
1 
 

1. La constitució del Museu de Lleida 
 
El 6 de març de 1988, es signà el primer document institucional de creació del consorci 
del Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà entre el departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, el bisbat de 
Lleida i el Consell Comarcal del Segrià.  
La promulgació de la llei 17/1990 de 2 de novembre, de museus, per la Generalitat de 
Catalunya paralitzà el projecte, i obligà a redefinir funcions per adaptar-se a la nova 
llei.  
L’1 d’agost de 1997 es va signar el nou conveni de constitució del Museu de Lleida. 
 
2. Segregació de les parròquies lleidatanes en favor del bisbat de 
Barbastre-Montsó 
 
L’any 1995 s’endegà la segregació del Bisbat de Lleida que va comportar que les 
parròquies d’aquest bisbat ubicades a la zona aragonesa s’integressin al bisbat de 
Barbastre-Montsó. Aquest procés de segregació culminà el 1998. 
El nunci per a Espanya, Lajos Kada, redactà un decret, de 29 de juny de 1998,  on 
s’especificava  que el patrimoni artístic de les parròquies desmembrades està a Lleida a 
títol de dipòsit i no de propietat, mentre la diòcesi de Lleida no provés el contrari en 
cada cas. 
 
3. La col·lecció diocesana està inclosa al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català 
 
Per resolució de 14 de novembre de 1997, es va incoar l’expedient d’inclusió en el 
catàleg del Patrimoni Cultural Català a favor de la col·lecció del Museu Diocesà de 
Lleida, que va ser aprovat i publicat el 20 de maig de 1999: inclusió de la col·lecció de 
1810 objectes del Museu Diocesà de Lleida al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.  
En virtut d’aquesta resolució, li és d’aplicació el que preveu l’article 45.1 de la llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català que diu el següent:  
“Les col·leccions declarades d’interès nacional o catalogades, que només essent considerades com una 
unitat reuneixen els valors propis d’aquests béns no poden ser disgregades pels seus propietaris, titulars 
d’altres drets reals i posseïdors sense autorització del Departament de Cultura.” 
 
4. L’acció judicial del bisbat de Lleida 
 
El 7 d’agost de 1998 el bisbe de Lleida, Ramon Malla, va presentar recurs contra el 
decret del nunci per a Espanya Lajos Kada a la Congregació per als Bisbes i el 30 
d’octubre del mateix any el recurs fou rebutjat. Aleshores, el bisbe de Lleida va 
presentar recurs contra el decret davant la Signatura Apostòlica que també va decidir 
rebutjar-lo el 23 d’abril de 2001. 
El nou bisbe de Lleida, Francesc Xavier Ciuraneta demanà el 18 de desembre de 2001 
la restitutio in integrum contra el decret de la Signatura Apostòlica, ja que havien 
aparegut nous documents que provaven fets nous que exigien una decisió contrària 
(aquesta és la tesi i la documentació del llibre de la Carmen Berlabé que acabem de 
publicar).  
El Tribunal de la Signatura Apostòlica no va admetre la petició del bisbe. 



2 
 

El bisbe Ciuraneta, incansable i convençut de la seva tesi, tornà a recórrer contra 
aquest decret davant el cardenal prefecte del mateix tribunal de la Signatura 
Apostòlica que, en el decret de 27 de juny de 2002, rebutjà la restitutio in integrum 
perquè s’havia presentat fora de termini.  
 
Encara l’agost de 2002 el bisbe Ciuraneta va fer una súplica al Sant Pare per tal 
d’obtenir la restitutio in terminis, que va ser contestada negativament per la Secretaria 
d’Estat de la Santa Seu amb data 7 de febrer de 2004.  
 
El 23 de desembre de 2004 el bisbat de Lleida protocol·litzà tots els documents 
provadors de la propietat dels béns que defensava, de tal manera que cadascun 
d’aquests objectes compta amb una escriptura pública de propietat a favor del bisbat 
de Lleida. 
 
El gener de 2005 es va nomenar a Silverio Nieto Núñez, director del Servei Jurídic Civil 
de la Conferència Episcopal Espanyola, mediador amb plens poders per executar el 
decret de Lajos Kada que determinava que les obres de les parròquies segregades eren 
propietat de les parròquies. Arran de la tasca del Sr. Nieto, la Congregació per als 
Bisbes emeté un decret, de 8 de setembre de 2005, en virtut del qual disposà quines 
obres eren propietat del bisbat de Barbastre-Montsó. El decret presentava serioses 
arbitrarietats que lesionen els interessos del Bisbat de Lleida (tal i com demostraria la 
documentació del llibre de la Carmen Berlabé que acabem de publicar). 
 
El bisbat de Lleida va presentar nou recurs davant la Signatura Apostòlica. Finalment el 
Tribunal de la Signatura Apostòlica va resoldre no concedir la suspensió del decret de 
la Congregació dels bisbes. I d’aquesta manera el bisbe Ciuraneta es va veure obligat a 
demanar a la Conselleria de Cultura la descatalogació de la col·lecció diocesana per 
poder obeir el manament de lliurar les obres al bisbat de Barbastre-Montsó.  
 
5. Resolució Mieras i els darrers escarafalls judicials eclesiàstics 

 
El 5 d’abril de 2006, la consellera de Cultura, Caterina Mieras va resoldre: 
 
“Estimar parcialment la petició del Bisbat de Lleida i autoritzar-lo a disposar de determinats béns mobles 
que formen la col·lecció del Museu de Lleida, sempre i quan es compleixin les condicions següents: 
- Que es respecti la unitat i la integritat de la col·lecció del Museu de Lleida mitjançant la gestió unitària 
de dita col·lecció per part d’un òrgan de caràcter executiu i decisori en el qual hi han d’estar 
representades totes les parts afectades en aquest conflicte. 
- Que un cop garantida la unitat de gestió de la col·lecció, es faciliti la creació de més d’una seu 
museística a fi que hi hagi dualitat de seus en el territori català i aragonès. 
[…] 
- Que es creï un patronat propositiu i consultiu integrat per totes les parts afectades que han d’impulsar 
tots els anteriors compromisos.” 
 
El 28 d’abril de 2007, el Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica donà el decret 
definitiu rebutjant tots els arguments al·legats per la diòcesi de Lleida contra el decret 
de la Congregació per als Bisbes de 2005.  
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Nomenament del bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, com a administrador apostòlic de la 
diòcesi de Lleida amb poders extraordinaris. El 30 de juny de 2008 el bisbe de 
Barbastre-Montsó, Alfonso Milián i l’administrador apostòlic de Lleida, Xavier Salinas, 
es van reunir a la seu de la Nunciatura Apostòlica de Madrid. Es redactà un document 
en virtut del qual l’administrador apostòlic acatà en els propis termes el decret de la 
Congregació per als Bisbes i manifestà el seu propòsit de lliurar, en un termini de 30 
dies, els béns relacionats en el decret. Aquest fet no es va arribar a executar i el 16 de 
juliol de 2008 arriba el nomenament de Joan Piris, bisbe de Menorca, com a bisbe de 
Lleida, en substitució de l’administrador apostòlic Xavier Salinas. 
 
 
6. Les demandes civils 
 
El maig de 2008 l’associació “Amics del Museu de Lleida: diocesà i comarcal” presentà 
una demanda civil al Jutjat de Primera Instància de Lleida per tal que el bisbat de Lleida 
es declarés propietari dels béns artístics en litigi en virtut d’usucapió per l’aplicació de 
la llei civil catalana pel fet que, durant més d’un segle, havia mantingut el Bisbat de 
Lleida la pública, constant i pacífica possessió d’aquests béns. El 7 de setembre es dictà 
sentència sense pronunciar-se sobre la propietat dels béns.  
 
L’associació “Amics del Museu de Lleida” presentà apel·lació davant l’Audiència de 
Lleida, que dictà, el 5 d’octubre de 2011, sentència per la qual  es desestimà la 
demanda de l’associació però s’afegia que no tenia sentit realitzar un pronunciament 
judicial merament declaratiu sobre l’adquisició per usucapió del dret de propietat 
sobre determinats béns, quan l’únic beneficiari, el bisbat de Lleida, no hi estava 
d’acord. 
 
El 14 de maig de 2009 el Govern d’Aragó, juntament amb el Bisbat de Barbastre-
Montsó, presentà al Jutjat de Primera Instància de Barbastre una demanda civil per la 
qual s’exigia la devolució dels béns eclesiàstics. L’acció judicial demanava l’execució 
forçosa (exequàtur) de la sentència dictada el 28 d’abril de 2007 pel Tribunal Suprem 
de la Signatura Apostòlica de la Santa Seu. El 31 de maig de 2010 el jutge del Jutjat de 
Primera Instància de Barbastre denegà l’exequàtur afirmant que els decrets vaticans 
no tenen efectes civils a Espanya. Aquesta decisió va venir ratificada, el març de 2011 
per una interlocutòria, sense possibilitat de recurs, de l’Audiència d’Osca. 
 
Finalment hi ha una sentència que s’ha de retenir doncs confirma la legitimitat 
atorgada per part dels tribunals civils al Consorci del Museu de Lleida. A la demanda 
contenciós-administrativa presentada pel Govern d’Aragó contra el Consorci del 
Museu de Lleida perquè les obres del conflicte de la Franja fossin lliurades al Bisbat de 
Barbastre-Montsó, el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida sentencià el 20 de 
juliol de 2012  que la Generalitat tenia dret a conservar al Museu de Lleida les obres 
en litigi, amb independència del seu origen i propietat, que els béns són patrimoni 
cultural català i estan gestionats per un consorci, que és qui té la potestat per decidir-
ne l’ús. 
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Aspectes claus a retenir: 
 
1.-La legitimitat dels títols de propietat dels objectes que ostenta el Bisbat de Lleida.-  
Revisada la documentació, a més de detectar ben clarament la política de protecció del 
patrimoni de la diòcesi que el bisbe Meseguer, fundador del Museu Diocesà l’any 
1893,  sempre va exercir, impedint, per costum i per principi, la venda d’objectes 
artístics, malgrat l’interès que mostraven de vegades els mateixos rectors de les 
parròquies, hem pogut constatar que  l’ingrés dels objectes al Museu Diocesà era la 
mesura més efectiva, ràpida i directa per a la protecció d’aquest patrimoni.  
A la vista de tota la documentació històrica expurgada hem de concloure que els 
objectes que ingressaren durant el pontificat del bisbe Meseguer (entre els s’hi 
compten la majoria dels reclamats) al Museu Diocesà de Lleida ho feren, a més dels 
casos clars de donació, en concepte de compravenda, permuta, o donació amb 
compensació, depenent dels supòsits en què les parròquies cedien el domini d’un bé a 
canvi de diners o d’altres objectes, essent, però, la permuta la pràctica més habitual.  
 
D’altra banda, queda ben clar que no hi ha cap indici que la cessió d’aquests objectes 
s’hagi realitzat a títol de dipòsit com estima el decret del nunci a Espanya, Lajos Kada, 
de 29 de juny de 1998. En cap ocasió el bisbe es compromet a retornar el bé. 
 
2.-La unitat de la col·lecció.-  Des del Museu de Lleida es defensa que la col·lecció 
diocesana adscrita al Museu de Lleida: diocesà i comarcal constitueix un tot amb un  
valor que rau en la seva unicitat i unitat.  
Una unitat, aquesta, que ve fonamentada a partir dels següents paràmetres:   

- És unitària des del punt de vista de la seva procedència: les parròquies del 
bisbat històric de Lleida. Una diòcesi de més de 850 anys d’història els 
objectes artístics de la qual són garants  de la memòria històrica de la societat 
que els va produir, una col·lectivitat homogènia que, des del segle XIX, viu 
partida per una frontera administrativa. La col·lecció abraça un ventall 
cronològic que va des de la segona meitat del segle XII fins al segle XX.  

- És unitària en quant a la seva tipologia artística: tots els objectes que 
constitueixen la col·lecció diocesana són objectes litúrgics (orfebreria, 
documentació litúrgica i religiosa, talles, escultura en pedra, pintura sobre 
taula, pintura a l’oli i indumentària eclesiàstica). 

- És unitària des del punt de vista de la disciplina de la història de l’art: el conjunt 
dels seus components permet explicar la història de l’art de la diòcesi històrica 
de Lleida i, per tant, la història de l’art de la Franja. Sense el seu conjunt 
difícilment es pot explicar, en la seva globalitat i complexitat,  la història de l’art 
que des de la conquesta de la Lleida musulmana, es va produir en aquest bisbat 
tant sota la Corona d’Aragó com fins la constitució d’aquest espai comú que 
coneixem com la Franja. 

 
 


