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La catedral visigòtica d'Egara

Vàries dades porten a establir el lloc de la ciutat romana d'Egara en cl turó isolat per tres de
sos costats on avui s'aixeca la basílica visigòtica . Ho prova el fet de trobar-se en els murs del
vell temple cristià reempleades diverses ares votives romanes fa anys descobertes, una d'elles
amb cl nom d'Egara, i els restes diversos de motllures i de fris romà de barbre estil ( 1 ).

Les excavacions verificades han posat de manifest restes diversos, entre ells varis epígrafs
romans que reproduïm (fig . 642) i que avui es guarden en el Museu de la Parròquia . Es curiós
també e1 fragment escultòric de barbre estil representant tres personatges drets : el del centre ha-
billat amb una toga ; el tercer, amb folgada túnica o potser millor la capa, la jiœnula, usual entre
els eclesiàstics des del segle IV, sosté una ofrena com una gran plata (fig . 643) .

Notem encara la troballa de ceràmica roja romana molt trencada i un petit fragment grec
del segle IV. La topografia és anàloga a la de la major part dels poblats ibèrics estudiats.

Sobre les runes d'Egara s'aixeca l'inte-
ressant monument cristià objecte del pre--
sellt estudi.

El conjunt de la catedral visigòtica

d'Egara ha sigut estudiat repetides vegades

	

,\ ' n
pel qui això escriu, essent, per tant, inne-
cessari repetir aquí els antecedents històrics

	

~- ~- i
)T1

i la bibliografia referents a aqueixa es-
glésia ( 2 ).

(I) PUIG I CADAFALCn, FALGUERA 1 GODAI' : L'Arquitectura ro uànica a Catalunya, vol . I, pàg. 32 (Barcelona, 1909).
(2) PUIG 1 CADAFALCII, FALGUERA i GODAY : Obra citada, vol . I, cap. V, pàg. 396, i capítols VI a Ix .
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D'ells resulta que el bisbat d'Egara fou

fundat en 450 per divisió dcl de Barcelona, 	 	 ,
essent extingit en la invasió musulmana.
L'obra degué, doncs, construir-se entre 45 0
i el començament del segle VIII. En 614 cs
celebra en la catedral egaresa un concili en el que es reuneixen els prelats per signar les actes
del concili celebrat en 598 a Osca . Aqueix fet fa possible encara cenyir més la data . Un concili

nombrós suposa l'existència del
temple construït amb certa sump-
tuositat . Tindríem així que l'obra
deuria haver-se fet en els cent cin-
quanta anys compresos entre la se-
gona meitat del segle V i el principi
del VII, probablement en temps
de Nebridius (516 a 546), germà
d'altres tres bisbes: Elpidi, bisbe
d'Osca, Justinià, bisbe de València,
i just, bisbe d'Urgell.

Les excavacions, encara no aca-
bades, en l' àrea de les esglésies de
Terrassa i els trchalls de consolida-
ció que han sigut necessaris per evi-
tar la ruïna començada de l'església
de Santa Maria han fet descobrir
dades interessantíssimes que per-
metran fixar en forma indubitable
la cronologia de l'església de Ter-
rassa dintre el període senyalat per
les noticies documentals.

Concorda amb elles, a part de diversos detalls de tècnica de construcció, la obra, revestida,
com en els monuments romans, de pedres petites acarreuades i de grans carreus en les cantona-

des formant lligades ; les teules, d'antic conservades en l'absis de Sant Pere formades de tegulae i

Fig. 643 . — Fragment escultòric trobat a les excavacions de Terras a

Fig . 642 . — Inscripcions romanes de Terrassa
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intbrices a la romana ; les àmfores trobades cn la coberta de Santa 11Iaria, omplint cl carcanvol
dc la volta esfèrica de l ' absis; notem encara cl sòl de l ' església de Surt Dliqucl, barreja de calç
i picadís de teilles semblant al opus ostracus de què parla Sant Isidor en ses Etimologies ; cl
mosaic descobert pertanyent a la nau dc la basílica antiga, i finalinent el conjunt del plan dels
edificis que componien l'antigua Scu.

Analitzem cada un d'aqueixos caràcters.

L'APARELL

Les tres esglésies de Terrassa presenten en part de la construcció un caràcter arcaie d 'origen
romà: aparell petit, entre lligades angulars de grans carrcus (1) . Aqueixa combinació, típicament
romana, es troba en l'interior de la major part cle les obres romanes i en els paraments de cer-
tes obres colonials corn en el Forum de Timgad i en el Temple de I)ongga (2), i en la mateixa
Catalunya, en el temple de 1'Ausa ibèrica I roIllana (3) . Aqucix caràcter extern caracteritza i fa
de la mateixa data cl santuari i cl transceptc que el precedeix de l'església de Sant Pere, cl
santuari de la de Santa Maria i la part baixa del baptisteri de Sant :Miquel.

LES TEULES

Un segon caràcter és cl de les teules planes de tipus romà conservades cn la coberta del
temple de Sant Pere (4) : 1'únic cas en 1'arquitcctura medieval catalana, a on en general el mate-
rial de cobertes és la licorclla o les lloses de pedra o la teula aràbiga . S'ha parlat d'enterraments
amb teules romans fins al segl_ XI ; és això en general prop les runes romanes . A Empúries,
sobre les runes de la ciutat grega, cn nivell posterior al visigot, s'hi han descobert enterraments

d'aqueixa disposició . A Terrassa se n ' han descobert dos sobre les ruï-
nes del segle VI . Lo excepcional a Catalunya és l'ús en la coberta
d'un edifici cristià, lo qual es també indici de la data en què les tradi-
cions romanes són encare existents.

Les teules romanes, liti Lastevrie (5), es troben representades sobre
monuments del segle IX, com la Bíblia de Carles el Calb (Biblioteca
Nacional, ms . lat. I, fol . 386 v .-) i sobre un marfil carolingi del Lou-
vre (Venturi, Storia dell'arte, t . II, pàg. 182) . En una de les miniatures
de la Bíblia de Farfa s'hi veu representat un edifici simètric porticat
cobert amb teula plana (foli 95 de la Biblia de Farfa reproduïda per
Pijoan en Les Miniatures de l'Octaterte i les Biblies rontâaniques catala-
lleS, ANUARI de l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS de 191I-1912, pàgi -

na 486). No es pot dir tan decididament del pòrtic de la ciutat de Je-
rusalem, que sembla reproducció d'una miniatura anàloga, del portal
dc Ripoll, a on les teules semblen aràbigues . Les mateixes teules a la

o romana es veuen en altre edifici representat a la Biblia de Roda
(foli 56, reproduïda per Pijoan, obra citada, pàg . 500) . Aqueixes Bíblies
semblen ésser de la fi del segle X o principis del XI (Pijoan, obra citada,

volta de Santa Maria

	

pàg. 48o) . El portal de Ripoll és de cap a la meitat del segle XII.

LES AMFORES DE LA COBERTA

Una de les troballes han estat les àmfores en el carcanyol de la volta de l'absis, qual plan i apa-
rell cl situen també en aquell antic període de l'arqueologia cristiana hispànica . Es sabuda la pràc-
tica de la construcció de voltes per medi d'àmfores i pots de diversa mena encaixades les unes amb
les altres formant rosques lleugeres que el morter omplia . La pràctica és coneguda en les esglésies
africanes ( 6 ) i en les bisantines (7).

(I) PUIG I CADAFALCII, FALGLERA 1 GODAI' : Obra citada, vol . 1, pàg. 334 .
(2) PUIG I CADAFALCII, FALGUERA i GODAY : Obra citada, vol . 1, pàgs. 53 1 172.
(3) DURM : Die Baukunst der Etrusker . Die Baukunst der Römer, II volum de Die Baustile, Stuttgart, 1905, pàgs . 212

1 213 . — PUIG I CADAFALCII, FALGUERA 1 GODAY : Obra Citada, vol . 1, fig. 41.
(4) PUIG I CADAFALCII, FALGUERA i GODAY : Obra citada, vol . 1, fig. 359 .
(5) L'architecture religieuse en France d l 'époque romane, pàg . Io5.
(6) S . GSELL : Monuments antiques de l'Algérie, París, 19or, vol . II, pàgs . 139-188 . — H . SALADIN : Rapport sui une

mission faite en Tunisie du novembre 1882 d avril 1883, Archives des Missions Scientifiques, 1887, vol . XIII, pàg . 92.
(7) Ciiorsy : L'art de batir chez les byzantins, pàg . 71 . — DuRM : Obra citada, pàg . 296.
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Mes aquí no es tracta de la volta construïda, sinó del carcanvol omplert amb àmfores senceres
més que per a alleugerir el pes mort que sobre d'ella carrega, per a utilitzar materials de poc
preu i fàcil elevació, tal com és pràctica antiquíssima en la construcció ( 1 ).

Les àmfores recollides en nombre de tres i guardades en l'incipient Museu de la rectoria de
Sant Pere no porten marca de gerrer.

Es poc estudiada encara l'arqueologia de la ceràmica ordinària, però la forma de les nostres
àmfores (fig. 644) recorda tipus cristians trobats una mica per tot (2).

PAVIMENTS

Els paviments són també una dada interessant en la construcció . Aqueixos són principalment
de dues menes . Un d'ells és format pur un morter dur que revesteix cl sòl de l'antic baptisteri del
qual les excavacions n ' han confirmat l ' antiguitat, trobant-lo en el pas que unia el baptisteri amb
la basílica . Es format per una barreja de cals i trossos de terra cuita.

Els sòls usuals es componen, en els bons temps de la construcció romana (3) , de tres capes:
el statumen, de grava del volum del puny, en sec ; cl ritdus, formigó de grava, i el nucleus, formigó
de fragments de teula.

El rudus m_dia 3`4 de peu, o sigui W22 m . ; el nuCleus, 3`8, o sigui o`ii m.
En els temps de pobresa de l ' època bàrbara les dues primeres capes desapareixen i queda sols

el nucleus, que sant Isidor defineix amb el nom d'ostracus : eOsfracus est pavint_'Ittil»t teslaccum,
eo quod fraclti testis calce adiuncto feriatur>> (4).

L'ostracus és, doncs, el nucleus vitrubià.
El paviment de Sant Miquel de Terrassa és un pavimetitum ostracus, i miduix pròximament

0`11 metres . Els 3`8 de peu de la costum que retrau Vitrubi.
L'altre paviment és el mosaic de la basílica d'Egara . Es aquest un optis fessellatunt com els

usuals de l ' època . Una gran estrella central presideix el dibuix, que està dividit en rectangles (le
diversa composició, fins dintre la nau central a que pertany la major part de lo descobel t . Els
temes són els usuals de l'època: combinació de quadrats ; construcció de quadrats i exàgons allargats;
estrelles formades de cercles; combinacions mixtes de quadrats i arcs de cercle, formes d'escates.
Franges en trena limiten els diversos temes la ordenació ciels quals és sovint difícil (le com-
pendre. Sols en un recó apareix dues vegades la forma simbò'.ica del peix . Aqueixa disposició és
l'acostumada en les basíliques . Es fet de daus de marbre blau, negre i roig.

EL MOSAIC

Omplia probablement les tres naus del temple, fins a Ics escales que conduïen a la galeria que
donava al presbiteri, qual paviment és d'opus ostracus.

Recordem que un mosaic de factura anàloga es conserva, ampliat per moderna restauració,
en el santuari triconque de l'església de Sant Pere (5).

EL PLAN

Les excavacions, fetes durant els anys 1919 i 1920, han permès desenterrar una part (le l'àrea
de la basílica que estava en el lloc actual de Santa Maria, portant aqueixos treballs a una revisió
dels plans del conjunt monumental de la seu egaresa ( 6 ).

El plan és el d'un temple amb son santuari rectangular per fora, en arc de ferradura ben mar-
cada per dintre, forma perpetuada en les esglésies mussaràbigues . Els braços del creuer és possi-

ble responguessin a dues sacristies de les que la tradició s'hauria con servat en tipus mussaràbics,
com a Santiago de Peñalba (7) i a Sant Salvador de Palas de Rey, Leon ( 8 ) . El santuari s'ha

(i) CIIoxsy : L'art de batir chez les romains, pàg . 96.
(2) Vegi's l'article Amphores de H. Leclercq en el Dictionnaire d'Archéologie chrétienne de Cabrol . — Consulti's Notes

sur les poteries communes d'Afrique (Melang. d'Arch. et d'Hist .), 1891, pàgs . 309-310 . — Amphores de Carlhage en Bulletin
des Archives du Comité des Monuments historiques, 1891, pàgs . 85-119.

(3) VITRUBI : I, VII, I.
(4) Etimologiarum, XIX . V, 26 . Edició Oxford.
(5) PUIG I CADAFALCII, FALGUERA 1 GODAY: Obra citada, vol, 1, pag. 311.
(6) Vegi's l'estat de coneixements abans les excavacions en L ' Arquitectura romànica a Catalunya, vol . I, capítols VI,

VII, VIII i IX.
(7) GÓMEZ MORENO : Iglesias muzárabes, Madrid, 1919, pàg. 228.
(8) Idem íd ., pàg. 255 .
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conservat sencer, amb son aparell petit en els paraments, amb ses lligades de grans carreus en les
cantonades. El més conservat és el braç del costat de l'Epístola, on les cantonades sein de grans
pedres, mentres que els paraments són de carreus petits, alguns de pedra tosca, lligades de' grans
pedres soles ; en la cantonada de Llevant la pedra tosca hi és més abundant . Hom vacilla exami-
nant aqueixa part remoguda de l'obra.

A part de les d'Espanya, una gran part de les esglésies coetànies eren amb un sol absis entre
dues sacristies sovint establertes en els braços de la creu del plan . Sota una església del tipus de
les nostres del segle XI, M. Naef n'ha pogut indentificar dues esglésies anteriors, una de 63o i
altra de 753 (1), que tenen aquesta disposició . La forma és, per altra part, comú a l'Africa, corn en
la basílica de Guesseria (2 ).

La proporció allargada que dóna al temple el descobriment del mosaic fa pensar en una basí-
lica de tres naus. El gruix dels murs senyala clarament la coberta amb fusta . Es conserva avui
quasi tot el basament del mur Nord, part del mur Sud i la façana del costat de Ponent, d'un gruix
quasi uniforme ; notant-se en el mur Nord qualque pilar adossat.

La nau major és possible fós sostinguda sobre columnes . Queden sols restes del fonament i un
pilar en creu.

La basílica indubtablement, en època posterior a sa construcció, s'enllaçà amb el baptisteri
per un pas porticat . El baptisteri fou també llavors rodejat d'una galeria . La unió del baptisteri
amb la basílica es troba en diversos temples (3) . En alguns, corn a Terrassa, està junt a l'extrem
occidental al costat Nord o de l'Evangeli ; i en altres, com a la de Gul Bagteschi (4) i a Iïelat
Seman'n (5) es troba rodejat d'una galeria que l'isola de l'àrea lliure del voltant de la basílica que
devien omplir les multituds.

Els nivells eren diferents ; de la basílica s'ascendia al pas porticat per uns graons ; de la galeria
al baptisteri calia també muntar un graó.

Totes aquestes dades condueixen a la conclusió d'una església d'època bàrbara en què és viva
la tradició romana. Tal era la primera meitat del segle VI.

Contestem, per acabar, una objecció : els restes d'arcs conservats en l'església de Sant Pere
són de fàbrica mixta de pedra i maó, tal com era comú en les obres carolíngies franceses ; tal és
l'argument per a datar aquestes obres del segle IX aduït pel senvor Gómez Moreno en el pròleg
d'una obra recent ( 6 ) . Cal, per a contestar-lo, observar només que un fet : els arcs de fàbrica mixta
de reble i maó són també una tradició romana (7); però a Sant Pere són sobreposats al flint de
l'antiga volta, de mode que són una restauració posterior . Haurem així conseguit demostrar la
data i la disposició de la nostra basílica egaresa, que, d'ara en avant, serà potser la millor coneguda
i més clarament datada de les terres d'Espanya . — J . P. i C.

OBJECTES EN L'ARA DE L'ALTAR

Les obres de restauració i estudi de l'església de Santa Maria de Terrassa, portaren com a con-
seqüència necessària la descomposició del vell altar, format per un massís de mamposteria sobre
el que hi reposava l'ara marmòrea que prou deu referir-se al segle X i de totes maneres d'època
anterior a la consagració de l'any 1112, ara que porta esgrafiats els noms de moltes persones que
degueren ser presents a la consagració de la mateixa, noms tots ells de absoluta simplicitat i que
demostren la conjunció de les corrents franca i visigòtica que en tantes coses es fa patent en els

primers temps de la Reconquesta.
Era el dia 27 de desembre de l'any 1918, quan va ésser descompost l'altar . Treta l'ara aparesqué

al mig del soport una cavitat que contenia un pot de vidre verdosenc amb tapa del mateix material,

presentant aquesta la seva somitat daurada . Obert el pot s'hi vegé al seu interior un altre potet
de terracuita, diferents draps i relíquies i restes de un pergamí i un paper molt consumits.

Tot lo que fou cuidadosament recollit i dipositat a la casa rectoral . Aquí poguérem, dies des-
prés, estudiar aqueixa important troballa.

El pot de vidre té el cos de forma cilíndrica amb el fons quelcom pujat cap a l'interior (iel vas,

Indicateur d'Antiquités suisses, vol . VII, igo6, pàgs . 2og i segs.
GsELL : Les monuments antiques de l'Algérie, vol . Il, pàg . 202.
Vegi's l'article Baptistère, de H. Leclere.q, en el l)icli' nnairc d'Archéologie chrétienne de Cabrol.
STRZYGOWSKI : Kleinasien, pàg. 4g, fig. 41.
VocüÉ : Syrie centrale, pàg. 149.
Obra citada, pàg. 49, nota 4.
Obra citada, pàgs . 238-240 .
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fent uns I24 mil . límetres d'alçada i uns 138 de diàme-
tre, demostrant ésser fet a buf i manifestant d'una ma-

nera evident que havia sigut desprès de la verga del
vidrier pel centre del con inferior i externament . El
tap es més complicat de línia mostrant la silueta d'un
arc canopial amb revora prop de sa obertura inferior i
pom en el cimal, formant doble anell i una espècie de
mora central, que era lo que es presentava daurat . La
peça de vidrieria demostra ésser feta també bufant,
tota d'una sola massa, exceptuant els anells superiors
que són d'aplicació, mentres el vidre estava roent . En
conjunt aquesta tapadora, que s'adapta molt bé amb
el pot ja esmentat, fa uns 98 mil .límetres d'altura per
16o de diàmetre en la revora més sortint . L'atuell de
vidre presenta la forma i la destinació dels confiters,
de que parlen els vells inventaris . El tot mideix uns
215 mil'límetres d'alçària.

El potet de terracuita vermella rogenca demostra
ésser fet a torn, amb pasta força fina, tenint la forma oval, amb coll i peu ; fent uns 6o mil . lí-
metres d'alt per 47 de diàmetre màxim.

Hem ja apuntat que en l'interior del pot de vidre s'hi trobaren diferents draps . Eren aquestos
una bossa (le tela de fil blanca, vorejada d'una randa senzillíssima de seda, que en altre temps seria
blavenca . A l'interior de la mateixa hi sortí un corporalet de tela finíssima, destinat a hostatjar
tus relíquies, i lligat amb cinta de seda rosada . També s'hi reculli un drapet de uns 7 per 20 centí-
metres, embolicant un farcell de draps de lli i relíquies, amb una cinta de seda de color gris . Amb
el 1 ;: rgamí, quasi del tot consumit i amb restes de llegendes escrites en lletra romànica francesa,
hi aparesqué també, quasi del tot perdut, un paper força modern . Vistos aquests objectes s'acut
preguntar : a quina època corresponen? Provarem d'esbrinar-ho.

Primerament ens atrevim a sentar com a cosa indubitable que la manera com havien sigut
deposats en l'interior de l'altar, en el moment de sa consagració, demostra un usatge litúrgic que
de cap manera correspon a la consagració de l'any 1112, devent referir-se a la de l'any 1612, de la
que parlen ad perpetuant rei memoriam un pergamí i un paper existents en l'Arxiu de la Parròquia
de Sant Pere de Terrassa. A aquesta data de principis del segle XVII, creiem que correspon el pot
de vidre, la bosseta de drap de fil blau i els restes de paper de que s'ha feta menció . El potet de
terra cuita amb el lligall de seda roja interior, els corporalets i l'altre darp semblen correspondre
a la consagració del dia 1 de gener de 1112 ; pertenesquent-hi també el pergamí que contindria
la memòria d'aquesta primitiva consagració, concebuda en els següents termes : Hic requiescunt
venerandee reliquiæ sanctornin martyrum Cesaraugustanorum et beatissimorum martirum Juliani
Valentini atque Severi sepultae per ntanus venerabilis Raymundi Barchinonensis e/5iscopi kalendis
januarii anno dominice incarnationis dIC Î II insistentibus ecclesiasticis !am dictæ sedis Rodlándus
abbas sancti Cucuphatis et Petrus sacrista Berengarius caput seitolee Petrus Eliardi arcbidiaconi sedis
urgellensis, Petrus Erntengaudi, Guilelrnus Giberti, Berengarius Guadalli et Geraldus levita ; afegint
per sa part els aludits pergamí i paper : et alii, ut in dicto instrumento latins continctur. Quaequi-
ttein religrtin ut e instrumento supra inserto colligitur sant ¡am dicti sancti qui pro nobis intercedere
dignentur apud dominunt nostritm ut eternunt consegui valeamus beatitudinent ad quam eorum inter-
cesione fiervenire valeamus.

L'acta ja al . ludida de 1'anv 1612 parla de que les relíquies havien sigut trobades amb molta des-
sensia dins un vas de vidre en lo altar major sola d'una ara de marmot consegrada, un batum ab set
exigies a tall de prelats y emperadors . Aquesta indicació fa venir a la memòria les circumstàncies
que presenta un potet de vidre, conservat en el Museu Episcopal de Vich i trobat dintre un altar
romànic de Sant Pere de Casserres, el qual en la cera que'l tanca ostenta impromptes sigilars fetes
amb pedres dures entallades, d'època romana, que haurien sigut aprofitades en els anells del bisbe
consagrant de l'ara i altar casserrencs a principis del segle XI. Però el vidre de Casserres, per sa
reduïda dimensió i forma, res té que veure amb el trobat en 1918 a Terrassa, el qual no ens atre-
viríem a fer-lo anterior a la segona meitat clel segle XVI.

Tot lo trobat dintre 1'ara de Terrassa fou reintegrat altra volta dintre Faltar, amb motiu de la

consagració del mateix, feta pel 111m . Dr. D . Justí Guitart, Bisbe de la Sau d'Urgell, als 15 de gener
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de 1921 . Per al montatge del nou altar s'en aprofità com a sti 5s o soport un dc monolític cilíndric
quadrangular, que `par havia pertenescut a l'església de Sant Pere de Terrassa, pedra que presen-
tava en sa part superior la cavitat per encabir-hi perfectament el pot de vidre a que hem fet refe-

rència i tot llur contingut. -- J. GuDIOL.

ART ROMANIC I GOTIC

La Revitie de l'Art Chrétien publicà, en els començos del 1913 ( I ), una nota sobre els treballs en

execució a la catedral d'Elna . Aquesta nota, redactada per un erudit que segueix amb gran atenció
els descobriments relatius a l'antiga ciutat episcopal, assenyalava i comentava algunes troballes

molt interessants. En donarem a conèixer la part substancial, junt amb un cert nombre d'indica-

cions degudes a l'exquisida amabilitat de Mr . Sallez, arquitecte en cap dels Monuments històrics,

i algunes observacions recollides per mi en les dues ràpides visites fetes a Elna sota la direcció de
Mr. de Lacvivier.

Es tragueren els arrebossats que cobrien la part est de la catedral — com es féu també amb
les del claustre — i les obres deixaren apreciar particularitats molt suggestives de construcció i de

decoració.
Els pilars amb columnes adossades són d'aparell mitjà arcaic, amb moltes pedretes planes,

com bocins de teula, insertes en els junts verticals . Mr . Sallez opina que les columnes adossades,

llevat de les de damunt la nau, foren muntades posteriorment a la construcció, car els basaments

no corresponen als dels pilars.
Hi ha capitells de formes molt antigues i, de vegades, exòtiques: en un d'ells la part inferior

del cistell corinti està coberta per un cinturó d'entrellaçats entre dos cordes . Això és una senyal

d'influència italiana : Cattaneo ( 2) ha publicat dos capitells fets sobre aquest tema, l'un a Sant
Climent de Roma i l'altre a Sant Ambròs de Milà, i jo n'he registrat un del mateix tipus en el
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Fig. 647 . —Estat probable al segle XI Fig . 648. — Estat després de les obres del segle XII

museu de Pola . Aquest capitell d'Elna, segons la meva opinió, està desproveït d'astràgal . En això

és molt probable que hagi passat un fet bastant freqüent : el capitell es deu remuntar a una època

en què era cosa usual que l'astràgal anés amb el fust, i devia ésser aprofitat en una època niés
recent, en la qual l'astràgal era adaptat, generalment no al fust, sinó a la massa del capitell.

No menys dignes de cridar l'atenció són alguns àbacs . N'hi ha un que té sobre el xamfrà un

( I ) Pàg. 43-
(2) L'Architecture en Italie du VIS an XIC siècle, traducció francesa, pàgs . 34 i 226.
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d'aquests requadres sortits que Arcisse de Caumont (I) assenyalà, en altre temps, en les criptes
d'Orleans, i que Mr . Enlart (2) creu característics del període carolingi o de l'onzèn segle.

Però aquestes constatacions no tenen tanta importància corn les que a continuació s'enuncien.
Part dessobre les grans arcades dels dos trams est, del costat del sud, hi ha una finestra oberta
darrera la volta central : és enquadrada per una obertura practicada en la volta (3) . Damunt l'altra
cara del mur la volta en quart de cercle lateral es toca amb la part alta de la finestra . Totes aquestes
obertures fins fa pocs anys estaven tapiades per obra de data inconeguda . Això per un cantó : anem

ara a altres fets.
Les grans arcades tenen sobre la nau central

una rosca més que sobre les laterals . Aquesta rosca
no és concèntrica a les altres, i per construir-la
devien fer pujar la coronisa, que cega el baix (le

la finestra adés esmentada : fou afegit perquè sos-

tingués la volta, així com en els costats les arca-
des cegues foren adossades al mur per rebre la

claus inferiors d'aquesta rosca, em penso que
devien entallar a aquest nivell la part anterior del
pilar . De les arestes de la pilastra del basament en
resta alguna cosa prop d'un dels capitells . En altres

	 seccions de la nau aquestes arestes pugen fins a la
	 ,

	

volta, en la qual semblen enfonsar-se.
Els capitells col . locats sota els arcs formers

estaven posats, en altre temps, algunes filades més
avall : el naixement de l'arc transversal del qual
aguantaven l'arrancament (5), fou aixecat, així
com el capitell mateix . L'aixecament es féu amb
materials diferents.

Si es combinen aquests diversos fets, hom va
a parar a la conclusió que el partit adoptat per

l'arquitecte del segle onzè respon, molt probablement, al croquis (fig . 647) l'estat actual estant
indicat pel croquis (fig . 648) ( 6 ) . No puc deixar d'afegir que no he vist en els costats, sobre les
grans arcades, el senyal dels forats on encaixava el cap dels cabirons . Aquesta part de l'obra deu
haver estat refeta.

Admeto, amb Mr . Sallez, que els pilars (fig . 649), en llur primitiu estat, no tenien columnes
adossades : en conseqüència, les arcades devien haver estat construïdes sense interrupció, i l'arc
transversal de la nau lateral es recolzava en la pilastra de basament . Quant a la pilastra de ba-
sament anterior, en la meva restitució, no sosté res : fa d'espatller a l'arc transversal, l'empenta
del qual demanava un suport resistent . No sosté un pes vertical, sinó que conté un pes oblic
considerable.

Aquesta restitució és, per altra part, hipotètica, i podria ésser que la continuació dels treballs
donés lloc a modificar-la en diversos punts. El que hi ha de cert és que la catedral fou primerament
coberta amb una armadura, í que la volta actual és el resultat d'una modificació . Mr. Lacvivier
no serà mai prou felicitat i regraciat (l'haver assenyalat aquest fet, que unit a ço que hom sabia
relatin a les esglèsies de Sant Miquel de Cuixà i d'Arles de Tech, és d'una veritable importància
per a la història de l'art d'edificar en el Rosselló . — J.-A. BRurAILS.

volta en quart de cercle (4) . Per poder encabir les

(t) Architecture religieuse, 5 .• edició, pàg. 84.
(2) Manuel d'-4rchéologie, t . I . pàg. 177.
(3) M'han dit que aquesta obertura practicada a través de la volta de la nau central deu ésser del tot moderna.
(4) Aquest dispositiu no es troba sinó en la nau lateral nord; en la nau lateral sud desaparegué en ésser construïdes

les capelles laterals.
(5) El nivell antic devia conservar-se, segons M . (le Lacvivier, en l'arc apuntat que hi ha damunt de la tribuna.
(6) Tinc el deure de fer saber que aquests dibuixos sumaris, en gran part fets sobre els croquis, no acotats, de M . de

Lacvivier, no estan rigorosament adaptats a l'escala.

754

NAu

Fig . 649 . — Pilar de la catedral d'Elna
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