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PERIODE PALEOCRISTIÀ I VISIGÒTIC

El Cementiri cristià i la Catedral primitiva de Tarraco

1.

DESCRIPCIÓ GE\ERAL

Als afores de Tarragona, a la riba esquerra del du Francolí, prop les carreteres d'Alcolea
del Pinar i de Castelló, en començar-se l'obra de la Fàbrica de tabacs es descobrí un impor-
tantfssim cementiri cristià.

Parlàrem de les primeres excavacions en què intervingué l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS en
el darrer ANUARI (1) . Durant els anys als quals fa referència el present NUARI s'han publicat,
pels que han continuat les excavacions, diversos treballs dels quals ens cal extreure aquí la part
més important de llur col'laboració benemèrita a l'arqueologia cris-
tiana (2) i estudiar llurs resultats, alguna vegada rectificant-los . La
part excavada es troba dins el recinte amurallat de la Fàbrica de
tabacs, excepció feta d ' una part petita que es troba al costat oest,
entre la cerca de la fàbrica i la carretera d'Alcolea del Pinar . El sùl
del cementiri estava a 1,80 ln . del sùl actual i el sòl verge a 2,-10.

Tota l'àrea cementirial era cercada : en començar la campanya
d'excavacions, en la qual intervingué l'INSTITUT, es descobrí part del
mur de tanca del costat de migdia que seguia el curs de la sèquia de
la Fonteta ; en la campanya de 1929, Mn . Serra i Vilaró trobà part
de la cerca del costat de ponent ; pel costat de llevant varies valls
obertes en la campanya de 1927 assenyalen el límit de la necrùpolis ; el

	

Fig . 194 .-sepulcres de teules a

costat nord és el menys determinat a excepció del cantó nord . oest on

	

doble pendent 1005, 1007, 1020)
i 1006 de caixa de fusta negra

l'excavador ha aconseguit trobar el límit dels enterraments . Els tros-
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sos de cerca són de vegades interromputs per carreus ben treballats;
recordem que les ítrees de cementiris pagans eren limitades per cippus . Vegeu el pla, figura 199.

La necrùpolis ha pogut csser datada per les monedes i per les inscrip-
cions apart del seu cartcter arqueolùgic general . Mn . Serra i Vilaró
distingeix el Lloc de la troballa de les diverses peces numismatiques:
unes poques eren dintre dels sepulcres, a la fossa mateixa del cadàver;
altres dintre el material amb què foren obrats aquells ; altres eren molt a
prop dels sepulcres i un cert nombre, escampades ací i allà . Són quasi
totes dels models peculiars del segles iii i Entre les 942 que l'autor
estudia no n'hi ha cap dels segles posteriors (3) . Les lapides cristia-
nes que ha estat possible datar donen dates certes de les darreries dcl
segle IV A (393), perù la majoria són del segle v entre -160 i 471 i una

del començament del segle (-1) . Sobre les construccions que la invasió
destrueix es comença el cementiri . Tractem de concordar aquestes dates

amb els fets histùrics . La necrùpolis suposa la destrucció d'una part de la
ciutat de Tarraco i l'abandó dels sepulcres erigits a les vores de les

vies : elements procedents de les cases i dels monuments públics són
emprats en els enterraments aquests són fets sovint sobre antigues habitacions; làpides funer<t-

ries paganes són repicades o gravades novament per al nou cementiri.

li ANUARI de l'IxsTITUT D'ESTUDIS CATALANS . Secció Ilistórico-Arqueològica, 1921-1926 . Barcelona 1931, pägs . 96-109, 287-294.

2J Jose p TELLA, Pius BELTRAN . COS y IE OÏ .IVA, amb un pla de JosEr SANS' Excavaciones ro,,,auo-cristiana de Tarragona,
número 88 de les publicacions de la Junta Superior de Excavaciones _Inligiicdades . Madrid 1927 . JoAN SERRA I VILARÓ : Exca-

vaciones de la Vecrópolis de Tarragona, tres volums núm . 93, 104 i 111 de les publicacions de la /aorta Superior de E.vcavacio-
ues y Antigüedades . Nosaltres anomenarem aquests llibres respectivament TOLIA i SERRA I Vrn ARó, 1, I1, 111 . Les notes de

l'ANUARI de l'INSTITUT 1921-1926 seran citades ANUARI.
(3) SERRA I VILARÓ, II, pägs . 132 i 133.
(4) Vegeu a la Secció d'Història del present ANUARI l'estudi de les inscripcions . Les dates donades per l'epigrafia per ordre

cronològic són : 372, data dubtosa ; 393 ; de data incerta entre 457 í -161 ; 460, 461, 471 i 503 .
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Fig . 195 .- Sepulcre obert a
la terra amb teules per tapa

Escala : 1 :50



124 .ANl - :AI :I DE L'1NS'1'1"1'U'l' D ' ESTUDIS CA - l' :U . :ANS : McntssVIl-\\xl

~
c~~
s .

*
:`~~

Els excavadors han trobat sota la necròpolis restes d'habitacions destruides, utensilis diver-
sos deformats pel foc, capes de cendra, senyal evident de l'incendi (1).

La destrucció dels afores de Tarragona té un fonament
històric en la invasió franca i alemanya de l 'ai}' 200 . las bitt--
bars atravessaren la ( tl•lia i entraren a la I Iispilnia.

Pau Orosi pogué, un segle desprt••s, contemplar encara

les reines (2) ; durant anys els bfu-bars feren insegur el camp
de Tarragona, fins que en foren expulsats per l'emperador
Claudi I1 (26S-270) . Després venen temps de pau relativa.
Tarragona encunya mantes Vegades moneda fins en temps de
Dioclecil . Es probable que fou a les darreries del segle Tv

quan es començit la Necròpolis cristiana i segueix usant-se
amb niés o menys intensitat fins després de la destrucció de
Tarragona en temps d ' Euric.

Tota l';crea del cementiri és plena de sepulcres de diver-
ses categories i sistemes de construcció . Mn . Serra els clas-Fia ; . 1°6 .-Sepulcre obert a la terra i cobert

de teules planes a mb tumal en tot ma de llit

		

siflca de la segtient forma, que abarca totes les variants de
l'arquitectura fui i tria de la Tarraco cristiana:

(i)

	

Sepulcres amb caixa de fusta posada a la terra (fig . 19-1 10061).
b, c, (1) Fossa cavada a la terra verge sense coberta, coberta amb t('ules posades horit-

zontals ( figs . 195 i 19o), o amb dues t(;gules formant doble
pendent o dos aiguavessos (fig. 197).

e, _f) Sepulcres de teules posades sobre la terra a dos aigua-
vessos (fig . 19-1 [1005, 1007, ) o formant caixa rectangular
(figura 19,S .

g, Ii, i, j ) Sepulcres formats d'una, dos o tres ämfores o fets de
fragments d'ämfores.

i :

	

Sepulcres construïts de grossos maons romans, bipe(lales.
1, 11) Sepulcres rectangulars d'obra de reble coberts amb Iloses

figura 2011, o coberts de dues teules formant dos aigua-
vessos.

1)1)

	

Sepulcres construits amb Iloses.
li)

	

Sepulcres monolits senzills.
o)

	

Sepulcres amb caixa de plom (fig . 197
p)

	

Sepulcres monumentals 3) .
Fig, 197,-sepulcre amb taüt

La major part d 'aquests sepulcres no necessiten descripció especial

	

de plom, cobert amb teules
en aquestes notes de conjunt.

Cada enterrament era assenyalat a l'exterior per mitjil d'un petit túmul A- de formes diferents:
un paralepíped recte, rectangular . de reble sobre un o diversos sepulcres . questa forma sortia

del terreny de 10 a 20 cm . (fig . 197) . Sovint les parets del
túmul eren lleugerament inclinades, arribant a formar dos
aiguavessos o esguerra (l'ase fig . 1 951 . En algun els túmuls
tenien una forma graonada (fig . 1(99) o curvada, fins arribar al
mig cilindre . Un text de Sant Jeroni sembla referir-se clara-
ment a aquesta prlctica : Clerici quibrls i(1 o//icii ('r(ll, criteu-
lll))1 linleo c(ldUZ'er obz'olrrl)il el /ossam R(e)fini l(rpi(libus
colrslruellles, (' .0 11101'e litlllillil))l p(r)'O)rt (5).

Alguns enterraments tenien a sobre un gran massís de
poca alçada de planta semi-circular de dos a quatre metres
de diàmetre. Sobre aquest massís de vegades hi havia un

Fig . 198.- Sepulcre obert a la terra cobert
amb teules 719 . Íd . en forma rectangular

	

epitafi en Una llosa de marbre . :1qu('st tipus es troba a I ipassa
forrat de teules 720)

	

i els arqueùlegs francesos han cregut veure-hi una taula

- ! yl.Lpr .
•~'~~

i

'1, TUI_LA, pag . 10 ; SERRA 1 Vii ._vzG, 11, p . 81.
2 Historiaruur adversrnn paganos liliri septeln.
(3) SERRA I VILARÓ . 11, pag . 7,

lj SERRA I VILAR('), TI, pàgs . 55 a 62.
(5) Epístola J. .-ld Irntocenlluur de midiere septies percusa, 12 . (Mn .Nr. . Palrologia Latina . Series Lalr'ua, XXII, 330 .)
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d'itgapes, la lllelasrl lunrita, feta d'obra . Els àgapes és sabut que eren una de les cerimònies
funeràries i es feien damunt la tomba a l'aire lliure. De vegades eren prou abundants per a
amb les sobres peixar als pobres seguint la frase de Sant Agustí (1).

Mn . Serra Vilaró ha assenyalat prop del sepulcre restes de menjar,
bocins de vidre i ceritmica, alguna moneda . Pràctiques anàlogues es
troben a Roma . I1 túmul d'un sepulcre recorda el lectus 1m ulhrrltorizu,
(figura 196) representat en el monument funerari on el mort menjava o
llegia i meditava (2).

Els túmuls eren allisats amb morter més o menys magre, de vega-
des amb opus siglzilzunl, després pintats de roig i alguna vegada de

blanc ; potser ornats de pintures diverses ; moltes vegades eren revestits
de fragments de marbre trets de les construccions destruides, dels
sepulcres pagans abandonats de la propera I 'ia Augusta . Corn es veu
el cementiri de Tarragona recorda pels seus enterraments els cementi-

	

Fig . 2o0 .-sepulcre de parets

ris de l'Africa romana.
Al costat hi havia els que tenien un major valor artístic ja per

haver aprofitat sarcùfags pagans més sumptuosos (3), ja per haver emprat sarcòfags amb símbols
cristians. Aquest luxe era quasi sempre un luxe ocult : la major part dels sarcùfags esculpits eren
enterrats, junt amb llurs similars senzills i pobres ; amb tot, estan en el lloc preferent dintre
de la Basílica que presideix la necròpolis . Els sarcùfags trobats amb símbols clarament cris-
tians són pocs i en farem una breu descripció .

dH~•
ir/bYr/~'ll/~/:

~~
•~-'r•-µs ~!0~4,~:.~3 .~~-.~. .~%

- ..~4s
_Witte

de reble cobert amb llosa

II

SARCÒFAGS C RIST IA NS

SARCÒF .A( :S F5T1u( :lL LATS .	 Un primer grup el formen els sarcòfags estrigil•lats dels quals
s'han trobat dos exemplars . I:l primer és un sarcòfag- en pedra del país (4 ; que amida
2,18 X 0,64 X 0,72 m ., de forma rectangular amb la cara externa esculturada, capsada de cilindres

Fig. 201 .- Sarcòfag de la necrópolis de Tarraco

a l'interior (fig . 201) . "fé dos rengles d'estrigil'les a cada costat d ' una silueta degenerada d'urna
cinerària amb el quadrat corresponent a la inscripció . A cada extrem hi han representades
dues escenes . A la mà esquerra un personatge barbat, vestit d'una túnica llarga, descals,
sostenint el pal'liunz amb les dues mans en actitud d'ofrena ; té al davant seu una ma que

(1) XIARUccHI : Elements d'Archéologic cIrrrtr'enne, vol . I . .\otions GrurrWes, päg . 180 . Paris, Rome 194)6.
;21 CAGNAT : Manuel d'Archéologie ronraine. I, pieg . 585 i s.
(3) Aquests han estat descrits sota la rúbrica Sarcófags pagans de la necrópolis de Tarragona, pägs . 119 a 122 del present

ANUARI, en la Secció d' Aqueologia romana.
(4) SERRA 1 VILARÓ, TI, sepulcre núm . 907, 13ms . XLVII, 2 i XLVIII, 2 i 3 .
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Fig . •2U" .

	

Sarcòfag de la necròpolis de Tarraco

li allarga un z'oluinen en el qual hi ha gravat el monograma de Crist en la següent forma:
una X que té en el seu angle superior una P i als dos costats les lletres i 9, de la visió apoca-
lfptica, Mn . Serra i Vilaró l'interpreta per Crist donant la nova llei a Sant Pere ; però podria

> .u'cùfag de la necrùpolis de Tarraco

també (sser Déu ordenant a Abraham el sacrifici del seu fill . Al costat dret el mateix home
habillat amb túnica curta empunya amb la seva dreta una daga, jnugio, mentre amb la mà
esquerra toca la testa d'un noi vestit amb túnica curta, les mans lligades darrera i amb una vena

Fig . 203 . — Sarcòfag de la necròpolis de Tarraco

als ulls. Un àngel és representat al costat esquerra . Una mà sortint d'un núvol deté la punta del
punyal . Evidentment, es tracta del Sacrifici d'isaac .
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Altre exemple descobert (fig . 202) <s un davant del sarcòfag de marbre blanc de 1,90 0,56 m .
ornat de tres figures : a l'extrem dos orants, al centre una figura d'home habillat amb toga, la mà
dreta sobre el pit, l'esquerra sostenint un z'oluinen (1).

SARCÒFAGS ACANALATS . — Un segon grup el formen els sarcòfags acanalats (2) . Un d'aquests
sarcùfags és de pedra calissa local (fig . 203) de 2,05 X 0,65 X 0,65 m . que té en el centre de la
cara principal el quadrat refundit per a la inscripciú, i a cada costat dues bandes en les que hi ha
esculpit un cercle amb una creu entre dos peixos . Un fragment anàleg, encara que més rústec,
havia estat trobat en una anterior campanya (3).

SARCÒFAGS LLISOS. — Entre els sarcùfags llisos cristians (fig . 204) cal citar un de marbre
blanc de 2,07 X 0,59 X 0,58 m . que té al centre de la cara principal la representació d'una
urna cinerària en la qual hi ha gravat el monograma de Crist format de la X amb la P al
centre. Aquesta lletra té la curva de la part superior que ultrapassa el pal cap a l 'esquerra
de forma que recorda la lletra ►l' . Als dos costats hi ha l'A i la (J• Una línia voreja la cara
del sarcòfag (4).

FRAGMENTS DE SARCC FAG . — És interessant assenyalar encara un crismon acompanyat
de motllures en forma mixtilínia (5) .

1I1

LAUDES SEPULCRALS DE MOSAIC

A la necrùpolis de Tarraco s'han descobert noves laudes sepulcrals en mosaic . La pri-
mera que es conegué fou trobada a »nia (6), en foren descobertes després a Mallorca fins
a quatre a la basílica de prop del Port de Manacor (7), altra a Manacor mateix, més cap a
l'interior de l'illa (8) . Fins aquí les troballes eren fetes dintre el domini bizantí d'Espanya,
que estigué estretament lligat amb 1'Africa formant part de l'Imperi efímer conquerit per
Belisari.

Per() les descobertes de Iaudes sepulcrals de mosaic han anat fent-se més al nord, fora
d'aquell domini, fins al Pireneu. Una d'elles fou la de Montecilla Osca), després les de
Tarragona.

En la primera campanya de les excavacions de l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS a la necrò-
polis de Tarragona foren assenyalades dues laudes sepulcrals i els restes d'una tercera en un
lloc proper al baptisteri (9).

Mn . Serra i \'ilarú, durant els anys que compren aquest ANU.yRI, n'ha descobert dos sobre
els sepulcres ) i 70 i assenyalat els indicis d'altres sobre els sepulcres núm . -17 (10 i els 128, 1083
i 1084 (11).

La lauda. sepulcral del sepulcre núm . -10 (fig. 205) és la part d'un magnífic mosaic que en la
seva integritat, revelada pel marbre que l'enquadrava, amida 2,28 X 0,82 ; fou trobada sobre un
sepulcre de lloses situat vora les grades del presbiteri de la Basílica.

Estic representat en ella la imatge del difunt, sacerdot segurament del temple . Es la figura d'un
jove amb barba i bigoti curts ; cabell tirat cap al front cubrint-lo en gran part, pentinat que era
encara moda en el segle v- e i part del vi a (12) . El personatge va vestit a la romana, amb túnica de
mànegues estretes, la clàssica toga de plecs folgats tirada a l'espatlla esquerra i després de cenyir
el cos recollida sobre el braç esquerre . Les mànegues i la part davantera de la túnica són orna-

I TULLt, Ulm. V. A.
(2) SERRA I VILARb, 11, Septlit._

	

núm . 852, L ., XLVII, 1 i pàg . 36.
(3) SERRA I \ ILARÓ, II, làm . LV I, 1.
(4) TULLA, Iàrn . V 11, C.
(5) SERRA I VII.ARÓ, 11, L ., XXX, 1, 2, 3, 13.
(6) Pr1G I CADA AU'H, FALGUERA 1 GopAY : L'argrritectura ronninica a Catalunya, vol . I.
(7) RUBIÓ I BELLVER, IoAN : Troballa d'mra basílica cristiana prinrihla a les irnntcdiacians del Port de Manacor,

ANUARI 1909-1910, pàgs . 361-877.
(8) ANUARI 1905-1920, pàgs . 737-746.
(9) ANUARI 1921-1926, pags . 104-109,

(10) SERRA I VILARÓ, 1, pàgs . 31 132.
(11) SERRA 1 V ILARO, III, pag . 54.
(12) Vegeu l'article Les pintares del segle VIS de la catedral d'Egara, pags . 110-119 del present _ANUARI.
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des de clavi estrets (angnsti claz'i ! corn correspon als cavallers i probablement als simples
sacerdots, de la dalnlätica dels quals diu Sant Isi-
dor de Sevilla que hi són indispensables aquelles

bandes purpúries.
El personatge aguanta amb la niít esquerra un

z'olrrnreir i té la dreta en actitud de beneir segons
el costum llatí . La testa és lleugerament nimbada.

['ei lioc del sepulcre, el trajo i l'actitud, el
personatge sembla un sacerdot, el nom del qual

s'ignora . Acompanya a la representació del perso-
natge una inscripció en vers (1) que termina amh
els mots in sede gniescis, possible referència a la
catedral . El fons és omplert de flors ; abriga la
ügura una arcada circular, els caps de la qual es
prolonguen en línia recta, ornada dels ous de l 'estil
jílnic i al voltant de la lauda hi ha una orla que
fit el dibuix d'una trena.

L'altra lauda (lig . 206) es troba sobre el sepul-
cre número 77, construit de lloses recobertes de
formigó de palets de riera, sobre el qual hi havia
una capa d'opus sig uiii¡tin . EI voltava la motllura
de marbre acostumada i el pu r imentuiir ostracns

cobria la resta . El sepulcre esta situat en el närtex
de la basílica al mig del portal, lloc menys im-
portant que el del sepulcre del qual acabem de
parlar . lli ha representat un jove sense barba,

Fig . 205 . —Nee' ópolis de Tarragona Lauda sepulcral

apoiat a un bastó que sosté la mít esquerra . El ca-

bell sembla rasurat o arranat ; vesteix una simple
túnica amb manegues estretes ornada, sembla de
clan . Sobre la testa hi ha el monograma de Crist
format de la lletra X amb la I' posada al mig.
El monograma esta posat entre dos coloms ; orla
el sepulcre una garlanda de llorer lligada amb
una ampla cinta . En el sepulcre han estat tro-
bats fils d'or de la vestidura o del vel que cobrí
el cadàver.

Es troben les laudes sepulcrals amh mosaic,
o bé dintre la basílica o a les galeries que la unei-
xen al baptisteri, o bé a la cripta de la prothesis.

l li ha una excepció en el sepulcre núm . 428 on es
troba una lauda de mosaic destruida, ja a l'època
en què encara el cementiri era utilitzat (2 ,
col'locada a l'àrea cementirial menys honorífica.

(1) Vegeu a la Secció Històrica l'estudi d'epigrafia corres-

ponent .

(2) SERRA I VILARÓ, Ill, pag . 37 . Fig, 206 . — Necròpolis de Tarragona : Lauda sepulcral
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Iv

AGRUPACIÓ DELS SEPULCRES

En el cementiri cristià d'Empúries s'havien trobat antigues habitacions destruïdes omplertes
de pisos de sarcófags ; el mateix fet es repeteix en el cementiri de Tarragona ; però s'ha des-
cobert des de la primera campanya que apart d'aquests cercats d'ocasió n'hi havia de més o
menys monumentals, dintre els quals hi enterraven probablement personatges units pel vincle
familiar o per altra relació social o religiosa ; quan no podien obtenir l'honor d'ésser enterrats a
la basílica o a les seves dependùncies . Un dels més monumentals . és el que ha rebut el nom, ben

apropiat, de la cripta descobert en la primera campanya en la que intervingué 1'1xsTITt-T

D ' ESTUDI S CATALANS (1), obra monumental amb quatre arcosolis i amb escala que comunicava

a l'exterior . En el pla de conjunt del cementiri són visibles altres cercats de pla quadrat amb
arcosolis també, descoberts en la campanya de 1926 . 1927, en els quals no manca tampoc l'escala
que comunica amb el pla del cementiri (2) . Aquesta cripta tenia un monument sobre terra del

qual s ' han trobat part dels murs, per() la seva forma és desconeguda . Junt a la basílica i amb
una porta que hi comunicava hi havia també una construcció anàloga aixecada sobre el súl en la
que un pis de sarcófags estava sota un paviment i altres sobre aquest o dintre els arcosolis que

s'obrien a tres dels murs . Recorden aquets monuments, proporcions guardades, la disposiciú de
la tomba de Galla I'lacídia a Ravenna.

Aquestes tombes collectives eren anomenades a Roma for'mae i algunes vegades la inscripció
funeraria marcava el nombre a enterrar intro format' i esmentava els arcosolis que s'hi cons-
truien per a la sepultura propia i la dels amics.

Feciiniis robis et Mostris et arrricis arcosoliuin
ci1/R pal'ieticulo silo in pacelrz (3).

Altres monuments no eren prùpiament una cripta, es a dir, subterranis, sinó monuments
aixecats sobre els sepulcres enterrats, de vegades sobre la terra remoguda pels enterraments
(sepulcre 509) (-1) o bé un troç de terra cercat en el qual s'enterrava com el que tanca els sarcófags
números 825 a 830 proper al mur de la basílica o bé un cercat més gran en el qual s'aglomeren

els sarcòfags . Els murs d'aquests monuments s'aixecaven formant tambó una cambra sobre el sol
emblanquinada amb calç i pintada de línies roges (5).

Anítloga disposició tenia el recinte que conté els sepulcres 1074, 1075 ( O) . La cambra superior

és emblanquinada i ornada d'un fris de roses.
Destruida la basílica, la prothesis i el diaconicon foren omplerts d'enterraments i utilitzats

a guisa d'aquesta mena de recintes.
Molts d 'aquests llocs eren coberts, teguria, ciboria, la coberta podia ésser comú a molts i una

inscripció romana esmenta un locus PJliptlls sui) teglata in basílica Balbilres . Altres eren cer -

cats com el pintat en l'arcosoli del cementiri de Sant Calixte a Roma on és representada la cerca
de fusta, transenna, amb els seus muntants amb cerca de fusta, hermula, terminats amb un bust

huma fet de terra cuita ( 7 ).

Moss"n Serra i Vilarú ha pogut assenyalar, entre la confusió dels enterraments, els murs
d'una gran basílica aixecada sobre el cementiri.

Els murs i el paviment assenyalen un pla de basílica de tres naus amb absis semicircular entre

dues cambres rectangulars : la prothesis i el diaconicon . Moss?'n Serra i Vilaró la restaura en
forma d'una basílica amb transcepte i un sol absis (8), perù les capelles amb sepulcres situats

(1) ANUARI 1920-1920 . Pla entre les pitgines 104, 105, lletra I.

(2) SERRA i VII .ARÚ, II, p1gS . 78, 79, 83.
(31 MARUCCItr Elr)reuts (t' .-Irclu`ologie crrrt'tieutre, vol . I . Notions gérrrrnles, päg . 136.

(4) SERRA i Vii .AR6, I1, pitg. 41.
(5) SERRA 1 ViI .ARÚ, II, pitgs . 42 a 46.

(6) SERRA t VILARÚ, Il, pitgs . 48, 49.
(7) b1ARUCCttt : Elrurexts rl'1rclréologie clrrc'tieuree, vol . I . Notions ge9u`rales, pltg . 137.

(8) SERR:',i Vu .AUÚ, I1, fig . 39.

21 . — Institut d'Estudis Catalans
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a l'est de la basílica tenen llurs murs, prolongació dels de les naus i del mateix gruix (fig . 207).
El mur transversal que s'ha trobat seria el fonament del presbiteri situat mes alt, al qual es
pujava per graons, descobert un d'ells en les excavacions.

Les columnes, en general corínties o compostes, tindrien aproximadament 0,45 de diàmetre.
Un tros de fust estriat ha estat descobert prop del sepulcre núm . 2S, que tenia aquesta mida.

®E
TARRAGONA

BASiL9CA 1BAWÚ9SS1flERfl

2

~~z _sr 71.mL. ~

~

~_'	 o	 c	 o	 c _

Fig 207 . — Reconstitució del pla de la basílica

En diversos llocs s'han trobat fragments de fust, el diàmetre dels quals varia entre 0,37 X 0,43,
que darien columnes de 3,70 i 4,30 d'altura . A aquest diàmetre correspon el capitell trobat
sota la prothesis que sostenia un sarcùfag (1).

El gruix dels murs indica clarament una coberta de fusta, pintada i daurada com la que a la
basílica de Tarragona poguù veure Prudenci, qui en l'himne triomfal dedicat a Sant Fructuús
i als diaques Auguri i Eulogi clama per a que els cants ressonin dintre la basílica : Hilac minata
sollent in arce tecta . Sonin llurs noms sota les traus daurades (2).

Els murs eren de reble, en la que abunden els trossos antics, enlluïts per dintre i pintats en
blanc, negre i mangre (3).

(1) SERRA t VILARÓ, II, pl . XXXIV, 3, fig . 36.
(2) Peristephanon, VII n MIGNE : Patrologia Latina . Series Latina, LX, 423) . La traducció és de Mn . LLORENÇ RIBER : Els

sanis de Catalunya, vol . I.
(3) Al Museu de la fàbrica de tabacs se'n conserva un tros . SERRA t VILARÓ, 11, p . 66 .
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Al costat de migdia del Santuari de la basílica s'ha descobert una construcció que sembla
1a pila baptismal del baptisteri (1) anàloga a la d'llipona i de Tyr (fig . 208).

Amidava 2,70 X 2,35 m . i. tenia una profunditat de 0,69 m . Les excavacions han revelat con-
duccions d'aigua i Mn . Serra i Vilaró creu deduir que l'aigua hi entrava pel costat nord i sortia
pel costat sur . Un paviment cobrí la pila bap-
tismal i un sarcòfag que hi havien posat . La
posició entre construccions diverses i proper a

	

/ 1
Qla basílica indica que el baptisteri podia estar

enllaçat amb aquells per medi de galeries.
El paviment de la basílica era format de

grosses tessella' de marbre blanc d'uns 0,4 cm.
de gruix sobre una capa d'opus siYninu111,
sentades per medi d'un morter barrejat amb
picadís tal com a la cella d'Empuries. En una
part del recinte les tessella' han estat arren-
cades . Sols en la nau major es troben frag-
ments sencers . Les naus laterals és possible
que tinguessin un paviment com els de la basí-
lica d'Egara (2) format de formigó enlluit amh
morter de picadís, tal com el paz'i111ent1Un
ostl'acus que defineix Sant Isidor (560-636) (3).
El paviment tenia de 0,11 a 0,12 ni . (-1) apro-
ximadament, el gruix que en general té el
paviment de la basílica i del baptisteri de
Egara (Terrassa), el que indica que coinci-
deix amb la del nucleus del paviment més
complexe descrit per Vitrubi que és de 3 / 8 de
peu romà.

La basílica atreia els enterraments ; els
fidels desitjaven ésser enterrats in loco sancto
prop dels sepulcres dol miu-tir, ad sanctltnl
111artv're111, com associats a llurs mi'rits davant de Déu, lllartl'ribus sociata (5) . Les inscripcions
de Roma fan constar sovint aquest privilegi recercat (6) . El paviment era tallat per làpides de
marbre o laudes de mosaic que contenien els epígrafs funeraris dels sepulcres del subsòl . En la
prothesis hi havia una cripta en la qual s'han trobat enterraments amb mosaic. Tot el subsòl
del diaconicon era rublert de sepulcres ; precedia a la basílica un pòrtic ple també de sepulcres
i voltaven els seus murs indubtablement, els més rics i els més considerables . Al voltant seu o
dintre seu han estat trobades la major part de les inscripcions i dels sarcòfags esculturals.

Tot el subsòl del temple i dels seus anexes era també ple d'enterraments que formaven pisos
diversos i accentuaven en sentit vertical l'afanv d'aprofitament del terreny ; en tots ells nota l'ex-
cavador absència del túmul i el propòsit de no passar d'un nivell determinat ; cl sòl dol temple
que els cobrí en una reparació posterior és de troços de marbre com a Empúries (7).

La basílica de Tarragona té unes mides semblants a les de la de Sant Joan Evangelista de
Ravenna, construïda en el 425, que en son interior amida 49,75 + 22,20 m . La disposició general
també recorda aquesta basílica (8) en la major part dels seus detalls, així com la de Sant
Apol•linar in Classe, consagrada en 549. Tenen un tipus de pla originari de Síria cristiana, on es
troba ja a les darreries del segle i dura fins a les darreries del segle (9) . L'origen de llur
pla absidal característic, com és sabut, és la litúrgia de la missa ; el pa i el vi de la consagració

(1) SERRA I VILARÓ, I, p . 19, III, p . 21.
(2) T . P. i C . : La Catedral visigòtica d'Egara, ANCARI 1915-1912, pitgs . 747-751.
(3) Lty,nolo,giarum, XIX, X, 26 edició d'Oxford.
(4) SERRA I VILARÓ, I, p 23.
(5) LE B1 .ANT : L'Epigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique romane . Paris 1890, p, 34.
(6) 3IARUCCIII : Elements d ' Archéologie chrétienne . Vol . 1 . Notions ,générales, pàg . 185.
(7) PUIG I CADAFALCII, FALGUERA I GoDAY : L'Arquitectura rownàuica a Catalunya, vol . 1 ., LI . Il ., cap . I1.
(8) RICCI, CORRADO : Guida di Ravenna . Bologna 1923.
(9) Faflrtin (any 372), Batiska i Idjaz (429- .130), Sant Foques, de Basufan (491 . 492, BUTLER, I-I . C . : _durien' Architecture in

.Syria en .Svria . Publications of the Princeton University Archaeological E .vpeditions to Syria in 1904-5 and 1909 . Divisió Il
Architecture . Secció B .1 orthern Sylla . Leyden, 1920 .

Fig . 208 .-Perspectiva del Baptisteri de la necròpolis romano-
cristiana de Tarragona
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són preparats abans de l'entrada del celebrant en una taula especial, la taula de la proposició
i protttesis l situada com l'altar dintre el recinte sagrat i fora de la vista dels fidels ; simètri-
cament es posa el dfaconicon on es guarden els llibres sagrats . Tal era la litúrgia de la Gäl'lia i
de la Hispània en l'època, distinta de la romana i semblant a l'oriental (1).

La basílica actualment trobada es construí sobre el cementiri suficienment vell per a poder
utilitzar sarcòfags per fonaments i per a poder apoiar-los sobre la llosa de formigó en forma de
nielisa ttl)tata d ' una tomba més antigua.

Dues inscripcions trobades en el cementiri parlen de la Seu : la del mosaic del sacerdot
posada prop del presbiteri de la basílica en què hi ha l'advocació

Saucta Christi in sede quiescis (2)

i la d 'un monument en la part que ens resta de la inscripció

saltclorufin aeJ de (in (miesees (3).

Es tracta, doncs, de la Catedral dedicada als sants . Ho confirma l 'existència del baptisteri . Es
sabut que aquest sagrament era en el segle v~ administrat solemnement el dissabte de les dues
Pasqües pels bisbes i que els baptisteris s'aixecaven tan sols en les catedrals o basíliques
episcopals i no hi havia gairebé mai més que un sol baptisteri en cada ciutat episcopal (4).

En ella es celebraren concilis en temps de Teodoric (516 i 517) . L'advocació als sants resta
en èpoques posteriors . Es probable que la invasió d'Euric que en -169 s'apodera de Tarragona
destruís en part la basílica. El bisbe Sergis (510-544?) l'epígraf del qual public ;i Hübner (5), parla
de què restaura la coberta de la Catedral.

Qui sacri labentia restaurll)ts culmina Templi

i construí un cenobi en el lloc dels sauts a certa distancia de la ciutat al que podrien correspon-
dre els murs llargs al sud de la basílica descoberts en la primera campanya.

Procul ab urbe c onstruxit cenobiuni saitctis

Una inscripció que sembla poder datar-se cap a 619 torna a esmentar encara la dedicació als
sants (6) . Esteve d'Alexandria, a qui havia ordenat presbíter el patriarca, hi dedica un altar a
D 'u i a Tots els Sauts

in honore dei et oiliiliuiii salitoruin.

La basílica de què tractem era un lloc distint d'aquella en qui' foren enterrats Sant Fructuós
i els dos companys màrtirs de Tarragona, que segons les Actes de son martiri hu foren «en un sol
lloc en la Casa Santa, sota l'altar sant» 7) diferent de la basílica que hem estudiat, ja que el
missal isidorià adverteix que, després de l'ofici del màrtir Sant Vicents, deuen els clergues
dirigir-se des de la Catedral a Sant Fructuós per a resar una oració determinada. El sepulcre
dels Protom'rtirs tarragonins era en la necròpolis que descrivim, ja que els noms dels sants
Fructuós i _Auguri hi han estat trobats en una làpida trencada (8).

La basílica de què parlem, situada als afores de Tarragona, presidia probablement com les
catedrals africanes de Cuicul (Djemila) i Thamugadi (Timgad) al barri cristià separat de la
ciutat id(')latra. Les basíliques amb el seu baptisteri exigien massa espai per cabre al començament
del segle v,, dintre les velles ciutats romanes poblades encara de temples antics i monuments
pagans . Dintre la ciutat fortificada de Tarraco no hi havia espai per a els nous edificis sense des-

truir els grans monuments augusteos . Per altra part l'edicte de .lno fou mös que un decret
de tolerancia de l'Església cristiana i fins a 382 Gracia no suprimí les rendes públiques acor-
dades als Temples idölatres i el triomf de l'Església no fou fins a les darreries del segle iv en
temps de Teodosi . En el segle ~ . encara el culte antic existia en els llocs apartats de Roma

t) DUCFE-NE : Origine du culte chrétien . Paris 1920.
SERRA r VILARÓ, 1, puig . 32 . Sepulcre núm . 40 . Vegi's l 'estudi de Ies inscripcions en la secció histórica.

(3) Inscripció núm . 56 . Trr .L.t . El mot sedes és usat en els documents de l'època en el sentit de Catedral i acompanyat d'un
genitiu, Jlartvrtim, 9postolornm, en cl de l'església commemorativa dels sants (Du C :vN( .E ; Glossarrrnu, mot sedes) sedero exlrrn
.11artyrum reliquiis (Ammianus, lib . II, 22 .

(4) MARTI,NY : Dictionnaire des Antiquités cJ,r liennes . Paris 1877.
(5) Inscript . Hisp . Christ . Suplement . Berlin 1900, núm . 413.
(6) FIDEL FrrA : Epigrafía cristiana en España . ''Boletin de la Real Academia de la Historia>, vol . 37 . Madrid, 1900,

pagines 517 i 518.
(7) FLORES : alisal Isidorii.
(8) Vegeu l ' article sobre Epigrafia cristiana, de Mosses T . Vives en la Secció Històrica del present ANUARI, a qui devem

aquesta noticia .
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i en els petits poblets . Per altra part, quan desaparegui' el culte pagà, quedà 1 ' admiracio pels
monuments antics el Codi de Teodosi redactat cap a la meitat del segle ve prescriu la con-
servació dels monuments antics i els bàrbars foren sovint corpresos per llur riquesa i magnitut.

1►~9 ! 4
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Fig . 209 . -- Pagina del Pcntatcuc .-Ashburnham, de la Biblioteca Morgan, de Nova-York, amb la representació de les llänties
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VI

LES LLÀNTIES D'TL-LUMINACIC) DE LA RASIL1CA I)I', TARRI CO

En dos llocs de les excavacions s'han trobat restes de llànties de vidre
destinades a ésser penjades a la basílica (1) . Una ha estat trobada en la

cripta de la prothesis, l'altra en ple cementiri, en el lloc on s'ha trc t
un soterrani ple d'utensilis domi'stics de cuina i detritus de menjar q
Mn . Serra i Vilaró ha anomenat la barraca del fosser . Consisteixen aques-
tes llànties en un vas de vidre amb nanses, sostingut per tres peces de
ferro tal corn indica el dibuix (fig . 210).

El mateix tipus ha estat usat en tota la Mediterränia abans de la intro-

ducció de la il . luminació per gas i és comú encara a les mesquites a

Orient. El mateix sistema (fig . 209) es troba representat a les miniatures
dels Beatus (2) . El recipient és omplert en part d'aigua;

Fig . 210 .-Llàntia de la

	

sobre l'aigua es posa una capa d'oli en la qual sura la
basilica de Tarragona.
Serra i Vilaró . Esc . 1 : 5

	

xinxeta que sosté el ble.

` II

LA NINA

Dintre d'un sarcùfag acanalat de marbre (fig . 192), que té al centre una tarja amb la llegenda
destinada a l'epígraf funerari arrancada, fou trobada una nina de vori conservada avui amb la ma-
jor cura pel museu
de la Fàbrica de
tabacs de Tarra-
gona (3) . El sarcù-
fag que havia estat
emprat per a una
anterior sepultura,
era cobert per una
tapa de dos pen-
dents i recoberta la
seva escultura gro-
llera d'estuc blanc.
Havia estat posat
el sarcòfag de pe-
dra calissa dintre
un sepulcre rec-
tangular fet de llo-
ses i tot l'enterra-
ment fou recobert
d'una llosa de for-
migó de 0,30 de
gruix.

A l'interior del
sarcùfag hi havia
l'esquelet d' una
nena de cinc o sis
anys amb restes
del seu vestit ornat de cintes d'or en el coll i en la part superior de la túnica . La nena fou enter-
rada amb la seva joguina preferida, una nina posada a la seva dreta.

- -

Fig . 211 .-Nina de vori trobada en cl sepulcre 153 amb l'esquelet d'una nena . Amida 0,23 d'altura

(1) SERRA 1 VII .ARó, II, pàgs. 55 i 67,
(2) Beatus núm . 644 de la Biblioteca Morgan de Nova York, foli 17.
(3) SERRA 1 YII .AR ,, I, sepulcre 152, p . 74, L . XXXV, 1 i 2 .
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La nina (fig . 211) amida 0,23 d'alt, i és articulada ; l'articulació dels braços i de les cames al
cos devia ésser un fil elàstic més o menys gruixut, del que no ha quedat rastre, com en certes

nines modernes ; la dels braços i cames sembla una senzilla espiga metàl .lica de coure o bronze,
de la que han quedat restes.

El seu pentinat consisteix en dividir el cabell en dos parts formant dos trenes que s'entre-
creuen en la nuca i enrotllen damunt la testa formant un doble turban.

La troballa de nines no és un fet extraordinari ; se n'han trobat de fusta, d'os i de vori (1).

j . P . I C.

Empúries : Enterraments cristians

Al costat nord de la ciutat grega d'Empúries prop de l ' edifici del Museu de les excavacions,
sobre la muralla, un cop aquesta destruida, es trobaren diversos enterraments de teules formant

doble pendent de lloses -na rectangle . Eren sota un paviment de formigó anàleg al descobert a

la muralla sur . L'orientació és d'Orient a Ponent.
Troballes d'aquesta mena s'han fet a quasi tota l'àrea de la ciutat i els tipus de sepultura són

els usuals : sota teules romanes formant una teulada a dues aigües, o bé en formes del tipus rec-

tangular . Les tombes no contenen mai objectes ; en una sola s'ha trobat un tancador de cintura

visigôôtic que després descriurem.
Prop la cellae memoriae que presideix el cementiri cristià s'han trobat diversos sarcòfags

llisos, amb tapa en forma de coberta a dues aigües terminada en els cantons per acroteres llises.

Estava, corn és usual, sota un paviment d'opus signinunt . — J . P . I C.

Basílica de "Lugdunum Convena-

	

,'
rum"

Parlàrem de la descoberta d'una basílica

	

//
cristiana en el lloc de Saint-Bertrand de Com
minges, succesora de la ciutat romana de Lug-
dunum Couveuaarunt, en un dels anteriors

	

L_

	

4'4
ANUARIS, fent un resum de la Comunicació de
Marcel Dieulafoy a 1' .-lcademie des Iuscrzp

	

(T	 F	 	 ru u
tions et Belles Lettres (2) .

	

y

Les excavacions començades per M . 'M . Dieu
lafoy i Lizop, foren continuades a la mort del
primer per M. Lizop sol, al qual s ' adjuntà des-
prés M. Sapène. Els resultats rectifiquen, se-
gons els excavadors, les primeres dades de

	

'T
M . Dieulafoy respecte el pla que havia cregut
de tres naus, mentre que els excavadors que

	

I	
el seguiren assenyalen una església d'una sola
nau rectangular amb un absis poligonal (figu-
ra 212) . La nau té una llargada de 18,10 m . i
una amplada de 12,50 m . ; aquesta sembla sobre-

	

~W
~passar les mides d'una simple església d'una

	

n ,
sola nau . Les basiliques mallorquines de tres
naus, coetànies, tenen una amplada anàloga .

	

1

Precedeix a la nau, com a les basíliques de
Mallorca, un atri quadrat que devia ésser por-
ticat ja que s'hi han trobat restes de colum-
nes . A l'interior i a l'exterior de la basílica "'~~ ' '
S ' han trobat nombrosos sarcÒfags ( fig . 213)

	

Fig . 212 .-Pla de la basilica de Saint-Bertrand de Comminges

. .!~ +

(1) CAGNAT et CIIAPOT : Archéologie romaine, vol . II, cap . XIII . DAREMBERG et SAGLIO : Dictonnaire des antiquités grecques
et romaines, mot Pupa.

(2) A\CARI de l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS, Vol . VI . 1915-1920, pàg. 737 .
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