat al retaule 
d'aquest sant. (A.O. Llibre 5, foli 119 i 120) 

236 1642/01/20 Retaule de Sant 
Policarp 

(Continuació) Valentí Gasó, fuster, i Pere Serra 
(escultor de les imatges) construïren el retaule de Sant 
Policarp. Aquest retaule es troba a l'actual capella de 
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Sant Pacià, abans dedicada a Sant Bartomeu i Sant 
Martí (A.O. Llibre 5, foli 126) 

348 1724/01/01 Retaule major (Data ?) Reconstrucció total del retaule major. Les 
obres duren fins l'any següent. Pere Costa, escultor, 
cobrarà 90 lliures "a compliment de desfer i tornar a 
assentar lo retaule major de l'església". (Segueix als 
núms. 349 i 350) (A.O. Rebuts) 

353 1725/04/09 Retaule Major Jeroni Planella cobra 77 lliures per 4.950 panys d'or 
esmerçats en el retaule major. Veure les notes 348, 
349 i 350. (A.O. Rebuts) 

350 1724/01/01 Retaule major 
(Continuació del núm. 
348 i 349) (Data ?) 

Josep Tarroja, daurador, cobra 31 lliures i 10 sous a 
compte de les 56 lliures convingudes per mans, aparell 
i colors de daurar el sagrari i grades. Jeroni Planella, el 
9.4.1725, cobra 77 lliures per 4.950 panys d'or aplicats 
al retaule. (A.O. Rebuts) 

349 1724/01/01 Retaule major 
(Continuació del 
número 348) 

(Data ?) Miquel Roca, pintor, pinta la balustrada de 
l'altar i els ferros del costat. Pau Rosell pinta les 
imatges de Sant Pere i Sant Pau. (Segueix núm. 350) 
(A.O. Rebuts) 

89 1498/02/10 Retaules del Sant 
Sepulcre i de Sant 
Esteve i Santa Oliva 

Nicolau de Credensa pinta dos retaules, un per a la 
capella del Sant Sepulcre i l'altre sota l'advocació de 
Sant Esteve, màrtir i Santa Oliva. Cobra 50 lliures de 
Barcelona per les dues feines. (A. H. P. B. Bartomeu 
Torrent, llig. 1 man. com. 1497-98) 

196 1620/01/01 Robatori d'una llàntia El 3 de gener de l'any següent s'encarrega al mestre 
estamper Llorenç Déu la impressió de cartells on 
s'anuncia l'excomunió del lladre que ha robat la llàntia 
de plata de la capella de Sant Pacià, si no la retorna. 
(A.O. Llibre 4, foli 3) 

307 1700/09/01 Rogatives Processó de rogatives per implorar la pluja ordenada 
pel bisbe, presidida pel Sant Crist de la parròquia, el 
qual és portat pel gremi de Daguers. Es visita el cos de 
Santa Madrona, a la Seu. (Llibre Notes Vic. Perp. p. 
126) 

386 1766/12/15 Rogatives Rogatives per implorar el cessament d'unes pluges 
excessives. El dia 28 del mateix mes se celebra un Te 
Deum en acció de gràcies per haver-se obtingut la 
gràcia sol·licitada. (A.V.P. Notes Consueta, p. 12 i 13) 

405 1780/04/25 Rogatives Processó per implorar la pluja. Passa per Dagueria i 
Freneria, davant de la Inquisició i entra a la catedral per 
la porta principal, cor i altar major, on s'acaben les 
lletanies. Visita a Sta. Eulàlia i St. Oleguer i retorn. 
(A.V.P. Notes consueta, p. 15) 

420 1790/07/08 Rogatives Rogatives pel feliç èxit de la causa de beatificació del 
venerable Josep Oriol, beneficiat del Pi i feligrès 
d'aquesta parròquia per estar domiciliat al carrer a la 
Dagueria. (A.V.P. notes de consueta, p. 18) 
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461 1804/09/26 Rogatives amb motiu 
de la pesta 

Rogatives perquè Déu s'apiadi dels germans de Màlaga 
i Alacant que pateixen el flagell de la pesta i altres 
malalties contagioses. (A.V.P. Llibre Notes Consueta, 
p. 31) 

422 1791/04/16 Rogatives per implorar 
la pluja 

Rogatives amb processó pels carrers de la parròquia 
per implorar la pluja. El 27 del mateix mes plogué 
convenientment i per tal motiu fou cantat un Tedeum a 
la catedral. (A.V.P. notes de consueta, p. 19) 

437 1798/09/03 Rogatives per implorar 
la pluja 

Processó de rogatives per implorar la pluja. Hi 
assisteixen la Germandat de la Gleva, devots del Sant 
Rosari i la Confraria dels Daguers, que porten el Sant 
Crist. La campana major tocà tota l'estona durant l'acte. 
(A.V.P. notes de consueta, p. 24) 

487 1820/06/15 Rogatives per la pesta Rogatives per la pesta de Mallorca. Es recapten 30 
lliures per socórrer els empestats. La Comunitat és 
obligada a fer torns de guàrdia al portal de Santa 
Madrona per tal d'impedir l'entrada de possibles 
empestats. (A.V.P. Llibre. notes consueta, p. 51) 

481 1815/04/12 Rogatives per la pluja Rogatives, amb processó fins a la Catedral, per tal 
d'implorar la pluja. (A.V.P. Notes Consueta, p. 48) 

673 1521/03/09 Rovellats, Joan 
construeix una esquella 

El mestre courer Joan Rovellats cobra 5 lliures a 
compte de les 10 lliures acordades per la construcció 
d'unes esquelles (A.O. llibre 12) 

692 1924/06/09 Sagnier Enric Sagnier i Villavechia va intervenir en les obres de 
Sant Just a la mort de l'anterior arquitecte August Font ( 
Llibre Actes de la Junta d'Obra ) 

64 1360/01/01 Sagrari de l'altar major Bernat Roca, escultor i mestre d'obres, construeix un 
sagrari destinat a l'altar major que li han encarregat els 
parroquians Pere Rovira, Jaume Vallseca, Berenguer 
Vives i Jaume Boscà. 

356 1725/10/01 Sagrari de l'Altar Major Antoni Viladomat, pintor, cobra 15 lliures i 8 sous per 
pintar un quadre dels Sagrari de l'Altar Major. (A.O. 
rebuts) 

182 1615/01/01 Sagrari nou Ubald Nibert, pintor, daura el sagrari nou i hi pinta la 
figura de l'Ascensió de Ntre. Senyor a la porta. (A.O. 
llibre 3, foli 199) 

134 1560/12/02 Sagristia Guillem de Cassadors i altres aporten 100 lliures per tal 
de complimentar el llegat fet per Joan Bosch en el seu 
testament. Els diners són destinats a adobar la 
sagristia. (A.O. Ll. 21, fol. 132) 

157 1586/05/05 Sagristia S'inicia una col·lecta per a construir la sagristia nova, 
de la qual ja se'n parlava l'any 1523. (A.O. Ll. 28, fol. 
125, i Ll. 12) 

240 1643/11/29 Sagristia Jaume Colomer, poater, construeix un pou a la 
sagristia. Bernat Campanyà, moler, lliura 275 pedres de 
fil per a la paret. Antoni Fàbregues, rajoler, serveix les 
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rajoles, la calç i el guix. Jeroni Gallart, mestre de cases, 
l'empedra. (A.O. llibre 5) 

409 1783/01/01 Sagristia Es restaura la Sagristia i s'hi construeixen calaixeres 
noves. (A.O. Lli. 28, p. 134 i rebuts 1784) Detallem… ( 

654 1783/01/01 Sagristia Antoni Domènec, mestre de cases, dirigeix la rstauració 
de la sagristia. S'hi construeixen armaris nous i 
calaixeres per als vestuaris litúrgics i els vasos sagrats. 
(Ll. Notes 1775, p- 11) 

613 1884/06/16 Sala de reunions i Arxiu És inaugurada la sala de reunions i arxiu de la Junta 
d'Obra en el petit edifici situat a l'esquerra del pòrtic 
principal, al qual s'accedeix per l'escala del campanar. 

306 1700/03/09 Sant Pacià Els Consellers de la Ciutat assisteixen a l'ofici a llaor de 
Sant Pacià. (Llibre Notes Vic. Perpètua. p. 126) 

689 1896/03/09 Sant Pacià patró En els rebuts d'aquest any Sant Pacià diu que és patró 
de l'Obra d Sant Just. (Rebuts de 1896). 

414 1786/01/01 Sant Rosari Es restaura la devoció del Sant Rosari sota l'advocació 
de la Verge de Montserrat (A.V.P. llibre notes, p. 24) 

493 1823/01/12 Sant Trisagi S'inicia la devoció del Sant Trisagi que es practicava a 
la parròquia de Sant Jaume, per haver-se traslladat 
aquesta a la de Santa Mònica. (A.V.P. Llibre Notes II, p. 
29) 

476 1814/10/01 Santa Missió Es predica una Santa Missió per tal de corregir la 
degeneració dels costums, com a conseqüència dels 
calamitosos anys de guerra contra els francesos. 
(A.V.P. Llibre Notes Consueta, p. 48) 

45 1297/01/01 Segon Benefici de 
l'Esperança 

Fundació del segon benefici sota l'advocació de Ntra. 
Sra. de l'Esperança pels testamentaris de Jaume Arlet. 
(A. Com. Ll. 5 - Prov. 44) 

158 1587/03/07 Sepulcre de la Mare de 
Déu 

Benet Taxonera, fuster, destina davant notari la venda 
dels seus bens i interessos a la construcció del 
sepulcre de la Mare de Déu. Igual la seva esposa, que 
mor dos anys més tard. Actualment és l'altar de Sant 
Josep. (A.O. Ll. 33 i perg. 1 i 3) 

271 1663/08/01 Sepulcre de la Mare de 
Déu 

Pau Boxó, mestre de cases, cobra 16 lliures i 12 sous 
en paga de fabricar el sepulcre de la Mare de Déu a 
l'avui capella de Sant Josep. La Verge i els apòstols del 
Sepulcre són pintats pel mestre Antoni Gaudin. (A.O. 
Llibre 5, p. 16) 

451 1803/05/01 Sepulcre de N. S. 
Jesucrist 

El Sepulcre de N. S. Jesucrist, amb la seva imatge, és 
traslladat des de la capella on era venerat (última a mà 
dreta mirant des de la porta principal) a la capella 
actual de Sant Fèlix. (A.O. Llib. 29, fol. 49) 

153 1582/01/01 Sepulcre dels Daguers Es neteja la sepultura de la Confraria dels Daguers 
situada a l'altar de Nostra Senyora de l'Esperança. 
(A.O. Ll. 30, fol. ?) 

700 1413/08/18 Sepulcre episcopal Quan estaven tirant a terra un mur a la porta principal 
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Sant Pacià ? van trobar un sepulcre amb restes. S'ha pensat si eren 
les restes de sant Pacià que va trobar el bisbe Dimas 
Loris. Es va fer un acta notarial. (Duran i Sanpere 
Diario Barcelona 21.2.1971) 

376 1747/04/16 Sepultura Manuel Pujó, mestre de cases, construeix la sepultura 
de Jaume Bruguera, sastre. (A.O. rebuts) 

452 1803/01/01 Sepultura del comte de 
Santa Coloma (segueix 
al 453) 

Enterrament del cor de Joan de Queralt, comte de 
Santa Coloma. La sepultura està instal·lada als graons 
de l'església de la Mercè, on el comte acostumava de 
pregar en vida. (A.V.P. Llibre Notes consueta, p. 29-30) 

453 1803/01/01 Sepultura del comte de 
Santa Coloma (segueix 
del núm. 453) 

La comunitat assiteix a l'enterrament del cor del comte 
pel dret que té de fer aquesta sepultura en ésser el dit 
Queralt parroquià de Sant Just. (A.V.P. Llibre Notes 
consueta, p. 29-30) 

108 1532/09/04 Sepultura dels 
Requesens 

Testament de Jaume Joan de Requesens, fill del noble 
Berenguer Joan de Requesens, el qual elegeix la 
sepultura de l'altar de Sant Fèlix atorgada pels 
Magnífics Consellers i Obrers de la Parròquia. (A. O. 
llibre Major, p. 89) 

102 1525/11/29 Sepultura dels 
Requesens i retaule de 
Sant Fèlix 

Els consellers de la Ciutat aproven la fàbrica d'un 
retaule i la sepultura de Jaume Joan de Requesens a la 
capella de Sant Fèlix, i per al jurament dels testimonis 
dels testaments sagramentals davant l'altar, segons 
costum. (Rub. Bruniquer, v. II, p. 152) 

346 1723/03/01 Sepultura dels vicaris 
perpetus i beneficiats 

Gaspar Palas, mestre paleta, construeix una sepultura 
al centre de l'església destinada als vicaris perpetus i 
beneficiats de la Rvda. Comunitat. (A.O. llibre 8, i A.C. 
llibre Determinacions p. 182) 

347 1723/03/01 Sepultura dels vicaris 
perpetus i beneficiats 

En construir la sepultura dels vicaris perpetus es troba 
un passadís en direcció a la capella de Sant Pacià, 
amb volta i paviment de tessel·les blanques i blaves, de 
tipus romà. Creuen que són catacumbes. Excavacions 
posteriors ho desmenteixen. 

744 1723/07/17 Sepultura dels vicaris 
perpetus i beneficiats 

La Comunitat acorda la construcció de la sepultura dels 
beneficiats perquè on eren enterrats ja no s'hi podia 
enterrar més. (Llibre Determinacions Comunitat 1703-
1741 Prov. 43 p. 182 v.). 

366 1737/09/07 Sepultures Simon Burgues, mestre paleta, construeix la totalitat de 
les sepultures existents al subsòl de l'interior del 
temple. (A.O. Doc. 83) 

155 1583/04/30 Sermó de les 
"majordomes" 

Anna de "Recasens" Campllonch i de Montaner llega 
25 lliures anuals per a un sermó a fer cada diumenge, 
de 7 a 8 del matí, popularment anomenat "sermó de les 
majordomes". (A.O. Ll. 28, fol. 44) 

594 1879/01/01 Subscripció pro 
damnificats 

Per ordre del bisbe s'obre una subscripció entre els 
parroquians a favor dels damnificats per les 
inundacions d'Almeria, Alacant i Múrcia, en les quals 
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moriren més de tres mil persones. (A.O. Llibre Notes 
Consueta, p. 85) 

300 1698/06/15 Sufragis pels difunts i 
per la pau entre els 
prínceps 

Els Consellers de la Ciutat ordenen la celebració de 50 
misses en sufragi dels difunts i per la pau entre els 
Prínceps cristians. La Comunitat de preveres de Sant 
Just es trasllada a la Seu per tal de complir l'ordenat. 
(A. Vic. Perp. Notes núm. 1, p.116) 

278 1678/01/01 Tabernacle 
processional 

L'escultor Joan Grà cobra 120 lliures per la construcció 
d'un tabernacle destinat a sostenir la custòdia durant la 
processó. (A.O. Llibre 28, foli 127 i Llibre 6, f. 175) 

676 1705/12/01 Tabernacle sant Pacià Per compondre el tabernacle de sant Pacià per anar a 
la processò general del rei Carles III (Arxiduc d'Austria) 
(Rebuts Comunitat 1700-1728 Armari 6-4) 

203 1625/01/01 Tàlem Es paguen 86 lliures i 14 sous per la confecció d'un 
tàlem nou. (A.O. Llibre 4, foli 61) 

290 1690/01/01 Tàlem Es confecciona un nou tàlem processional. (A.O. Llibre 
7, foli 96/7) 

419 1789/02/13 Te Deum pel nou rei La reverenda Comunitat assisteix al Te Deum solemne 
que té lloc a la Catedral en virtut de la proclamació, el 
dia abans, del nou rei d'Espanya, Carles IV. (A.V.P. Ll. 
notes 2, p. 22) 

49 1315/01/01 Tercer Benefici de 
l'Esperança 

Bernat Riquer funda al tercer Benefici sota l'advocació 
de Ntra. Sra. de l'Esperança. (A.Com. Ll. 5 - Prov. 44) 

30 1161/01/09 Testament d'Arnau Mir Jurament sobre l'altar de Sant Fèlix del testament del 
canonge de Barcelona Arnau Mir. Fou ordenat el 29 de 
desembre i el testador morí el mateix mes. (A. Cat. Ll. 
Antiquitatum, núm. 187) 

27 1143/11/06 Testament d'Arnau, 
bisbe 

Testament Sagramental d'Arnau, bisbe de Barcelona, 
sobre l'altar de Sant Fèlix. Fou ordenat el 18 de 
desembre de 1142. El bisbe va morir tot anant des de 
Jerusalem a Roma (Ll. 1 Antiquitatum, núm. 642) 

9 1011/01/01 Testament davant 
l'altar de Sant Feliu 

Un sacerdot anomenat Vilara, abans d'emprendre el 
viatge al sepulcre de Sant Jaume, fa testament jurat 
davant l'altar de Sant Feliu (J. Sanabre. Barc. Div. Hist. 
Vol. VIII, p. 87) 

34 1188/08/07 Testament de 
Berenguer, levita de 
Sant Just 

Llegat fet per Berenguer per a ornaments. El testament 
fou jurat davant l'altar de Sant Fèlix a l'església de Sant 
Just i Sant Pastor, dins dels murs de la ciutat de 
Barcelona, a 8 de novembre de 1188 (Arx. Seu, capsa 
6, núm 48 (c) diversos 

10 1054/10/11 Testament de Bernat 
Gelnús 

Bernat Gelnús fa testament jurat sobre l'altar de Sant 
Pastor, situat a l'església de Sant Just, dins els murs de 
la ciutat (Arx. Cat. Divers. C. Capsa 4, núm 185 © 

19 1113/05/08 Testament de Bernat 
Guillem 

Testament Sagramental de Bernat Guillem, el qual jura 
damunt l'altar de Sant Fèlix (Ll. Antiquitatum, núm. III, 
fol.141, d. 367) 
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20 1114/08/23 Testament de Grau Testament Sagramental de Grau, el qual l'ordenà per 
trobar-se mal ferit (Ll. Antiquitatum, núm. III, fol.34, d. 
95) 

25 1119/01/09 Testament de Guillem 
Sendret 

Testament Sagramental de Guillem Sendret. L'ordenà a 
17 de novembre de 1118 i morí la nit del mateix dia (Ll. 
Antiquitatum, núm. III, fol.102, d. 269) 

31 1174/10/24 Testament de la reina 
Peronella 

Jurament sobre l'altar de Sant Fèlix del testament de la 
reina Peronella, esposa de Ramon Berenguer IV, la 
qual havia mort el 13 d'octubre (A.C.A. escriptura 137, 
tom I i tom II, pàg. 211 i 212 de "Los condes de 
Barcelona vindicados" d'A. de Bofarull) 

24 1117/11/15 Testament de Mir 
Gelabert 

Testament Sagramental de Mir Gelabert. (Llibre 
Antiquitatum, núm. IV, fol.31, d. 93) 

18 1094/12/02 Testament de Ramon 
Mir 

Testament Sagramental de Ramon Mir, el qual jura 
sobre l'altar de Sant Just i Pastor (Sant Feliu ?), qual 
església és situada dins els murs de la ciutat (Ll. 
Antiquit. IV, fol. 21, d. 65) 

21 1115/08/12 Testament de Ramon 
Pere 

Testament Sagramental de Ramon Pere, jurat per Pere 
Gocelm i Ramon Ponç en presència del jutge, sobre 
l'altar de Sant Félix (Ll. Antiquitatum, núm. I, fol. 65, 
doc. 138) 

22 1117/02/12 Testament de Vivà 
Artal 

Testament Sagramental de Vivà Artal, sacerdot, el qual 
l'odenà trobant-se malalt (Ll. Antiquitatum, núm. I, 
fol.162, d. 428) 

23 1117/10/01 Testament d'Ermesinda Testament Sagramental d'Ermesinda, jurat damunt 
l'altar de Sant Félix (Ll. Antiquitatum, núm. III, fol.143, d. 
374) 

26 1123/03/08 Testament d'Oliba 
Guillem 

Testament Sagramental d'Oliba Guillem, el qual l'havia 
ordenat el 5 de maig de 1120 pel desig d'anar-se'n amb 
l'exèrcit de Déu (Ll. Antiquitatum, núm. II, fol.175, d. 
512) 

53 1336/06/11 Testament i donació Guillem de Sola, advocat, parroquià de Sant Just, vol 
ser enterrat al cementiri parroquial si mor a Catalunya, i 
a més llega 10 sous. Si no hi fos enterrat, en llega 40 
per a ornaments de l'altar de Sta. Maria (Arx. Cat. P. E. 
Arm. 9 núm. 203) 

15 1082/01/01 Testament 
Sagramental 

Testament Sagramental de Berenguer Sendret, jurat 
sobre l'altar de Sant Fèlix. És el primer del qual se'n té 
constància documental. (A.Cat. Ll. IV Antiquitatum, fol. 
117, doc. 302) 

41 1283/01/11 Testament sagramental Pere II d'Aragó confirma el privilegi de Testament 
Sagramental a l'altar de Sant Fèlix en el 
"Recognoverum proceres", cap 48. 

407 1781/04/25 Testament sagramental Té lloc un testament sagramental davant l'altar de Sant 
Fèlix. (Llibre Notes 2, Prov. 54) 

635 1284/01/01 Testament Pere II de Catalunya-Aragó promulga el famós decret 
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Sagramental "Recognoverunt proceres" el qual confirma antics 
costums i privilegis com el Testament Sagramental. 
Estigué vigent a l'altar de Sant Félix fins al 1994. 

699 1283/01/11 Testament sagramental 
a l'altar de Sant Feliu. 
Recogno-verunt 
proceres. 

Si un ciutadà de Barcelona, en morir, expressa la seva 
última voluntad davant dos testimonis i aquests, abans 
de sis mesos, ho juren sobre l'altar de Sant Feliu de 
SSJP, un notari en pot aixecar acta vàlidament (Const. 
de Catalunya, volúm II, f. 44). 

726 1991/12/30 Testament sagramental 
derogació. 

Per llei 40/1991 de 30 de desembre, el Parlament de 
Catalunya ha suprimit el testament sagramental per 
considerar-lo obsolet. (Armari 7/3, Arxiu 43). 

743 1939/12/09 Trasllat arxiu des del 
monestir de Pedralbes 

En aquesta data es va fer el trasllat de l'arxiu de Sant 
Just des del Monestir de Pedralbes on havia estat 
guardat durant la guerra civil fins la Parròquia. (Arxiu 
documents. Document núm. 617). 

303 1699/04/29 Trasllat capella de la 
Verge de les Neus 

(Contiua la nota 302) La Verge de les Neus ha de ser 
traslladada a l'altar de Sant Gabriel i aquest a la capella 
de la Verge de les Virtuts. (Arx. Vic. Perp. Ll. Notes, p. 
126) 

128 1557/07/18 Trasllat de tres imatges Pagament de tres sous als bastaixos pel transport de 
les imatges de Nostra Dona (Verge de Montserrat ?), 
Sant Bernat i Sant Iu, des de la casa del pintor Pere 
Serafí fins a l'església parroquial. (A.O. Ll. 21, fol. 46) 

334 1714/02/25 Trasllat del Cor La Junta d'Obra acorda treure el Cor del mig del temple 
davant de l'Altar Major, i traslladar-lo a la part alta de la 
nau. Pere Carbonell, mestre fuster, s'encarrega de 
l'obra. (A.O. llibre 8) 

314 1701/11/13 Trasllat relíquies Sant 
Oleguer 

El rector representa la parròquia en la processó pel 
trasllat de les relíquies de Sant Oleguer. (Arxiu Vic. P. 
Notes, p. 127) 

124 1556/01/01 Trona El mestre fuster Francesc Bofill construeix una trona de 
fusta i guix, amb nombroses figures treballades. (Data 
?) 

402 1778/03/30 Trona Josep Argués, fuster, cobra 50 lliures barcelonines per 
la construcció d'una trona o ambó. (A.O. rebuts) 

661 1587/07/31 Venda de cases Sever Salvà, donzell, ven a la ciutat unes cases de 
darrera de Sant Just "en lo carrer que va de la casa de 
la iutat a la font de Sant Just, que foren de Perot Çalba, 
son pare. Preu 300 lliures". 

340 1717/08/29 Venda de joies Davant les calamitats dels temps, els Obrers de la 
parròquia es veuen obligats a vendre objectes de plata, 
un enfilall de perles i alguns esmalts. En perceben 148 
lliures, 3 sous i 7 diners. (A.O. llibre 8, foli 20) 

657 1533/05/28 Vera Creu d'argent La senyora Lluïsa Sunyer, vídua, dóna una Vera Creu 
de plata daurada, amb el Lignum Crucis corresponent. 
(Llibre de notes núm. 28 del 1685, foli 115) 
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565 1870/01/01 Verge de les Neus Trasllat de la imatge de la Verge de les Neus des del 
seu altar -avui del Cor de Maria a l'espai d'avant-
capella del Santíssim, entrant a la dreta, on ja hi havia 
estat fins l'any 1699 que fou canviada de lloc per obres. 

731 2003/04/15 Vetlla de pregària de la 
Comunitat de Sant' 
Egidio pels màrtirs. 

Cada Dimarts Sant, la Comunitat de Sant' Egidio 
celebra una vetlla de pregària en record de tots els qui 
en els darrers anys han donant la seva vida per 
l'Evangeli 

170 1609/08/22 Vicari Perpetu A petició dels parroquians i la Junta d'Obra, el bisbe 
Rafael de Rovirola erigeix Vicari Perpetu Joan Pau 
Gual. La rectoria deixa de dependre de l'Ardiaca Major 
de la Seu. (A.O. ll. 4, p. 2 i Notes de la Vicaria p. 123, 
Prov. 55) 

171 1609/08/22 Vicari Perpetu Tot i deixar de dependre de l'Ardiaca Major de la Seu, 
la rectoria manté el compromís de passar-li una pensió 
anual de 60 lliures. (A.O. ll. 4, p. 2 i Notes de la Vicaria 
p. 123, Prov. 55) 

173 1610/03/08 Vicari Perpetu Joan Pau Gual és nomenat primer Vicari Perpetu pel 
bisbe de Barcelona, Rafael de Rovirola, amb la 
confirmació del papa Pau V. (A.P. llibre 3. Matrimonis, 
p. 1) Exercí el càrrec fins l'any 1617. 

193 1618/03/12 Vicari Perpetu Pere Graner pren possessió del càrrec de Vicari 
Perpetu que exercí fins a l'any 1624. 

201 1624/08/12 Vicari Perpetu El Dr. Andreu Isalguer pren possessió de la Vicaria 
Perpètua que exercirà fins a l'any 1629. 

211 1629/11/10 Vicari Perpetu Gerard (o Garau) Roig pren possessió de la Vicaria 
Perpètua, càrrec que ocuparà fins l'any 1635. 

218 1635/01/25 Vicari Perpetu Rafael Ràfols pren possessió del càrrec de Vicari 
Perpetu. Morí deu anys més tard, el 28 de gener de 
1645. 

244 1645/01/21 Vicari Perpetu Mor Rafael Ràfols, Vicari Perpetu. Exercia des del 1635 
248 1645/06/15 Vicari Perpetu Francesc Farrer pren possessió del càrrec de Vicari 

Perpetu. Signarà la darrera partida de baptisme el dia 
26 de gener de 1651. 

260 1652/03/17 Vicari Perpetu Josep Sala pren possessió de la Vicaria Perpètua. 
Acabà l'any 1654. 

262 1654/02/06 Vicari Perpetu Pere Joan Alsina pren possessió de la Vicaria 
Perpètua. La darrera partida de baptisme signada per 
ell és del 1 de març de 1684. 

282 1684/12/02 Vicari Perpetu El Doctor Ignasi Crosi pren possessió de la Vicaria 
Perpètua, càrrec que ostentarà fins a les acaballes del 
setembre de 1693. 

295 1693/10/03 Vicari Perpetu El Dr. Ramon Rossell pren possessió de la Vicaria 
Perpètua. Finirà el càrrec l'any 1706) 

322 1706/02/02 Vicari Perpetu Emmanuel Almirall pren possessió de la Vicaria 
Perpètua. Va renunciar lliure i espontàniament el càrrec 
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el 4.10.1747. Venia ocupant el benefici de Sant Fèlix 
des del 30 de juny de 1700. (A.C. Ll. Deliberacions. p. 
327) 

355 1725/08/23 Vicari Perpetu E, Reverend Francesc Glòria pren possessió de la 
Vicaria Perpètua. (A.C. llibre Deliberacions. p. 196) 

363 1736/11/21 Vicari Perpetu Crònica documentada de Francesc Glòria i Bosch 
sobre la "Preeminència, Jurisdicció i Superioritat" que 
té el Vicari Perpetu sobre la parròquia. Aquest 
document es conserva a la Biblioteca Universitària de 
Barcelona, manuscrit núm. 851. 

374 1745/05/22 Vicari Perpetu Salvador Nadal ocupa la Vicaria Perpètua fins a la seva 
mort, esdevinguda al 22 d'octubre de 1778. 

403 1778/10/22 Vicari Perpetu Mor Salvador Nadal, Vicari Perpetu, el qual ocupava el 
càrrec des del 1745. (A.V.P. Notes, foli 14) 

406 1780/09/27 Vicari Perpetu Pere Costa, antic rector de la parròquia de Begues, 
pren possessió de la vicaria perpètua. En morir, el 20 
d'abril de 1801, llegà a l'Obra tots els ornaments de 
celebrar la missa. (A.V.P. Notes consueta, p. 15) 

444 1801/10/31 Vicari Perpetu Gaspar Fuster, rector que fou d'Esplugues, pren 
possessió de la Vicaria Perpetua El 7.2. 1814 és 
expatriat per ordre del Govern i el Vicari General 
nomena suplent Bonaventura Garriga. (A.C. Llibre 
Deliberacions, p. 214 i Llibre notes p. 25 i 27) 

479 1815/01/01 Vicari Perpetu El Dr. Joan Baptista Puig i Roses, rector que fou de la 
Roca, pren possessió del càrrec de Vicari Perpetu. 

502 1824/11/22 Vicari Perpetu Antoni Gomis i Prat és nomenat Vicari Perpetu, càrrec 
que ja havia ocupat el 1819, procedent de Capellades, 
on exercia el càrrec de rector. Després de diverses 
absències, l'any 1845 comença a signar com a Rector. 

541 1853/06/13 Vicari Perpetu Mor don Antoni Gomis, el darrer Vicari Perpetu, que 
l'any 1845 havia canviat el nom d'aquest càrrec pel de 
Rector. 

445 1801/10/30 Vicari Perpetu 
(continua el núm. 444) 

L'11.2.1814, Gaspar Fuster torna a signar els llibres de 
baptisme. Poc després renuncia al càrrec per ocupar el 
de rector del Pi. (A.C. Ll. Deliberacions, p. 214 i Llibre 
notes p. 25 i 27) 

274 1672/01/01 Vidriera Es construeix una vidriera sobre la capella de la Verge 
de les Neus, avui avant-capella del Santíssim. (A.O. 
Llibre 28, foli 126) 

566 1871/07/01 Vidriera central de 
l'absis 

Ramon Amigó, vidrier, restaura la vidriera central de 
l'absis sota la direcció de Tomàs Padró. (Diari de 
Barcelona, 21.6.1871, p. 7756) 

687 1884/03/30 Vidriera nàrtex Es repara la vidriera del nàrtex que havia construït el 
Sr. Amigó 

370 1744/01/01 Vidrieres A càrrec dels parroquians, Francesc Saladrigas, pintor 
de vidrieres, en pinta una de nova per al cor sobre el 
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portal major que té 16 pams i quart d'alçada i 6 pams 
d'amplada, total 97,5 pams quadrats. (A.O. rebuts i 
Llibre 11, p. 57) 

371 1744/01/01 Vidrieres (continuació 
del núm. 370) 

Al cor sobre el portal major també s'hi ha construït un 
reixat de "fil de llautó doble teixit espès". (A.O. rebuts i 
Llibre 11, p. 57) 

634 1522/01/01 Vidrieres del cap de 
l'església 

Concòrdia, en poder del notari Pere Martí, entre els 
Obrers i la Comunitat i Jaume Fontanet, pintor de 
vidrieres, per a la construcció de les vidrieres del cap 
de l'església, per la quantitat de 60 lliures cadascuna. 
(A.O. llibre 12 fol. 18) 

670 1665/02/25 Vilana Perlas Ramon 
(pare) 

Consta que actua de notari públic en aquesta data en 
un reconeixement per la venda d'unes cases (A.O. 
rebuts 1670) 

181 1614/01/01 Viril Salvador Verdera, cobra un a compte de 22 lliures pel 
subministrament de plata i or, i per la fabricació d'un 
viril destinat al Santíssim Sagrament. (A.O. llibre 3 i 
llibre 28, foli 125) 

612 1884/06/12 Visita de la Reina Maria 
Cristina 

La Reina Maria Cristina assiteix a l'ofici solemne, visita 
l'altar de sant Pacià, prega davant la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat i després puja al cambril a besar 
la Verge. (A.O. llibre 29) 

505 1828/04/03 Visita del rei Ferran VII El Rei Ferran VII visita el Monument, acompanyat de la 
seva esposa Maria Josepa Amàlia i de les més altes 
autoritats. (A.V.P. Llibre notes II, p 31) 

191 1617/10/13 Visita pastoral El bisbe Lluís Sans realitza una visita pastoral que 
després continua el visitador Rvd. Dionís Montserrat. 
La visita es dóna per acabada el 15 de maig de 1619. 
(Llibre de Visites Pastorals 1617-1633) 

216 1633/12/15 Visita pastoral Dionís Montserrat, oficial visitador, per comissió del 
Capítol Catedralici per haver-hi seu episcopal vacant, fa 
visita pastoral i estableix ordinacions. Actua com a 
Notari Joan Raimond Rafeques. (Llibre de Visites Past. 
1617-1633, p. 109) 

368 1742/01/01 Visita Pastoral En ocasió de la visita Pastoral s'ajusten algunes 
constitucions de les visites corresponents als anys 
1619 i 1683. (Llibre visites pastorals, p. 118) 

560 1869/04/15 Visita Pastoral Visita Pastoral, la primera des de fa cent anys. El bisbe 
no hi passava perquè, abans del Concili Vaticà I, la 
parròquia depenia de l'Ariaca de la Seu i era aquest qui 
tenia la cura d'ànimes de la feligresia (Diari de 
Barcelona, 15.4.69, p. 3.682) 

590 1879/01/04 Visita Pastoral El bisbe Urquinaona efectua la Visita Pastoral de la 
parròquia. (A.V.P. Notes consueta, p. 84) 

47 1303/08/18 Visita pastoral del bisbe A 15 de les kalendes de setembre. Visita pastoral del 
bisbe de Barcelona Ponç de Gualba en la qual va 
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predicar i administrà el sagrament de la Confirmació. 
(A. D. B. Vol. 1 B. Vis. past. fol. 39 v.) 

326 1707/01/01 Visita reial Divendres Sant. El rei Carles III (fill de Leopold I), entre 
les 7 i 8 del matí visita el Monument i fa ofrena d'una 
doble. (Arx. Vic. Perp. Ll. notes, núm. 2, p. 2) 

331 1708/04/06 Visita reial El rei Carles III (fill de Leopold I) visita el Monument i hi 
fa ofrena d'1 doble. 

535 1844/06/12 Visita reial La reina Maria Cristina assisteix a un ofici solemne 
ocupant el tron que se li construí al presbiteri. Acabat 
l'acte visita la capella de Sant Pacià i la de la Verge de 
Montserrat, a la qual besa. (A.O. llibre 29) 

281 1684/06/02 Vitrall Francesc Saladrigas, pintor de vidrieres, construeix un 
vitrall damunt del portal major. Amida 13 pams per 6, i 
s'hi pinten els escuts de Sant Just i Sant Pastor. (A.O. 
rebuts) 

98 1522/01/01 Vitralls de l'absis Jaume Fontanet, mestre pintor de vidrieres, pinta els 
vitralls de l'absis. En el central hi figuren Sant Jeroni i 
Sant Agustí i els escuts d'armes dels Desplà. (Cat. 
Mon. Esp. Cdad. Barna. P. 156 - 157) 

 


