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PERÍODE PALEOCRISTIÀ

Necròpolis cristiana de Tarragona

A l'obrir-se els fonaments de la Fàbrica de Tabacs que 1'Estat construeix a Tarragona, s'hi
va descobrir un gran conjunt de construccions a les quals, en l'època darrera, es sobreposà una
necròpolis cristiana . Els grans fragments escultòrics romans descoberts han estat descrits en son
lloc. Caldrà aquí donar una descripció general dels treballs d'excavació fets per l'INSTITUT D'ES-

TUDIS CATALANS, que finí sa tasca en començar-se l 'any 1924 . Aquesta ha estat continuada pels
enginyers de la Fàbrica, i després, per mossèn Serra i . Vilaró, qui ha fet noves descobertes que
és de suposar les publicarà metòdicament a son temps.

El director de la Companyia Arrendatària de Tabacs, D . Francesc Bastos, donà tota mena
de facilitats, durant el temps que ocupà son càrrec, a 1) . Josep Colomins, del Servei d'Excava-
cions de l'INSTITUT, qui dirigí les recerques arqueològiques en nom de la nostra corporació.

Fig. i9 6 .—N,cròpolis de Tarragona . Plan i secció de l'hipocauste (XI del plan general)

Les troballes fetes per la missió de l'INSTITUT estan representades en el plan adjunt . La necrò-
polis està situada vora la carretera actual que segueix propera al mar (figs . 197-198) . La via roma-
na, la més antiga de la Península, que venint dels Pireneus pel Pertús, anava a Empúries i fins
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Figs . 197 i 198 . — Necrùpulis cristiana de Tarragona . Conjunt deis metalls d'excavació
amb la carretera (antiga vía romana) al fons

2o . — Institut d' Estudis Catalans zo
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a Cartagena i passava per Barcelolt
Tarragona, Sagunt i València, i, renti
vada per August, prengué el nom r
via Augusta . Aquesta via devia ten

a les seves vores, des de temps, mont
ments sepulcrals diversos, ornats a
guns d'estàtues; altres, presidits p.
altars i cippits funeraris, els mata
rials dels quals foren utilitzats en ei
cementiri cristià (i).

No és aquest el primer cas d'un.
àrea cementirial descoberta a Cata-
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lunya. Els sarcòfags de Sant Feliu,
de Girona, pertanyien a una necrò-
polis anàloga; als afores d'Ager hi h,
un cementiri d'aquesta mena, inex- .

L.~ Afi'' plorat; hi ha després el d'Empúries
construït sobre cases de la ciutat
grega abandonades, en els barris vora
el;vell port, esdevingut potser en els
segles III i Iv inservible (2).

El de Tarragona està situat en el tancat d'una antiga vil . la; ho indiquen els restos descobert,
d'un hipocauste (XI del plan i figs . 199 i 200), de dipòsits d'aigua (VII), de clavegueres de
desaiguament (II), de forns (XIV) i de pous (V) . El fet no és nou : sobre una vil . la està el
cementiri de ?\Ianasterine, a Salona, i son primer nucli fou el del cementiri dels propietaris de
la villa mateixa.

Els cementiris sobre el sòl eren comuns a totes les terres cristianes (3) i abundants a
1'Africa romana . Estaven, seguint la prescripció romana de la Llei de les XII taules, als afores
de les ciutats i ocupaven grans extensions, ja que no es podia enterrar un mort violant el lloc
que abans havia servit de sepultura a un altre . El basament de sepulcre sumptuós (XIII)
(figs . 201 a 203) i un conditoriunt podien ésser el centre d'aqueix primitiu fossar.

Els cementiris cristians a l'aire lliure podien ésser anteriors a l'edicte constantinià de la Pau
de l'Església ; perquè la llei romana
respectava les tombes, declarava els
monuments sepulcrals propietat sa-
grada i inviolable (4), i és possible
que l'Església els posseís amb el ca-
ràcter d'associaciú funerària recone-
guda.

Molts sarcòfag, han estat trobats
en pisos diversos dintre antigues ha-
bitacions de la vil . la abandonada; al-
tres, en recintes quadrats construïts
expressament . Entre ells es troba un
de més sumptuós, un canditorinnt que
el públic ha anomenat la cripta (I):
de plan quadrat, en cada cara s'obra
un arcosoli (fig . 204).

Els sepulcres més abundants són
els senzills: els de tègules formant dos
pendents, o una caixa rectangular co

	

"''
Berta per lloses ; els d'obra (fig . 205);

F g . 199 . —_Restos d ' hipocaustes

Fig . 200 . — Restos d 'hipocaustes

(I) Vegi's pp . Ioo a 103.

(2) PUIG I CADAFALCH, FALGUERA i GODAI: I_'Arquitechura ronnànaca a Catalunya, vol . I, Barcelona, 1909, pp . 267-272.
(3) MARUCCHI : Eléments d'Archéologie chrétienne, vol . I, Roma, 1399, cap . ITI . — LECLERCQ : Manuel d'Archéologie

chrétienne, vol . I, París, 1907, cap . II, art . II.
(4) RIARUCCHI : vol . I, citat, cap . I .
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Fig. gor . —Necròpolis de Tarragona . Basament de sepulcre

Escala r : 5o

Figs . 102 i 2 , ' 3
Basament del sepulcre en diverses fases de son dcsrnhrinu e nt
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els de lloses de pedra; els monolii
tapats per lloses horitzontals o p(
una tapa monolítica a dos pendent
abombada o en plan horitzonta
els d'àmfora (fig . 206) . Dintre
sarcòfag el cadàver era tancat qual
que vegada en una caixa de pion
(fig . 207).

Entre els sarcòfags sumptuoso
cal notar els tapats per grans llose'
de mosaic de vidre verd, blau, ver
mell i groc, alternant amb altre ,
de marbre, com els d ' Africa . L'I

d'aquests és orlat d'una garlan&

de llorer fortament estil-litzada (fi-
gura 208) que enquadra un cràter
amb una planta florida que en surt
un anyell . En un extrem s'ha con

Fig . 204. -- Arcosoli de la 4criptae

servat un fragment de cèrcol que
devia incloure una creu o una ana-
grama del Crist . Entre l'anyell i el
cèrcol hi ha una inscripció que diu:

A1IPELI

IN PACE

REQVIES

CAS

Mideix 1'82 x0 '72 .

Fig . 205 . — Sarcòfags d'obra

De l'altre s'ha trobat sols part
de l'orla, un doble cèrcol amb l'a-
nagrama de Crist i part de la ins-
cripció (fig . 209) . Mideix 2'08 x o 82.

D'un tercer sols el cèrcol amb la
creu és visible . Els sarcòfags pagans
són també abundantment usats per
a enterraments cristians.

Les troballes fetes indiquen la
descoberta de la gran necròpolis de
la Tarragona cristiana i fan espe-

rar nous i més importants elements
per a conèixer els primers segles
del Cristianisme a Catalunya.

Fig. 206 .

	

Enterrament d'àmfora
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Fig . 207

aixa de Pion!

_le l'interi o r

t'un sarcòfag

Fig . lori

Llosa revestida

de mosaic

Fig . 209 . — Llosa revestida de mosaic
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