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Entrevista realitzada a Mn. Josep M. Martí Bonet, escriptor i autor del llibre "Los
120 obispos de la diócesis de Barcelona"
19 febrer, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

L’any 2006, Mn. Josep M. Martí Bonet va publicar un volum dedicat a la vida i la història
diocesanes dels bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, en el qual va
aportar un petit estudi de tots els bisbes de l’antiga diòcesi de Barcelona. Ara, a Los 120
obispos de la diócesis de Barcelona (Ed. Bubok), presenta els bisbes per separat, a més
d’oferir un interessant quadre esquemàtic cronològic de tots els bisbes que han exercit el seu
ministeri a Catalunya, des del segle III ﬁns l’any 2019.
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Què aporta en el llibre?
No és casual que, sempre que ensenyem la catedral de Barcelona, diem que catedral ve de
càtedra, ja què des d’ella el bisbe exposa i ofereix als ﬁdels de la diòcesi l’Evangeli i la
doctrina cristiana. La seva predicació cal que sigui la dels apòstols, com la d’aquests fou la de
Jesucrist. Òbviament, per als cristians, la successió apostòlica i episcopal és molt important;
per això és interessant esbrinar la successió dels nostres bisbes. Aquest és l’objecte del
nostre estudi sobre l’episcopologi dels 120 bisbes de Barcelona -des de Pretextat (any 347)
ﬁns el cardenal Omella (any 2020).

Contextualitza cadascun dels bisbes?
La ﬁgura del bisbe no es pot estudiar sola. És essencial tenir sempre present dos conceptes i
realitats: la col·legialitat-sinodalitat i el ministeri petri, i el col·legi apostòlic-episcopal vinculat
i presidit pel Papa.

També presenta la llista de tots els bisbes catalans…
Sí, des de sant Fruitós (259) ﬁns al Dr. Joan Planellas (2019). I l‘elenc de papes -des de sant
Dionís (259) a Francesc (2020). El llibre pretén fer veure millor aspectes històrics de la
col·legialitat i de la sinodalitat, que abraça no sols la clerecia sinó el mateix laïcat.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají y Martín per al Full Dominical del 23 de febrer
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