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L'objectiu primordial dels constructors de les esglcsies dels primers
scglcs del cristianisme era, com es logic, el condicionament d'un Iloc dig-
ne per rendir culte a Den. Malgrat aquest proposit univoc de tots els ar-
quitcctes, les restes conservades d'aquests edificis de culte revelen unes
difcrcncics estructurals substancials entre els monuments, tant en el seu
tracat icnografic com en I'articulacio de l'espai intern de les esglcsies.

Aquestes divergencies morfologiques dels edificis de culte ens eviden-
cien unes difercncies importants en la manera de rendir culte a Dcu, es
a dir, en el modus celebrandi, o, com a minim, en una pluralitat de for-
mes dell sews escenaris, que han d'obeir a alguna rao.

En els darrcrs anvs, l'arqucologia cristiana ha fet un apropament cap
als estudis d'historia de la liturgia antiga, amb la intencio no nomes de
trobar explicacions per a la funcionalitat de les instal-lacions dels espais
liturgics dins dell edificis de culte, sing amb I'esperanca, tambe, que els
textos cscrits ajudessin a csbrinar quines eren les raons de les diferen-
cics formals existents entrc les antigues esglcsies cristianes.

No sense una certa ingenuitat, els arqueolegs comen4aren a emprar
les fonts escrites, algunes de caracter liturgic, persuadits que aquests
textos no eren mcs que els guions de les cerimonies que tenien per es-
ccnari les esglcsies clue ells anaven descobrint. La utilitzacio d'aquests
textos sense tcnir en compte ni 1'epoca d'elaboracio del document ni l'a-
rca geografica en que pot aplicar-se ha provocat, en ocasions, que tant
textos corn monuments estiguessin en un gran calaix de sastre que ha
portat a comparacions aberrants, sense cap rigor cientific, entre l'ar-
qucologia i la liturgia.

Els arqueolegs, en descriure els monuments, haurien de tenir cura
d'utilitzar termes del llenguatge modern en la denorninacio dell espais
liturgics, per tal que les descripcions siguin mes objectives. Aquest re-
quisit es fa basic i fonamental per a 1'avenc de la recerca, ja que evita
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la eonfusio cn la identificacio dcls cspais mitjan4ant tcrmcs llatins ^

grecs, que impliqucn una funcionalilat i quc sovint nu es corresponcn

ni amb l'rpuca ni amb la regio en quc el monument ha do ser inscrit.

EI problcma s'agrcuja mrs, pcrquc alguncs escolcs d'arquculcgs han in-

trodu^it una tcrminologia llatina u grcga incxislent a lcs fonts cscritcs

en la descripcio dell monuments, quc ha fet encara mrs confusa la dis-

tincio cntrc cls tcrmcs Ilatins u grccs originals i aquclls ncologismes

crcats do bell nou.

En aqucst scntit, resulta tambr (^onamcntal, cn Ics dcscripciuns ar-

qucologiqucs, difcrcnciar el que rs 1'espai arquitcctonic -purament t^^r-

del quc son els cspais liturgics. Mcntrc aquclls Homes fan rcfc-

rcncia a la forma de 1'edifici, cls cspais liturgics son els escenaris del cul-

te i tcncn a ecurc amb la scva funcio.^ El mobiliari tat com I'altar, Ics

piscincs baptismals, Ics ntertsue, etc.- serveix per identil^icar-los; i vat a

dir quc un match cspai liturgic pot prescntar dif^crcnts dispositions del

scu mobiliari. AI mateix temps, I'esqucma de distribucici dcls cspais li-

turgics dins I'csglrsia nu condiciona la forma arquitcctonica do I'edifici;

per cxcmple, la si^uacio do 1'altar a la caP4alera ens fa identifitar aqucs^

cspai com cl santuari, indcpcndcntment do si cs tracta d'una forma ab-

sidiada, quadrangular v tripartida. Altramcnt dit, crcicm quc, segons

1'cstat actual de les recerqucs, la funcio no condiciona la forma

dcls edificis do cults.

Els estudis interdisciplinaris sobrc l'antiga liturgia i cls sews cscena-

ris, a cavall cntre les fonts cscritcs i 1'arqucologia, han do guardar dues

regles d'or: cl temps i 1'espai de Ics dales quc hum posy en comparario.

Els documents cscrits han do ser contemporanis do les testes arquculu-

g^iques i, a mrs, han de ser de la matcixa regio gcografica. Nonus res-

pectanl aqucsLes coordcnades, temporal i gcografica, la transposicio cn-

trc fonts i arqucologia put donar resultats optims en la rcccrca que s'u-

cupa de restituir la liturgia antiga sobrc cls seas escenaris, sense pot a

cumetre anacronismcs ni cxtrapolaciuns en la utiliVacio d'un text que

faci rcl^crencia a uns uses liturgics mull dil^crcnts i dislants respcetc als

de la regio quc estcm estudianl.

La conjugacio do I'arqucologia i la liturgia rs un problcma mull mrs

complex quc ha de rcalilzar-se amb molt do rigor si volem quc cls nos-

tres cuncixemcnls sobrc 1'antic culte cristia i els seas escenaris a^^ancin.

Tot seguit, volem donar a concixcr una scrie de ref7exions que

quc Loden ser molt utils, tans per als arqueolegs cum per als liturgistcs,

desprrs do la nustra cxpcriencia cn 1'cstudi do I'arqucologia i la liturgia

a Hispania cnU^c cls scglcs i vni.

I . C. Gol)m , liquilectma crvstiana v litiogia. Ref7c,vimic.s cntomo a la in1c)l7retacioil /tol-
cional tic, los espacios, dills I-spacio, Tionpo v Fomia 2 (1989) 355-387.
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D'aeord amb Cl quc diem rues anoint sobre cl que hap do ser les coor-
clenadcs quc cal respcctar en Ia transposicio de textos i monuments -Ia
cronolo2ia i la geogiafia-, Ia documcntacio escrita s'ha d'adcquar es-
Iiictantent a aqucsts paramettes.

Ili ha Molts tipus de fonts, pcro justament per respcctar aquestes
eoordenadcs, potser la distincio mss util quc podem fcr es discriminar,
a t'ians trots, Ics fonts liturgiques de les que no ho son. La raO cs molt
senr.illa: mentre per a Ia documcntacio patristica, hagiografica o dcl dret
conciliar coneixem aproximadament la seva datacio, aquesta cs fa molt
dii cil cn Cl cas do Ics fonts liturgiques, a causa del scu caracter acumu-
Litiu i compiLitiu. AixO ha de frenar d'entrada totes ICS juxtaposicions
quc puguin ICI-se automaticament cntrc fonts liturgiques i monuments,
ja quc, per assegurar Ia coctancitat de ICS ones i As altres, ]a documen-
tacio liturgica requereix un tractamcnt metodologic peculiar.

Els tcxtos liturgics do qualsevol tradiciu son cl resultat d'una evolu-
cici en quc hi ha hagut dilerents aportacions diacroniques. Si be Cs cert
quc en els guions de la cclcbracio de Ics cerimonies preval un respecte
pcr la Iradicio, les adaptacions espacials d'aquests guions liturgics cor-
responen a ICS circumstancics de Iloc do les seves darrcres revisions, so-
vint contcniporanics dels manuscrits quc Ics contencn. Les rcfercncics
a I'cscenari (,encralnient cs troben cn cl quc s'anomcnen rttbricittes, per-
quc son anotacions marginals al text que es feicn en vcrniell. Les rubri-
qucs son, doncs, cl que mss interessa des d'una perspectiva arqucologi-
ca, pcro tanlbe constitueixen I'element mss subjecte a canvis do les parts
constitutives de la liturgia.- Ja quc s'ha de mantenir un rigor cn la coe-
tancitat dell tcxtos i dels monuments, les limitaciuns en la utilitracio
arqueologica de la documcntacio Iiturgica son cvidents.

Les refcrcncics als escenaris de culte i a les seves circumstancics de
Iloc sun forces abundants en Ics fonts que no son cstrictament liturgi-
ques. La patristica, I'hagiografia i el dret conciliar contencn molta in-
forlnaciu per a I'estudi de la funcio i la disposicio dels cspais liturgics.
L'avantatge que significa treballar amb aquest tipus do documcntacio
es, cunt dcicm rocs amunt, podcr disposar d'una cronologia mss precisa
del moment de la seva rcdacciu. Les datacions dell tcxtos patristics i de
la lcgislacio canonica no presenten en general cap problema, si no Cs
ones qucstio de perfilar marges de pocs anus que afecten poc la transpo-
sicio de liturgia i arqucologia. Difcrent es Cl cas dcls tcxtos hagiogra-
l'ics, amb els quals s'ha de tenir mcs prudencia cn emprar la informacio
espacial que dells pugui extreure's, ja quc mien un fort component lIe-
gendari en la rcdacciu dc Ics vides dels cants que segucixcn cots arque-

M.-S. GRo.s, I tilit,-.acici argca ulogica de la lihirgia hispana. Possibilitats i limits, clips 11
RenlliO cl'ilrgtUOl is Paleocitstialla Hispiutica, Montserrat I982, pp. I47-167.
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tipus. Caldria tambe, potser, un toc d'atencio en algunes colFleccions ca-

noniques que poden presentar problemes, tant pel quc fa a l'adscripcio

geografica com pel que fa a la cronologia.

Malgrat aqucstes puntualitzacions, la informacio rues 6til en 1'estu-

di dels escenaris de culte de l'antiguitat tardana es justament la que es

desprcn de la documentacio no liturgica, perquc d'ella tenim punts con-

crets de referencia cronologica. Un cop acomplert aquest pas, podrem

requerir l'us dels textos liturgics, i extreure'n les lades referents a I'es-

cenari del culte. Aquest conjunt d'informacio, ja que esta desprovist de

datacio, no podra ser trasliadat sobre els monuments sense haver let prc-

viament un intent de datar cis rituals als quals fa esment, mitjan4ant

una comparacio amb cis resultats de la nostra enquesta en Ies fonts mes

ben datades. Nomes quan ambdos resultats coincideixin podra utilitzar-

se la informacio extreta de la documentacio litUrgica.

D'aquesta manera, tindrem ja una dimensio temporal per reconstruir

el guio de les antiques cerim6nies i les refercncies a les circumstancies

de Iloc dels seus escenaris. No cal dir, d'altra banda, que els resultats

d'aquesta recerca han de circumscriure's a les seves coordenades geo-

grafiques i no s'ha d'extrapolar la informacio a altres arees, perquc cis

resultats serien estcrils. Ens sembla important insistir en aquest punt,

a causa de la utilitzacio que, de les fonts escrites, han fet els arque6legs

en moltes ocasions.

Els vesligis arqueologics de les esglesies i l'arqueologia

Quan hom es disposa a fer un estudi cntre arqueologia i lit6rgia es

veu obligat a donar al seu treball un to sintctic, en recollir cis resultats

obtinguts per moltes gcncracions d'investigadors. L'analisi monumen-

tal resulta molt desigual. Molts dels edificis de culte son coneguts de

temps antic i les intervencions arqueologiques sovint no varen seguir cis

criteris que avui dia es consideren indispensables en un estudi arqueo-

logic. Quan s'excava no ho oblidern- es destrueixen els registres que

poden aportar els criteris per a una datacio del complex; per aixo es tan

important que I'arqueoleg documenti el jaciment al maxim possible,

perquc pugui fer entenedora la seva interpretacio. En el cas dels monu-

ments cristians, cis resultats son particularment lamentables en alguns

casos, sobretot els excavats de fa temps, ja que l'arqueologia cristiana

s'ha mantingut Lorca al marge dell avencos de l'arqueologia classica, la

qual cosa fins i tot avui dia significa una remora considerable.

Sovint ens trobem amb estructures d'aquestes esglesies la compren-

3. C. Gouov, Arqueologia Cristiana v Liturt;ia, dins G. Ripoi.i., Arqueologia hov, Madrid

1992, pp. 153-161.
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sio de les quals es fa molt dificil, perquc nomes tenim I'esquelet dels edi-
ficis. Si en aquest monument es varen practicer reformes o I'esglcsia pre-
senta dilerents Eases, moltcs vcgades resulta impossible de precisar. En
cl pit.jor dels casos, no podem determinar ni la vertebracio de l'espai in-
tern de I'esglcsia ni la historia diacronica del monument.

Un altre problema es presenta quan hom fa una revisio critica de I'es-
tat de concixement do les restes arqueologiques de les esglcsies i els ar-
gunments emprats per interpretar ]a seva evolucio constructiva. Malau-
radament, una excavacio ben feta no vol dir que compti amb molts ele-
ments cronologics, perquc pot ser que, per la historia posterior del mo-
nument, no hi hagi un rebliment estratigrafic que pugui aportar aqucsts
elements. Hom constata, generalment, que els criteris utilitzats per a la
datacio d'aquests edificis son molt fragils, tals com la comparacio per
paral-lelismcs entire estructures, sense tenir en compte ni la geografia ni
la cronologia dels jaciments. Es el cas, per exemple, de les datacions do-
nades a les piscines baptismals cruciformes d'Occident per comparacio
a les existents al Memorial de Moises, al Mont Nebo (Jordania), on una
inscripcio les situa a] final del segle vi. Aixo mateix podriem dir de les
caPcaleres tripartides, anomenades tradicionalment de opus siriac, a Ics
quals se'Is suposa un origen en aquella zona i una difusio amb un com-
ponent temporal important que traca un marge cronologic doctil on hi
caben tot tipus de datacions.

Aquesta analisi tan desigual dels monuments dificulta enormemcnt
el treball de sintesi en I'estudi dels escenaris del primer culte cristia. Ma-
lauradament, en alguns casos la informacio esta irremissiblement per-
duda, i ara com ara les solucions alternatives es fan dificils de planifi-
car. Es evident que cal estructurar un programa de revisio de molts ja-
ciments, fer-ne reexcavacions i noves planimetries. Una altra solucio que
s'ha de desenvolupar -encara que no suplcix els resultats d'una bona
excavacio- es 1'estudi de modulacions dels edificis de culte, iniciativa
que hem comencat des de la Catedra d'Arqueologia Palcocristiana i An-
tiguitat Tardana de la Universitat de Barcelona, de la qual ja s'han do-
nat a concixer uns resultats preliminars.4 Aquesta Iinia de recerca-res-
pecte al que a nosaltres ens interessa- permet fer una lectura relativa
de Ies estructures amb molta precisio i distingir el que es ]a fabrica ori-
ginal de I'edifici de les releccions posteriors, i tambe -el que es mes in-
teressant- la distribucio originaria dels dispositius liturgics en el pro-
jects inicial de construccio de 1'esgl6sia.

El tractament dels monuments haura d'ajustar-se, doncs, tant corn
sigui possible, a I'obtencio d'informacio per restituir els esquemes d'or-
ganitzacio dels dispositius liturgics dins de l'edifici i la seva data aproxi-

4. J.-M. GURF - J. B JXEDA, Metrologia, contposiciu' modular i proporciorzs de les basiliques
cristianes del Ll'i'ant Peninsular i Balears, dins Hontenatge a Pere de Palol. En premsa.
Agraim als auturs que ens hagin facilitat el manuscrit.
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mada, per tat de poder fer una comparacio sincronica amb cis textos.

El mostreig sera valid si cl nombre do monuments minimament ben es-

tudiats es considerable.

El mare geugruf is en la transposicio de textos i Mnoriiumients

Deixant de banda els problemes intrinsecs de Les fonts escrites i I'ar-

queologia amb que es troba l'investigador, potser la dil'icultat mcs im-

portant que es presenta a qualsevol persona que vulgui [Cr un estudi en-

tre I'arqueologia i la liturgia es abordar geograficament la conjugacio

dels textos i dels monuments. Quines son les demarcacions territorials

que justifiquen l'aplicacio d'una determinada tradicio restituida mit-

jancant les dades de les fonts escrites?

Una idea fortament arrelada entre els historiadors del primer cris-

tianisme es que les circurnscripcions de les provincies eclesiastiques s'a-

justen a Ies provincies administratives civils de 1'antiguitat tardana es-

tablertes per Dioclecia. El discurs tc tantes excepcions que avui dia es

fa dif icil acceptar-lo sense reticcncies, per diverses raons. La principal

es que sovint no es coneixen les delimitacions de les provincies admi-

nistratives romanes i, quan aquestes es coneixen, sovint no coincideixen

amb els districtes eclesiastics. A Hispania, per exemple, els estudiosos

de les demarcacions civils tardoromanes remctcn a Ia configuracio de

les diocesis en I'alta eclat mitjana per justificar els tracats de les sews

provincies; at mateix temps, les dernarcacions de Ies provincies eclesias-

tiques medievals es recolzen en aquests limits romans, amb la qual cosa

horn s'adona que aquesta suposada correspondcncia no es tal. En el cas

de les Gal-lies, es disposa de la Notitia prouincianun et citiitatum Gallia-

rum, que es forca precisa sobre la delimitacio provincial, encara que la

seva correspondcncia amb les provincies eclesiastiques continua essent

un enigma, carregat d'excepcions.

Es cert que la documentacio de 1'epoca que ens ocupa -cis segles iv

at viii- utilitza el terme prouirtcia, sobretot en la legislacio conciliar,

que Ii atorga un sentit de territorialitat ampli perquc engloba diverses

diocesis, i que sovint es atribuida at seu cap la responsabilitat de vetilar

per I'homogencitat d'un us liturgic. Pero, a que es refereix aquest ordo

liturgic? Te alguna relacio amb I'escenificacio del culte? Vol dir que tots

els escenaris han de ser semblants? El que els liturgistes anomenen Ira-

dicio litiirgica i la seva projeccio territorial correspon a aquest terme an-

tic de prouincia?

Tot aquest seguit de preguntes hauran de romandre en suspens de

moment. El problema amb que ens trobem, de complementar Ies dades

arqueologiques amb les fonts escrites, ha trobat un intent de solucio a

partir dels treballs de P. Donccel-Voute, a proposit dels seas estudis en

les provincies ronianes de Siria i Fcnicia. Aquesta investigadora ha fet
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una atialisi a partir dels monuments -de Ics esglesies-, sobre les quals
ha tracat I'esqucma d'organitzacio dels dispositius liturgics, i ha comp-
tat anlb un gran avantatge, com es el fct que aquelles esglesies disposen
de paviments de mosaic, la qual Cosa fa mes cntcncdora aquesta distri-
bucici. Aquests esqucmes, cis ha efectuat basicament situant I'empla4a-
nlent de I'altar, del baptisteri, de la Capella dcls martirs i Cl Iloc de la
lituriria de la paraula.

En traslladar sobre un mapa els resultats, Donceel-Voute es va ado-
Hal- que cis diferents esquemcs tenien una circumscripcio territorial de-
tcrminada, que no es corresponia ni amb Ies provincics administratives
ni anlb les cclcsiastiques. Per aixo va decidir de donar un nom nou a
aquestcs clrc>_unscripcions, Cl de provittcies liuiri;iyues! Es tracta d'un
ncologismc que no pot confondre's rnai amb la transposicio territorial
que els liturgistes poden donar a una iradicio linirgica, perque tampoc
no hi coincidcix. Es important que insistim sobre aquesta gbcstio, i
crcicm absolutament indispensable establir una terminologia comuna
interdisciplinaria amb els especialistes de la liturgia, per tal d'evitar
possibles cquivocs.

Aixi doncs, acceptem cl terme de provittcies lititrgiyues per anomenar
aquelles arces geografiqucs en les quals Ics esglesies presentee un ma-
teix esqucma de distribucio dels espais liturgics. Recordem aqui quc un
matrix cspai liturgic pot presentar un mobiliari molt variat; pero, en el
Eons, es tracta d'una mancra d'cntendre l'edifici de culte molt semblant.'
La demarcacio territorial definida a partir d'aquestes provittcies lititrgi-
yues es el quc autoritza aquesta investigadora a aplicar les dades obtin-
gudes de ICs fonts escritcs, que tambe queden discriminades a partir d'a-
questa nova demarcacio territorial.

Un treball d'aquesta envergadura depen moltissim de la qualitat i la
quantitat del coneixement dels monuments sobre cis quals s'esta tent
I'estudi. En cl cas de Siria i el Liban, aquest coneixement es forca bo en
comparacio amb altres arees de I'Imperi. En canvi, pcl que la a Hispa-
nia, hens comptabilitzat un total dc quaranta-vuit monuments, dcls
quals Homes mitja dotzena presenten un estudi arqueologic fiable, amb
una gran dispersio geografica, la qua] Cosa ha let del tot impossible in-
tcntar delimitar ICs provittcies lititrgiyues hispaniques.7 Haurem d'espe-
t ar que aquest coneixement qualitatiu i quantitatiu millori. Aquestes zo-
nes gcografiqucs, corresponents a Ies actuals Siria, Liban i Espanya, son
lcs uniques que s'han estudiat, de moment, amb aquests criteris.

Seguint aquesta linia d'investigacio, preconitzada per Donceel-Vou-

5. P. Dom 1'El-VOL II., Proi'irrces ecclesiastique.s et provinces liturgiques err Svrie et Pherri-
cie By antine.s clips Grogretplrie liistorique an Prochc-orient, Paris 1988, pp. 212-217.

6. P. DON( FL-VOLTF, Les pavements des eglises bv,autines de la Svrie et du Lihau. Decor,
ar( lreologie et linugie, Louvain-Ia-Neuve 1988.

7. C. Goi)m , Fnrrcioualidad de la arglulectttra lrisp mica (siglos IV al VIM. Arqueologia v
Liturgia. Promamrscriplo. Tesi doctoral delensada a la Universitat de Barcelona el no-
vrmbro do 1992.
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tc i per nosaltres mateixos, C. Valles ha fet un estudi aproximatiu a la

delimitacio de les proi'iucie.s lititrgiyues de ]'actual Tunisia, que esperem

sigui nomrs el prcambul d'un estudi mrs aprofundit sobre cis csquemes

de distribucio dels dispositius liturgics a les esglrsies de I'Africa del

Nord. La quantitat -que no qualitat- del coneixement dels monuments

d'aquesta regio ha permes ernprar metodes d'analisi estadistica, corn el

cluster average-percentage i taules matrius de scmblanca de presencia ab-

sencia, que reagrupen les esglrsies amb csqucmcs dc distribucio dels dis-

positius liturgics semblants.5
Aquestes dcmarcacions o provincies lititrgiyues, segons cl neologisms

de Donccel-Voute, son la plataforma geografica en que hem d'intentar

emmarcar la informacio extrcta de les fonts escrites, tot respectant, so-

bre la documentacio, les linics divisories d'aquestes provincies lilurgi-

gztes. Aquesta es la metodologia que avui dia crciern mrs adicnt en ]a

confrontacio d'arqueologia i litOrgia per a ]'estudi de I'antic cults cris-

tia i els sous escenaris. La complementarietat intcrdisciplinaria hi es,

pero resulta mrs complicada del que hom podia imaginar en un principi.

Octubre de 1993

8. C. VALI ES, Printeres aproximacious ale esqucines de distribucici espacial delc dispositius

lii irgics en els editicis de culte cristid de Tunisia. Pro rnaruiscripto. Tesi de Ilicenciatu-

ra delcnsada a la Universitat de Barcelona el setembre de 1993.


