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El llibre que us disposeu a llegir conté una petita part seleccionada, aug-
mentada i corregida de la tesi doctoral Edilicia cristiana hispana de la
Antigüedad Tardía: la Tarraconensis, dirigida pels professors Josep Vilella
i Francesc Tuset, i defensada el 28 de febrer de 2011 a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. En concret, articu-
la i aprofundeix tota aquella informació relativa a l’edilícia cristiana de
les seus episcopals catalanes.

Aquest treball s’ha realitzat en el marc dels projectes de recerca
HAR2010-15183/HIST del Ministerio de Ciencia e Innovación i
2009SGR-1255 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
Per això és de justícia agrair al professor Josep Vilella, catedràtic
d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona i director del Grup de
Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT, grup de recerca de qualitat
reconegut per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de
Catalunya), el seu mestratge constant i pacient que, pel que fa a la
sotasignat, gairebé està a punt d’assolir els vint anys de recorregut.

La tesi, una petita part de la qual, com dèiem, serveix de punt de
partida al present text, s’ha gestat al llarg d’un període de temps on els
dos últims anys, per circumstàncies diverses i bona fortuna, han esde-
vingut claus per concloure aquesta etapa i m’han permès elaborar, en part
en paral·lel en part a posteriori, el treball que ara teniu a les mans.

Per això vull agrair molt especialment la generositat de la família,
amics i companys que m’han patit durant aquesta fase final i sense els
quals mai hauria estat distingida amb el Premi Josep Barberà. La llista és
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prou llarga com per no poder-la reproduir en la seva totalitat, però no
puc deixar d’expressar la meva gratitud més profunda de manera indi-
vidual a les persones que segueixen:

En primer lloc, a Natàlia Salazar, per ser-hi sempre i perquè, entre
altres molts aspectes, m’ha proporcionat un suport clau en l’elaboració
de l’aparell gràfic. Als meus germans Jordi i Carola, als tiets Josep Soler
i M. Àngels Fernàndez i a la resta de la família, per posar emoció a la
meva vida. Al Jordi Enrich i a la Núria Rafel, per no fallar-me mai. 

Als companys del GRAT Mònica Miró, Pere Maymó, Pere Enric-
Barreda, Juan Antonio Jiménez, Ricard Salcedo, Raúl Villegas, amb
qui sempre puc resoldre dubtes, i molt especialment a Carles Buenacasa,
amb qui, a més, tinc la gran sort de poder compartir inquietuds i pas-
sions. 

Als meus amics del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat, els quals, per sort, són nombrosos, i entre els quals vull men-
cionar molt especialment Tània Àlvarez, Isabel Yebra i Josep Castells, que
m’han donat un suport a tots nivells que ha superat àmpliament les
meves expectatives i que, en bona part, explica que el 2011 hagi estat un
any d’excel·lent collita. En la mateixa línia, a Josep Font, per la seva gen-
tilesa i puntualitat.

No voldria cloure aquest prefaci sense agrair a la Societat Catalana
d’Arqueologia la concessió d’aquest premi perquè, al marge de l’efíme-
ra satisfacció personal d’haver-lo guanyat, el caràcter nostàlgic i indele-
ble dels excel·lents records deixats per en Pep Barberà implica que veure
el meu nom imprès en un acte en memòria del nostre estimat amic sigui
un dels majors honors que, avui per avui, pot tenir un arqueòleg del nos-
tre país.
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A partir de les reformes dutes a terme per Dioclecià a inicis del segle IV,
la província Tarraconensis es reduí substancialment respecte a temps
anteriors i quedà circumscrita a les actuals Cantàbria, Catalunya,
Navarra, País Basc i La Rioja (íntegrament), i a l’extrem est d’Astúries i
àmplies zones d’altres comunitats: Castella-Lleó (part de Lleó, Palència,
Burgos i Sòria), Aragó (tota la província d’Osca i àmplies regions de
Saragossa i Terol) i València (tota la província de Castelló de la Plana i
part de la de València).

Abans de la irrupció musulmana, en el territori d’aquesta antiga pro-
víncia s’hi implantaren un total de 15 seus episcopals, que per ordre d’an-
tiguitat coneguda són: Tarraco, Caesaraugusta, Barcino, Gerunda, Osca,
Ilerda, Turiaso, Egara, Calagurris, Ausa, Dertosa, Emporion, Vrgellum,
Pampilona, i Auca. D’aquestes un total de 9, és a dir, més de la meitat,
es troben localitzades a l’actual circumscripció de Catalunya, fet que esde-
vé excepcional si es té en compte que el territori català no suposa pas més
d’una quarta part del total de la Tarraconensis, i per tant, en proporció el
seu territori, li correspondrien un màxim de 4 seus episcopals. ¿Per què
llavors aquesta desproporció? És obvi que, amb anterioritat a aquesta
situació, la romanització ja havia incidit amb més força a l’actual
Catalunya que no pas als territoris més interiors, i per això resulta
també lògic el fet que el cristianisme més primerenc s’introduís al terç
nord peninsular per la costa mediterrània. En aquest sentit, no és casu-
al que el testimoni històric segur més primitiu es produeixi a la metro-
politana Tarragona l’any 259 de la mà de les actes del martiri del bisbe
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Fructuós i els seus diaques, i que aquest fet originés l’aparició a la matei-
xa ciutat d’una de les necròpolis paleocristianes conegudes més extenses
del món romà. De la mateixa manera, és també a Tarragona on es pro-
dueix l’última notícia del món paleocristià de la Tarraconensis oriental
abans de l’arribada dels contingents musulmans que havien creuat
 l’estret de Gibraltar l’any 711: es tracta de la fugida de la seva jerarquia
eclesiàstica, amb el bisbe Pròsper al capdavant, abans de la imminent
entrada dels musulmans a la ciutat l’any 713 o potser ja el 714. El
martiri de Fructuós i la fugida de Pròsper marquen, doncs, els límits tem-
porals de la nostra recerca, tot i que es veurà que el gran gruix de dades
no apareix fins ben entrat el segle IV, amb una proliferació exponencial
a partir del V i fins a inicis del VIII.

Ara bé, el gran interrogant que se’ns planteja a l’hora d’abordar
aquest estudi és: ¿per què, si tenim notícia històrica d’aquestes seus,
nuclis representatius del poder, les seves restes arqueològiques i arqui-

12

FIGURA 1.  Situació geográfica de les seus episcopals tardoantigues a la Catalunya

actual.
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tectòniques són en general tant minses i difícils d’identificar i tan pro-
blemàtiques d’interpretar? El present text, molt probablement, no resol
aquesta pregunta, però intenta reunir les dades disponibles per cadascuna
de les seus, sobretot les de caràcter arqueològic, i fa un assaig molt
bàsic de restitució topogràfica per tal d’oferir un panorama general de
l’estat de la qüestió que ens ha de permetre, posteriorment, arribar a con-
clusions cronològiques o, si més no, a plantejar-les. Per a tal fi s’enu-
meren, seu per seu i agrupades per referències enumerades, totes les res-
tes arqueològiques explícites, urbanes i suburbanes, així com els
monuments actuals susceptibles de formar o d’haver format part de
 l’elenc d’arquitectura cristiana antiga de les ciutats mitrades, incloent-
hi les dades indirectes que puguin haver quedat fossilitzades en l’urba-
nisme o en la toponímia actuals. I quan és possible, totes aquestes
dades es posen en relació amb les fonts antigues que hi poden estar rela-
cionades, tot i que ja avancem ara que el més habitual serà que la iden-
tificació entre la resta arqueològica i la font escrita no sigui segura.
Ara bé, atès que els arqueòlegs hem d’aspirar també a descriure i inter-
pretar processos històrics, creiem fermament que tota la literatura sense
correspondència arqueològica hauria de ser molt tinguda en compte de
cara a valorar les noves troballes que es puguin produir en futures
actuacions sobre el subsòl de les ciutats, i per això hem cregut convenient
deixar-ne la deguda constància.

Fruit de les evidents diferències quant a la qualitat i fiabilitat de la
dispersa documentació existent, la identificació d’edilícia cristiana tar-
doantiga no sempre resulta segura, i per això s’han establert quatre
categories per adjectivar les referències d’edilícia que s’estudien en les
pàgines que segueixen:

a) Testimonis segurs o molt segurs d’edilícia cristiana (★★★★)
b) Testimonis molt probables (★★★☆)
c) Testimonis probables (★★☆☆)
d) Testimonis possibles (★☆☆☆)

La finalitat última d’aquest estudi és obtenir una visió àmplia d’una
realitat urbana encara poc coneguda que es va produir durant l’Antiguitat
Tardana a casa nostra, que és la cristianització de les ciuitas com a con-
seqüència directa d’un profund canvi estructural en l’Imperi Romà i que,
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entre d’altres conseqüències, comportà la progressiva assumpció del
poder i lideratge municipal per part dels bisbes. Aquest procés accelerà
la transformació del paisatge urbà i suburbà començada ja el segle III, i
representa el primer pas per a la posterior feudalització, fenomen d’am-
pli espectre que amb l’ajuda d’altres factors suposarà la progressiva frag-
mentació de l’antic territori romà i permetrà el naixement de noves juris-
diccions territorials i polítiques, d’entre elles Catalunya.
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2.1. AVSA

Situat a la confluència entre els rius Méder i Gurri, el nucli ausetà de Vic
apareix documentat per primera vegada com a seu episcopal l’any 516:
el seu bisbe era llavors Cinidi, qui va assistir al Concili de Tarragona.
Abans de l’ocupació musulmana, l’últim bisbe de nom conegut és
Guisfred, el qual signa les actes del XVI Concili de Toledo l’any 693;
l’any 885 es reprèn la sèrie episcopal.

El caràcter urbà de la Ausa romana —i en conseqüència, de l’Ausa tar-
doantiga— està en discussió, ja que per les seves característiques —no loca-
lització de muralles, poca o nul·la entitat urbana, etc.— es pot comparar
amb el Municipium Sigarrensis: ambdós nuclis actuarien com a centre
administratiu d’un territori, sense necessitat de disposar dels tradicionals ser-
veis ni de la trama urbana d’una ciutat com a tal, tot i que, en les fonts escri-
tes de l’època, Vic sigui designada com a ciuitas. Així, a la Historia Wambae
de Julià de Toledo, un cos de la guàrdia de Wamba va avançar per
Ausonensem ciuitatem. Aquesta denominació, juntament amb l’adquisició
de l’estatus episcopal —a diferència del Municipium Sigarrensis—, ens
ha de fer considerar la possibilitat que Ausa sí disposés d’uns mínims
urbans que l’arqueologia, fins al moment, no ha pogut documentar.

Ref. 01-Grup episcopal (Ausa, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Junyent, 1976: 32, 33, 437; Barral, 1982: 117-118;
Pagès-Pladevall, 1984: 96-98.
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Actualment, la ciutat de Vic no disposa de cap testimoni arqueològic
conegut relatiu al seu passat episcopal, tot i que resulta innegable que en
algun lloc de la ciutat va existir la primitiva església catedralícia i els seus
edificis auxiliars. La proposta tradicionalment més acceptada sobre la seva
possible ubicació és la que defensa que se situaria en el mateix lloc on, des
del segle X, es documenta la capella de Sant Sadurní, enllaçant  d’aquesta
manera amb la teoria que defensa la seva ubicació al costat del temple
romà (Junyent, 1976: 32-33). Al respecte, poca cosa es pot dir de nou.
Tan sols constatar que els grups episcopals tardoantics localitzats arqueo-
lògicament dins de l’àmbit hispà s’emplacen sempre dins de l’antic
perímetre de muralles; però, com ja s’ha dit, avui per avui es desconeix
quin seria el recorregut del recinte fortificat romà i tardoantic de la ciu-

FIGURA 2.  Grup episcopal d’Ausa. Distribució general de la seva edilícia cristiana.
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tat, fet que complica en extrem la nostra cerca, tot i que, certament, Sant
Sadurní s’emplaça al costat del temple romà i el temple, sens dubte, esta-
ria dins de l’antic recinte —si va existir— de muralles antigues.

Per tant, dins d’aquesta línea argumental basada en la situació intra-
murs dels grups episcopals, cal valorar també molt seriosament la possi-
bilitat que el conjunt tardoantic estigués en el mateix emplaçament que
la catedral actual, hipòtesis que ja va apuntar en el seu moment X. Barral
(Barral, 1982: 117-118) i que sembla cobrar certa força després de les últi-
mes troballes arqueològiques realitzades a la catedral medieval de Sant
Pere, com es veu més endavant.

Ref. 02-Sant Sadurní 

(Ausa, intramurs de la ciutat antiga?) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Junyent, 1972-74: 316-320.
Davant l’evident falta de dades relatives a la topografia tardoantiga

de Vic, E. Junyent va proposar en el seu moment que la primera catedral
d’Ausa només podia estar en el lloc que avui ocupa l’església parro-
quial de Sant Sadurní. Com ja s’ha dit a la referència anterior, és possi-
ble que l’església de Sant Sadurní —situada a la part alta de la ciutat, al
costat del temple romà— hagués estat construïda en època tardoantiga
i que, fins i tot, hagués tingut funcions de catedral, tot i que, atesos els
paral·lels coneguts, creiem més possible que aquesta primitiva catedral
s’ubiqués des d’un bon principi on avui hi ha la catedral de fàbrica
medieval de Sant Pere.

Ref. 03-Sant Pere (Ausa, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Barral, 1982: 117-118; Sales, 2011a: 342-343.
En el seu moment, X. Barral va apuntar la possibilitat que el bisbat

tardoantic de Vic es trobés en el mateix emplaçament que la catedral actu-
al (Barral, 1982: 117-118), hipòtesi que es mostra atractiva i coherent amb
els coneixements sobre topografia episcopal antiga i en tant que la cate-
dral actual, sota l’advocació de Sant Pere i documentada en el seu empla-
çament actual a partir del segle IX, està molt a prop de les muralles
medievals i, per tant, probablement, no molt lluny de les muralles anti-
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gues. Atesa la desconeixença del recorregut exacte de les muralles antigues
de Vic, en cas que s’accepti la hipòtesis que sota la actual catedral es troba
la tardoantiga, seria raonable suposar que aquesta s’emplacés intramurs de
la ciutat, como succeeix amb la resta d’exemples arqueològics coneguts i
com es veurà en diverses ocasions en aquest text.

Les troballes arqueològiques de les últimes dècades semblen donar
arguments a la nostra hipòtesi de treball, perquè, a mesura que s’inter-
vé en el subsòl de la catedral i els seus entorns immediats, van apareixent
tombes tardoantigues que, molt probablement, es relacionen amb el pri-
mer conjunt episcopal de la seu o, en el seu defecte, assenyalen la pre-
sència d’un edifici de culte cristià coetani a la necròpolis, ja que les tom-
bes es trobarien dins del nucli de població romana, fet en principi
injustificable des del punt de vista jurídic de la ciutat clàssica, però que
cobra tot el seu sentit a partir de la presència d’una església que actua com
a nucli irradiador d’aquesta necròpolis.

2.2. BARCINO

La colònia fou fundada cap el 15 aC per August, en el marc d’una
gran reforma administrativa del NE peninsular. A partir del segle III es
detecta un auge de la ciutat, que va arribar al seu moment culminant a
principis del segle V amb l’efímera instal·lació de la seu règia d’Ataülf. En
aquests moments el cristianisme estava arrelat amb força a Barcelona,
segons es desprèn dels poemes de Prudenci, qui lloa la ciutat per alber-
gar el cos del màrtir Cucufat. Per tot plegat, no resulta estrany que la pri-
mera notícia segura de la presència del bisbe a la ciutat sigui de mitjan
segle IV: Pretextat de Barcelona, l’any 344, assisteix al Concili de Sàrdica
(a. 347) com a col·lega de personatges de la categoria del llegat papal Ossi
de Còrdova, fet que permet afirmar que l’entrada de Barcelona a la
Història del Cristianisme es produeix per la porta gran, ja que la ciutat
es converteix, d’aquesta manera, en la segona seu episcopal coneguda més
antiga de la Tarraconensis, només per darrera de Tarragona (a. 259). Un
dels successors de Pretextat a la càtedra, Pacià, fou també un personat-
ge de primer ordre, vist el seu llegat literari i la seva inclusió en l’elenc
d’homes il·lustres realitzat per Sant Jerònim. En definitiva, el context his-
tòric permet afirmar que durant el segle IV, Barcelona ja estaria dotada
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d’una infraestructura mínima d’edilícia cristiana, amb els edificis del grup
episcopal dins de la ciutat romana i, extramurs, amb alguna església de
caràcter martirial, elenc que va anar augmentant durant la resta de
segles de l’Antiguitat Tardana.

Des dels seus inicis, les excavacions arqueològiques han permès
seguir d’una forma molt gràfica l’evolució de les zones de necròpolis de
la ciutat, procés que, significativament, no experimenta un retrocés
durant l’Antiguitat Tardana, com sí que succeeix en altres nuclis romans;
a Barcelona, per contra, s’aprecia un augment significatiu d’aquestes
necròpolis a partir dels segles III-IV (Balil, 1956: 667-687; Riu, 1982:
177-201), en coincidència amb les dades literàries ja exposades.
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FIGURA 3.  Grup episcopal de Barcino. Distribució general de la seva edilícia

cristiana.
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A la llum de les darreres recerques arqueològiques, es pot afirmar que
la consolidació del protagonisme de la fe cristiana a Barcelona sembla
produir-se durant el segle VI. Aquest aspecte es veurà materialitzat en una
profunda remodelació dels edificis cristians ja existents, els quals passa-
ran a adquirir el caràcter propi de la denominada «arquitectura de
poder». Això justificaria la proliferació d’edificis cristians a Barcelona
durant els segles VI i VII, proliferació que, per altra banda, no s’aparta de
la tendència observada en moltes de les ciutats mitrades de la part occi-
dental de l’Imperi Romà. De fet, i tenint en compte la probable convi-
vència entre un bisbe catòlic i un d’arrià en aquesta ciutat, atès el con-
text polític local que va viure durant els segles V i VI, resulta estrany que
no s’hagi detectat una major densitat d’edificis cristians a Barcelona,
sobretot a l’exterior de les seves muralles. 

Entre les zones arqueològiques relacionades amb la cristianització
barcelonina destaca el denominat «barri episcopal». Sota aquesta deno-
minació s’hi inclouen una sèrie d’estructures situades a l’extrem N-NE
de l’interior de la muralla antiga que ocupen gairebé un quart de la super-
fície de la ciutat romana —aula basilical, baptisteri, església visigòtica i
dependències annexes, palau episcopal—. A part de totes aquestes
estructures i elements, que ocupaven almenys quatre antigues insulae
(Bonnet-Beltrán, 2000a: 467-480), i que més endavant s’analitzen de
forma individualitzada dins de la referència «Grup episcopal», resulta
interessant assenyalar la troballa puntual d’objectes amb inscripció, en
alguns casos sense context estratigràfic, que per les seves característiques
i funcionalitat han d’estar necessàriament relacionats amb algun dels
àmbits arquitectònics que més endavant analitzem, tot i que la localit-
zació d’aquests objectes no s’hagi produït explícitament dins d’aquests
àmbits edilicis: durant l’any 1944, molt a prop de l’actual catedral, es va
localitzar un maó amb un text grafiat extret dels salms de David, datat
dins de la segona meitat del segle VII (Fabre-Mayer-Rodà, 1997:); per
altra banda, sota la Plaça de Sant Iu, l’any 1949 o 1950, es va localitzar
un segell de bronze en una de les habitacions annexes a l’aula basilical,
al costat d’una estructura que podria ser un forn de pa. El tipus de peça
i el lloc on fou localitzada va donar peu a pensar que podia tractar-se d’un
segell per marcar el pa litúrgic. Es va datar dins del segle V (Fabre-
Mayer-Rodà, 1997: 361, 365).
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Ref. 04-Grup episcopal

(Barcino, intramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Conc. Barc. II, prol.; IRC IV, 312; Durán y Sanpere,
1943: 53-77; Fábrega, 1962: 84; Udina, 1964: 296-297; 1980: 13;
Adroer, 1965: 47-58; Verrié-Sol, Adroer-Paolo, 1967: 43-76; Verrié,
1969: 605-610; Udina, 1980: 30-36; Palol, 1992: 381-394; Granados-
Mar, 1994: 63-70; Granados, 1995: 121-131; Godoy, 1995: 202-207;
Riu, 1996: 31-32; Godoy-Gurt, 1998: 323-335; Bonnet-Beltrán, 1999:
179-183; 2000a: 467-490; 2000b: 135-144; 2000c: 219-225; 2001: 74-
93; Beltrán, 2001: 96-107.

Tot i que la seu episcopal de Barcino es documenta de manera segu-
ra a partir de mitjans del segle IV ––i les dades arqueològiques així sem-
blen confirmar-ho––, la primera referència literària explícita a la catedral
no es produeix fins finals del segle VI. L’any 599, amb motiu del II Concili
de Barcelona, es documenta per primera vegada en aquesta ciutat, i
també a Hispania, el títol de la Santa Creu; aquesta advocació es docu-
menta també, al segle VII, en una capella o església de Toledo, a San Pedro
de Montes, i tal volta a Guadix; així mateix, es varen dipositar relíquies
de la Creu a l’església de Santa María de las Vírgenes de Mérida (García
Rodríguez, 1969: 122-123). A les actes del mencionat concili es fa refe-
rència a la catedral de Barcelona sota la denominació ecclesia sanctae
Crucis. Per tant, és segur que, com a mínim, a finals del segle VI l’esglé-
sia catedralícia de Barcelona rebia aquesta titulació, però, com es veurà
a continuació, no ha estat encara possible associar l’antiga catedral amb
cap resta arqueològica documentada de la Barcino tardoantiga. En canvi,
la llarga ocupació temporal de caràcter religiós documentada a l’espai de
l’actual catedral —mesquita i catedral altmedievals— i una sèrie de res-
tes arqueològiques de caràcter litúrgic que més endavant es descriuen
estan indicant, gairebé amb tota seguretat, el lloc on es va emplaçar
l’antic grup episcopal de Barcino; en aquest cas concret es tractaria del
grup catòlic que romandria després de la unificació confessional de
Recared —com es desprèn de la seva supervivència fins els nostres
dies—, per la qual cosa caldria que ens preguntéssim: a) si aquest era el
grup episcopal catòlic o l’arrià abans de l’any 589; b) on estava emplaçat
l’altre grup episcopal —fos el catòlic, fos l’arrià— abans de l’any 589.
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FIGURA 4.  Grup episcopal de Barcino. Planta general del conjunt dins de les mura-

lles romanes. Amb un traç més fi, es pot apreciar la catedral actual; gairebé al cen-

tre del recinte de muralles, el temple d’August (Bonnet-Beltrán, 2001: 94, dibuix de

M. Berti i E. Revilla).
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Durant l’ocupació musulmana, igual que es documenta en altres
esglésies visigodes (Caballero, 2000: 214-215), la catedral fou convertida
en mesquita, i reconvertida de nou en església per Lluís el Pietós l’any
801, un cop aquest rei carolingi va entrar a la ciutat. Tot plegat va pro-
piciar que l’emplaçament del grup episcopal barceloní es mantingués
sempre al mateix lloc, tal i com succeeix a la majoria de les ciutats d’o-
rigen episcopal antic (Guyon, 2001: 4-5).

Tot i que la primera localització arqueològica puntual del que llavors
es va suposar que era la basílica paleocristiana del grup episcopal de
Barcino es va produir durant el transcurs de la cerca del cos de Sant Pere
Nolasc, a finals del segle XVIII (Florensa, 1964: 15; Granados, 1995:
121), no fou fins 1945 que, amb motiu de la construcció de part de la
xarxa de clavegueram, Duran y Sanpere va localitzar i identificar el que lla-
vors es va denominar «àrea basilical» de Barcino i que avui es coneix com
«aula episcopal». En un primer moment, els signes indicadors semblaven
inequívocs: paviment d’opus signinum, bases i tambors de columnes i res-
tes de cancells, als que s’assignà una cronologia dels segles VI-VII (Udina,
1980: 30). Els treballs d’excavació de l’àmbit basilical es van dur a terme
fins l’any 1954, moment en què la proximitat de la cimentació de la cate-
dral actual va desaconsellar que continués la cerca. Efectivament, les
restes de la basílica paleocristiana de s’emplacen sota la catedral gòtica i
romànica, i mostren per tant la ja habitual superposició d’espais de culte
cristià en ciutats episcopals. En canvi, no es pot parlar de continuïtat en
el temps, ja que existeix un buit cronològic entre les estructures paleo-
cristianes i les ja plenament medievals. A dia d’avui, la recerca arqueolò-
gica no ha detectat cap moment d’ocupació litúrgica de la zona en època
carolíngia ni immediatament posterior; hem d’esperar fins el romànic per
trobar de nou indicis arqueològics segurs d’una església en aquest lloc.

Més endavant, l’any 1964, es van reprendre les excavacions, i final-
ment, l’any 1968, es va produir el descobriment del baptisteri tardoan-
tic de Barcelona. Durant els anys 90 del segle XX, el Museu d’Història de
la Ciutat de Barcelona ha inaugurat una nova etapa en la recerca del seu
conjunt episcopal. Sota la direcció científica de Ch. Bonnet i J. Beltrán
es van excavar, reexcavar i revisar diferents sectors claus que van perme-
tre acotar i fixar cronologies i obtenir nous punts de vista sobre l’evolu-
ció i els components del conjunt.
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A continuació s’ofereix una síntesi dels principals resultats obtinguts
a partir de les diferents etapes de la investigació per les quals ha passat el
grup episcopal de Barcelona, síntesi estructurada per àmbits que, sense
ànim de ser molt exhaustiva —ja que les descripcions arqueològiques
complertes i els detalls es poden consultar a les referències bibliogràfiques
que es faciliten—, tan sols pretén desgranar aquells elements que ajudin
a entendre la gènesi i el desenvolupament de l’edilícia cristiana tar-
doantiga a Barcelona.

Baptisteri. Els treballs d’excavació al baptisteri van posar al descobert un
cos de planta rectangular de 225 m2, amb una piscina de planta octo-
gonal que disposaria d’una estructura de coberta —molt probable-
ment un baldaquí— sustentada per columnes, amb un paviment  d’opus
sectile documentat a l’entorn més immediat de la piscina i format per
lloses reutilitzades de marbre de Portasanta (marmor Chium) (Mayer-
Rodà, 2000: 145). S’ha proposat, per altres paral·lels coneguts, que l’es-
pai entre columnes podia haver estat tancat amb cancells (Granados,
1995: 122). Al mur SE de l’edifici del baptisteri es localitza una porta
que, segons s’ha apuntat, comunicaria amb la catedral, avui per avui no
localitzada. 

Totes aquestes dades descriptives fan referència a l’última fase del
baptisteri ja que, segons es desprèn dels treballs arqueològics, hi hauria
una etapa precedent a les estructures actualment visibles durant la qual
la piscina seria de planta quadrangular o cruciforme, i disposaria de 4
pilars de planta també cruciforme, amb la funció de sustentar el proba-
ble baldaquí de cobertura (Verrié, 1969: 606-607). Durant aquesta
primera fase, la pavimentació de l’entorn de la piscina seria d’opus sig-
ninum. El cert és que no es coneix cap dada ferma en relació al moment
de construcció del baptisteri de Barcelona, tot i que es creu probable que
pugui ser coetani o lleugerament posterior a l’aula episcopal annexa.
Tampoc es coneix el moment en què ambdós edificis es deixen d’utilit-
zar; l’única dada segura de la qual disposem és que en els segles IX-X s’hi
va ubicar una necròpolis que suposà l’afectació dels nivells d’amortitza-
ció del baptisteri (Granados, 1995: 124-125).

Des dels primers moments del seu descobriment, el baptisteri de
Barcino s’ha considerat un unicum dins del marc de les províncies occi-
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dentals de l’Imperi, així com un dels exemplars més importants de la
zona compresa entre Itàlia i el nord de la Tarraconensis.

Aula episcopal o sala de recepció. Annexa al baptisteri que s’acaba de
descriure, i comunicada amb ell, Durán y Sanpere va localitzar una
gran aula datada dins el segle V que fou interpretada unànimement 
—fins no fa molts anys— com la basílica del conjunt episcopal de
Barcelona. Actualment, aquesta possibilitat està descartada, atesos la
orientació i els problemes de restitució de la seva planta, així como
l’absència de mobiliari litúrgic. Ara bé, la interpretació primigènia de l’es-
pai com a basílica, ha condicionat profundament la visió general del grup
episcopal de tal manera que, fins a final del segle XX, no s’ha identificat
la presència d’una església cruciforme entre les restes del subsòl excavats
durant la primera meitat del mateix segle. A propòsit de les discus-
sions que permeteren descartar la funció basilical del que avui coneixem
com a aula episcopal, destaquen els arguments de Ch. Bonnet exposats
en el marc del curs Topografia urbana i territorial de l’Antiguitat Tardana
(Barcelona, març de 1994; recollit a Godoy, 1995: 206-207), relatius a
l’orientació i la forma de la planta. Posteriorment també s’han tret a
col·lació altres arguments com la irregularitat de les naus, que no seria la
més apropiada per una organització litúrgica amb altar central; la des-
proporcionada superfície de l’edifici del baptisteri respecte a la basílica;
i la seqüència constructiva de la suposada basílica en relació amb la paret
del baptisteri, que estaria demostrant l’anterioritat d’aquest últim àmbit
respecte a l’edifici que estem tractant (Bonnet-Beltrán, 2001: 76). En
canvi, actualment és considerat un espai de representació, molt proba-
blement relacionat amb les funcions episcopals. Per altra banda, existeix
certa unanimitat en acceptar que la catedral tardoantiga estaria just
sota de la catedral actual, espai que, fins a dia d’avui, no ha estat excavat.

Església cruciforme. Pocs anys abans de començar la Guerra Civil, es va
localitzar a la Plaça del Rei una necròpolis cristiana tardoantiga, en ús
entre els segles VI i VII. Des dels moments primers de la troballa Durán
y Sanpere ja va intuir la possibilitat que aquesta àrea funerària  pogués
tenir relació amb un temple cristià: «la proximidad de esta necrópolis con
la Catedral actual deja suponer que pudo haber tenido alguna relación
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con el primer templo catedralicio, ya existente en el siglo IV, con empla-
zamiento muy semejante, según parece, al del templo actual» (Duran y
Sanpere, 1943: 69). La possibilitat no resultava gens menyspreable si es
tenia en compte la seva significativa situació intramurs de la ciutat i altres
aspectes com la identificació de les restes d’un pòrtic monumental, que
en un primer moment es va creure de cronologia anterior a la necròpo-
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FIGURA 5.  Grup episcopal de Barcino. Església cruciforme i annexos: al centre del

plànol s’observa l’església; a l’esquerra, la necròpolis; a la dreta, un edifici annex

amb forma d’«U» invertida, al que se li ha atorga un caràcter palatí (Bonnet-

Beltrán, 2001: 81, dibuix modificat de M. Berti i E. Revilla).
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lis però que actualment s’associa a la segona fase constructiva de l’església
cruciforme (Bonnet-Beltrán, 2000a: 480).

La confirmació de les sospites de Duran y Sanpere s’ha produït amb
el descobriment d’una església cruciforme contigua a aquesta necròpo-
lis, descobriment efectuat no per una excavació arqueològica, sinó per la
revisió d’una sèrie d’estructures ja excavades —i, malauradament, par-
cialment destruïdes— que en el seu moment no es van saber interpretar
correctament. Arribats a aquest punt, convé fer una breu reflexió entorn
l’arqueologia que es practica en el marc de les ciutats, ja que el proble-
ma de la tardana identificació d’aquesta església cruciforme cal atribuir-
lo al fet que les intervencions d’arqueologia urbana a casa nostra rarament
es podien —i en ple segle XXI encara roman el problema— realitzar en
extensió. Molt probablement, una excavació que hagués afectat global-
ment tant l’església com la necròpolis hagués permès realitzar una valo-
ració i interpretació de conjunt que hauria conduit a la identificació de
l’edifici de culte des del primer moment. A la vegada, una precoç iden-
tificació tal volta l’hagués salvat del desmantellament parcial a la que fou
sotmesa al llarg de les diferents intervencions arqueològiques realitzades
en el subsòl de la Plaça del Rei; en aquells moments, no es prenia en con-
sideració la funcionalitat de les estructures de cronologia postclàssica, que
no eren més que un obstacle a salvar per part d’uns arqueòlegs centrats
obsessivament en la cerca de les restes de la Barcino altimperial.

En el seu estat actual, es tracta d’un edifici del qual se n’han detec-
tat dues fases de construcció: la primera s’ha datat en el segle VI avançat,
i consisteix en una sèrie de murs sense cimentació construïts a base de
pedres de mida mitjana i petita; el traç d’aquests murs dibuixa part d’una
planta cruciforme, amb un centre rectangular i un peu més allargat
que els braços. Sobre la base d’aquesta planta, així com de les seves
proporcions, situació i caràcter arquitectònic de la segona fase, s’ha
proposat que, durant aquesta primera etapa descrita, l’edifici ja tindria
funció d’església. La segona fase, datada no molts anys després de la pri-
mera —cap a finals del segle VI—, consisteix en una reestructuració total
de l’edifici anterior; es documenta una tècnica constructiva molt més acu-
rada, amb potents fonaments —que fa pensar en un edifici de gran altu-
ra––, i amb elements verticals, consistents en carreus i columnes ados-
sats a les parets, que es recolzen en uns fonaments independents dels
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pertanyents als murs; aquests elements verticals s’han interpretat com
pilars per sustentar una coberta amb volta, amb una alçada que pogué
superar els 19 m (Bonnet-Beltrán, 2001: 82-84). El nou edifici, amb una
llargada màxima de 30 m, conserva la planta cruciforme i presenta tota
una sèrie de sales annexes d’us indeterminat. Una de les peculiaritats d’a-
quest segon edifici és que ha conservat in situ, just en el punt central de
la planta en creu, un fust de columna que, molt probablement, corres-
pongui al peu d’una mensa d’altar que ja estaria present en la primera fase
de l’església; un dels indicis que reforçaria aquesta hipòtesi és la presèn-
cia d’una petita estructura amb forma de caixa, construïda dins del
fust de columna, que s’ha identificat com un reliquiari. Cal posar de
manifest que tant el reliquiari com el peu d’altar han estat presents i visi-
bles per tothom a l’exposició permanent del subsòl d’aquest sector de la
Barcino romana des de la seva excavació durant la primera meitat del
segle XX, però fins fa uns pocs anys no es va interpretar la seva funció.

Un últim element que cal comentar d’aquesta segona fase de
 l’edifici amb planta de creu és la construcció d’un pòrtic de grans pro-
porcions (del qual només en queden també els fonaments), en el qual
es detecta la presència de la petita necròpolis abans esmentada, i en la
qual cal aturar-se de nou per aclarir el perquè de la seva presència al cos-
tat de l’església: al respecte, s’ha apuntat la possibilitat que fos el lloc
d’enterrament d’un grup de població particular i privilegiada, sobre la
base que el nombre de tombes és modest i que correspon a un període
de temps curt —entre finals del segle VI i inicis del VII—; més concre-
tament, s’ha apuntat la possibilitat que podria tractar-se d’un grup de
població visigoda, per la troballa d’alguns ornaments d’ús personal
que així semblen indicar-ho. Partint d’aquesta base, no podem deixar-
nos de fer una pregunta que té a veure directament amb els enterra-
ments de la Plaça del Rei: ¿Quin grup de població es fa inhumar en
tombes d’àmfores i tegulae? Aquestes tipologies de tombes, certament
modestes, que són les que conformen la necròpolis de l’església cruci-
forme, acostumen a pertànyer a persones humils; això sembla, d’entrada,
contradictori amb el fet que la població allà enterrada sigui privilegia-
da. Ara bé, també és possible, encara que no demostrable amb les
dades de què disposem, que les persones allà enterrades fossin deter-
minats membres de l’Església local, circumstància que podria explicar,
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en part, la senzillesa dels loculi. Si recapitulem i acceptem que la pobla-
ció d’aquesta necròpolis pot ser visigòtica i, a la vegada, eclesiàstica, i que
estem en contextos dels segles VI-VII, llavors ¿és probable que ens pu -
guem trobar davant del grup arrià liderat pel bisbe barceloní Ugnas
abans d’abjurar de la fe catòlica l’any 589? Arribats a aquest punt, cal
que ens preguntem quin paper juga l’església cruciforme dins del grup
episcopal de Barcelona. ¿Es tracta de la catedral o d’una església de tipus
martirial/funerari? Sobre aquesta qüestió, cal deixar apuntat que són
moltes les similituds que l‘edifici té, pel que fa a la planta, amb l’ano-
menat mausoleu de Gal·la Placídia i també amb la seva capella annexa
(avui desapareguda), a Ravenna, tot i que aquests edificis es van cons-
truir abans d’acabar el primer quart del segle V i per tant són més pri-
mitius que el de Barcelona.

Resulta molt difícil, a dia d’avui, intentar respondre amb una base
argumental sòlida les qüestions plantejades, i més quan encara no s’ha
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FIGURA 6.  Grup episcopal de Barcelona. Església cruciforme i annexos, just al cos-

tat de les muralles de la ciutat. Restitució segons Bonnet-Beltrán, 2001: 81,  dibuix

de CENTUM-MHCB.).
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pogut excavar el subsòl de la catedral actual, que és on la historiografia
ha considerat tradicionalment que es podria emplaçar la catedral tar-
doantiga. De ser cert aquest últim supòsit ¿quina relació mantindrien l’es-
glésia catedralícia i l’església cruciforme? ¿Es podria haver donat el cas,
durant algun temps, que la primera fos l’església dels catòlics i la sego-
na, la dels arrians? Són interrogants que pretenen posar de manifest el
llarg camí que queda encara per recórrer, tot i els notables avenços dels
últims anys.

Palau episcopal. La identificació d’estructures palatines dins del barri
cristià de Barcelona, i més concretament al cor del grup episcopal, no
és un fet nou, però les recents revisions dutes a terme pel Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona han permès situar aquestes cons-
truccions en el mateix moment cronològic que l’església amb planta de
creu, és a dir, en època visigòtica, i amb inici al segle V. Per altra
banda, la seva situació topogràfica respecte als altres edificis del grup
epis copal permet atri buir-les a la domus episcopi. L’edifici està format per
un cos central i dues ales gairebé simètriques. La seva tècnica cons-
tructiva i els morters són els mateixos que els documentats per a la sego-
na fase de l’església en planta de creu.

Dependències annexes. Al sector E del que hem denominat «aula epi-
scopal» s’observen una sèrie d’habitacions, algunes de les quals són
coetànies a les diferents dependències del grup episcopal tardoantic.
S’ha apuntat que tant aquestes dependències com l’església amb planta
de creu abans descrita podrien correspondre a una única concepció
constructiva (Bonnet-Beltrán, 2001: 76-77).

Per altra banda, s’ha identificat una estructura consistent en una peti-
ta piscina que en un primer moment es va interpretar com una latrina
o un bany, i que actualment es considera part de les termes privades del
bisbe, com succeeix, per exemple, als grups episcopals de Gerassa o
Ravenna (Michel, 2001: 227-228, 238-239; Fuentes, 2000: 138-139).
Fins i tot a la mateixa Roma, la fundació de banys per part d’eclesiàstics
durant l’Antiguitat Tardana no resulta un fet estrany. En aquests casos,
igual que a Barcelona, es fa patent com, en un moment en el que els
banys públics s’estan arruïnant —a causa d’una evident falta d’interès per
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part dels evergetes, motivada en bona part per la influència d’un cris-
tianisme clarament repropi a la cultura del bany (Jiménez-Sales, 2004:
185-201)—, alguns bisbes construeixen banys privats mentre, per altra
banda, els seus col·legues —o fins i tot, ells mateixos— funden esglésies
en els solars ocupats per les antigues termes públiques, com seria el cas
de l’església de Sant Miquel (ref. 06).

* * *

Com s’ha vist al llarg d’aquestes línies, el grup episcopal de Barcelona és
el més profusament excavat i conegut dels de la Tarraconensis. La recer-
ca arqueològica que s’hi realitza, en continuat procés de revisió, permet
establir una sèrie de consideracions de caràcter general que, desafortu-
nadament, ni tan sols es poden plantejar en altres seus episcopals cata-
lanes tardoantigues:

a) Ens trobem davant d’un conjunt d’estructures arquitectòniques
orgànicament vinculades entre sí i localitzades al quadrant N-NE de
la ciutat que conformen, sense cap tipus de dubte, el primer grup
episcopal de Barcino.

b) Es detecta un procés d’ampliació i monumentalització del conjunt,
cap a finals del segle VI, que s’ha posat en relació directa —i com a
conseqüència— amb el II Concili de Barcelona, celebrat l’any 599
(Bonnet-Beltrán, 2001: 78-80).

c) Barcelona va adquirir els terrenys per a instal·lar la seva primera seu
episcopal en un moment en què el fòrum estava funcionant segons
els models romans tradicionals, cosa que va determinar una ubica-
ció final allunyada del centre administratiu i de poder de la ciutat.
Aquesta situació respon a un model cronològic concret que situaria
la fundació —arquitectònica— del grup episcopal barceloní en un
moment entre època constantiniana i època teodosiana, com s’ex-
plica a l’apartat de conclusions del present assaig; en aquest cas con-
cret, sabem que la data de fundació no pot sobrepassar l’any 344,
que és quan es documenta el primer bisbe conegut de la ciutat. Per
tot plegat, molt probablement el grup episcopal de Barcino es va ins-
tal·lar, en el lloc on avui el coneixem, en un moment immediata-
ment posterior a la Pau de l’Església.
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Ref. 05-Església on fou enterrat Teodosi, fill d’Ataülf i Gal·la Placídia

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Olympiodorus, Frag. 26; Mayer, 1996; Sales, 2003:
323; 2004: 53-58.

La present constitueix la notícia més antiga que fa referència a
 l’existència segura d’una església extramurs de Barcelona, si exceptuem
la basílica de Sant Cucufat, inferida indirectament a partir dels poemes
de Prudenci, com a mínim, als volts de l’any 400. Olimpiodor de Tebes,
contemporani dels fets, ressenya en els seus Fragmenta que Teodosi, fill
d’Ataülf i Gal·la Placídia, va morir essent un nen i que fou enterrat en
una església «al costat de Barcelona», en un acte multitudinari
(Olympiodorus, Frag. 26). Aquest fet es documenta a finals del 414 o,
més probablement, a inicis del 415. Uns anys més tard, Gal·la Placídia
va fer exhumar el cos del seu fill i el va dipositar en el mausoleu impe-
rial que la família tenia a Sant Pere de Roma. Gal·la Placídia és coneguda,
entre altres coses, per l’evergetisme que va desenvolupar a altres ciutats
de l’Imperi. Per tant, res s’oposa a pensar que aquesta activitat evergèti-
ca es desenvolupés també a Barcelona, tot i que no en tinguem cap tes-
timoni directe, si no és la suposició raonable que el sepeli del seu fill
Teodosi degué provocar l’embelliment i magnificació de l’església on fou
provisionalment enterrat abans de ser traslladat definitivament al panteó
imperial de Roma.

No és possible inferir, a partir d’aquesta notícia, detalls concrets
sobre la situació topogràfica de l’església, exceptuant la seva posició «al cos-
tat de Barcelona», extrem que condiciona qualsevol intent d’identificació
i associació amb els documents arqueològics coneguts. Ara bé, tot i així,
s’han fet algunes propostes, unes més antigues —a principis del segle XX,
F. Fita afirmava, sense cap argument convincent, que Teodosi fou enter-
rat als peus del sepulcre de Santa Eulàlia—, mentre que altres autors més
moderns situen la tomba de Teodosi a Barcelona, sense especificar-ne un
lloc concret. De les propostes recents, la que més transcendència ha tin-
gut ha estat la de M. Mayer, qui proposava la localització d’aquesta
església en el lloc on avui hi ha el monestir de Sant Cugat del Vallès
(Mayer, 1996: 21), proposta que nosaltres hem refusat recentment i per
la qual hem desenvolupat una argumentació alternativa (Sales, 2004: 53-58):
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a partir de la revisió de les dades arqueològiques disponibles en funció de
les possibilitats que dóna la font literària, valorem com a possible que l’es-
glésia on fou enterrat Teodosi correspongui a les restes localitzades a
principis del segle XX a la Plaça Antoni Maura (ref. 08).

Ref. 06-Església de Sant Miquel

(Barcino, intramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Puig i Cadafalch, 1934: 231-232; Balil, 1960: 21-
74; Gaya, 1961: 282-283; Puig, 1999: 267; Sales: 1998: 23-24; Jiménez-
Sales, 2004: 185-201.

L’església medieval de Sant Miquel, desapareguda durant 1868,
conservava com a paviment un mosaic bicrom del segle II dC perta nyent
a unes antigues termes romanes de la ciutat. Tot i que la primera notí-
cia documental sobre Sant Miquel sigui de mitjan segle X, volem desta-
car el reaprofitament d’unes instal·lacions termals com un fenomen de
gran abast que, al nostre entendre, i en base a les dades de que disposem,
permetria retardar la cronologia de fundació de l’església a l’Antiguitat
Tardana (Jiménez-Sales, 2004: 185-201). En el cas concret que ens
ocupa, existeixen altres arguments de caràcter arqueològic que donarien
suport a aquesta proposta. El primer és que l’església de Sant Miquel no
només es construeix sobre una estructura termal anterior sinó que, mit-
jançant la planimetria antiga conservada i les pròpies excavacions arqueo-
lògiques, es pot apreciar com l’església conserva, en essència, la planta de
les termes, com ja va observar en el seu moment Puig i Cadafalch. El
segon és la reutilització esmentada abans del mosaic romà com a pavi-
ment de la església, fet que implicaria la conservació de la cota del
nivell de circulació romà, el que podria estar indicant que el temps
transcorregut entre la inutilització de les termes i la construcció de l’es-
glésia fou mínim o nul. El tercer argument que traiem a col·lació és la
presència d’una necròpolis que conté, entre els seus loculi, una tomba tar-
doantiga com a mínim.

Els arguments exposats, inserits en el context de la Barcelona cris-
tiana tardoantiga, ens semblen més que suficients per considerar com a
molt probable la presència de una església tardoantiga a la plaça de
Sant Miquel.
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Ref. 07-Església dels Sants Just i Pastor

(Barcino, intramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Ramos, 1992: 38; Sales, 1998: 24; 2011a: 243-244.
La tradició historiogràfica ha vingut considerant aquesta església,

actualment en ús, com la més antiga de Barcelona i el lloc on fou enter-
rat el cos del bisbe Pacià, suposadament descobert cap a 1590. Per altra
banda, A. Mundó proposa que seria en aquesta església dels Sants Just i
Pastor de Barcelona —i no a la de Complutum, com s’ha vingut consi-
derant tradicionalment— on Paulí de Nolla i Teràsia van enterrar el seu
fill Cels a finals del segle IV.

Però, avui per avui, els únics elements segurs conservats i coneguts,
testimonis de la possible antiguitat d’aquesta església, són dos capitells dels
segles VI-VII, que potser no són originals del lloc i bé podrien provenir de
la catedral o de qualsevol altre temple de la Barcino tardoantiga.

Recentment, G. Ripoll ha argumentat que el fet que Lluís el Pietós
reconstruís aquesta església l’any 801 pressuposa l’existència d’una edi-
ficació eclesiàstica precedent (Ripoll, 2001: 40). Tot i els gairebé nuls tes-
timonis arqueològics, creiem possible aquesta hipòtesi, atesa l’antiguitat
de l’advocació i el context de la Barcelona tardoantiga. Un altre temple
de molt probable origen tardoantic sota l’advocació  d’aquests sants el tro-
bem a l’església parroquial de Sant Just Desvern (Baix Llobregat), fet que
mostraria una notable difusió d’aquest culte al territorium barceloní
(Sales, 2011a: 322-323).

Ref. 08-Cella memoriae i necròpolis de la Plaça Antoni Maura

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Possiblement, Olympiodorus, Frag. 26 (ref. 05); Balil,
1956: 667-687; Udina, 1980: 9; Travesset, 1993; Granados et alii,
1995: 48-49; Sales, 1998: 25-26; Ripoll, 2001b: 235; Sales, 2003: 323;
2004: 53-58.

Amb motiu de les obres de construcció de la xarxa de metro, on avui
s’assenta l’edifici de la companyia Zurich, va aparèixer una àrea de
necròpolis de la qual es tenia constància parcial des de l’últim quart del
segle XIX. Posteriorment, cap a 1920, es van excavar algunes de les
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 tombes, però els resultats d’aquesta intervenció romanen inèdits. Per
últim, en el transcurs de les excavacions realitzades durant 1954 es va des-
cobrir una construcció absidal que A. Balil no va dubtar a interpretar
com a basílica funerària, però sense especificar-ne la seva cronologia, i que
en els diferents treballs publicats s’ha vingut denominant cella memoriae.
Desafortunadament, només coneixem l’existència d’un escarit referent
gràfic original d’aquest edifici, que nosaltres, atès el context arqueològic
descrit, no dubtem que es tracta d’una església. El conjunt estava  assentat
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FIGURA 7.  Cella memoriae de la Plaça Antoni Maura (Barcelona), planta de l’edifici

segons Travesset, 1993).
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sobre una vil·la suburbana altimperial; la necròpolis constava d’un
número indeterminat de sarcòfags i mosaics identificats com a cris-
tians gràcies a la seva relació amb una tomba singular coberta amb una
lauda musiva decorada amb crismó i datable a principis del segle V
(Gómez Pallarés, 2002: 31-32).

Tot i que les dades arqueològiques disponibles són parques, la quali-
tat de la informació que contenen —lauda funerària inequívocament
cristiana i pertanyent a un personatge important—, junt amb la dada sig-
nificativa que en el lloc hi va haver, durant la Edat Mitjana, una església
dedicada a Santa Marta destruïda al segle XVIII —testimoni d’una conti-
nuïtat de culte en un mateix espai—, fan més que probable la presència
d’un edifici cristià dels segles IV-V amb caràcter funerari en aquest punt,
localitzat immediatament extramurs de la Barcino romana i a la vegada
molt proper a l’antic grup episcopal. Aquesta conclusió permet treure a
col·lació el fragment d’Olimpiodor de Tebes on es menciona que Teodosi,
fill d’Ataülf i Gal·la Placídia, és enterrat ad sanctos en una església extramurs
de la ciutat a principis del segle V (Sales, 2004: 53-58). Creiem possible la
identificació de l’església mencionada en aquesta font amb les restes de
la Plaça Antoni Maura, per: a) la seva situació «al costat de» Barcino—tal
i como indica explícitament el text— i, significativament, just al costat de
la seu episcopal —només separat  d’aquesta per les muralles romanes de la
ciutat––; b) la presència d’una necròpolis tardoantiga; c) la cronologia del
mosaic sepulcral i la seva singularitat, coincidents amb la mort (a. 414-415)
i la figura del petit Teodosi, respectivament.

Ref. 09-Basílica de Sant Cucufat

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Fructosus, Hymnus de s. Cucuphate; Passio Cucufatis;
Prudentius, Peristef. 4, 33-34; Fábrega, 1962: 63-64.

D’un vers de Prudenci de Calahorra (Barchinon claro Cucufate freta
/ surget) es dedueix que, amb tota probabilitat, aquest màrtir va tenir una
basílica sota el seu patrocini a Barcino amb anterioritat a l’any 400. Tot
i que en cap moment s’indica explícitament aquest extrem, l’anàlisi de la
lírica prudenciana ha permès concloure que totes les ciutats que menciona
el poeta hispà en el seu Peristefanon, sempre relacionades amb els màrtirs
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als quals dedica els himnes, eren llocs de devoció i peregrinatge dels pri-
mers cristians. Per això, el fet de suposar la presència de basíliques dedi-
cades als màrtirs locals enumerats per Prudenci és una conclusió històrica
mínima i, al nostre entendre, fora de tot dubte. En el cas de Barcelona,
probablement la Pau de l’Església propiciaria la construcció d’una primera
basílica sobre la tomba del màrtir, per la qual cosa el calagurrità podria
estar testimoniant un culte molt arrelat a la ciutat.

Per altra banda, al segle VII, un himne de Fructuós dedicat a Cucufat
sembla ratificar aquest fet i, posteriorment, la passio de Cucufat, composta
probablement durant la primera meitat del segle VIII, menciona explíci-
tament que Cucufat va patir martiri a la ciutat de Barcelona (Qui passus
est Barcinona in ciuitate—Passio Cucufatis 1, 1-2—) tot i que també s’es-
pecifica que la mort es va produir ad locum hunc Obtiano, quod situm est
a ciuitate octabo miliario (12, 6-7). Sobre la base d’aquest fragment lite-
rari, el lloc del martiri s’ha interpretat i traduït com en el lloc anomenat
Obtiano, a vuit milles de la ciutat, fet que ha donat peu a associar el pri-
mitiu lloc on es rendia culte a Cucufat amb la basílica paleocristiana tro-
bada al claustre del monestir medieval de San Cugat —Cucufat— del
Vallès, ubicació certament molt allunyada de Barcelona —a més de les
vuit milles, de per sí ja una gran distància, que sembla estar indicant la
passio—, i separada d’aquesta per un accident geogràfic rellevant com és
la serra de Collserola. La composició tardana de la passio —mitjan
segle VIII— podria explicar aquesta anomalia, i reforçaria la idea que la
passio fou redactada en aquest monestir. De fet, com va dir A. Fábrega,
todo lo que nos cuenta la Passio Cucufatis es legendario (Fábrega, 1962: 64),
raó per la qual, en última instància, la precisió topogràfica situm est a
ciuitate octabo miliario, que, com s’ha vist, admet diferents interpretacions,
també podria ser inventada. Tot i així, considerem més possible que l’o-
rigen del problema s’hagi de buscar en la traducció del fragment exposat
a la passio—el qual potser es podria traduir d’una manera més literal: «en
el lloc anomenat Obtià, situat respecte a la ciutat en el vuitè mil·liari», tra-
ducció que no tancaria les portes al fet que el lloc del martiri fos qualsevol
punt dels afores immediates de la ciutat, on es podria emplaçar un octa-
bo miliario, un mil·liari físic, el vuitè respecte a no sabem què, el qual no
tindria per què estar assenyalant, necessàriament, una distància respecte
a la ciutat de Barcino—. Aquesta argumentació sembla estar més d’acord,
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no només amb el testimoni de Prudenci, sinó amb les dades arqueolò-
giques sobre la situació topogràfica de les primeres basíliques de caràcter
martirial —sempre ubicades als afores immediats de les ciutats, atès
que era a les necròpolis comuns on s’enterraven els cossos dels màrtirs—,
i també amb la memòria conservada en època medieval segons la qual el
martiri de Sant Cucufat es va produir, precisament, en el lloc on amb pos-
terioritat es va aixecar l’església de Sant Cugat del Rec.

Així doncs, amb les dades actualment disponibles, resulta més lògic
pensar en un emplaçament per a la basílica barcelonesa de Cucufat als
afores immediats de l’antiga ciutat, i més concretament en el lloc on des-
prés es localitza l’església altmedieval de Sant Cugat del Camí (o del Rec),
actualment desapareguda i que en el seu moment ja havia estat propo-
sada per A. Fàbrega (Fábrega, 1962: 63) com una antiga capella votiva
dedicada al màrtir barceloní.

En definitiva, tot i no disposar de cap dada arqueològica concreta
sobre la desapareguda església medieval de Sant Cugat del Rec que ens
ajudi en la nostra recerca de les seves probables fases tardoantigues, les
raons sobre les quals se sustenta la proposta són les següents: 1) la seva
advocació i la seva situació, extramurs de Barcelona i al costat d’un
dels camins romans d’entrada a la ciutat, permeten relacionar Sant
Cugat del Camí amb la basílica de Sant Cucufat que s’infereix de
Prudenci i de la passio del màrtir; 2) Sant Cugat del Camí es documen-
ta molt incipientment, a partir del segle X; 3) al llarg dels anys les dife-
rents actuacions urbanístiques realitzades a la zona han anat posant al des-
cobert una important necròpolis tardoantiga, amb tipologies molt
diverses que abracen tota l’Antiguitat Tardana, i que s’estén des de les
immediacions de l’actual plaça on s’ubicava Sant Cugat del Rec o del
Camí fins als peus de la muralla romana, enllaçant amb la cella memo-
riae de la Plaça Antoni Maura (ref. 08). Totes aquestes consideracions
porten a valorar com a probable que la basílica tardoantiga de Sant
Cucufat —no documentada arqueològicament—, venerada en època de
Prudenci, fos l’església predecessora de la medieval de Sant Cugat del Rec,
tot i que, com es veurà a la referència que continua, tampoc es pot des-
cartar la possibilitat que la basílica de Sant Cucufat es correspongui amb
les restes de l’aula paleocristiana descobertes a les excavacions del Mercat
de Santa Caterina.
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Ref. 10-Aula paleocristiana del Mercat de Santa Caterina

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Aguelo-Huertas-Puig, 2005: 23-24.
Entre les construccions excavades recentment en el subsòl del Mercat

de Santa Caterina, va aparèixer part d’una important necròpolis tar-
doantiga acompanyada d’una sèrie de murs perimetrals que defineixen un
edifici de planta rectangular de 18 × 8 m, a l’interior del qual es docu-
menten diferents unitats funeràries. Tot i trobar-se molt afectada pels fona-
ments del convent medieval, els seus excavadors han interpretat aquesta
estructura arquitectònica com una possible aula paleocristiana i l’han
paral·lelitzat amb l’aula de caràcter funerari i cultual de Sant Cugat del
Vallès, datada a partir de mitjan segle V. També han suggerit la possible
relació de la necròpolis tardoantiga de Santa Caterina amb l’església de
Sant Cugat del Camí o del Rec (ref. 09), ja que el límit oriental de la pri-
mera sembla trobar-se en el lloc on s’havia emplaçat la segona.

L’aparició d’aquest molt probable nou edifici cristià en el panorama
de la Barcelona tardoantiga afegeix més complexitat i riquesa a la gran
àrea de necròpolis que s’estén extramurs de Barcelona, pel seu sector est
i que abasta: Cella memoriae de la Plaça Antoni Maura (ref. 08), Sant
Cugat del Camí o del Rec (ref. 09) i, enmig d’aquests dos focus, la pro-
bable aula paleocristiana del Mercat de Santa Caterina que, tenint en
compte la seva possible relació abans indicada amb l’església de Sant
Cugat del Camí (o del Rec), es podria contemplar també com una
seriosa candidata a ser associada amb la basílica paleocristiana de Sant
Cucufat cantada per Prudenci, i més quan es pren en consideració que
les recents excavacions (2003) a la plaça on s’ubicava la basílica medie-
val i moderna dedicada al màrtir barceloní han resultat negatives pel que
fa a restes paleocristianes.

Ref. 11-Santa Maria del Mar / Basílica i monestir de Santa Eulàlia

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Hymnus de s. Eulalia; Pérez de Urbel, 1926: 135-136;
Fábrega, 1958; 1962: 64-71, 88; Ribas, 1967a: 151-172; 167b: 195-228;
1968: 5-32; García Moreno, 1974: 203-204; Riu, 1982: 183-187;
Recio, 1995: 330; Sales, 1998: 27-28; 2011b: 63-75.
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A l’interior de l’església d’origen altmedieval de Santa Maria del Mar
es va localitzar, entre 1940 i 1967, part d’una extensa necròpolis tar-
doantiga, de la qual s’han localitzat més testimonis en els carrers conti-
gus. Les excavacions es van executar aprofitant les obres realitzades a l’al-
tar major i a la cripta, i es van estudiar un total de 102 tombes de
variades tipologies —àmfores, caixes de fusta, pedres i morter, etc.—,
datades entre els segles IV i el VI (Ribas, 1967a: 151-171) o entre finals
del segle IV/primera meitat del V a la meitat avançada del VII, segons les
últimes revisions (Beltrán, 2010: 372-373). A més, a existeix notícia de
dos sarcòfags paleocristians provinents de la zona, tot i que no de con-
textos arqueològics. Segons la tradició, fou en aquest sarcòfag on el
bisbe Frodoí va trobar el cos de Santa Eulàlia l’any 877, quan el temple
encara es denominava Santa Maria de les Arenes. Aquesta inuentio
resulta força significativa, en tant que si es va produir en aquest lloc fou,
sens dubte, perquè Frodoí coneixia l’antiguitat de la necròpolis i perquè,
molt probablement, el lloc deuria tenir un caràcter sagrat molt antic per
a la tradició cristiana. Tot plegat ens porta a plantejar la hipòtesi que en
el lloc s’hi poguessin ubicar la basílica i el monestir de Santa Eulàlia que
es documenten literàriament en època visigòtica.

Efectivament, a partir del segle VI es comença a documentar a
Barcelona el culte a Santa Eulàlia —desdoblament de la de Mèrida que
podria ser conseqüència de la presència a Barcelona de relíquies de cor-
pore que pogueren motivar la conversió de relíquies de la santa de
Mèrida en les restes d’una màrtir local (Fábrega, 1958; 1962: 64-71;
Recio, 1995: 330)—, fet que implica la presència d’una basílica tar-
doantiga sota la seva advocació on poder materialitzar aquesta devoció.
Per altra banda, un himne del segle VII dedicat a Santa Eulàlia de
Barcelona informa de la construcció, a càrrec del bisbe de mitjan segle VII

Quiric de Barcelona, d’un monestir al costat del sepulcre de la santa
(Inter haec admixtus ipse/ conquirat et Quiricus, /qui tui locum sepulcri/
regulis monasticis/ Ad honorem consecravit/ sempiterni numinis
—Hymnus de s. Eulalia., 13—), notícia de la qual no es coneixen més
detalls. Pel que fa a la seva ubicació topogràfica, no existeix cap dada
directa, a excepció de la inuentio abans esmentada del cos de Santa
Eulàlia, efectuada en el marc d’una necròpolis tardoantiga que permet
suposar l’existència d’un temple coetani. Aquesta inuentio del segle IX, i
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la persistent i arrelada tradició popular, permeten plantejar que a Santa
Maria del Mar s’hi ubicaven tant l’antiga basílica com el monestir de
Santa Eulàlia fundat per Quiric.

Una altre dada, aquesta indirecta, que podria estar delatant la pre-
sència d’una església tardoantiga al solar ocupat actualment per Santa
Maria del Mar és el seu antic nom —Santa Maria de l’Arena—, que, per
paral·lels coneguts en altres indrets de l’Imperi, podria estar assenyalant
la seva ubicació dins de les arenes d’un amfiteatre romà des de
l’Antiguitat Tardana. La proposta és complexa, i per això hem realitzat
un estudi més detallat d’aquesta hipòtesi (Sales, 2011b: 63-75), que
podria resultar una novetat per al coneixement de l’urbanisme de la
Barcelona romana.

Ref. 12-Santa Maria del Pi

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Miquel, 2007; Beltrán, 2010: 373.
Durant la realització de dos sondeigs a l’interior de l’església de Santa

Maria del Pi duts a terme per J. Miquel l’any 2007, va aparèixer una
tomba datada entre els segles V-VI que, conjuntament amb tres pedestals
epigràfics alt imperials reaprofitats com a ares o suports d’altar, s’ha posat
en relació amb una possible basílica paleocristiana existent al lloc.
Malauradament la tomba, de manera aïllada, no ens diu gran cosa, i pel
que fa a els elements epigràfics altimperials, resulta impossible saber en
quin moment es van reaprofitar com a elements litúrgics cristians, ja que
això hauria pogut succeir tant a l’Antiguitat Tardana com en qualsevol
moment de l’Edat Mitjana. Per això caldrà estar atents a futures troba-
lles en aquest interessant indret del suburbium barceloní.

Ref. 13-Sant Pau del Camp

(Barcino, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: VVAA, 1992c: 213-229; VVAA, 1992d: 3-4; Achón,
2010.

Inserits a la façana de l’església altmedieval de Sant Pau del Camp,
aixecada al solar d’una vil·la romana, als peus d’un probable camí romà
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FIGURA 8.  Sant Pau del Camp (Barcelona), detalls dels capitells i les impostes de

cronologia visigòtica. Fotografies: N. Salazar.
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—actual carrer Sant Pau—, es conserven dos capitells i dues impostes,
situats a ambdós costats de la porta d’entrada a l’església romànica, que
s’han datat entre els segles VI-VII (Barral, 1981: 114); C. Mancho creu
que només els capitells són d’època visigòtica, mentre que les impostes,
segons ell, serien més tardanes (Mancho, 1999: 241-242). Per altra
banda, als voltants de l’església actual es documenta una important
necròpolis tardoantiga que va apareixent a mesura que s’intervé en el sub-
sòl dels carrers adjacents. Tots aquests elements posen de manifest que,
molt probablement, l’església de Sant Pau del Camp tingui els seus
orígens a l’Antiguitat Tardana, tot i que les intervencions arqueològiques,
fins fa poc temps, no havien permès documentar aquesta fase en l’ar-
quitectura del jaciment. Ara bé, durant l’any 2010, en el marc d’una
intervenció arqueològica preventiva, es va produir la descoberta d’una
estructura absidal, datada amb anterioritat al segle IX (Achón, 2010), just
sota un dels absis laterals de la església romànica. Aquesta troballa,
encara en fase d’estudi resulta significativa atès el context analitzat, i la
seva posició respecte a l’edifici medieval.

Ref. 14-Església de Vigilanci (Barcino) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Gennadius, De uir. ill., 36; Fábrega, 1962: 78;
Vilella, 1987: 521-523; Vilella, en curs.

Segons ens informa Genadi de Marsella, Vigilanci, clergue originari
de Calagorris —Aquitania—, Hispaniae Barcelonensis parochiae eccle-
siam tenuit. A partir de la notícia literària, es desprèn que l’activitat de
Vigilanci a Barcelona es va produir a cavall entre el segle IV i el V, pel que
coneixem l’existència d’una església parroquial a Barcelona en aquesta
data tan primerenca, tot i que no tinguem ni una sola indicació sobre el
seu aspecte físic ni la seva situació topogràfica.

2.3. DERTOSA

Tot i la seva condició episcopal —documentada a través del seu bisbe
Urs, que assisteix al Concili de Tarragona de l’any 516—, la subscripció
des seus bisbes en diversos concilis hispans, i l’aparició d’algunes restes
epigràfiques de caràcter funerari cristià —descontextualitzades—, la
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ciutat de Tortosa segueix essent una de les seus episcopals catalanes pit-
jor conegudes. Tal precarietat dificulta enormement qualsevol aproxi-
mació a la ciutat episcopal tardoantiga, encara que algunes dades indi-
rectes poden aportar informació molt valuosa per al propòsit del nostre
estudi. Així, sabem que, durant la celebració del III Concili de Toledo,
existien, coetàniament, dos bisbes a la ciutat: Froisle i Julià, el primer arrià
i el segon catòlic. Sembla raonable donar per fet que governarien dues
esglésies diferents o grups episcopals separats, sempre dins el marc de
Dertosa. També resulta molt significativa la presència d’una comunitat
jueva a la ciutat (Iceru 428; Mayer-Rodà, 1985: 707), ja que és coneguda
l’estreta relació entre les comunitats jueves de la Diàspora i les comuni-
tats cristianes primitives.

La ciutat actual disposa d’un únic document arqueològic proba-
ble d’edilícia cristiana, i d’algunes restes relatives a l’Antiguitat Tardana
en general. Aquesta precarietat pel que fa a les dades determina que les
conclusions relatives a la topografia antiga tortosina siguin necessà-
riament molt limitades, tot i que això no ha d’impedir que ens con -
tinuem fent preguntes en relació als múltiples testimonis d’arquitectura
paleocristiana que, amb tota seguretat, va generar la ciutat episcopal
preislàmica.
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FIGURA 9.  Grup episcopal de Dertosa. Distribució general de la seva edilícia cristiana.
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Ref. 15-Grup episcopal

(Dertosa, intramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Almuni, 1997: 117-120; Rollan, 1997: 117-121.
Al solar de la catedral de Tortosa, de fàbrica medieval i sota l’advo-

cació de Santa Maria —com a mínim des de mitjan segle XII—, s’han
localitzat diverses restes d’època romana així com vestigis de la mesqui-
ta major. Últimament s’ha descobert també part del traçat de les mura-
lles romanes sota el temple catedralici, fet molt simptomàtic, ja que si
acceptem que la catedral antiga estava emplaçada en el mateix lloc que
l’actual —hipòtesi perfectament vàlida com queda demostrat per infinitat
d’exemples coneguts—, estem davant d’un altre exemple clàssic de cate-
dral tardoantiga situada just al costat interior de les muralles (la cons-
trucció posterior hauria sobrepassat l’antic perímetre defensiu), fet propi
de les seus episcopals creades dins del segle IV, entre els emperadors
Constantí i Teodosi, com s’explica a les conclusions.

La dilatada funcionalitat religiosa d’aquest espai —mesquita i cate-
dral altmedieval— i la seva significativa i gens casual ubicació al costat
de les muralles romanes —tan pròpia de les seus episcopals de l’antic
Occident cristià— estarien indicant el lloc on es va emplaçar l’antic grup
episcopal de Dertosa. Es tractaria del grup catòlic que romandria després
de la unificació confessional esdevinguda sota els auspicis de Recared, tal
i com es desprèn de la seva supervivència fins els nostres dies. Ara bé, cal-
dria preguntar-nos si abans de Recared, si abans de l’any 589, aquest era
el grup episcopal catòlic o bé l’arrià, i on va estar emplaçat l’altre grup
episcopal —fos el catòlic, fos l’arrià— abans d’aquest transcendental any.

Ref. 16-Necròpolis i absis de la Plaça Alfons XII

(Dertosa, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: AIAC 1: 62; Arbeloa, 1999a: 84; 1999b: 179.
Durant l’excavació duta a terme durant 1988 d’una necròpolis tar-

doantiga, datada dins els segles IV-V, van aparèixer una sèrie de filades cor-
responents a un mur semicircular aixecat amb pedres irregulars i orien-
tat cap a l’oest. L’estructura es va interpretar com la cimentació d’un absis
pertanyent a una construcció religiosa de tipus funerari, coetània a les
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tombes. També van aparèixer tres fragments de columna de marbre
que s’han relacionat amb la construcció absidal. Les dades i el context
concorden a assenyalar que existiria, fora de les muralles, un edifici
cristià associat a una necròpolis, aquesta última amb una perduració fins
a època musulmana.

2.4. EGARA

L’existència d’una seu episcopal al municipi flavi d’Egara és un fet
l’any 516, moment en el que el seu bisbe Nebridi apareix subscrivint les
actes del concili celebrat a Tarragona. Ara bé, sabem que molt proba-
blement el seu primer bisbe fou Ireneu, el qual cap a l’any 450 fou nome-
nat, irregularment, bisbe —d’una diòcesis de nom desconegut, molt pro-
bablement Egara— per part del bisbe Nundinari de Barcelona, després
de ser dotada Egara d’un territori que sempre havia format part de la
Diòcesi de Barcelona (Junyent, 1955-56: 82; Vilella, 2002a: 338-339.).
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FIGURA 10.  Absis de la Plaça Alfons XII (Dertosa). Moment del seu descobriment

l’any 1988 (Arbeloa, 1999b: 179).
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Per altra part, la llista de bisbes coneguts, que arriba fins a la invasió àrab,
resulta, bàsicament, de les actes conciliars.

El desconeixement, gairebé total, que es té de l’estructura urbana i
de la topografia del municipi romà d’Egara condiciona enormement la
reconstrucció de la seva posterior evolució topogràfica com a nucli tar-
doantic. De fet, la ciutat episcopal roman, avui per avui, oficialment per
descobrir, i tan sols disposem del conjunt de les esglésies de Sant Pere per
fer-nos una idea parcial del perfil del paisatge urbà de Terrassa en aques-
ta època, si és que realment va existir trama urbana, perquè, segons sem-
blen assenyalar les últimes recerques, la primera Egara podria haver
estat un centre rural de caràcter administratiu articulat entorn una sèrie
d’edificis públics, com poden ser els temples, i més tard el grup episco-
pal (Garcia-Moro-Tuset, 2009: 13). Sobre aquest punt, resulta molt sig-
nificativa la situació topogràfica de les esglésies de Sant Pere sobre un pro-
montori situat entre dos cursos fluvials, ja que de nou es repeteix el
model topo-geogràfic observat en altres seus episcopals tarraconenses, cas
d’Ilerda, Vrgellum i, probablement, Emporion: replegament del nucli
urbà en punts elevats del territori, sovint amb meandres de rius rodejant
aquestes elevacions.

Cal destacar que el territorium controlat pel bisbat d’Egara apareix
referenciat a la Decretal de Wamba; segons la opinió més generalitzada,
aquest territori correspondria, grosso modo, a l’actual comarca del Vallès
(Martí, 1992: 66-67).

Ref. 17-Grup episcopal/conjunt de les esglésies de Sant Pere

(Egara, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Puig i Cadafalch-Falguera-Goday, 1909: 311-340;
Puig i Cadafalch, 1915-20: 747-751; Puig i Cadafalch, 1927-31b: 138-
140; Puig i Cadafalch, 1936; Puig i Cadafalch, 1948; Serra Ràfols,
1949; Junyent, 1955-56: 79-96; Ainaud, 1990; Carbonell-Marcet-
Roig, 1992: 11-16; VVAA, 1992a; Palol, 1994b: 62; Godoy, 1995:
212-217; Moro-Rigo-Tuset, 1996a: 17-18; Moro-Rigo-Tuset, 1996b:
221-224; Moro-Tuset, 1997: 12-14; Moro, 1999b: 183-184; Gómez
Pallarés, 2002: 32; Moro-Tuset, 2003: 284-289; Ferran-Moro-Tuset,
2005: 81-94; Garcia-Moro-Tuset, 2009.
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El complex estat de la qüestió sobre la història de la investigació en
aquest conjunt monumental pot ser seguida, fins a mitjan anys cinquanta
del segle XX, a partir dels treballs d’E. Junyent (Junyent, 1955-56: 79-96).
Aquest autor va recollir i va fer una valoració crítica de les opinions dels
erudits del segle XIX, així com els treballs de camp realitzats durant la pri-
mera meitat del segle XX, en la seva major part duts a terme per J. Puig
i Cadafalch però també per J. Serra Ràfols

Després d’un llarg interval de temps que va des de 1947 fins a 1984-
1985, la recerca sobre el conjunt fou represa pel Servei Municipal
d’Arqueologia de Terrassa, fet que va desembocar en la celebració d’un
symposium l’any 1991 que tenia com a objectiu intentar esclarir les
diverses i contradictòries notícies i conclusions originades a partir dels tre-
balls realitzats al jaciment, principalment durant la primera meitat del
segle XX. Aquestes conclusions anaven en dues línies: la que defensava un
origen altmedieval per al conjunt —en base a la observació del grup d’e-
dificis tal i com ens ha arribat— i la que es decantava per uns orígens tar-
doantics —en base a la notícia que a Egara hi va haver una seu episco-
pal, l’existència de la qual és segura des de principis del segle VI—.
Aquest últim corrent teòric, a la llum de les campanyes de recerca
arqueològica efectuades a partir de 1995, és el que s’ha mostrat correc-
te (Moro-Rigo-Tuset, 1996a: 17-18; 1996b: 221-224; Moro-Tuset,
1997: 12-14; 2003: 284-289): es considera que el conjunt de Terrassa 
—format per Sant Pere, San Miquel i Santa Maria–– és hereu directe
d’un complex grup episcopal d’origen tardoantic, restes del qual s’han
posat al descobert amb les excavacions arqueològiques i una part del qual
es conserva encara entre els aparells i les construccions medievals actu-
alment visibles. Arrel d’aquesta nova fase d’excavacions arqueològiques,
dutes a terme en el marc d’un projecte de recerca dirigit des de la
Universitat de Barcelona entre 1995-1997 i 2000-2007, s’ha intervingut
sobre la totalitat del conjunt i s’han revisat les excavacions antigues, fet
que ha permès arribar a tota una sèrie de noves conclusions (Garcia-
Moro-Tuset, 2009). El conjunt es va instal·lar en el lloc on en època
altimperial hi havia hagut una vil·la, la qual, cap a finals del segle IV o ini-
cis del V, va passar a ser un centre religiós cristià. A partir d’aquest
moment es detecten quatre fases constructives que, molt resumides,
són les següents: 
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Fase I) Als voltants de l’actual església de Santa Maria, J. Puig i
Cadafalch i J. Serra Ràfols havien descobert una gran aula amb mosaic,
amb un possible absis que contenia criptes sepulcrals, així com un bap-
tisteri. Recentment, les excavacions arqueològiques han permès delimi-
tar l’extrem oest d’aquesta construcció, que s’ha definit com una basíli-
ca amb un espai central pavimentat amb un mosaic policrom, amb un
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FIGURA 11.  Grup episcopal/conjunt de Sant Pere de Terrassa. Planta general del

jaciment entre els anys 450/460 i inicis del segle vI (Garcia-Moro-Tuset, 2009: 107).
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absis original rectangular al nord i una exedra al sud construïda amb pos-
terioritat. A l’est se situen les criptes sepulcrals descobertes d’antic, i a
l’oest un altre àmbit sepulcral que sembla correspondre al contracor, lloc
en el qual s’ubica una sepultura centrada que els arqueòlegs han definit
com «en posició de veneració». Aquesta fase es desenvoluparia entre mit-
jan segle IV i mitjan segle V.

Fase II) Abans de mitjan segle V s’amplia el complex constructiu des-
crit: es perllonguen els seus extrems est i oest, i s’afegeix un nou àmbit
al contracor de la primera fase, àmbit que presenta enterraments de tegu-
lae amb una distribució ordenada. Es perllonga també el mur nord
perimetral de l’edifici i apareix un mosaic que configura un espai on es
construeix el baptisteri, amb piscina central.

Fase III) A mitjan segle V, coincidint amb el nomenament de seu
episcopal, la basílica s’amplia amb dues naus laterals i la piscina  baptismal
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FIGURA 12.  Grup episcopal/conjunt de Sant Pere de Terrassa. Fases constructi-

ves dels edificis tardoantics (Moro-Tuset, 2003: 288-289).
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s’inutilitza. El contracor i l’àmbit funerari són substituïts per un nou bap-
tisteri, Amb piscina octogonal al centre que respecta les tombes de la fase
anterior. S’han localitzat també restes d’edificacions que es podrien
posar en relació amb el palau episcopal o altres dependències adminis-
tratives del conjunt (Moro-Tuset, 2003: 287).

Fase IV) Cap a la primera meitat del segle VI s’amortitzen tots els
edificis descrits i es du a terme una gran intervenció arquitectònica
que, amb un gran nombre de transformacions, s’ha mantingut fossilit-
zada fins a l’actualitat en els edificis de Santa Maria, Sant Pere i Sant
Miquel. En aquesta fase, Santa Maria, considerada la catedral, seria un
edifici rectangular amb tres naus, possiblement amb tres absis, dels
quals només es coneix el situat al nord; s’apunta la possibilitat de que
l’absis central correspongui al que utilitza l’actual església romànica.
La piscina baptismal de la fase anterior es conserva dins d’un nou espai,
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FIGURA 13.  Grup episcopal/conjunt de Sant Pere de Terrassa. En primer terme,

 l’edifici funerari de Sant Miquel; en segon terme, l’església de Sant Pere. Fotografia:

J. Sales.
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i al costat sud de la catedral es localitzen unes altres construccions enca-
ra no estudiades. Per altra banda, es considera que Sant Miquel és con-
cebut com un edifici funerari, ja que, a més de contenir una cripta, es
tracta d’una construcció de planta central amb sis contraforts en el cor-
redor del qual es detecten tombes; l’absis d’aquest edifici conserva la
decoració pictòrica original. Per últim, Sant Pere és, en aquesta fase, un
edifici de tres naus —les dimensions del qual sobrepassaven les de l’es-
glésia actualment conservada— amb una capçalera complexa i triparti-
da, amb els absis laterals de planta quadrada i amb l’absis central trilo-
bulat. A la nau lateral sud s’ha localitzat una gran quantitat de tombes
contemporànies a aquesta fase.

Després de la invasió musulmana, cap a l’any 874 se segueix docu-
mentant el funcionament del conjunt religiós, tal i com ho demostra la
jurisdicció que exercia sobre ell un clergue que s’havia independitzat
del bisbat de Barcelona. A partir de la documentació d’uns grafits del
segle IX en una ara d’altar, sembla força segur que en aquests moments
hi va haver una reconstrucció del conjunt a càrrec dels personatges que
apareixen en aquest document epigràfic (Junyent, 1955-56: 94).

Ref. 18-Can Fonollet (Egara, extramurs de la ciutat antiga) (★★☆☆)

Bibliografia i fonts: Sardà, 1990: 14.
Durant les obres de l’autopista Rubí–Terrassa es van localitzar i exca-

var una sèrie de restes arquitectòniques baiximperials —amb continuïtat
fins l’Edat Mitjana— en el lloc denominat Can Fonollet, a Les Fonts de
Terrassa. L’informe publicat per M. Sardà descriu un conjunt de tres
habitacions: una central, de planta absidal, orientada EO; una qua-
drangular que s’adossa a la primera pel seu costat sud; i una tercera, de
planta indeterminada, que només es va poder intervenir i excavar de
manera parcial. No s’especifica si l’absis queda situat a l’est o a l’oest de
l’habitació, punt que podria ser determinant a l’hora de valorar si ens tro-
bem davant d’un edifici amb connotacions religioses cristianes. Dins
 d’aquest absis, significativament, es va localitzar la inhumació d’un
individu adult mentre que a l’exterior, tocant al mur, es va localitzar una
segona tomba, pertanyent a un nadó. Ambdues tombes estaven orien-
tades de SE a NO, i els individus estaven dipositats directament a la fossa.
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A partir d’aquestes dades, M. Sardà apunta la hipòtesi que ens tro-
bem davant les restes d’un centre de culte de planta basilical, construït
dins del context d’una vil·la romana, hipòtesi que ens sembla probable
tot i que l’excavació d’aquest jaciment hagi estat tan parcial. Si bé és cert
que existeixen nombrosos exemples de vil·les romanes amb habitacions
absidals de funcionalitat no necessàriament religiosa, i que també es
coneixen casos de inhumacions que amortitzen espais de vil·les romanes
sense aparent relació amb un centre de culte, la particularitat que amb-
dós elements —ambient absidal i inhumacions— apareguin relacio-
nats —com succeeix en el cas de Can Fonollet— permet apuntar com
a probable la presència d’una església rural en aquest lloc geogràficament
tan proper al bisbat d’Egara.

2.5. EMPORION

Segons la producció historiogràfica generada des de mitjan segle passat,
la fundació dels grecs massaliotes oriünds de Focea i posterior ciutat
romana d’Emporion desapareixeria físicament cap a mitjan segle III dC,
i perduraria només el nom i el prestigi d’una llarga tradició. Per contra,
les dades arqueològiques i literàries desmenteixen rotundament aques-
ta tesi, si més no pel que fa referència a alguns sectors de la ciutat.
Como han assenyalat els autors que han aportat llum a l’Empúries pos-
terior al segle III, bàsicament J. M. Nolla, la ciutat tardoantiga té poc a
veure amb la ciutat baixrepublicana o altimperial, però aquest fet no
suposa, ni molt menys, la seva desaparició sinó senzillament una situa-
ció canviant, un procés d’adaptació cap a noves estructures que es va
realitzar amb èxit. Així ho posa de manifest la continuïtat de poblament
i el fet que Empúries sigui l’única ciuitas romana del territori septen-
trional de les actuals comarques gironines, així com l’única seu episco-
pal tardoantiga d’aquesta zona litoral. En conseqüència, a partir de
reconsiderar les dades documentals i, sobretot, arqueològiques, el pano -
rama de l’Empúries tardoantiga se’ns mostra molt ric en informació, la
qual intentarem sintetitzar cronològicament. Des de principis dels anys
vuitanta del segle XX s’ha evidenciat la pervivència del grup poblacional
emporità, el qual va sobreviure a la crisi demogràfica del segle III (Nolla,
1993: 207-224) tot i que amb canvis substancials en la distribució

53

HB-Seus episcopals_Homenatge Barberà  17/11/11  10:50  Página 53



topogràfica del seu poblament i en els patrons d’assentament (Castanyer,
2007: 14).

La referència més antiga sobre la Empúries cristiana és la facilitada
pel Passionari Hispànic. Segons aquesta font, Fèlix l’Africà va passar
per Emporion a finals del segle III, abans de ser martiritzat a Gerunda
(Passio Felicis Gerund., 5), però són molts els dubtes que es plantegen
entorn la veracitat d’aquesta notícia, sobretot pel fet de no ser recollida
pel Peristefanon de Prudenci. La primera notícia ferma de la seu episco-
pal correspon a l’any 516, quan el bisbe emporità Paulus subscriu les actes
del Concili de Tarragona. A causa de l’ocupació musulmana —o durant
els anys que aquesta va durar— la seu episcopal va desaparèixer i no fou
restituïda durant l’Edat Mitjana, al contrari del que va succeir en altres
ciutats. No es coneix cap document que parli del final de la seva condició
mitrada. Només sabem amb seguretat que l’any 785, quan es produeix
la conquesta carolíngia dels territoris gironins, la seu episcopal empori-
tana ja no existia, i respecte a la seva no restitució durant l’Edat Mitjana
per part del primat de Roma, es creu molt probable que la negativa papal
fos deguda a les pressions dels bisbes de Girona i dels comtes de
Barcelona (Nolla, 1993: 210).

Amb l’objectiu de presentar una síntesi arqueològica comprensible,
s’ha respectat la divisió de la ciutat en els dos sectors bàsics que ha esta-
blert la historiografia: la Paleàpolis i la Neàpolis. Durant l’Antiguitat
Tardana, la Paleàpolis —actual nucli de Sant Martí d’Empúries— fou
objecte de profundes modificacions urbanes (Nolla-Sagrera, 1995: 11;
Aquilué et alii, 1997: 55-56). Cal tenir present que no es coneix
cap exemple tan clar de reforma urbanística a la Tarraconensis durant
l’Antiguitat Tardana, i que tampoc existeix un model clar i únic que ens
permeti explicar les transformacions topogràfiques experimentades en els
nuclis urbans, tot i que al final d’aquest treball intentem esbossar unes
línies bàsiques per a les ciutats episcopals de l’àrea estudiada. A aquestes
modificacions o reformes urbanes es va afegir la construcció d’una sòli-
da muralla —a final del segle III o a principi del IV (Nieto, 1982: 48-50;
Keay, 1984: 5-9, 48-49; Nolla, 1993: 214-215)— que rodejava i forti-
ficava el tossal on s’ubicava aquesta renovada trama urbana, la qual va
incloure, molt probablement, un antic edifici de culte cristià on avui
 s’aixeca l’església de Sant Martí (ref. 21). No resulta doncs agosarat
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relacionar una reforma urbanística d’aquesta magnitud amb la creació
d’una seu episcopal.

A diferència del que succeeix amb la Paleàpolis, la Neàpolis no ha
proporcionat cap document arqueològic que evidenciï l’existència d’una
traça urbana o d’alguna altra forma d’hàbitat estable durant la tardoan-
tiguitat. Això podria ser degut, certament, al fet que el jaciment arqueo-
lògic no està, ni molt menys, esgotat. Però també s’ha de prendre en con-
sideració la possibilitat que la població de l’antiga Emporion prengués la
decisió, a partir de la segona meitat del segle III, de reagrupar-se dins d’un
recinte més petit, totalment fortificat —Sant Martí—, que oferís més
seguretat davant els múltiples perills propis de l’època. Un dels exemples
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FIGURA 14.  Grup episcopal d’Emporion. Distribució general de la seva edilícia cris-

tiana.
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de la província Tarraconensis que millor il·lustra aquest fenomen, que
podríem definir com «protoencastellament», és Ilerda, on, a més de
l’encastellament de la població urbana, també es documenten diversos
castells al voltant de la ciutat abans de l’arribada dels musulmans. Per
altra banda, tot i no disposar d’una trama urbana tardoantiga, a la
Neàpolis s’hi documenta una església amb necròpolis en un antic edifi-
ci termal (ref. 20).

Aquesta dicotomia entre Paleàpolis —zona d’hàbitat— i Neàpolis
—zona funerària i de culte— ha fet pensar que la Neàpolis seria el
cementiri dels habitants de la Paleàpolis, però a la llum dels coneixements
actuals sobre Empúries, aquesta hipòtesi ha perdut força, ja que, entre
altres factors, s’ha de tenir present que existeix una distància de 400 m
entre els dos nuclis —distància que ens sembla excessiva si es compara
amb altres exemples coneguts de l’època—. A més d’aquesta separació,
hi havia també el port que durant l’Antiguitat Tardana no només es mos-
tra molt actiu sinó que es perfila como el port principal de l’extrem NE
peninsular, potser menor, de categoria regional, però ben dotat i fun-
cional (Nolla, 1993: 221-222). Sobre aquesta qüestió resulta significa-
tiu que als voltants de l’església de Sant Martí, situada dins de la matei-
xa Paleàpolis, s’hagi localitzat, precisament, una zona d’enterraments de
cronologia tardoantiga, evidència que ens condueix fins a l’explicació més
senzilla: els habitants de la Paleàpolis disposaven de la seva pròpia esglé-
sia i necròpolis dins del perímetre fortificat. Per tant, el cementiri de la
Neàpolis, probablement, correspondria a un altre nucli de població, sense
que en absolut es pugui descartar que alguns habitants de la Paleàpolis
estiguessin enterrats en l’extens cementiri de la Neàpolis. Sigui com
sigui, l’única cosa certa és que les dades actuals no permeten afirmar que
els habitants de la Paleàpolis s’enterressin únicament i exclusiva en el gran
cementiri de la Neàpolis.

Per últim, cal assenyalar que, durant l’Antiguitat Tardana, els vol-
tants d’Emporion van estar poblats, com ho demostraria la presència d’es-
glésies suburbanes disseminades pels voltants de l’antiga ciutat.
Efectivament, a partir del segle IV, en l’àmbit suburbà d’aquesta ciutat 
—llavors despoblada— es detecten tota una sèrie de jaciments, bàsica-
ment necròpolis i esglésies (ref. 22, 23, 24 i 25), els quals han estat inter-
pretats per alguns investigadors com un testimoni de la població que, a
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partir de mig segle III, abandona l’antic pomerium d’Emporion (Nolla-
Sagrera, 1995: 11-15, 30). Fins el moment no s’ha localitzat cap testi-
moni arqueològic dels llocs d’habitació relacionats amb aquestes esglé-
sies, les quals podem classificar com rurals —més que no pas com
suburbanes—, ja que cadascuna tindria el seu petit nucli de població
associat, al marge del gran nucli de la ciutat, en aquests moments ja
inexistent. 

Sembla ser que, durant el segle V, Sant Martí d’Empúries es con-
vertiria en el centre aglutinador de part d’aquesta població, i molt segu-
rament també de la seu episcopal, com ja s’ha comentat anteriorment,
la qual veuria en l’elevació fortificada de la Paleàpolis el lloc més idoni
per buscar el refugi que les circumstàncies del moment històric requerien.
A partir del segle V disposem de dades arqueològiques segures que con-
firmen una densitat important de població a Sant Martí d’Empúries
(Nolla-Sagrera, 1995: 30), tot i que ja es detectava una ocupació inci-
pient, com a mínim, a partir de la segona meitat del segle III (Nieto,
1982: 47).

Volem deixar apuntat que, l’investigador M. Oliva creia possible que
hi hagués una església paleocristiana a Empúries, dedicada a Sant Eusebi,
la qual, segons ell, s’ubicaria al subsòl del convent dels Servites, construït
al segle XVII i actual seu del Museu d’Empúries (Oliva, 1962: 67). Ara bé,
atès que l’autor no aporta cap dada ni argument que avali l’existència d’a-
questa església —no coneguda per cap dada arqueològica o literària— i
que cap autor posterior es fa ressò de la notícia, considerem el fet una
mera suposició, per la qual cosa aquesta referència no queda inclosa en
el nostre treball.

Ref. 19-Grup episcopal (Emporion, intramurs de la ciutat antiga?)

(★★★★)

Bibliografia i fonts: Puig i Cadafalch-Falguera-Goday, 1909: 304-305;
Nolla 2000a: 243-249; Sales, 2011a: 376-377.

Com es podrà comprovar, a partir de l’estat actual de la recerca sobre
l’Empúries de l’Antiguitat Tardana, no existeixen elements definitius ni
un consens que permetin situar el grup episcopal en un punt concret de
la ciutat; és a dir, es fa impossible, a dia d’avui, determinar de manera
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segura si algun dels edificis coneguts a través de l’arqueologia es pot asso-
ciar a la figura del bisbe emporità. Pel que més endavant s’explica, la basí-
lica de la Neàpolis i l’església de Sant Martí de Empúries són els punts
on és més probable que estigués ubicat el grup episcopal. Nosaltres ens
decantaríem per les restes de la Paleàpolis, adherint-nos així a la proposta
plantejada pels primers estudiosos de l’arqueologia cristiana a Catalunya
(Puig i Cadafalch-Falguera-Goday, 1909: 304-305) i ateses les seves
característiques topogràfiques, urbanes i defensives —construcció de
muralles— de les quals, per altra banda, està mancada la Neàpolis.
Sobre això, ens sembla enormement il·lustrativa la descripció de la
Paleàpolis tardoantiga proposada per J. M. Nolla:

Sant Martí ofrece un lugar óptimo para acoger la pequeña
ciudad que ha resultado de la larga y grave crisis; se halla sobre
una pequeña elevación fácil de defender y bien protegida por el
mar […] Nada ha cambiado en relación al territorio de la ciu-
dad con el que se conecta perfectamente. Estas circunstancias
justifican la elección del lugar, más adecuado que el área de la
Neápolis o que el sector más septentrional de la ciudad romana,
mucho más difíciles de defender y, en el caso del último lugar,
mal comunicado con el puerto […] La Ampurias de la Tardía
Antigüedad es, sobre todo, fortaleza y puerto, centro político de
un territorio activo y equilibrado, pero donde no hay grandes
espacios públicos, edificios de diversión ni nada parecido que
recuerde la lejana época de la Baja República y primeros años del
Imperio. Y sin embargo nada más es necesario. Un centro
pequeño, bien protegido y dinámico y un territorio suburbano
en ebullición son suficientes (Nolla, 1993: 214).

Ara bé, també és cert que no disposem d’arguments definitius per
defensar la ubicació de la seu episcopal a la Paleàpolis, a no ser la mul-
titud de paral·lels de la resta de l’Imperi Romà que mostren com, en la
seva immensa majoria, els grups episcopals s’ubiquen dins dels recintes
emmurallats, tal i com correspon a una arquitectura representativa
d’una elit que sovint ostenta el poder municipal únic i que, per altra
banda no es pot permetre quedar exposada als perills propis dels assen-
taments fora muralles. També cal assenyalar que s’han formulat altres
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 propostes. La més recent és la de J. M. Nolla, que defensa que el grup
episcopal podria haver estat a l’actual emplaçament de l’església de
Santa Margarida (ref. 23), a partir de la magnitud del conjunt i del fet
que s’hi ha detectat un mosaic que possiblement formi part de la tomba
d’un bisbe. Si es confirmés el caràcter d’aquest mosaic, nosaltres ens
decantaríem més aviat per pensar que estem davant d’un panteó epi-
scopal, atès que la ubicació d’aquesta església fora del recinte de mura-
lles no és el lloc més idoni, al nostre entendre, per construir-hi un grup
episcopal, com ja hem argumentat anteriorment.

Ref. 20-Basílica de la Neàpolis

(Emporion, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: IRC III: 163-165; Puig i Cadafalch-Falguera-Goday,
1909: 34 i ss.; Palol, 1957-58: 83-86; Almagro-Palol, 1962: 27-41;
Palol, 1967: 35; Fabre-Mayer-Rodà, 1991: 155-157; Palol, 1992: 91-95;
Nolla, 1993: 207-224; Riu, 1994: 361; Godoy, 1995: 217-219; Nolla,
1995: 99-105; Nolla-Sagrera, 1995: 33-114; Canó, 1996-97: 645;
Nolla, 2000: 245-248; 2007: 28-33.

L’església s’ubica al costat de la gran stoa hel·lenística d’Empúries, en
una àrea caracteritzada per una extensa necròpolis tardoantiga que
ocupa bona part de la Neàpolis. Les primeres excavacions oficials en
aquest sector es varen dur a terme entre els anys 1846-1848 i varen posar
al descobert la paret septentrional de la basílica, un pedestal amb la seva
corresponent taula d’altar —anepigràfica— i bona part de l’extensa
necròpolis que circumdava el temple. Més endavant, a partir de l’any
1908, varen començar les campanyes dirigides per J. Puig i Cadafalch i
E. Gandia, les quals, exceptuant l’interval de la guerra civil, s’han anat
desenvolupant de manera continuada fins els nostres dies i han posat al
descobert les estructures actualment visibles.

La situació de la basílica coincideix significativament amb l’antic
emplaçament d’unes termes, de les quals aprofitava part de la seva estruc-
tura, concretament l’apoditherium, uns 350 anys després d’estar en desús
(Nolla, 2007: 28). Topogràficament, la gran necròpolis tardoantiga de la
Neàpolis s’assenta en un solar extramurs de l’antiga ciutat romana, aban-
donada a principis del segle II; per la qual cosa entre l’abandonament i la
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posterior reocupació de la zona, cap a finals del segle III, haurien passat uns
dos-cents anys. Aquest cementiri, que s’organitza als voltants de l’any 300
a l’entorn d’una cella memoriae, va perdurar fins a principis del segle VIII;
es documenten cinc-centes tombes (Nolla, 2007: 28-30).

Inscripcions funeràries cristianes i una tercera inscripció en un frag-
ment d’ara d’altar de cronologia dubtosa. Les inscripcions funeràries
constitueixen una mostra més del caràcter irrefutablement cristià
 d’aquesta necròpolis. La primera d’elles, descoberta l’any 1896, es va
realitzar en un fragment de sarcòfag que, a la vegada, havia estat reapro-
fitat per a la construcció d’un mur no especificat. De la segona inscrip-
ció, consistent en un fragment d’una placa de marbre, tampoc se n’es-
pecifica el seu origen exacte. Els dos epitafis corresponen a l’Antiguitat
Tardana, sense una cronologia més precisa (IRC III, 164, 165). És així
mateix imprecís el lloc concret de procedència de l’interessant fragment
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FIGURA 15.  Basílica de la

Neàpolis. Planta general

del temple i de les seves

construccions annexes.

La lletra A correspon a la

capella, i de la B a la K

als àmbits funeraris (Nolla-

Sagrera, 1995: 96).
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d’ara d’altar emporità: segons els autors que l’han estudiat, la inscripció
faria referència a uns altars consagrats a Sant Esteve i a Santa Àurea o
Aurèlia, i a un tercer sant no determinat. La seva datació difícilment pot
ser anterior al segle VII (Fabre-Mayer-Rodà, 1991: 155, 156).

Altres elements que han de ser tinguts en compte són els dos sar-
còfags decorats pertanyents a l’àrea cementirial de la basílica. J. M. Nolla
considera que aquestes peces proporcionen una informació molt rellevant
pel que fa als contactes d’Emporion amb l’exterior, a més de documen-
tar una aristocràcia capaç d’importar objectes de luxe de Roma (Nolla,
1993: 216-217). Entre ells destaca el denominat «sarcòfag de les esta-
cions», rellevant per la seva singularitat artística, per constituir un dels
referents cronològics més arcaics per datar la basílica de la Neàpolis 
—als voltants de l’any 300 (Bovini, 1954: 29)—, i per ser una de les pri-
meres troballes realitzades en el sector de la necròpolis i més concreta-
ment, entorn l’àrea basilical, tot i que es desconeix quina seria la seva ubi-
cació exacta, atès que es va exhumar durant les excavacions dutes a
terme entre 1846 i 1848. Segons J. M. Nolla, la seva major singularitat
radicaria en el fet que correspondria a la tomba principal, situada al sanc-
tuarium i sota de l’altar. La segona caixa, coneguda amb el nom de
«sarcòfag de les estacions amb columnetes» (Claveria, 1994: 87), fou
localitzada in situ, en un lloc de pas obligat per entrar a l’església, fet a
partir del qual Nolla ha proposat que es tractaria de la sepultura d’un per-
sonatge important de la comunitat cristiana emporitana.

L’evolució arquitectònica de la basílica ha estat estudiada per diferents
autors. M. Almagro i P. de Palol varen defensar una primera construcció
anterior a mitjans del segle V, encara que no van descartar la possibilitat
que en el lloc s’hi hagués emplaçat una petita aula amb anterioritat
(Almagro-Palol, 1962: 31). Per la seva part, J. M. Nolla parla d’una pri-
mera cella memoriae construïda cap a l’any 400 que, segons ell, es con-
vertiria en església funerària més tard (Nolla, 2007: 30-32). La planta de
l’últim edifici conservat correspon a una construcció d’una sola nau,
amb l’absis orientat cap a l’est, semicircular a l’interior i rectangular a l’ex-
terior, que comunica amb una petita sagristia al seu costat sud, i en base
a això Almagro i Palol varen suposar que deuria existir una altra sagristia
simètrica al costat nord de l’absis. Destaca també un vestíbul lateral, que
abasta tota la longitud de l’edifici i que acomplia una funció funerària, atès
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que la superfície d’aquest àmbit estava ocupada per sepultures. Daten com
a postvisigòtica l’obertura d’un ampli nàrtex als peus de la nau que con-
tenia sepultures infantils, tot i que no s’aporta cap justificació per aques-
ta datació. El fet que aquesta església es trobi enmig d’una àrea de necrò-
polis és interpretat per C. Godoy com un possible indicador que es
tractés d’una memoria-martyrium (Godoy, 1995: 219). També s’ha de
tenir en compte la possibilitat que la basílica de la Neàpolis hagués fun-
cionat com església episcopal en un moment molt primerenc, funció que
tal volta perdria ràpidament a favor de Sant Martí de la Paleàpolis, quan
aquest nucli es va fortificar a partir del segle IV.

En relació a la seva advocació, l’amortització d’aquest edifici durant
l’Edat Mitjana, la manca de documents escrits i la no existència de
memòria popular, no permeten dir gran cosa sobre aquest punt. Només
podem especular amb els Sants Esteve i Àurea o Aurèlia, que apareixien
en un dels epígrafs abans citats, junt amb un tercer sant de nom desco-
negut, que potser fos Fèlix, atès que a la seva passio—redactada a finals
del segle VI o principis del VII— es va incloure per primera vegada
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FIGURA 16.  Basílica de la Neàpolis i estructures annexes. Planta de les fases I i II

(Nolla-Sagrera, 1995: 96).
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 l’episodi de l’estància de l’Africà a Empúries (Sanctus igitur Felix nauigans
de Barcinona ad Inpurias conmigrauit; ibique sedens cepit se cum uolumi-
nibus diuinis exercere—Passio Felicis Gerund., 5—). Això permet pensar
que, en època visigòtica, Fèlix potser va tenir una basílica o un altar sota
el seu patrocini a Emporion.

Ref. 21-Sant Martí d’Empúries

(Emporion, intramurs de la ciutat tardoantiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Palol, 1967: 187; Nolla, 1993: 207-224; Aquilué et
alii, 1997: 52-64; Nolla, 2000: 247. 

L’actual església de Sant Martí d’Empúries, de fàbrica medieval, s’ai-
xeca al turó de la Paleàpolis, fortificat durant el segle IV. Dins de l’església
es conserva una taula d’altar paleocristiana, datable dins dels segles IV-V,
i a partir de la qual s’ha postulat la mateixa cronologia pels orígens del
temple (Nolla, 1993: 216). 

L’any 843 aquesta església ja estava consagrada a Martí de Tours,
davant la qual cosa s’ha proposat que Sant Martí seria el temple cate-
dralici d’època visigòtica (Nolla, 1993: 216; Nolla-Sagrera, 1995: 29).
Aquesta tesi és compartida per nosaltres, no tant per l’argument de
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FIGURA 17.  Basílica de la Neàpolis. Fase II amb alçat i sistema de cobertura (Nolla-

Sagrera, 1995: 92).
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l’advocació sinó, sobretot, per la fortificació del nucli i per les reformes
urbanístiques dutes a terme durant el segle IV que, com ja hem dit
anteriorment, podrien estar justificades per la creació d’una seu episco-
pal. A l’espera d’una intervenció arqueològica al subsòl de l’església de
Sant Martí, el principal indici susceptible de ser associat a l’existència
d’un temple cristià tardoantic —a més de la taula d’altar abans comen-
tada i de la reutilització de material constructiu antic, fet que segons
alguns autors podria indicar que en el lloc s’hi havia ubicat un temple
pagà— és la presència d’una necròpolis tardoantiga intramurs de l’antic
nucli urbà, evidència que delataria la presència d’un temple cristià
coetani, irradiador d’aquesta necròpolis. 

De les dades exposades cal col·legir que són molt probables —per
no dir gairebé segurs— uns orígens tardoantics per l’església de Sant
Martí d’Empúries, la qual, creiem, va formar part del grup episcopal
d’Emporion, com a mínim des d’època visigòtica, tot i que la  fortificació
del nucli de la Sant Martí al segle IV podria ser un indicador  d’aquest
assentament episcopal.

Ref. 22-Sant Vicenç (Emporion, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Almagro-Palol, 1962: 34-37; Ainaud de Lasarte, 1982:
348-349; Nolla-Sagrera, 1995: 20, 25-26; Tremoleda, 2007b: 36-38.

Durant l’any 1954 es va excavar aquesta església de fàbrica medie-
val, fins que a dia d’avui s’han publicat de forma exhaustiva els resultats
dels treballs arqueològics. M. Almagro i P. de Palol varen establir els ini-
cis d’aquest temple i de la seva necròpolis a partir dels segles IX-X, i varen
descriure la planta original com una petita nau de només 10m de lon-
gitud, absidal i amb transsepte. Entenem que la necròpolis permet atri-
buir una cronologia més antiga al conjunt: en una de les cambres fune-
ràries es va localitzar un sarcòfag de pedra, amb coberta a doble vessant
decorada amb sis acroteris (Almagro-Palol, 1962: 36), tipus que es
documenta també a zones de la Gallia com Narbona o Ménerbes. En el
seu moment, Almagro i Palol assenyalaren que tant la tipologia d’aquest
sarcòfag com el paviment d’opus testaceum que el cobria eren idèntics als
apareguts a la necròpolis de la basílica tardoantiga situada a la Neàpolis
emporitana (ref. 20).
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A la llum dels coneixements actuals, s’accepta una cronologia tar-
doantiga per aquesta necròpolis, nascuda en el sí d’un establiment sub-
urbà d’època romana abandonat o en desús (Tremoleda, 2007: 37), fet
que converteix en molt probables uns orígens també tardoantics per
aquesta església.

Ref. 23-Santa Margarida

(Emporion, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Almagro-Palol, 1962: 27-41; Ainaud de Lasarte:
1982: 347-349; Fabre-Mayer-Rodà, 1991: 157-158; Rocas-Manzano-
Puig, 1992: 125-136; llinàs, 1997: 149-169; Llinàs et alii, 1992: 351-
381; Nolla, 1993: 218-221; 2000a: 248; 2000b: 18; Casas et alii, 1995:
142-145; Nolla-Sagrera, 1995: 20, 23; Nolla et alii, 1997: 225-241;
Aquilué-Nolla, 1999b: 200-201; Agustí et alii, 2000: 49; Amich, 2007:
26-27; Sales 2011a: 385-390.

Entre 1954 i 1957 Santa Margarida fou, juntament amb Santa
Magdalena (ref. 24), objecte d’excavacions arqueològiques sota la direc-
ció de M. Almagro i P. de Palol, els quals varen fer palesa la importància
de la fase tardoantiga en aquestes esglésies medievals. A partir de 1994 es
va emprendre un projecte de recerca —sota la direcció de J. M. Nolla—
amb l’objectiu de realitzar un estudi detallat i exhaustiu d’aquestes esglé-
sies i els seus entorns més immediats (Nolla et alii, 1997: 226).

L’església actualment visible de Santa Margarida és de fàbrica romà-
nica, tot i que en el transcurs de les excavacions realitzades durant
1956, així com de les intervencions posteriors a 1994, s’han localitzat una
sèrie d’estructures de cronologia més antiga. Els primers en apuntar la
possibilitat d’una fase tardoantiga per al temple foren, de nou, Almagro
i Palol, els quals varen definir la planta de l’edifici, abans de ser inter-
vingut arqueològicament, com una aula rectangular —a la qual se li va
adossar un absis de planta de ferradura— i dataren globalment l’edifici
dins dels segles X-XI pel que fa a la seva fase final (Almagro-Palol, 1962:
37-38); suposaren que l’aula és anterior a l’absis, però no existeix cap
indici —ni arqueològic ni de la pròpia arquitectura de l’edifici— que així
ho indiqui. L’element arquitectònic més arcaic del qual es tenia cons-
tància fins inicis dels anys noranta del segle XX era la suposada pila

65

HB-Seus episcopals_Homenatge Barberà  17/11/11  10:50  Página 65



baptismal localitzada a l’interior de l’església. Així mateix, als voltants de
l’edifici, es va documentar una necròpolis que, si bé va començar a
funcionar durant l’Alt Imperi, va tenir el seu punt àlgid durant
l’Antiguitat Tardana: d’aquest espai funerari prové un fragment de sar-
còfag de marbre, datat dins el segle V, decorat amb un crismó, triple coro-
na de llorers, i alfa i omega (Fabre-Mayer-Rodà, 1991: 157-158).
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FIGURA 18.  Santa Margarida (Emporion).

Planta general de l’església, amb la pis-

cina baptismal al centre (Aquilué-Nolla,

1999b: 201).
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Després d’aquesta primera valoració general del monument, la
recerca va entrar en una nova fase, plena de noves aportacions gràcies a
una excavació arqueològica d’urgència realitzada entre 1991-1992 i al
projecte de recerca iniciat el 1994, tot plegat recolzat amb la lectura
 d’unes fotografies aèries realitzades el 1982. Si les excavacions havien per-
mès documentar que Santa Margarida ja funcionava com a església
durant l’Antiguitat Tardana, la fotografia aèria ha aportat una visió en
planta del conjunt arquitectònic en el qual s’insereix aquesta església, con-
junt que havia romàs invisible als ulls dels arqueòlegs que havien pros-
pectat la zona. La restitució efectuada a partir d’aquestes fotografies
ens mostra, amb paraules de J. M. Nolla, «un extensísimo edificio,
dentro del cual se sitúa la pequeña iglesia de Santa Margarida, con una
serie de caminos fósiles que conducen a su interior desde el oeste o desde
el sur y sureste. Son estructuras complejas que delimitan grandes habi-
taciones, patios y dependencias varias y que ocupan, a primera vista y
muy aproximadamente, unos 6.000 metros cuadrados de superficie»
(Nolla, 1993: 220). Cal mencionar també que les últimes campanyes
d’excavació han tret a la llum un document arqueològic que, tot i estar
en fase preliminar d’estudi, podria resultar un element de primera mag-
nitud. Es tracta de la làpida sepulcral musiva d’un personatge destacat,
si es jutja per la factura de la peça, que es va col·locar cobrint un sarcò-
fag monolític associat al baptisteri. La composició seguiria models nor-
dafricans, fet pel qual N. Amich proposa una datació dins el primer quart
del segle V (Amich, 2007: 26-27). La inscripció funerària ha perdut el
fragment corresponent al nom del titular, però en base al seu formula-
ri i a una terminació conservada, es proposa la possibilitat de que es trac-
ti de la lauda d’un bisbe:

(...........................................PV)S QVIESCET
GAVDET SPIRITVS QVE IN CRISTO LETA

TVR·PLVS MINVS VIXIT ANIS LX

A partir dels estudis efectuats a partir de 1994, s’han diferenciat sis
fases constructives (Nolla et alii, 1997: 230-233). D’aquestes, ens inte-
ressen les tres primeres —per la seva cronologia tardoantiga—: la primera
ocupació del lloc la realitza una necròpolis a mitjan segle IV o a inici
del V, amb restes de sarcòfags i una probable lauda sepulcral musiva; la

67

HB-Seus episcopals_Homenatge Barberà  17/11/11  10:50  Página 67



 segona fase té, com a característica més destacable, la construcció d’un
edifici baptismal, segurament de planta central, datat al segle VI (Casas
et alii, 1995: 142; Nolla et alii, 1997: 230-233) —la piscina és de
planta quadrada, amb restes de plaques de marbre recobrint l’interior i
l’exterior de l’estructura, i el paviment del baptisteri és d’opus signi-
num—; durant la tercera fase es detecta la inutilització de la piscina, la
qual, un cop amortitzada, va servir de base a la pila baptismal abans cita-
da, fet que il·lustra la substitució de la immersió per l’ablució. La resta
de fases de l’església correspon a l’Edat Mitjana i escapen, per tant, al nos-
tre objecte d’estudi. 

Com s’ha dit anteriorment, davant la magnitud de les estructures,
J. M. Nolla llança la hipòtesi que les restes corresponguin al grup epi-
scopal d’Emporion, —tot i que també admet la possibilitat que l’església
epis copal d’Empúries estigués sota el temple romànic de Sant Martí, com
s’ha vist abans (ref. 21) (Nolla, 1993: 216)—, o bé al monestir de l’abat
Secori (ref. 26). Pel que fa a aquestes dues possibilitats, ens decantaríem
per un monestir —fos o no el de Secori—, perquè la situació de les res-
tes en un lloc topogràficament pla i relativament allunyat de la ciutat antiga
—si més no, en una situació extramurs— constitueixen característi-
ques estranyes a l’hora d’atribuir un caràcter de conjunt episcopal a
aquest jaciment. En tot cas, si acceptéssim estar davant d’un monestir, res
s’oposaria al fet que poguéssim estar també davant d’un panteó episco-
pal —com sembla desprendre’s de les últimes dades arqueològiques—, ja
que com és ben conegut molts monestirs varen jugar aquest paper al llarg
de l’Antiguitat cristiana i també durant l’Edat Mitjana.

Ref. 24-Santa Magdalena (Emporion, extramurs de la ciutat antiga)

(★★★★)

Bibliografia i fonts: Almagro-Palol, 1962: 39; Ainaud de Lasarte, 1982:
347-349; Nolla-Sagrera, 1995: 20, 24-25; Nolla et alii, 1997: 225-241;
Aicart-Nolla-Sagrera, 1999: 21; Aquilué-Nolla, 1999: 199-200; Agustí et
alii, 2000: 49; Nolla, 2000: 248-249; Tremoleda, 2007: 36; Sales, 2011a:
390-392.

A tan sols 100 m de distància de l’església de Santa Margarida
(ref. 23), s’ubiquen els vestigis d’una altra església, l’advocació de la qual
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s’ha identificat fa pocs anys com Santa Magdalena (Ainaud de Lasarte,
1982: 348). La història i vicissituds de les intervencions arqueològiques
i de recerca realitzades al lloc és la mateixa que anteriorment hem descrit
per Santa Margarida. Del primer estudi del monument, realitzat per
M. Almagro i P. de Palol, destaca la documentació d’unes tombes amb
cobertes d’opus signinum decorades amb una creu en relleu, tombes
que, segons aquests autors, són datables als voltants del segle VI i amb
paral·lels a Son Peretó (Mallorca) i a Illuro (Almagro-Palol, 1962: 39).
També es destaca l’existència, al costat de l’epístola, d’unes cambres
funeràries construïdes al voltant d’una estructura de planta octogonal,
molt destruïda, que s’ha perfilat com un possible martyrium.
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FIGURA 19.  Santa Magdalena (Emporion). Planta general del temple amb la seva

necròpolis (Aquilué-Nolla, 1999: 200).
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Segons un estudi posterior de X. Barral (Barral, 1981: 203), les res-
tes actualment visibles correspondrien a una església del segle X, però, tal
i com assenyala l’equip de J. M. Nolla, els murs d’aquest jaciment
revesteixen una complexa seqüència estructural formada per diverses fases
constructives incloses dins d’un ampli arc cronològic (Nolla et alii,
1997: 227-233). La primera fase constructiva proposada per aquest
equip correspon a un recinte tancat, quadrangular, que delimitava un
mausoleu o un monument funerari de tipus martirial, datable cap a ini-
cis del segle V, amb l’interior octogonal i coberta de cúpula. La segona
fase suposa l’amortització del mausoleu i la construcció d’una església rec-
tangular de nau única dins del perímetre murat de la primera fase.
Aquesta església apareix pavimentada amb opus signinum i té la porta
d’accés al sud; disposa, a més, d’un espai annex, identificat com una
sagristia. A l’exterior del temple comença a desenvolupar-se una necrò-
polis de tombes fetes a base de lloses molt ben tallades, algunes de les
quals presenten coberta d’opus signinum decorada amb una creu en
relleu, com les aparegudes a Santa Margarida (ref. 23). Per a aquesta sego-
na fase es proposa una datació dins del segle VI, reforçada per l’aparició
coetània de les tombes descrites. Durant la tercera fase, l’església adop-
ta planta de creu llatina i es detecta la construcció d’un absis a l’extrem
oriental de la nau descrita a la segona fase. Es pavimenta de nou amb opus
signinum i s’afegeix una cambra funerària al nord de l’edifici; a més, la
sagristia adquireix també un caràcter funerari. Aquesta tercera fase se
situaria al llarg del segle VIII. La quarta fase, del segle X, es troba ja fora
dels límits temporals de la nostra recerca. 

Per la seva situació topogràfica relativament allunyada d’Empúries,
tot i que en estreta relació amb aquest nucli urbà, es tractaria d’un
conjunt religiós de caràcter suburbà, amb moltes similituds amb Santa
Margarida quant a gènesi —mausoleu tardoantic— i al seu posterior
desen volupament com a església.

Ref. 25-Santa Reparada de Cinc Claus

(Emporion, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Nolla-Sagrera, 1995: 11-15, 30; Tremoleda, 2007:
34-35.
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Com va quedant patent a mesura que ens endinsem en Emporion,
durant l’Antiguitat Tardana els voltants de la despoblada ciutat varen estar
poblats (Nolla, 1993: 218 i ss), i a partir del segle IV, a l’àmbit suburbà
es detecten tota una sèrie de jaciments, bàsicament necròpolis i esglésies,
que han estat interpretats per alguns investigadors com un testimoni de
la població que, a partir de mitjan segle III, abandona l’antic pomerium
d’Emporion per assentar-se d’una manera més dispersa. L’església alt-
medieval del nucli de Santa Reparada de Cinc Claus, situada a uns 2 km
d’Empúries, formaria part d’aquest grup de nuclis d’origen tardoantic,
vinculats al bisbat emporità. 

Recentment, amb motiu d’uns treballs de restauració realitzats en
aquest edifici (a. 2003), s’ha localitzat un mosaic romà —fet que tal volta
reflectiria que el lloc s’havia originat a partir d’algun tipus de domus o de
vil·la suburbana— així com les restes d’un primer temple amb sòl  d’opus
signinum que es podria situar a finals de l’Antiguitat Tardana (Tremoleda,
2007b: 34-35).

Ref. 26-Cenobi de l’abat Secori (Emporion) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Nolla, 1993: 220; Nolla-Sagrera, 1995: 28; Sales,
2011a: 393-394.

A partir de la presència de l’abat Secori com a signant de les actes del
XIII Concili de Toledo (a. 683), en representació del bisbe emporità
Gaudilà, s’ha suposat l’existència d’un cenobi prop o dins de la ciutat epi-
scopal (Nolla, 1993: 220; Nolla-Sagrera, 1995: 28). Amb les dades
arqueològiques disponibles, un dels jaciments d’Empúries amb més
possibilitats de correspondre a un cenobi és, com s’ha comentat ante-
riorment, l’enclavament de Santa Margarida, tot i que cap dada permet
suposar que, en el cas que es confirmés que es tracta d’un monestir, fos
específicament el de l’abat Secori.

2.6. GERVNDA

Assentada sobre el costat occidental del turó de Montjuïc, la ciutat
romana de Gerunda es va convertir en un nucli geoestratègic important
durant l’Antiguitat Tardana, com ho mostra, per exemple, el fet de
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 l’existència d’una seca durant l’època visigòtica. Al fet d’estar en un dels
territoris peninsulars més romanitzats, s’uneix la seva estratègica situa-
ció viària —travessada per la gran artèria que constituïa la Via
Augusta—, factors ambdós que permeten entendre la ràpida expansió
del cristianisme a Girona, tant entre la població urbana como entre la
que habitava l’ager. Així ho testimonia la quantitat gens menyspreable
de fonts escrites i de restes edilícies cristianes conegudes. La primera
informació sobre aquesta qüestió és facilitada per Prudenci, de qui, en
el pas del segle IV al V, es col·legeix que Girona era una ciutat amb molta
tradició cristiana, ja que segons el poeta, en ocasió del Judici Final, com-
petiran només set ciutats hispanes, entre les que s’inclou Girona
(Prudentius, Peristef. 4, 8-55); a més, afirma que Fèlix va patir martiri
a la parua Girona i que, cap a l’any 400, era una ciutat rica en relíquies
(Parua Felicis decus exhibebit / artubus sanctis locuples Gerunda
—Peristef. 4, 29-30—). De tot plegat es desprèn que, a principis del
segle IV —quan pateix martiri Fèlix—, existia una comunitat cristiana
organitzada, potser ja regida per un bisbe durant la segona meitat
 d’aquesta mateixa centúria (Amich, 1998: 73). Per altra banda, una
decretal d’Innocenci I documenta l’existència de la seu episcopal giro-
nina cap als anys 404-405 (Innocentius I, Ep. 3, 5, col. 489-490;
Vilella, 1994b: 463-465), tot i que hem d’esperar fins el 516 per tenir
el primer nom conegut d’un bisbe d’aquesta Església: Frontinià, qui
assisteix al Concili de Tarragona i, un any més tard, organitza un síno-
de a la seva pròpia ciutat. L’elenc episcopal gironí és notable pel que fa
a personatges il·lustres, entre els quals destaquen Joan de Bíclar, bisbe
entre finals del segle VI i l’any 620, i el seu successor Nonit entre els anys
621 i 635. El primer fou fundador d’un monestir (ref. 34) i el segon, un
dels màxims promotors del culte a Fèlix (ref. 28); tot plegat amb con-
seqüències per a l’arqueologia, com es veurà més endavant. Per altra
banda, durant la primera meitat del segle VII, Brauli de Saragossa respon
epistolarment una qüestió litúrgica en la qual cita Isidor de Sevilla,
Toledo i Girona com exemples a seguir: «consulis enim utrum sexta
feria Pasce per lectiones singulas amen respondi debeat uel consueto modo
decantari Gloria, quod neque aput nos fit, neque ubicumque fieri uidimus,
nec aput prestantissime memorie domnum meum Isidorum, denique nec
Toleto quidem uel Gerunda» (Bravlio, Ep. 14, 15-19). Al nostre enten-
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dre, el fet posa de manifest que Girona gaudia, en època visigòtica, d’un
cert prestigi i renom, i així es col·legeix del fet que la ciutat aparegui al
costat i a l’alçada de la capital del regne i d’Hispalis, un dels centres
 culturals més prestigiosos de l’Hispania tardoantiga.

La superfície del nucli urbà de la Girona tardoantiga ocupava unes
6 o 7 hectàrees, però fins el moment es desconeix quina seria la seva con-
figuració urbana respecte a època altimperial i on s’ubicarien els princi-
pals edificis públics, sobretot els cristians. Sigui com sigui, tal i com
queda testimoniat també en altres ciutats hispanes, Gerunda mostra,
durant l’Antiguitat Tardana, una major activitat a tots els nivells respecte
a la seva etapa altimperial.

A través de l’estudi de restes escultòriques d’època visigòtica (Palol,
1950: 1-13), s’ha pogut observar la coincidència —per altra banda,
previsible— entre els llocs de les troballes i l’emplaçament actual de dife-
rents esglésies d’origen altmedievals (ref. 28 i 32). Per contra, a l’actual
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FIGURA 20.  Grup episcopal de Gerunda. Distribució general de la seva edilícia

cristiana.
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catedral segueixen sense aparèixer indicis d’una església tardoantiga, tot
i que s’ha documentat l’ús anterior de l’espai com a temple pagà (ref. 27).

L’ocupació musulmana de la ciutat només es va perllongar durant
uns setanta anys, ja que el 785 els habitants de Girona pactaren el seu
lliurament als carolingis, i així va esdevenir la primera plaça que
Carlemany va conquerir al sud dels Pirineus.

Ref. 27-Grup episcopal

(Gerunda, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Nolla, 1987: 48-49; Freixas et alii, 2000; Buenacasa-
Sales, 2001: 59-75.

Les fonts literàries conegudes no proporcionen cap notícia del con-
junt episcopal tardoantic gironí, on se celebraria un concili de caràcter
provincial l’any 517. L’actual catedral de Girona, sota l’advocació de
Santa Maria i de fàbrica bàsicament gòtica, ha estat objecte de prospec-
cions i excavacions arqueològiques en els últims anys, accions que han per-
mès conèixer les fases anteriors —romànica, preromànica i un nivell
que molt probablement corresponia a un temple romà (Nolla, 1999: 213-
215)—; per contra, sorprenentment, no es detecta cap fase tardoantiga.
Tal registre ha induït a suposar que el procés de reconversió de temple
pagà a església cristiana no es produí fins els anys 813-842 (Freixas et alii,
2000: 21), hipòtesi que, de ser corroborada, plantejaria dos problemes de
caràcter topogràfic: a) s’hauria de proposar una altra possible ubicació pel
grup episcopal tardoantic; b) seria necessària una alternativa que perme-
tés explicar la funció que va tenir aquest espai durant l’Antiguitat Tardana.
Respecte al primer punt, J. M. Nolla sempre ha defensat que la primiti-
va seu episcopal estaria instal·lada on avui es troba l’església de Sant
Feliu (Nolla, 1987: 48-49); de ser certa aquesta hipòtesi —que nosaltres
no compartim—, estaríem davant de l’únic exemple de seu episcopal his-
pana fora de la protecció de les muralles de la ciutat. Pel que fa al segon
problema, sembla poc versemblant que entre l’amortització del temple
pagà i l’erecció d’una església en el mateix solar passessin més de 400 anys
d’abandonament —abandó que tampoc s’ha documentat arqueològica-
ment—, i més quan la nova ciutat episcopal molt probablement neces-
sitava espai —atès el reduït perímetre de muralles de què disposava— per
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tal d’exhibir el seu recentment adquirit poder. En realitat, l’arqueologia
va documentant, cada cop més, casos d’espais pagans que, un cop perdut
el seu ús primigeni, es cristianitzen ràpidament (García Moreno, 1977-
1978: 315-316; Buenacasa, 1997c: 25-50). 

En resum, creiem que, tot i no disposar fins el moment d’indicis
sobre una fase tardoantiga per a l’actual catedral de Girona, el seu sòl
segueix essent, per les raons mencionades, el lloc més apropiat per ubi-
car el grup episcopal premedieval de la ciutat.

Ref. 28-Sant Feliu (Gerunda, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Prudentius, Peristef. 4, 154; Passio Felicis Gerund.,
21-22; Ildefonsus, De uir. ill. 9; Palol, 1967: 36; Puertas Tricas, 1975:
18-19; Nolla, 1987: 48-49; AIAC 1: 139, 142; Boehden, 1995: 572-577;
Amich, 2000; Buenacasa-Sales, 2001: 59-75.

A partir de la cita de Prudenci referent a la presència de les relíquies
de Fèlix a Girona, la tradició historiogràfica considera provat que cap a
l’any 400 existia un martyrium en aquesta ciutat, el qual s’ubicaria al sub-
sòl de l’actual església de Sant Feliu, situada als peus de la muralla roma-
na, amb una important necròpolis tardoantiga i presència de diversos sar-
còfags cristians. És segur que en època de Nonit es retia culte a la tomba
de Fèlix: així es desprèn del testimoni facilitat per Ildefons de Toledo
(adhaerens instanter obsequiis sepulchri sancti Felicis martyris
—Ildefonsus, De uir. ill. 9—) i de la passio del màrtir local, escrita a finals
del segle VI o principis del VII. Tot i que tals notícies literàries no aporten
cap detall descriptiu sobre aquest sepulcre, res no s’oposa al fet que esti-
gués revestit d’un marc arquitectònic adequat amb forma de temple.
Sabem també que la cèlebre corona de Fèlix oferta per Recared fou sos-
treta de la basílica del sant, juntament amb altres objectes de valor, pel dux
Pau durant la seva rebel·lió i, posteriorment, un cop derrotat el rebel,
retornada per Wamba. Aquest seria l’únic detall descriptiu de caràcter físic
de què disposem per la basílica: estava adornada amb una corona votiva
oferta per Recared. Al seu subsòl s’hi han trobat una sèrie de sarcòfags cris-
tians en el marc d’una important necròpolis tardoantiga, fet del que cal
deduir que en el lloc, situat just extramurs de la ciutat romana, s’hi ubi-
cava una antiga basílica de caràcter funerari on s’inhumaria ad sanctos.
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A partir de les dades exposades, ningú no qüestiona que l’actual
església de Sant Feliu sigui el testimoni vivent del martyrium i de la basí-
lica de Sant Fèlix de Girona, tot i l’absència, fins al moment, de restes
arquitectòniques explícites corresponents a les seves fases més antigues.
Per altra banda, l’emplaçament extramurs del lloc, l’aparició de sarcòfags
cristians del segle IV i el fet que el culte aparegui referenciat per Prudenci,
recorda molt el cas de l’església de Santa Engràcia i els 18 Màrtirs de
Saragossa (Sales, 2011a: 167-169). 

Ref. 29-Necròpolis de la Caserna d’Alemanys

(Gerunda, intramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Amich-Nolla, 1992: 51; AIAC 1: 141; Sales, 1998: 82;
Nolla-Sureda, 1999: 13-66; Buenacasa-Sales, 2001: 72-73; Sales, 2003: 326.
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FIGURA 21.  Girona: a la dreta, la catedral i a la esquerra, Sant Feliu. Enmig dels

dos temples passava l’antiga muralla romana. Fotografia: J. Sales.
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La referència estudiada està constituïda per una necròpolis par-
cialment excavada que abasta una cronologia dels segles V/VI i IX/X
(Amich-Nolla, 1992: 51). Resulta interessant constatar la presència
d’un cementiri amb orígens tardoantics intramurs de la ciutat, atès que
aquesta situació topogràfica indicaria, amb molta probabilitat, l’existència
a Girona d’un temple de culte cristià coetani i molt proper a aquesta
necròpolis, com ja s’ha exposat en altres ocasions en part de la bibliografia
precedent (Sales, 1998: 82; Nolla-Sureda, 1999: 13-66; Buenacasa-
Sales, 2001: 72-73; Sales, 2003: 326). A més, cal posar de manifest la
relativa proximitat física d’aquests enterraments respecte a la catedral
medieval —que nosaltres hem plantejat com el lloc on s’ubicaria la
tardoantiga (ref. 27)—, fet que també permet pensar que aquesta necrò-
polis anava associada a alguna capella de l’antic conjunt episcopal  gironí.

Ref. 30-Sant Nicolau

(Gerunda, extramurs de la ciutat antiga) (★★☆☆)

Bibliografia i fonts: Nolla-Casas, 1984: 180; Ribot, 1991: 170-171;
Amich-Nolla, 1992: 51.

L’any 1975, durant unes obres realitzades a l’interior d’aquest tem-
ple romànic, es varen localitzar restes d’estructures antigues que s’han
classificat d’època romana o, més probablement, tardoantiga, i s’han
interpretat com a pertanyents a una possible basílica (Nolla-Casas,
1984: 180). Juntament amb les estructures es va localitzar part d’una
necròpolis i un ossari considerat d’època tardoromana, així com un
conjunt de material ceràmic tardoantic, bàsicament format por terra sigi-
lata gris paleocristiana i tegulae (Ribot, 1991: 170).

Encara que no tinguem més detalls per valorar sòlidament aquestes
dades, resulta molt significativa tant la presència d’una necròpolis, pro-
bablement tardoantiga, com la construcció posterior d’una església alt-
medieval al lloc, ja que tot plegat, probablement indicaria la probable
continuïtat d’un culte més antic. Al respecte, resulta reveladora la rela-
ció que durant l’Edat Mitjana mantenen l’església de Sant Nicolau i el
monestir de Sant Pere de Galligants, separats físicament per uns pocs
metres de distància. Sant Nicolau exerceix de capella funerària del
monestir, dada gens comuna a la història monasterial hispana que, per
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ser interpretada, permetria plantejar que fossin molt antics els orígens de
la capella funerària —avalats per les restes arqueològiques—: s’explica-
ria així que el posterior monestir medieval de Sant Pere de Galligants
seguís utilitzant l’edifici de Sant Nicolau, ara ja només per enterrar els
seus monjos, i li assignés així l’estatus de capella funerària.

Ref. 31-Santa Llúcia o Santa Eulàlia Sacosta

(Gerunda, extramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Oliva, 1962: 87; Pla, 1966: 14; Amich-Nolla,
1992: 82.

Es té notícia d’un capitell visigòtic trobat en un àmbit indeterminat
de la que fou església de Santa Llúcia —abans, Santa Eulàlia—, sense espe-
cificació de cap altre detall. Per la seva part, N. M. Amich i J. M. Nolla
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FIGURA 22.  Sant Nicolau (Girona), planta general de les estructures romanes o tar-

doantigues apreciades a la capçalera de l’església medieval durant les excava-

cions realitzades el 1975 (Ribot, 1991: 171).
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 creuen que existeixen indicis suficients per plantejar la hipòtesi que
 l’origen d’aquesta església altmedieval fos anterior a la conquesta musul-
mana; es basen en l’antiguitat del culte a Santa Eulàlia i en el topònim
Sacosta, indicatiu del pas d’un camí, molt probablement una via romana
(Amich-Nolla, 1992: 83).

Ref. 32-Sant Martí Sacosta

(Gerunda, extramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Palol, 1950: 1-13; Amich-Nolla, 1992: 50-51, 69.
Durant les obres de reforma realitzades l’any 1943 al monestir de

Sant Martí Sacosta, situat al sud de la ciutat romana, varen aparèixer res-
tes d’un claustre del segle XI. En un angle de les parets d’aquest claustre
es va localitzar una inscripció funerària datada als segles IX-X, la qual, un
cop arrancada del seu emplaçament, va resultar ser un fragment de deco-
ració escultòrica d’època visigòtica consistent en una roseta circular; la ins-
cripció altmedieval s’havia practicat al revers de la peça. P. de Palol data
el suport d’aquest epígraf al segle VII i suposa que formaria part d’un can-
cell corresponent a una església hispano-visigòtica, situada en el mateix
emplaçament que l’actual monestir de Sant Martí Sacosta. Aquesta hipò-
tesi, subscrita per autors més moderns, no sembla descabellada, atesa l’an-
tiguitat del monestir, l’advocació a San Martí, i la presència d’un inte-
ressant jaciment romà proper al cenobi conegut com Palau Sacosta, on s’hi
van localitzar construccions amb enterraments que foren interpretats
com a mausoleus (Nolla-Casas, 1984: 177-178). De totes maneres, seria
interessant i convenient realitzar intervencions arqueològiques al mones-
tir de Sant Martí, que permetessin documentar elements significatius, tal
volta una necròpolis tardoantiga o restes arquitectòniques de l’hipotètic
edifici de culte cristià primitiu que estem plantejant.

Ref. 33-Sant Cugat de Salt

(Gerunda, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Alberch-Burch, 1996-97: 1311-1318.
Durant la realització d’unes obres, es va aixecar el paviment de

l’església de fàbrica moderna de Sant Cugat de Salt i es van documentar
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FIGURA 23.  Sant Cugat de Salt (Girona), planta de l’església actual amb les res-

tes de l’església més antiga al seu interior, segons Alberch-Burch, 1996-97: 1318.
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una sèrie d’estructures corresponents a un temple anterior a l’actual, amb
planta de creu llatina, amb l’absis quadrangular orientat a l’est i amb dues
fases diferenciades, però d’adscripció cronològica indefinida. Per altra
banda, l’església de Sant Cugat, sembla que assentada sobre una antiga
vil·la romana (Alberch-Burch, 1996-97: 1315), apareix en un document
de l’any 882 junt amb les esglésies no molt llunyanes de Sant Pere de
Montfullà i Sant Pere de Vilablareix, ambdues de molt probable origen
tardoantic i també amb sengles vil·les romanes al seu subsòl. Tot plegat,
juntament amb l’antiguitat del culte a Cucufat, fa molt versemblants uns
orígens tardoantics per l’església de Sant Cugat de Salt.

Ref. 34-Monestir fundat per Joan de Bíclar

(Gerunda, extramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Isidorus, De uir. ill. 31; Ioannes Bicl., Chron., 297-
299; Campos, 1960: 146; Puertas, 1975: 17; Amich-Nolla, 1992: 40-41;
Buenacasa-Sales, 2001: 73.

Gràcies al testimoni d’Isidor de Sevilla, sabem que Joan de Bíclar,
documentat com a monjo i bisbe de Girona, va fundar un monestir al
qual va dotar amb una regla escrita per ell però no conservada (Postea con-
didit monasterium quod nunc Biclara dicitur —Isidorus, De uir. ill. 31—).
Joan va viure entre els anys 540-621, per la qual cosa es dedueix que la
fundació era una realitat cap a la segona meitat avançada del segle VI o
principis del segle VII. De totes maneres, no es pot descartar la possibi-
litat que en realitat Joan escrivís la seva regula per un cenobi ja existent
i «refundat» mitjançant l’elaboració d’aquest codi monàstic que, amb tota
probabilitat, implicaria reformes i ampliacions arquitectòniques. El cert
és que, fundat ex nouo o no, el monestir fou afavorit per Recared,
segons explica el de Bíclar (Reccaredus rex aliena a praedecessoribus direp-
ta et fisco sociata placabiliter restituit. Ecclesiarum et Monasteriorum con-
ditor et ditator efficitur —Ioannes Bicl., Chron., 297-299—).

Respecte a la seva localització topogràfica, la qüestió segueix gene-
rant controvèrsia i debat. Les propostes han oscil·lat des de Béjar (García
Moreno, 1974: 215) fins la mateixa Girona o els seus entorns més
immediats (Amich-Nolla, 1992: 41), passant per la propera comarca de
La Selva (Coll, 1996: 70). Creiem que res no s’oposa al fet que, essent
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Joan bisbe de Girona, hagués fundat aquest monestir prop del lloc on
exercia el seu episcopat, probablement extramurs de la ciutat com era
habitual en els assentaments monàstics de l’Antiguitat Tardana.

2.7. ILERDA

Escenari rellevant de la guerra civil entre Cèsar i Pompeu, i municipi des
d’època d’August, Ilerda sembla ser un nucli amb notable vitalitat
durant l’Antiguitat Tardana. Tot i que la documentació arqueològica
mostra que Ilerda havia reduït la seva superfície urbana després del
segle III, la ciutat continuava activa, i era la més important de l’actual
regió catalana occidental: la presència de ceràmica d’importació datada
en els segles IV i V posa de manifest una economia dinàmica (Pérez, 1992:
208; Junyent-Pérez, 1994: 127-150).

Per altra banda, les fonts escrites recolzen les evidències arqueolò-
giques, ja que salvant l’escull d’Ausoni, qui en un passatge retòric qua-
lifica —a finals del segle IV— la ciutat de ruïnosa (Ausonius, Ep. 24, 58-
59), el cert és que Consenci (a. 419) testimonia plenament la condició
mitrada d’Ilerda amb el seu bisbe Sagici al capdavant (Ad uicinam
ciuitatem cui Hilerda nomen est detulerunt; quos cum exsecrabiles cogno-
uissent, apud episcopum ipsius ciuitatis Sagittium reliquerunt—Consentius,
Ep. 11*, 2, 5-6—): des de principis del segle V la ciutat era, doncs, seu
d’un bisbat; a més, alguns estudiosos proposen retardar aquest estatus fins
l’any 380, quan es va reunir una assemblea episcopal a Caesaraugusta. 

Tampoc es produeixen canvis significatius entre la Ilerda tardoro-
mana i la visigòtica (Pérez, 1992: 202), i molt menys decadència o
ruptura respecte a l’etapa altimperial; així es desprendria de la celebració
d’un concili a la ciutat l’any 546. Ara bé, tot i la celebració d’aquest síno-
de i la presència de diversos bisbes ilerdencs en altres concilis de la
Hispania visigòtica, existeix poca o nul·la informació arqueològica per a
la ciutat en allò que es refereix als segles VI i VII, situació que persisteix
en l’actualitat. Sigui com sigui, durant l’ocupació àrab, la ciutat va
esdevenir una de les més importants del districte de la Marca Superior.
Ilerda disposa d’un únic testimoni arqueològic gairebé segur d’ar-

quitectura cristiana: la Necròpolis de l’Estació del Ferrocarril. Es troba
situada al suburbium de la ciutat antiga, per la qual cosa és poc probable
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que allà hi hagués la catedral tardoantiga. Així mateix, és possible que a
Sant Joan i a la Seu Vella —ambdues intramurs— s’hi haguessin ubicat
esglésies paleocristianes, fet que ens dibuixaria un mapa provisional
amb un mínim de tres esglésies tardoantigues: la de la Estació del
Ferrocarril i la de Sant Joan, de tipus suburbà, i l’episcopal, probablement
en el turó on s’assenta La Seu.

Ref. 35-Grup Episcopal

(Ilerda, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Consentius, Ep. 11*, 2, 8; Pita, 1973: 37-39; Barral,
1982: 118; Amengual, 1994: 493.

La primera notícia del conjunt episcopal ilerdenc es remunta fins a
principis del segle V. Es tracta de la ja mencionada epístola 11* de
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FIGURA 24.  Grup episcopal d’Ilerda. Distribució general de la seva edilícia cris-

tiana.
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Consenci a Agustí d’Hipona, que permet documentar l’existència d’un
archiuium ecclesiae, on el bisbe Sagici custodiava uns còdexs sospitosos
de priscil·lianisme (quibus professus est tres codices inter Seueri presbyteri sar-
cinas comprehensos sibique ab hostibus traditos, inter quos istum sibi plu-
rimum displicere, reliquos autem se archiuo ecclesiae condidisse
—Consentivs, Ep. 11*, 2, 8—). Aquesta notícia, doncs, constitueix un
terminus ante quem per al conjunt episcopal ilerdenc. Respecte a les carac-
terístiques d’aquest arxiu, com ja han comentat alguns autors, no és
necessari un espai individualitzat per albergar-lo: un prestatge o un
armari resulten suficients per a la seva custòdia (Amengual, 1994: 493),
tot i que res no s’oposa tampoc a un àmbit arquitectònic específic.

Posteriorment, a l’any 546, se celebra el Concilium Ilerdense, segu-
rament en el marc arquitectònic del conjunt episcopal, tot i que en cap
passatge de les actes s’expliciti aquest extrem. Malauradament, no dis-
posem de dades arqueològiques ni documentals per asseverar amb segu-
ritat on s’emplaçaria el conjunt episcopal d’Ilerda, tot i que, al nostre
entendre, seria lògic situar-lo dins del perímetre de muralles que rode-
java el turó de la Seu, ja que així es documenta en altres poblacions i seus
episcopals de l’Antiguitat Tardana com por exemple Gerunda, Emporion,
Vrgellum i, presumiblement, Egara.

Sobre aquest punt, R. Pita proposa dues possibles ubicacions: a l’ac-
tual església de Sant Joan (ref. 37), o al costat del claustre de la Seu Vella
(ref. 36), on antigament s’emplaçava l’església de Santa Maria la Vella.

Ref. 36-La Seu Vella (Ilerda, intramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Pita, 1973: 37-38; Barral, 1982: 18.
L’actual conjunt de La Seu Vella de Lleida, sota l’advocació de

Santa Maria, es va començar a construir a partir de mitjan segle XII i ha
patit diverses remodelacions. Tot i que el recinte monumental es data a
partir d’època romànica, R. Pita el proposa, juntament amb Sant Joan
(ref. 37), com una de les dues ubicacions possibles del grup episcopal tar-
doantic. Concretament, l’autor creu que la seu s’ubicaria al costat del
claustre, on es trobava la denominada església de Santa Maria la Vella,
anterior a la catedral del segle XII. Sense aportar cap dada arqueològica,
apunta que Santa Maria la Vella es podria haver construït en el mateix
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lloc que anteriorment acollia una mesquita, la qual a la seva vegada s’hau-
ria ubicat, sempre segons Pita, a l’emplaçament de la catedral tardoan-
tiga; tot plegat, insistim, formulat sense cap dada arqueològica. X. Barral
també apunta la possible presència d’una església tardoantiga en aquest
lloc a partir de la notícia de Pita, però en cap moment es refereix a ella
com a església episcopal (Barral, 1982: 118). 

Ref. 37-Sant Joan (Ilerda, intramurs de la ciutat antiga) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Pita, 1973: 37; Lara, 1973: 114-115; Barral, 1982:
18; Gallart-Junyent-Pérez-Rafel, 1985: 13-23; Junyent-Pérez, 1994b:
173-200.

Segons una breu notícia de R. Pita, l’església de Sant Joan, docu-
mentada des d’època medieval, podria estar assentada sobre una esglé-
sia paleocristiana. Respecte això, l’autor proposa Sant Joan, juntament
amb la Seu Vella (ref. 36), com una de les dues ubicacions possibles de
la seu episcopal tardoantiga. Algun investigador ha defensat que en
aquest lloc va existir una necròpolis tipus columbari, presumptament
localitzada de manera casual l’any 1779: en cas de ser certa aquests dada
(rebatuda en el seu moment de manera convincent per Junyent-Pérez,
1994b: 175-176), Sant Joan se situaria en un punt exterior de l’antic
recinte murallat, fet que descartaria, en principi, la condició episcopal
per a la hipotètica església tardoantiga, atès que les antigues seus epi-
scopals documentades a la Tarraconensis, com es reflecteix reiteradament
en aquestes pàgines i sense perdre de vista els exemples de la resta de
l’Imperi, apareixen sempre dins del recinte de muralles. Ara bé, la
presència d’aquesta hipotètica necròpolis d’incineració, i per tant
altimperial o anterior, només implicaria la ubicació extramurs d’a-
quest lloc abans de l’Antiguitat Tardana, sense que es pugui descartar
la possibilitat que el recinte de muralles es pogués haver ampliat pos-
teriorment. En aquest sentit, resulta evident que la manifesta falta de
dades sobre el recinte de muralles vigent en època tardoantiga a la ciu-
tat d’Ilerda (Pérez, 1999: 95-96; Payà, 2003: 160-161) dificulta les nos-
tres perquisicions, tot i que les dades arqueològiques més recents con-
firmen que la muralla antiga estaria tancant l’església de Sant Joan al seu
interior (Payà et alii, 2003: 307). 
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El cert és que, tot i la localització de diferents restes romanes que tes-
timonien l’ocupació d’aquesta part de la ciutat, les excavacions portades a
terme en el lloc posteriorment (Gallart-Junyent-Pérez-Rafel, 1985: 25-38)
no han permès corroborar la hipòtesi d’una església anterior a la medie-
val. De totes maneres, atesos els antecedents, no creiem impossible
aquesta proposta.

Ref. 38-Temple i necròpolis de l’Estació del Ferrocarril

(Ilerda, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: ICERV, 253; IRC II, 10; Vives, 1927-1931: 400;
Pita, 1973: 40-43; Lara, 1976: 60-75; Fabre-Mayer-Rodà, 1985: 37-38;
Pérez, 1991: 30-33; 1992: 199-212.

La necròpolis de l’Estació del Ferrocarril1 es va descobrir i excavar
entre els anys 1926-1928, durant la construcció de la infraestructura fer-
roviària. L’excavació fou parcial, realitzada sense cap planificació ni
metodologia científica, fet pel qual s’ha de considerar més aviat una ope-
ració de salvament. Tal va ser la desorganització durant els treballs que,
actualment, encara es discuteix la ubicació exacta de les restes aparegu-
des, les quals ocupaven una superfície total de més de 200 m quadrats.
Si es col·loca aquesta necròpolis sobre el plànol de la Ilerda tardoantiga,
es pot observar que s’emplaça extramurs de la ciutat, al costat d’una via
romana secundària que arribava o sortia de la ciutat per la porta que esta-
va situada a l’actual carrer del Carme (el traçat d’aquesta antiga via,
segons R. Pita, passava per l’actual població de Corbins i es dirigia cap
a Balaguer i Àger). Efectivament, Pita situa el jaciment en un extrem de
la Plaça Berenguer IV, proposta que és la més acceptada (Pita, 1973: 40)
i que es basa en l’únic document conservat de les actuacions realitzades
durant els anys vint del segle XX: un plànol d’I. Vilallonga de 1926 que
situa les restes en el sector nord de la estació.

Tot i que centrarem el nostre estudi en la fase paleocristiana d’a-
questa necròpolis, s’ha de deixar constància que també es documenta
arqueològicament una fase altimperial i, mitjançant els documents
escrits, una possible fase medieval. Efectivament, la historiografia local
situa el raval medieval de Sant Pau del Mercadal a la zona de la estació
del ferrocarril (Lladonosa, 1954: 203-205). En aquest raval s’ubicava l’es-
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glésia romànica de Sant Pau, avui desapareguda, amb la seva correspo-
nent sagrera, fet que permet pensar en algun tipus de relació entre
aquesta necròpolis medieval i les fases tardoantigues que passem a ana-
litzar. De fet, A. Pérez sustenta que Sant Pau del Mercadal seria la con-
tinuadora de la basílica o martyrium paleocristià davant del qual ens tro-
bem (Pérez, 1992: 33).

A part d’una extensa sèrie de tombes d’incineració altimperials i les
fases medievals a què ens hem referit, la majoria de les restes localitzades
corresponen a inhumacions amb sarcòfags monolítics, amb caixes de llo-
ses, àmfores i tegulae, així com també fragments de mosaics; tots aquests
elements es daten durant l’Antiguitat Tardana. Les restes presenten com
a principal problemàtica la seva manifesta descontextualització arqueo-
lògica, resulta així impossible establir la relació, per exemple, entre els
sepulcres i els mosaics. La funció d’aquests mosaics és discutida, però es
considera que, més que no pas pertànyer a laudes sepulcrals, podrien for-
mar part d’un o més paviments d’una església (Pita, 1973: 40-42; Pérez,
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FIGURA 25.  Necròpolis de l’Estació del Ferrocarril (Ilerda): mosaic de la molt

probable església paleocristiana. Fotografia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs a

Pérez, 1992: 209.
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1992: 212). Entre les restes localitzades destaca un mur de pedra de gaire-
bé 1 m d’alçada, a més d’un nombre indeterminat de fusts de columnes,
amb una antiga fotografia com a única eina per analitzar i valorar aquest
material estructural. En opinió d’A. Pérez, tots aquests elements, afegits
als fragments musius comentats anteriorment, indicarien que ens trobem
davant d’un martyrium o d’algun altre tipus d’edifici cristià, hipòtesi que
compartim plenament. 

La troballa arqueològica que més ens aproxima a la cronologia i al
caràcter cristià d’aquesta necròpolis és la inscripció de Teodora (ICERV,
253; IRC II, 10), la qual, a diferència de la major part del material
exhumat, s’ha conservat fins els nostres dies. Aquesta làpida marmòria,
datada dins el segle IV o a la primera meitat del V, seria un dels primers
testimonis del cristianisme ilerdenc; la presència del crismó presidint la
inscripció així ho indica. Ja hem assenyalat que no disposem de cap
informació sobre el desenvolupament de l’excavació: desconeixem, doncs,
quin era el context arqueològic de la làpida. Tot i això, s’ha apuntat que
la inscripció de Teodora, pel seu caràcter singular dins el context  d’aquesta
necròpolis, podria haver format part d’un enterrament amb sarcòfag.

Tot i la gran pèrdua d’informació que va suposar l’excavació de la
necròpolis durant els anys vint del segle passat, les poques dades que han
arribat fins els nostres dies permeten considerar com a molt probable l’e-
xistència d’un edifici de culte cristià que presidís l’espai funerari. En
resum, les poques i descontextualitzades evidències arqueològiques exis-
tents, molt riques, constitueixen per sí mateixes indicis clars a favor d’un
edifici cristià. Afortunadament, el jaciment revestia unes dimensions con-
siderables i no es considera totalment esgotat, per la qual cosa s’haurà de
dispensar molta atenció a les futures reformes urbanístiques que es
realitzin en aquest sector. Estaríem, doncs, davant d’una església funerària
suburbana, molt probablement de caràcter martirial, assentada sobre
 l’espai d’una necròpolis altimperial.

2.8. TARRACO

Ciutat costanera hispano-romana fundada durant la II Guerra Púnica
pels Escipions (218 aC) sobre el nucli indígena de Kesse, Tarragona fou
capital de la Hispania citerior i, més tard, de la Tarraconensis (des del
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197 aC), així com centre del conuentus Tarraconensis. Després de les refor-
mes dioclecianes, l’enclavament es va convertir en capital de la remo-
delada prouincia Tarraconensis. Es va veure afectada per les incursions
franques del 260 i per les arribades d’alans, sueus i vàndals del 409. L’any
475 fou ocupada pels visigots i fou seca des de Leovigild (a. 568-586) fins
a Agila II (a. 710-713/714). Així mateix, va mantenir la seva prepon-
derància econòmica respecte a altres nuclis de la Tarraconensis.

Les actes martirials del bisbe Fructuós i dels seus diaques Auguri i
Eulogi, de temps de la persecució de Valerià (a. 259), representen el pri-
mer testimoni ferm de la presència del cristianisme a Tarraco i, a la vega-
da, un dels primers episodis coneguts del cristianisme hispà. Correspon
a la Pau de l’Església la segona informació coneguda relativa a l’Església
de Tarragona: el clergue Probe i el diaca Càstor assisteixen en represen-
tació del seu bisbe al I Concili d’Arlés l’any 314. Uns decennis més tard,
de la carta-decretal enviada l’11 de febrer del 385 per Sirici al bisbe
Himeri de Tarragona sembla deduir-se que, llavors, la primacia de la
Tarraconensis encara radicava en el bisbe que portava més anys com a tal.
Poc després, la carta 11* de Consenci (ca. 419) evidencia que Tarragona
s’ha convertit, amb caràcter permanent, en seu metropolitana de la
província. Tenim constància de dos concilis reunits a Tarragona: el de
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FIGURA 26.  Grup episcopal de Tarraco. Distribució general de la seva edilícia cris-

tiana.
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l’any 419, contra el priscil·lianisme, i el de 516, d’abast provincial, pre-
sidit pel bisbe Joan (Vilella, 2002a: 327-344). Per tot plegat, no resul-
ta un tòpic literari l’afirmació poètica de Prudenci quan escriu que
aquesta era una ciutat amb molta tradició cristiana.

L’episcopologi tarragoní antic conegut (García Moreno, 1974: 198-
200; Kampers, 1979: 147-148) està constituït per Fructuós (†259),
Himeri (385-ca. 390), Ticià (ca. 419), Ascani (ca. 461-ca. 464), Joan
(469-520), Sergi (ca. 535-ca. 555), Artemi (ca. 589-ca. 599), Asiàtic
(599-?), Eusebi (ca. 610-ca. 632), Audaç (633-?), Protasi (ca. 638-ca.
646), Ciprià (ca. 668-ca. 688), Vera (ca. 691-ca. 694) i Pròsper 
(?-713). Just abans que els musulmans s’apoderessin de la ciutat el 713
o 714, —no sabem si de manera violenta o pacífica— havien fugit
diversos dignataris de la seu metropolitana, entre ells el bisbe Pròsper.

La topografia cristiana de la capital de la Tarraconensis és il·lustrada
per algunes fonts escrites. Així, la carta de Consenci menciona el secre-
tarium de la catedral i el monestir construït pel monjo Frontó. Per
altra banda, de ser cert el carmen funerari del bisbe Sergi–transmès a tra-
vés de l’Anthologia Hispana (Miró, 1996-97: 953-971)–, es va restaurar
la coberta d’una església i es va edificar un cenobi. Per últim, l’Orationale
Visigothicum—d’inicis del segle VIII— menciona els temples de Santa
Jerusalem, Sant Fructuós, Sant Pere, i un quart del qual no se n’indica el
titular. 

Als testimonis literaris cal afegir els arqueològics, molt més abun-
dants, constituïts per diferents monuments, millor o pitjor conservats,
i per nombrosos vestigis fragmentaris i dispersos: restes escultòriques,
arquitectòniques, ceràmiques, etc. Intramurs —on es detecta la des-
aparició de grans àrees urbanes entre la segona meitat del segle III i finals
del IV— es documenten les restes d’un molt probable temple a la Plaça
de Rovellat, i l’emplaçament del grup episcopal tardoantic sota la cate-
dral actual, a la part alta de la ciutat romana. Extramurs, molt a prop de
les muralles, la basílica martirial de l’amfiteatre —molt probablement,
el temple de Sant Fructuós mencionat a l’Orationale Visigothicum— i un
espai funerari on després, significativament, es va ubicar l’església medie-
val de Santa Magdalena de Bell-lloc. Les restes més espectaculars, però,
cal cercar-les als suburbis, en el denominat «conjunt paleocristià del
Francolí». L’extensa necròpolis de la Fàbrica de Tabac presenta les restes
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d’una basílica i més de dues mil inhumacions paleocristianes. Vinculat
amb aquesta àrea, i descobert i excavat més recentment, el denominat
«conjunt septentrional» esdevé també de rellevant importància i es per-
fila com un dels conjunts arquitectònics més importants de la
Tarraconensis a nivell de planta.

Ref. 39-Grup episcopal/Sancta Ierusalem (?)

(Tarraco, intramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Consentius, Ep. 11*, 8,3; 9,1; 10,2; 12,6; 13,3;
Orat. Visigoth., 526-527; Serra Vilaró, 1936; Palol, 1953: 106; Barral,
1982: 113-114; Hauschild, 1983; Hauschild, 1994: 151-156; Palol,
1953; Serra Vilaró, 1960; Hauschild, 1982-83: 101-139; TED’A, 1989:
447; VVAA, 1992: 66; Aquilué, 1993: 100-114, 120-123; Amengual,
1994: 492-493; Godoy-Gros, 1994: 251-252; Riu, 1996: 29-31; Macias-
Menchon-Muñoz-Teixell, 2006: 221-246; 2007a: 160-184; 2007b: 8-29.

La primera font escrita coneguda que es refereix al grup episcopal de
Tarraco és l’epístola 11* de Consenci, la qual proporciona diverses refe-
rències de l’ecclesia de principis del segle V, entesa com el lloc físic on anar
(8,3), d’on venir (9,1), d’on expulsar un home furiós (13,3) i d’on no allu-
nyar-se (12,5). Especial rellevància revesteix el passatge relatiu al secreta-
rium, lloc en el qual els bisbes amonesten i els clergues condemnen
(10,2): en definitiva, tot deixa entreveure que Consenci fa al·lusió al grup
episcopal. Per contra, no és coneguda l’advocació d’aquesta església prin-
cipal, tot i que, a principis del segle VIII, l’Orationale Visigothicum men-
ciona una Sancta Ierusalem que s’ha identificat com l’advocació de la cate-
dral (Amengual, 1994: 492). Aquesta proposta és compartida també
per altres autors (Puertas Tricas, 1975: 19; Godoy-Gros, 1994: 251), tot
i que existeixen opinions discordants, com la que en el seu dia va expres-
sar J. Serra Vilaró, qui va classificar la catedral i la Santa Jerusalem com
dues esglésies diferents (Serra Vilaró, 1936: 93). Santa Jerusalem, recor-
dem-ho, era també l’advocació de l’església principal de la seu d’Hispalis
cap a l’any 590, i de la catedral de Mèrida cap a l’any 666.

Des del segle XVI, diferents historiadors han intentat perfilar la
ubicació del grup episcopal tardoantic de Tarraco. Tot i que aquesta cerca
—bàsicament arqueològica— no hagi obtingut cap resultat definitiu fins
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a dia d’avui, la proposta més acceptada és la que ubica el primer grup epi-
scopal a la part alta de la ciutat, a l’àrea sacra de l’antic fòrum provincial
—desmantellat a partir del segle IV— que coincideix amb l’actual cate-
dral de fàbrica medieval (Barral, 1982: 113-114). Alguns defensors
 d’aquesta tesi especulen també amb la convivència entre el temple de
culte imperial i el nou temple cristià (Riu, 1987: 4).

Fins temps recents, a l’àrea de la catedral actual han anat apareixent
fragments arquitectònics i altres indicis, bàsicament concentrats a la
zona del claustre; els més il·lustratius corresponen a dos grans blocs de
pedra amb forma d’arc de ferradura, datats per la seva tipologia al
segle VII i atribuïbles a un gran edifici (Hauschild, 1983: 16). També han
aflorat diversos elements escultòrics de cronologia visigòtica que, per la
seva tipologia —alguns són fragments de cancells—, podrien pertànyer
a una església tardoantiga (Palol, 1953: 106; VVAA, 1992: 66;
Hauschild, 1994: 151-156). Les últimes excavacions sembla que estan
corroborant definitivament la presència del primer grup episcopal de
Tarraco a l’emplaçament que correspon a la catedral actual i l’antic
temple d’August (Macias-Menchon-Muñoz-Teixell, 2006: 226, 231;
2007a: 160-184; 2007b: 15-18), just on la tradició historiogràfica,
amb cap dada física però amb molt de sentit comú, l’havia donat per
suposat des de feia segles.

El grup episcopal de Tarraco disposaria de totes les dependències
auxiliars pròpies i necessàries per exercir les funcions representatives
d’una seu metropolitana: secretarium, episcopium, baptisterium, etc.
Seguidament oferim una síntesi dels elements documentats, sigui a tra-
vés de l’arqueologia, sigui a través de les fonts, amb l’ànim d’intentar
reconstruir un panorama edilici de la seu metropolitana el més complert
possible.

Secretarium. Aquest àmbit apareix dos cops a la carta de Consenci
a Agustí d’Hipona abans mencionada, sempre en un context episcopal,
fet del qual es dedueix que es tractava del secretarium corresponent a la
seu metropolitana (ad ecclesiam uenit et mox secretarium in quo episcopi
residebant; accersitus sum ilico ad secretarium solus ab episcopis increpandus
—Consentius, Ep. 11*, 10, 2—). Tot i que es desconeix quines serien les
funcions del secretarium —a Tarragona es documenta només com a
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sala de sessions emprada pels bisbes—, i quin espai ocuparia, resulta rao-
nable suposar que, a causa de la importància religiosa i administrativa que
ostentava Tarraco, es tractava, molt probablement, d’una construcció
prou espaiosa per tal que les autoritats eclesiàstiques i civils poguessin
tractar els diferents assumptes relatius a la ciutat. En aquest sentit,
Ch. Picard ha assenyalat molt encertadament la funció de sala judicial
que el secretarium , genèricament, va ostentar durant l’Antiguitat (Picard,
1998: 186). Efectivament, a Tarragona sembla que el secretarium era una
sala de sessions amb un encadirat escaient. Devia ser diferenciat d’altres
ambients edilicis eclesiàstics (Amengual, 1994: 492). Per altra banda, a la
Carta 11 de Consenci, durant la narració del procés contra el monjo
Frontó celebrat dins del secretarium, s’entreveu clarament que es tracta
de un espai diferenciat de la basílica, però a la vegada deduïm que no es
trobaria molt lluny ni mal comunicat amb ella. El mateix Amengual treu
a col·lació una descripció de Paulí de Nolla del secretarium de la basíli-
ca de San Martí en Tours, consistent en dos espais ubicats als costats de
l’absis de l’església que acomplien la funció d’arxiu episcopal (Pavlinus
Nol., Ep. 32, 16). L’epístola que menciona explícitament el secretarium
tarraconense s’ha datat a l’any 419, fet que proporciona un clar terminus
ante quem força antic, tot i que no es pot passar per alt un altre exemple
anterior documentat a la mateixa Tarraconensis, concretament a la seu
episcopal de Caesaraugusta, l’any 378 o 380, just quan Teodosi estava
proclamant el cristianisme com a única religió permesa a l’Imperi Romà.
De fet, a dia d’avui, aquest constitueix el secretarium més antic docu-
mentat a Hispania.
Episcopium. Al llarg de la segona meitat dels anys vuitanta del

segle XX, les excavacions dutes a terme en el solar del Col·legi Oficial
d’Arquitectes van posar al descobert un edifici constituït per naus o aulae
que X. Aquilué va interpretar com el possible episcopium de la seu
metropolitana tarraconense (Aquilué, 1993: 114). Efectivament, els
treballs arqueològics van treure a la llum un edifici format por dues grans
naus —s’intueix una tercera—, cadascuna d’elles dividida en dues habi-
tacions. L’execució arquitectònica de l’edifici és uniforme quant a tèc-
niques i materials, i els diferents espais documentats mai no tenen una
superfície inferior als 25 m2. També cal destacar que l’edifici està ubicat
a la part alta de la ciutat, a pocs metres a l’est de l’actual catedral, i dins
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de l’antic recinte de culte imperial. Les restes arqueològiques exhumades
semblen correspondre a un tipus d’arquitectura sumptuosa, definida com
àulica per la bibliografia. Aquilué no dubta a parlar d’una construcció
vinculada al poder polític i ideològic de l’època, sigui per ubicació en uns
terrenys de titularitat oficial, sigui per la magnitud física de la cons-
trucció; a l’autor no li sembla possible ni viable la vinculació d’aquesta
arquitectura a iniciatives particulars (Aquilué, 1993: 114).

Tot i la suggerent i raonada tesi formulada per Aquilué, segueixen
faltant elements que donin un caràcter definitiu a la proposta —per
exemple, algun testimoni epigràfic que evidenciés el lloc concret on ens
trobem—, quequè l’estructura tractada podria correspondre també, per
exemple, al praetorium del comes, o a qualsevol altre edifici no testimo-
niat per les fonts escrites. Tot i que tenim documentada la residència del
comes Asteri a la carta 11* de Consenci a Agustí d’Hipona (Consentius,
Ep. 11*, 4,3; 8,2; 12,1), no és possible, a causa del desfassament cro-
nològic existent entre els anys 419 i 475/525, que l’edifici identificat per
Aquilué correspongui a la residència d’aquest càrrec civil. Per contra, s’ha
de valorar la possibilitat que es tracti de la residència d’un comes poste-
rior a Asteri.

No podem concloure aquest apartat sense recollir, encara que sigui
breument, una observació ja apuntada per X. Aquilué que revesteix
gran interès: el segment cronològic que correspon a la fase constructiva
de l’edifici —finals del segle V i principis del VI— coincidiria amb el bis-
bat de Joan, el qual va exercir el càrrec entre els anys 469 i 520. Per això
resulta molt suggestiu —i a la vegada especulatiu–– pensar que podria
tractar-se d’un episcopium construït per aquest metropolità (Aquilué,
1993: 120-123). En el cas que aquesta hipòtesi es pogués verificar, cal-
dria pensar que l’edifici en va substituir un d’anterior, segurament no tan
sumptuós, que ja existiria, com a mínim, des de principis del segle V,
quan Consenci va escriure la seva Ep. 11* a Agustí d’Hipona i es va refe-
rir a aquest àmbit.

Com és obvi, totes les dades exposades fan referència al grup episcopal
tardoantic «oficial», el sorgit arrel de la tolerància primer i la imposició
després del cristianisme com a única religió oficial i permesa. Creiem
necessària aquesta puntualització perquè, essent Tarraco una de les
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poques ciutats hispanes en què es documenta un bisbe abans de la Pau
de l’Església, resulta lògic pensar que la seu física de Fructuós, en cas
 d’existir, es trobés extramurs, possiblement a la necròpolis de la Fàbrica
de Tabac, com ja va proposar en el seu dia J. Puig i Cadafalch (Puig i
Cadafalch, 1936b: 19) i com s’accepta de manera comuna (Macias,
2000: 264; Muñoz, 2001: 57), atès que es tracta de l’únic referent cris-
tià que es té d’aquests moments tan primitius. Tot i així, val a dir que l’ar-
quitectura cristiana d’aquells temps no es distingiria de la comuna i, per
tant, també resulta acceptable pensar que la seu episcopal «clandestina»
o preconstantiniana es pogués localitzar intramurs de la ciutat, en qual-
sevol dels edificis ja existents, a mode de domus ecclesiae. Per últim,
tampoc es pot descartar una realitat més prosaica: que no existís cap espai
de reunió fix ni específic fins la Pau de l’Església, tot i que la llarga tra-
dició del cristianisme en aquesta ciutat ens porta a pensar en aquesta últi-
ma possibilitat com a molt remota.

En canvi, ja podem pensar més fermament que tant els notables pre-
cedents cristians de Tarraco como el seu destacat i consolidat paper
polític, que es remunta a època republicana, podrien haver propiciat que
la ciutat disposés d’un conjunt episcopal visible dins del recinte de
muralles des que Constantí va començar a legislar a favor del cristianis-
me. En canvi, a primer cop d’ull, la realitat arqueològica coneguda
sembla assenyalar cap a un altre costat, ja que el grup episcopal, un cop
va entrar o es va fer visible a la ciutat, ho va fer —segons sembla des-
prendre’s de les restes arqueològiques o de la interpretació que se n’ha
anat fent— sense passar per una ubicació marginal dins de l’espai urbà
com sí succeeix de manera força clara en la major part de grups episco-
pals documentats abans del segle V: les construccions metropolitanes es
traslladarien directament i tardana a l’antiga zona del Pretori, a l’espai del
temple d’August. Aquest canvi tardà d’ubicació, produït al segle V,
obliga a preguntar-nos on estava emplaçada la seu durant la centúria
anterior: ¿a la zona suburbana del Francolí? ¿en una ubicació intra-
murs, al costat de les muralles romanes i amb la mateixa posició margi-
nal que ocuparen altres antigues seus episcopals conegudes? ¿en qualse-
vol altre lloc urbà no explorat per l’arqueologia? Respecte a aquestes
qüestions, J. López Vilar creu que la seu episcopal ja deuria estar empla-
çada intramurs de Tarraco abans de la seva ubicació definitiva a l’espai de
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l’antic temple d’August, i a la vegada posa de manifest la troballa recent
de grans edificis cristians en ciutats tan explorades i estudiades com Roma
o Òstia (López Vilar, 2006: 257-259); no veiem per què Tarragona ha de
ser una excepció i esperem que la nostra actual visió parcial sobre la pri-
mera ciutat cristiana sigui només deguda al desconeixement de dades
futures.

Així doncs fins el moment, sense noves evidències arqueològiques o
literàries, resulta difícil conèixer l’on i el com d’aquesta arquitectura 
—o arquitectures— pertanyent a la seu episcopal de Tarraco. Queden
encara molts interrogants, resultat del poc coneixement que a dia d’avui
tenim al voltant d’aquest conjunt eclesiàstic ja que, tot i disposar de la
confirmació arqueològica de la seva ubicació (Macias-Menchon-Muñoz-
Teixell, 2006: 221-246; 2007a: 160-184; 2007b: 8-29) —o si més no
d’una de les seves ubicacions, la darrera, al llarg dels segles de l’Antiguitat
Tardana—, no tenim cap evidència relativa a aspectes bàsics com la
superfície exacta que ocupava dins de la ciutat, els detalls de la seva arqui-
tectura, si la seva advocació, tal i com apareix a l’Oracional de Verona,
és Santa Jerusalem i si amb anterioritat havia estat la mateixa. Un pro-
blema afegit seria determinar la coexistència de un grup episcopal arrià,
igual que succeïa a Barcino o a Dertosa. Encara que la investigació no hagi
prestat atenció a aquest tema per Tarraco, en absolut resulta impossible
proposar la presència d’una catedral o grup episcopal arrià a partir de la
ocupació visigoda de la ciutat l’any 476. Amb les dades disponibles
actualment es fa impossible determinar si hi va haver dos grups episco-
pals simultanis —l’arrià i el catòlic, amb les conseqüències que això com-
portaria per a l’arqueologia i la topografia— o si el mateix grup existent
abans del 476 va adquirir caràcter arrià a partir de l’establiment visigot,
per perdre’l en segona instància i de forma definitiva l’any 589, amb la
unificació confessional del III Concili de Toledo. 

Ref. 40-Plaça de Rovellat

(Tarraco, intramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Berges, 1974: 153-167; Hauschild, 1994: 154;
Aquilué, 1996-97: 1169-1185; Macias-Menchon-Muñoz, 1996-97:
939-951.
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Durant l’any 1971 es van realitzar excavacions d’urgència a la
Plaça de Rovellat, situada a la part alta de la ciutat. El succint informe
 d’aquestes intervencions identificava el lloc con una zona d’habitatges
pobres que començaria a funcionar a partir del segle III i abastaria una
àmplia cronologia (Berges, 1974: 153-167). Una revisió posterior de les
dades arqueològiques ha portat a una proposta interpretativa que
inclou la possibilitat que a la Plaça de Rovellat hagués existit un edifi-
ci d’ús religiós cristià durant l’Antiguitat Tardana (Aquilué, 1996-97:
1178), proposta que A. Muñoz, J. M. Macias i J. Menchon han portat
més lluny, perquè han assajat de situar en aquesta ubicació l’església de
Sant Pere (ref. 46), mencionada a l’Orationale Visigothicum (Macias-
Menchon-Muñoz, 1996-97: 946). En funció de la ceràmica apareguda,
X. Aquilué data  l’ocupació del lloc durant el segle V, cronologia que
difereix notablement amb la proposada amb anterioritat pels seus exca-
vadors (Berges, 1974: 167). Aquilué també ha suggerit la possibilitat de
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FIGURA 27.  Restes arqueològiques de la Plaça de Rovellat (Tarraco). Planta

general de les estructures aparegudes (segons P. M. Berges, a Aquilué, 1999b: 81.
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vincular una columnata apareguda a la plaça amb el porticat d’una edi-
ficació de certa entitat pertanyent a l’Antiguitat Tardana, pòrtic que es
podria posar en relació amb la troballa descontextualitzada de fragments
de creus calades datades en època visigòtica. Per la seva part, Muñoz,
Macias i Menchon documenten un nou fragment escultòric que pro-
vindria d’aquesta plaça, així com una segona peça localitzada al veí car-
rer Calderers (Muñoz-Macias-Menchon, 1995: 298). Aquests frag-
ments se sumen als ja localitzats durant la intervenció de 1971 i
constitueixen un conjunt que revesteix certa entitat monumental de
caràcter cristià. Cal observar també que la posició de les restes just al cos-
tat de la cara interna de les muralles esdevé pròpia dels conjunts epi-
scopals tardoantics, tot i que la seva cronologia, a partir del segle V
segons Aquilué, entraria en conflicte amb la presència del grup episcopal
conegut, situat sobre el temple d’August també a partir del segle V. Ens
preguntem, doncs, si la cronologia de les estructures de la Plaça de
Rovellat es pot remuntar al segle IV —a cavall entre les dues cronologies
proposades pels diferents investigadors—, i d’aquesta manera es podria
plantejar la possibilitat que ens trobéssim davant d’una ubicació més pri-
mitiva del grup episcopal. De fet, la proposta tindria cert sentit, atès que
no es documenta cap més resta d’edilícia paleocristiana intramurs de
Tarraco, i atès que en un lloc o altre hauria d’haver-hi la catedral abans
del segle V, preferiblement dins la el recinte de muralles. Davant dels
nombrosos interrogants plantejats, només podem afirmar amb certa
seguretat que els elements descrits apunten cap a la presència d’un
temple paleocristià a la Plaça de Rovellat, intramurs de la ciutat antiga
de Tarraco.

Ref. 41-Basílica de l’amfiteatre/Mare de Déu del Miracle

(abans Sant Fructuós?) (Tarraco, extramurs de la ciutat antiga)

(★★★★)

Bibliografia i fonts: Bryant, 1972; Ventura, 1954: 259-280; TED’A,
1990: 205-436; Godoy 1995: 191-202.

L’any 1953 es varen realitzar excavacions a l’interior de l’església
medieval de la Mare de Déu del Miracle (Bryant, 1972: 57), ubicada a
l’arena de l’amfiteatre romà de Tarraco. Durant el transcurs d’aquestes
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FIGURA 28.  Arena de l’amfiteatre de Tarraco amb les successives basíliques cris-

tianes: la medieval, de planta cruciforme, se superposa a la tardoantiga, amb absis

ultrapassat i necròpolis coetània al seu voltant (segons TED’A, a Godoy, 1999: 178).

HB-Seus episcopals_Homenatge Barberà  17/11/11  10:50  Página 99



intervencions, S. Ventura va descobrir un temple anterior al conservat,
però desafortunadament mai no foren publicats els resultats íntegres
 d’aquesta excavació. La difusió de la troballa es deu a P. de Palol, qui va
classificar la nova església treta a la llum com d’època visigòtica (Palol,
1967: 59-62).

A finals dels anys vuitanta del segle XX, el TED’A va realitzar una
nova intervenció dins d’aquesta església tardoantiga, acció que va resul-
tar útil per aclarir molts dubtes que havien romàs des de les excavacions
de 1953 i va abocar les dades que a continuació s’exposen. L’edifici, de
planta basilical, està orientat N/E-S/O. Les seves dimensions són de
22,75 ×13 m, i consta de tres naus i un absis de ferradura, que conserva
una sola filada dels fonaments a la qual se li adossa una dependència amb
funcions de cambra funerària. En un moment posterior —sense espe-
cificar a la memòria de l’actuació— s’afegeixen al conjunt unes altres
càmeres funeràries que formarien part de la necròpolis que rodeja la basí-
lica. També s’ha proposat que l’edifici paleocristià disposaria d’una crip-
ta (Godoy, 1995: 198-199). Els dos paviments documentats —un al san-
tuari i l’altre a la nau central— són d’opus signinum. Hi abunden els
elements arquitectònics decorats —cancells, columnetes, creus calades,
etcètera—, així com alguns fragments pertanyents als elements que
conformen l’altar. A partir d’aquesta revisió, el TED’A data la basílica de
l’amfiteatre a partir de la segona meitat del segle VI. No es pot descartar
una cronologia o fase més primitiva no detectada per l’arqueologia, ja que
H. Schlunk i Th. Hauschild situen el final del funcionament de l’amfi-
teatre al segle V.

Per la seva part, P. de Palol va identificar aquesta església amb la de
Sant Fructuós, documentada a l’Orationale Visigothicum a principis
del segle VII (ref. 45). Atès que es dibuixa força clara la vinculació
entre la construcció d’aquesta església i el culte martirial a Fructuós i als
diaques Auguri i Eulogi —tal volta a causa d’una translatio de les seves
relíquies des de la basílica de la necròpolis paleocristiana del Francolí
(ref. 43)—, i atès que la proposta de Palol resulta lògica i viable, hem de
preguntar-nos quan i per què es produeix el canvi a la seva actual
advocació mariana (documentada per primer cop l’any 1154) o, el
que és el mateix, quan i per què la ciutat perd la memòria del culte als
seus sants més primitius.
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Ref. 42-Santa Magdalena de Bell-lloc/Carrer Pere Martell, 15

(Tarraco, extramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: López Vilar, 2006: 247-248; Macias et alii, 2007:
135-136.

Al suburbi occidental de Tarraco, a l’alçada de la finca n. 15 de l’ac-
tual carrer Pere Martell, es localitzava la capella medieval de Santa
Magdalena de Bell-lloch (Macias et alii, 2007: 135-136), destruïda al
segle XVII, i les restes de la qual se superposen a nivells arqueològics for-
mats per un recinte d’ús indeterminat construït entre la segona meitat del
segle I i inicis del I, posteriorment abandonat, i que torna a recuperar-se
a finals del segle IV o inicis del V, aquest cop per a ús funerari: així ho evi-
dencien els 67 enterraments segellats amb paviments de calç o d’opus sig-
ninum que va acollir el recinte entre els segles V i VI, així com una làpi-
da funerària paleocristiana (López Vilar, 2006: 248).

El fet que, en temps medievals, en el mateix lloc existís l’església de
Santa Magdalena de Bell-lloc, seria un clar indici de perduració en el
temps d’un primitiu lloc cultual cristià. El recinte dels segles I-II, reapro-
fitat durant l’Antiguitat Tardana per a ús funerari, segurament va adqui-
rir caràcter cristià en aquest moment, com delataria la làpida cristiana
abans mencionada. Per tot plegat, i no per casualitat, es localitzen en el
mateix lloc les restes d’una església medieval amb una advocació anti-
quíssima. En aquest sentit, cal recordar que al suburbium d’Emporion
existeix també una basílica funerària sota l’advocació de Santa Magdalena
(ref. 24) que, a partir de les restes visibles superficialment, es creia
medieval, però que un cop intervinguda arqueològicament va resultar ser
d’origen paleocristià.

Ref. 43-Basílica de la Necròpolis Paleocristiana

(Tarraco, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: ICERV, 189, 208, 209, 294, 321; Vives, 1927:
165-167; Puig I Cadafalch, 1927-31d: 104-109; ID., 1927-31e: 123-
135; Laag, 1931: 123-166; Serra Vilaró, 1932; Puig i Cadafalch, 1936b;
Vives, 1937-40: 47-60; Serra Vilaró, 1948: 11 i ss.; Palol, 1953; Palol,
1967: 51-59; Fontaine, 1973: 408-409; Schlunk-Hauschild, 1978:
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132-134; Del Amo, 1979-89; TED’A, 1987: 186-191; Palol, 1994c: 66-
73; Godoy, 1995: 187-190; López Vilar, 2006: 205-225, 259-270.

Situada en els terrenys de l’antiga Fàbrica de Tabac (avui en desús,
fou construïda entre els anys 1923 i 1929), el descobriment i excavació
de la necròpolis paleocristiana de Tarragona ha suposat, sens dubte,
una de les troballes més significatives en la història de la recerca centra-
da en el primer cristianisme de l’Imperi Romà Occidental. Com expo-
sarem a continuació, la importància del jaciment dins el camp de l’edi-
lícia cristiana hispana radica en la identificació d’una basílica funerària
relacionada amb el culte al màrtir Fructuós i als seus diaques. Formada
per uns 2.000 enterraments, la necròpolis cristiana s’assenta sobre una
necròpolis pagana anterior i va estar en funcionament, com a mínim, fins
principis del segle VI (TED’A, 1987: 187), expandint-se ad sanctos al
redós dels màrtirs tarraconenses, com més endavant indicarem. Gràcies
a l’estudi dels nombrosos sarcòfags trobats en aquest jaciment, es pot afir-
mar que Tarraco és una de les poquíssimes ciutats del Mediterrani
Occidental que produeix la seva pròpia escultura funerària durant la
Antiguitat Tardana. Un altre aspecte interessant d’aquesta singular
necròpolis el constitueixen les laudes musives epigràfiques cristianes, de
gran varietat i qualitat (Gòmez Pallarès, 2002: 67-70).

Les restes de la basílica correspondrien, bàsicament, als fonaments
de la capçalera i a fragments de la paret nord de l’edifici, pertanyents un
temple orientat a l’est, de tres naus separades per columnes, i absis
semicircular amb un possible sacrarium. La longitud interior de l’edifi-
ci oscil·la entre els 38 i 39 m, i l’amplada entre 18,5 i 19 m, essent pro-
bablement el peu romà la mesura utilitzada (López Vilar, 2006: 50, 54,
219-220). També es va excavar un mur al costat oest, que J. Serra
Vilaró va interpretar com un possible atri o nàrtex, solució que les
actuals recerques tendeixen a descartar. La major part d’aquestes parets,
pintades amb faixes de diferents colors, era de fràgil consistència, i de
construcció a base de còdols, fang i algun que altre sarcòfag reutilitzat en
diversos trams de les fonamentacions (Serra Vilaró, 1929: 62 i ss.).
Part de la pavimentació del conjunt era de mosaic, inicialment datat a
partir de mitjan segle IV. Però en documentar-se per sota un altre pavi-
ment, aquest d’opus signinum i que contenia les laudes sepulcrals data-
des fins els primers anys del segle VI, llavors el terra musiu necessàriament
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ha de situar-se a partir d’aquest moment més tardà (Del Amo, 1979-89:
242; López Vilar, 2006: 252). Per altra banda, en una cambra lateral ubi-
cada al sud de l’absis existeix una estructura que J. Serra Vilaró va con-
siderar una piscina baptismal, interpretació que actualment és discutida
per alguns autors (Godoy, 1995: 190) i acceptada per altres (Del Amo,
1978-89: 236; López Vilar, 2006: 209, 224). López també ha proposat
que el denominat mausoleu n. 17 correspongui, en realitat, a un contra-
absis de l’església que contindria una tomba principal. A més, el mateix
autor ha apuntat que la basílica tindria, al seu costat sud, un pati tancat
per murs i un accés monumental. L’estudiós apunta la possibilitat de que
aquestes edificacions situades al sud de la basílica corresponguin el
cenobi fundat pel bisbe Sergi (ref. 49), i fins i tot planteja la possibilitat
que en el lloc hi hagués hagut una hostatgeria per a peregrins (López
Vilar, 2006: 253, 262, 275).

Els testimonis epigràfics obtinguts durant l’excavació de la
Necròpolis Paleocristiana de Tarragona varen conformar un dels prin-
cipals arguments esgrimits per J. Serra Vilaró a l’hora de defensar l’e-
xistència d’un temple cristià dedicat als màrtirs de Tarraco en aquest
emplaçament cementirial (Serra Vilaró, 1948: 14-26); l’autor es basa,
sobretot, en la inscripció del mosaic sepulcral d’Òptim, però són diver-
sos els epígrafs que recolzen l’existència d’un temple al lloc. Així succeeix
amb la inscripció n. 321 del catàleg de J. Vives, i en la qual apareix el nom
fragmentat del bisbe Fructuós, seguit per la lletra «A» —CTVOSI A—.
El text s’ha restituït afegint els noms dels dos diaques —Auguri i
Eulogi— que varen acompanyar Fructuós durant el martiri succeït a l’a-
rena de l’amfiteatre de Tarraco. Interessa remarcar que aquest epígraf fa
angle per la seva part superior amb una cara motllurada, amb senyals de
desgast per fricció, detectades i posades de relleu per J. Serra Vilaró i que
indicarien que estem davant d’un fragment d’altar, cimbori o transenna:
si fos així, el fet contribuiria a reforçar els arguments a favor de l’exis-
tència d’una església dins de l’espai de la gran necròpolis paleocristiana
de Tarragona. En la mateixa línia, s’ha d’assenyalar la inscripció funerà-
ria recollida a ICERV 209, on apareix la fórmula in sedes sanctorum, i la
inscripció 294, sancta Christi sedes, pertanyent a la lauda sepulcral d’Òp-
tim qui, sense consens, s’ha volgut identificar amb un dels bisbes de
Tarraco. Ambdues inscripcions indiquen que estem davant d’un edifici
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consagrat a Déu; la número 208 utilitza la fórmula abreviada in sedes, que
també apareix en nombroses inscripcions de la pars occidental de
l’Imperi, amb la mateixa cronologia que les inscripcions de Tarragona.
Com es deia més amunt, tots aquests testimonis convergeixen a asse-
nyalar la presència d’un edifici cultual cristià. 

Alguns autors parlen d’una memoria en la qual es custodiarien les 
—o algunes de les– relíquies dels màrtirs tarraconenses (Godoy, 1995:
188-190), amb una cronologia d’ús acceptada per l’arqueologia que
oscil·la entre els segles IV i VI: construïda al segle IV i restaurada al
segle V segons J. Serra Vilaró (Serra Vilaró, 1948: 58); del segle V,
segons D. del Amo (Del Amo, 1979-89: 237–243). El TED’A parla de
basílica, en us, com a mínim, fins a principis del segle VI (TED’A, 1987:
187); mentre que J. López proposa una cronologia de construcció,
del que ell defineix també com a basílica, cap a l’any 400, i una per-
duració, com a mínim, durant tot el segle VI (López Vilar, 2006: 218,
252-253). Memòria, basílica o ambdues coses a la vegada, l’edifici
patiria un notable declivi a partir de finals del segle V, com ho estaria
mostrant el fet que en el lloc s’hi deixin de realitzar inhumacions a prin-
cipis del segle VI. De totes maneres, no seria estrany que la supervivència
de la basílica, ara ja sense noves sepultures, es perllongués fins la presa
de la ciutat per part dels musulmans, com han defensat diversos autors.
Potser calgui posar en relació aquest declivi funerari amb el trasllat de
les relíquies a la nova església construïda a la basílica de l’amfiteatre
(ref. 41) —datada a partir de la segona meitat del segle VI—, des d’on
seria més fàcil traslladar les preuades relíquies cap a l’interior de la
ciutat en cas de perill o atac exterior. O tal volta tot plegat s’expliqui per
un factor més prosaic, com poden ser les inundacions que era objecte
la ribera del Francolí. En tot cas, sembla lògic pensar que si la depositio
de relíquies dels màrtirs locals va generar un cementiri ad sanctos, una
translatio, a l’amfiteatre o a qualsevol altra basílica —i pels motius que
siguin—, podia haver comportat i explicaria la fi de l’activitat funerà-
ria en aquest lloc.

L’evolució de la recerca arqueològica ha anat posant de manifest l’es-
treta relació que aquesta basílica presenta amb una altra basílica prope-
ra, la situada al sector septentrional del riu Francolí, i que analitzem
seguidament.
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Ref. 44-Conjunt del sector septentrional del Francolí

(Tarraco, extramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Godoy, 1995: 191; Mar et alii, 1996: 320-324; López
Vilar, 1997: 58-64; Cortés-López, 2000: 119-122; López Vilar, 2006.

Entre 1994 i 1997 es va excavar un molt arrasat però excepcional
conjunt arqueològic paleocristià als afores de Tarragona, just al costat de
la també extraordinària i gran necròpolis de la Fàbrica de Tabac (ref. 43),
a la qual es vinculava mitjançant un antic vial suburbà. L’excavació fou
motivada por la construcció de una gran superfície comercial i la va
executar el Servei d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona. En realitat, ambdues referències es podrien considerar un únic
conjunt, denominat per la producció bibliogràfica més recent com
Conjunt Paleocristià del Francolí. Resulta significativa la situació topo-
gràfica del jaciment extramurs de la ciutat romana, en un suburbi on ja
en època imperial s’havien assentat algunes vil·les i altres edificacions, així
com part de l’àrea funerària que rodejava la ciutat. Amb posterioritat,
durant la segona meitat del segle IV, es va construït al lloc una vil·la resi-
dencial o domus suburbana, un sector de la qual fou reaprofitada com a
necròpolis un cop la seva funció com a habitació havia caigut en desús.
Totes les dades que s’exposaran a continuació, si no és que s’indica el con-
trari, provenen dels treballs de J. López Vilar, qui va excavar i publicar
íntegrament aquest jaciment arqueològic (López Vilar, 2006).

Les estructures més significatives corresponen a les construccions
realitzades, i en funcionament, durant l’Antiguitat Tardana, entre les
quals destaca un temple cristià construït cap a l’any 400, segons els últims
estudis. Totes aquestes edificacions es troben molt arrasades, però la seva
planta s’ha pogut completar gràcies a la conservació dels fonaments. Es
tracta, doncs, d’un conjunt format per sis edificacions de funcionalitat
indeterminada —però relacionada amb activitats agrícoles— i presidi-
des per una basílica.

Amb l’absis orientat a l’est, el temple consta de tres naus, té unes
dimensions exteriors de 24 ×15’20 m i està precedit per un atri. La cap-
çalera està formada per un absis quadrangular amb una doble fona-
mentació que planteja problemes interpretatius, ja que es discuteix si exis-
teixen fases diferents o, si en canvi, es tracta de tècniques constructives
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diferents dins d’una única fase. El transsepte, que no sobresurt de la plan-
ta, té el paviment a una cota més alta que el de les naus. La nau central
mesura 7 m d’ample, mentre que les laterals tenen 3,5 m d’ample cadas-
cuna, i estan separades entre elles per columnes o pilars que formarien
cinc arcades a cada costat de la nau central. Al costat nord de l’absis es
localitzen dos àmbits disposats consecutivament que han estat definits
com a sagristies, i formen un dels pocs ambients del conjunt on no s’ha
localitzat cap enterrament.

Als peus de la nau central, i sobresortint d’ells, s’ubica una estruc-
tura quadrangular de 3,70 ×3,70 m exteriors, que constitueix un con-
tra–absis amb funcionalitat funerària —identificat amb un martyrium
(Godoy, 1995: 191)—, en el qual l’excavació arqueològica va localitzar
un sepulcre buit, coetani a la construcció del contra–absis, i una segona
tomba posterior, també buida, fet que porta a pensar que, en el cas que
realment ens trobem davant d’un martyrium, amb posterioritat al seu
abandonament —es desconeix la cronologia d’aquest abandonament—,
el cos del suposat màrtir inhumat al lloc hauria estat objecte d’una
translatio. En últim terme, els seus excavadors atribueixen a aquest con-
tra–absis una funció d’espai sepulcral privilegiat de caràcter no martirial.

Un altre element documentat de la basílica és un atri de 20,75×17,5m
amb pati central, en mig del qual es conserven restes d’una fonamenta-
ció, molt probablement pertanyents a una font. L’ambulacre que rodeja
l’atri està ple de tombes organitzades en files. Aquest atri constitueix un
unicum dins del conjunt de les basíliques hispanes, ja que fins el moment
és l’únic atri testimoniat a nivell arqueològic en una basílica paleocristiana
d’aquesta àrea geogràfica.

Les mesures del conjunt arquitectònic, articulades en base al peu
romà —29,6 cm—, semblen acomplir a la perfecció la proporció àuria,
una qüestió que resulta interessant a la vegada que molt poc estudiada a
les basíliques peninsulars (Gurt-Buxeda, 1996: 137-156). L’estudi de les
proporcions de la basílica septentrional del Francolí l’ha realitzat Josep
M. Puche (López Vilar 2006: 126-134).

Pel que fa referència als seus paviments, la troballa de fragments de
opus signinum en els nivells d’abandonament suggereix que tots els sòls
estarien revestits amb aquest material, excepte el de l’àmbit 11, a l’atri,
que conserva un fragment de paviment confeccionat a base de petites
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pedres i morter de calç. Per la coberta s’ha proposat un embigat de fusta
o una volta de canó: els indicis arqueològics cap un o altre sentit són
nuls. Tampoc es conserven els accessos. Com a únic testimoni de la
decoració arquitectònica i dels elements mobles de la basílica, es con-
serven les bases de l’arc triomfal, un petit stipes de marbre —correspo-
nent a l’altar— i un fragment de columna de marbre proconés. A par-
tir de l’absència de tombes en un determinat recorregut, es dóna per
suposat que varen existir cancells compartimentant internament el
transsepte i delimitant el santuari, tot i que no s’ha trobat cap fragment
d’aquests elements. 

La necròpolis associada al temple ocupa el subsòl de l’ambulacre de
l’atri, així com el subsòl de la basílica. En total es localitzen uns 200 locu-
li—cap fora dels espais edificats— la major part dels quals havien estat
objecte d’espoli sistemàtic des d’antic, que ocupen literalment tot el
subsòl de la basílica i del deambulatori de l’atri, mentre que unes poques
tombes es troben a l’absis, al contra–absis i en alguna habitació de l’atri.
Es tracta d’enterraments senzills corresponents, en la seva major part, a
individus adults d’ambdós sexes —percentatge que no reflecteix en abso-
lut els elevats índexs de mortaldat infantil propis de l’Antiguitat Tardana
de l’àrea catalana en particular (Vives, 1990: 142, 149-150) i de la
Península Ibèrica en general—, sense pràcticament aixovar ni restes d’or-
namentació personal exceptuant una moneda de l’usurpador Màxim,
encunyada a Barcino entre els anys 409 i 411 —¿tal volta un element resi-
dual de la creença en Caront?— i una sivella de cinturó de bronze. Han
aparegut també algunes inscripcions funeràries, entre les que destaquen
l’epígraf del segle V de la beata Tecla, verge consagrada, un epitafi que ha
permès plantejar la possibilitat que el lloc fos un monestir (Cortés-
López, 2000: 119-122; López Vilar, 2006: 145-146). Aquesta necròpo-
lis no té solució de continuïtat amb el cementiri proper de l’antiga
Fàbrica de Tabac: a diferència d’aquesta, no és una necròpolis a cel
obert, sinó que els loculi apareixen únicament dins de l’espai basilical i de
l’atri  contigu.

Com hem apuntat, es discuteix si el que hi ha són diverses fases o en
realitat es tracta de tècniques constructives diferents dins d’una única fase.
En el primer cas, estaríem parlant d’un edifici inicial de planta de creu
llatina i reduïda capçalera quadrangular, amb les dues sagristies i l’atri,
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sense els ambulacres. Posteriorment, se li afegirien les dues naus laterals,
s’engrandiria l’absis, i es construiria el contra-absis. En una tercera fase
es construirien els ambulacres de l’atri. De totes maneres, la hipòtesi que
la construcció del conjunt respongui a una única fase, tot i les seves dife-
rents tècniques constructives, sembla més concordant amb les dades
arqueològiques disponibles i és la possibilitat més acceptada pels seus
excavadors. Sigui com sigui, les dades arqueològiques assenyalen que la
basílica i la seva necròpolis comencen a funcionar cap a l’any 400, i que
cap a la segona meitat del segle V són probablement abandonades.

Les hipòtesi interpretatives per a aquest conjunt paleocristià són bàsi-
cament dues. La primera —i més acceptada pels seus excavadors—
defensa la construcció d’una basílica funerària a partir de la donació d’un
dominus, construcció que es realitzaria just al costat del centre espiritu-
al del moment: la necròpolis paleocristiana de la Fàbrica de Tabac, on
estarien les tombes dels reputats màrtirs de l’amfiteatre. En aquest sen-
tit, podríem parlar d’una basílica ad sanctos. La segona hipòtesi, que no
exclou la primera, proposa, com ja hem apuntat en referir-nos a l’epígraf
de Tecla, que es tracti d’una basílica monasterial, fet que dotaria de cert
sentit la resta d’edificacions de funcionalitat desconeguda que componen
el conjunt i que, tal vegada, explicaria el contrast entre el luxe mundà de
moltes tombes de la Fàbrica de Tabac i l’austeritat generalitzada de les
tombes basilicals que estem tractant –absència de sarcòfags, mosaics
sepulcrals, etc., més en consonància amb l’austeritat monacal. Per altra
banda, els estudis paleoantropològics indiquen que els individus inhu-
mats eren persones amb una bona alimentació, fins i tot amb signes
 d’obesitat i d’excés de proteïna animal, fet impropi per a la major part de
la població de la època. També planteja la opció monacal P. de Palol en el
pròleg a la monografia de J. López, emprant com a principal argument
el pòrtic amb cambres laterals al qual ell atorga una funció monacal
(López Vilar, 2006: 9). Aquesta possible naturalesa monàstica del lloc
potser ajudaria a explicar la baixíssima —però present— taxa de mor-
taldat perinatal observada a la necròpolis, ja que les primeres comunitats
es formaven sovint amb matrimonis o famílies senceres, als membres de
les quals les autoritats eclesiàstiques imposaven l’abstinència sexual, no
sempre amb èxit (Vilella, 2004: 341, 351). Els baixos índexs de mortaldat
per la època observats al jaciment tal vegada responguin a aquesta situa-
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ció tant concreta, on la procreació es produïa en un marc molt limitat per
l’intent, no sempre reeixit, d’imposar la castedat. En definitiva, plante-
gem el conjunt del sector septentrional del Francolí com un possible
monestir ad sanctos respecte a la veïna basílica de la Fàbrica de Tabac que
custodiaria les relíquies de Fructuós, Auguri i Eulogi. En aquest sentit la
basílica septentrional, amb les tombes de la comunitat que la custodia-
va, formaria el major dels mausoleus de l’extensa necròpolis paleocristiana
del Francolí.

Ref. 45-Sant Fructuós

(Tarraco, extramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Orat. Visigoth., 526-527; Godoy-Gros, 1994: 248-
251; Macias-Menchon-Muñoz, 1996-97: 939-951.

A l’Orationale Visigothicum, de principis del segle VIII, apareix docu-
mentada una església sota l’advocació de Sant Fructuós. A més, un
document de finals del segle XI, generat després de la restauració oficial
la seu eclesiàstica, dóna notícia de l’existència d’un monestir sota aques-
ta advocació, cenobi al qual, atesa l’acceptació conceptual que propug-
na que la recuperació d’espais religiosos antics es va realitzar a través de
la construcció de noves esglésies medievals, s’ha pretès identificar amb
l’església de Sant Fructuós mencionada a l’Orationale Visigothicum
(Macias-Menchon-Muñoz, 1996-97: 946, 948).

La basílica de la Necròpolis Paleocristiana (ref. 43) i la basílica de
l’amfiteatre (ref. 41) són els dos temples documentats arqueològica-
ment susceptibles de trobar-se sota l’advocació de Sant Fructuós durant
l’Antiguitat Tardana. A favor de la primera opció tenim l’argument de la
probable taula d’altar amb la inscripció dedicada a Fructuós i els seus dia-
ques (ICERV, 321), mentre que a favor de la segona tenim l’argument
del seu emplaçament just en el lloc on, segons les actes martirials, va tenir
lloc el martiri d’aquests eclesiàstics tarraconenses. Una solució intermè-
dia, en línia amb les dades arqueològiques sobre la cronologia del com-
plex funerari del Francolí i que acabem d’explicar més amunt, con-
templaria una primera basílica sota l’advocació de Sant Fructuós i
diaques a la Necròpolis Paleocristiana i, més tard, aprofitant la clausura
de l’amfiteatre, la construcció d’una altra església dedicada als mateixos
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màrtirs en aquest nou emplaçament, fet que sens dubte comportaria el
trasllat de les relíquies. Tot i que ambdós centres cultuals funcionaren
coetàniament durant força temps, el del Francolí s’acabà abandonant
durant l’Antiguitat, mentre que el de l’amfiteatre evolucionà cap a l’Edat
Mitjana, per això cal pensar que el temple dedicat a Sant Fructuós que
apareix a la documentació del segle XI s’ha d’estar referint al de  l’arena.
Sobre això, Godoy i Gros realitzaren una exhaustiva i documentada
exposició de tots els arguments a favor i en contra per tal de determinar
a quina de les dues esglésies s’havia d’atribuir l’advocació de Sant Fructuós,
decantant-se, finalment, per l’església de l’amfiteatre (Godoy-Gros,
1994: 248-251). Ara bé, per altra banda, és ben cert que la basílica visi-
ble encara avui dins de l’amfiteatre ha arribat fins els nostres dies sota una
advocació mariana, fet que complica encara més el panorama. I el que és
més curiós: actualment no perviu a Tarragona cap basílica coneguda on
es rendeixi culte a Sant Fructuós.

Ref. 46-Sant Pere (Tarraco, intramurs de la ciutat antiga?) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Orat. Visigoth., 526-527; Serra Vilaró, 1936: 30;
Puertas Tricas, 1975: 20; Godoy-Gros, 1994: 245-258; Macias-Menchon-
Muñoz, 1996-97: 939-951.

Al mencionat Orationale Visigothicum, de principis del segle VIII, apa-
reix documentada una església sota la advocació de Sant Pere. El fet que
en aquest document escrit no aparegui cap referència al ritu de tancar el
baptisteri fa pensar a Gros i Godoy que Sant Pere no disposaria d’aquest
espai litúrgic. Per la seva part, Macias, Menchon i Muñoz —de la
mateixa manera que ja havia proposat amb anterioritat J. Serra Vilaró—
creuen identificar l’església de Sant Pere en un document medieval que
indica: illam uoltam que dicitur antiquitus ecclesia Beati Petri, cum solo in
circuito quod est infra menia ciuitatis Tarrachone, in uilla antiqua iuxta
murum (Macias-Menchon-Muñoz, 1996-97: 940). Sempre segons
aquests estudiós, a partir de les afrontacions que apareixen en el docu-
ment, l’església de Sant Pere estaria situada intramurs de la ciutat del
segle XII, en un espai comprès entre el mur de delimitació oriental
del fòrum i la muralla tardorepublicana, espai en el qual se situa l’actu-
al Plaça de Rovellat, on, recordem, han aparegut estructures i objectes
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 tardoantics propis d’un edifici eclesiàstic (ref. 40). Aquesta hipòtesi de tre-
ball, en cas de poder ser validada, estaria assenyalant que Sant Pere es tro-
bava intramurs de la ciutat antiga.

Ref. 47-Sant Hipòlit (?) (Tarraco) (★☆☆☆)

Bibliografia i fonts: Orat. Visigoth., 526-527; Godoy-Gros, 1994: 245-258.
A partir dels actes litúrgics descrits a l’Orationale Visigothicum a prin-

cipis del segle VIII, M. dels S. Gros i C. Godoy dedueixen l’existència
d’una quarta església que, tot i no aparèixer de forma explícita en el text,
es pot inferir, sempre segons aquests autors, a partir del fet que el Liber
no havia estat escrit per a la catedral tarraconense sinó per a una esglé-
sia físicament no molt llunyana a Sant Fructuós (ref. 45), la dedicació de
la qual mai no és indicada. Aquests autors assenyalen dues característi-
ques més per a l’església suposadament sota l’advocació de Sant Hipòlit:
en primer lloc, igual que succeïa amb Sant Pere, la falta d’al·lusions al ritu
de tancar el baptisteri fa pensar que el temple no disposaria d’aquest espai
litúrgic. Per altra banda, creuen que l’edifici de Sant Hipòlit no podria
estar topogràficament molt distanciat de Sant Fructuós, prenent en
consideració els temps de recitació de les oracions o completúries en les
processons entre església i església.

Efectivament, a partir de la lectura atenta de l’Orationale
Visigothicum, sembla molt probable que podria haver-hi una quarta
església de la qual, insistim, no s’indica l’advocació. Ara bé, la proposta
que tal advocació fos la de Sant Hipòlit sembla arriscada, atès que no dis-
posem de cap altre referència documental tardoantiga, a part de l’ofici
d’aquest sant inclòs a l’Oracional, el qual, en tot cas, només estaria
indicant la presència de l’advocació a Tarraco, i per tant el culte a aquest
sant es podria donar també en un altar de la catedral, per exemple. 

Ref. 48-Temple que va restaurar el metropolità Sergi (Tarraco)

(★★★★)

Bibliografia i fonts: ICERV, 278; Miró, 1996-97: 953-971.
Un carmen epigràfic de l’Anthologia Hispana, dedicat al bisbe metro-

polità Sergi de Tarraco, que va exercir el seu càrrec entre els anys 519/520
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i 554/555, menciona la restauració de la coberta d’un temple cristià.
Aquest carmen epigràfic o elogium ha arribat fins els nostres dies mit-
jançant tradició manuscrita, fet que obre certs interrogants sobre la
autenticitat de les dades que conté i sobre la seva cronologia, que caldria
situar als voltants del segle VIII (Miró, 1996-97: 953-971).

Desafortunadament el text no conté cap referència o detall que per-
meti deduir a quina església de Tarragona es podria referir, en cas de
resultar veraç aquesta informació. J. López creu probable que aquest tem-
ple correspongui al de la necròpolis paleocristiana de la Fàbrica de
Tabac (ref. 43), atès que a l’època del bisbat de Sergi la mencionada basí-
lica estava encara en ús, tot i haver caigut en una certa decadència
(López Vilar, 2006: 253).

El valor d’aquest document literari radica en el fet que és un dels
pocs que proporciona informació o bé sobre l’evergetisme episcopal de
la Tarraconensis durant el segle VI —en el cas que aquest elogium hagu-
és estat realment gravat al sepulcre de Sergi com a inscripció funerària—,
o bé sobre el record que en època altmedieval existia de l’evergetisme
antic —en el cas que la composició poètica s’hagués produït uns pocs
segles després de la mort del bisbe, tesi que avui apunta amb més força
(Miró, 1996-97: 953-971)—.

Ref. 49-Cenobi que va construir el metropolità Sergi

(Tarraco, extramurs i no molt lluny de la ciutat antiga —haud procul

ab urbe—) (★★★★)

Bibliografia i fonts: ICERV, 278 (RIT, 939); Miró, 1996-97: 953-971.
En el mateix carmen epigràfic que s’acaba d’estudiar, es menciona la

construcció, per part del mateix bisbe, d’un cenobi, no molt lluny de la
ciutat, segons s’indica literalment —haud procul ab urbe construxit ceno-
bium—. Tot i la naturalesa breu de la notícia, s’ha proposat la possibilitat
que aquest cenobi correspongui a les restes del conjunt del sector sep-
tentrional del Francolí (López Vilar, 2006: 253). Remetem a la referència
anterior per a la problemàtica que gravita sobre la cronologia i la vera-
citat de la informació continguda a l’epitafi recollit a l’Anthologia
Hispana.
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Ref. 50-Monestir que va construir el monjo Frontó (Tarraco)

(★★★★)

Bibliografia i fonts: Consentius, Ep. 11*2,1; Amengual, 1994: 493;
López Vilar, 2006: 258-259.

A la carta 11* de Consenci a Agustí, datada l’any 419, apareix la
notícia d’un monestir construït per Frontó: in ciuitate, inquit,
Tarraconensi, in qua mihi monasterium instruxi. La font no proporciona
cap especificació relativa a la situació topogràfica o naturalesa —arqui-
tectura, membres, etc.— d’aquest primitiu cenobi. Interpretacions
recents apunten que es tractaria d’un monjo sense comunitat i que
Consenci utilitzaria el terme monasterium per designar la cel·la d’un sol
monjo (López Vilar, 2006: 259), amb la qual cosa cobraria lògica la frase
literal mihi monasterium instruxi, de la qual es col·legeix que el cons-
tructor era també una única persona.

2.9. VRGELLVM

L’antic nucli episcopal d’Vrgellum ocupava un turó situat al costat de la
confluència dels rius Segre i Valira, a l’actual població de La Seu d’Urgell.
Tot i la manifesta carència d’evidències arqueològiques i escrites, cal
suposar que la Vrgellum tardoantiga estaria tancada per muralles, tal i com
es documenta a la major part de les seus episcopals. En canvi, Vrgellum,
contràriament a la majoria de les seus episcopals premedievals de la
Tarraconensis, presenta l’originalitat de no tenir uns antecedents romans
clars, extrem que, com assenyala A. Pérez, posa en entredit la tesi segons
la qual la presència d’una seu episcopal serveix per mesurar les localitats
que conservaren la seva importància després de la crisi del segle III.
Aquesta observació resulta del més gran interès a l’hora d’estudiar l’evo-
lució dels nuclis romans de l’àrea catalana, així doncs, ¿cal buscar l’origen
tardà de la ciuitas d’Vrgellum en la fundació d’una seu episcopal? Aquest
extrem, que en cas de confirmar-se seria únic a la Tarraconensis —com a
mínim, a la Tarraconensis oriental—, és analitzat i valorat pel propi Pérez:

[…] de todos los actuales catalanes es el único (obispado) que
presenta la originalidad en cuanto a su origen de no contar
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con un antecedente romano claro, o mejor, no tiene por sede
una de las colonias o municipios que contaron con status de tales
desde el Alto imperio, y ello a pesar de que la Iglesia, como es
natural, se sirvió de la organización administrativa imperante
para hacer lo propio con la suya […] Así, centrándonos en el
interior catalán durante el Alto imperio, tenemos constancia de
nueve municipios (y ninguna colonia): Gerunda, Aquae Voconi,
Caldes de Montbui (desconocemos su nombre latino), Auso,
Egara, Iesso, Ilerda, Aeso y, posiblemente, Iulia Liuica. Ninguno
pues es el antecedente de la Seu d’Urgell. Sabemos de obispados
en Gerunda, Auso, Egara e Ilerda. Sin perjuicio de que pudiera
haber habido en alguna de las otras ciudades, —en todo caso,
éstos habrán tenido una vida breve—, debieron ser estas cuatro
sedes episcopales las que contaron con una comunidad cristia-
na importante. (Pérez, 1996: 153)

Efectivament, no es disposa d’evidències, ni arqueològiques ni lite-
ràries, relatives a aquest nucli de població, fins que Just, bisbe d’Vrgellum
i membre d’una important saga episcopal formada per quatre germans 
—ell mateix, Nebridi d’Egara, Elpidi d’Osca i Justinià de Valentia—, subs -
criu les actes del II Concili de Toledo l’any 531. L’existència al lloc d’un nucli
de població de més o menys entitat abans de la romanització —l’ibera
Arketurki, que fins i tot va encunyar moneda i seria el precedent d’un supo-
sat nucli republicà o imperial (Pons, 1994: 187; Pérez, 1996: 154156) del
qual no s’en coneix res fins el moment. Les excavacions arqueològiques
realitzades a la Seu d’Urgell a partir dels anys noranta del segle XX semblen
confirmar la hipòtesi de la fundació tardana del nucli, atès que cap de les res-
tes localitzades sembla ser anterior a la tardoantiguitat (Villaró, 1998:
193-196; 1999: 94-95). Aquest naixement o renaixement del nucli urge-
llenc durant l’Antiguitat Tardana s’hauria produït, segons A. Pérez, gràcies
a l’arribada de població des d’altres localitats amb estatut jurídic que, per
motius diversos, no s’haurien convertit en seus episcopals (Pérez, 1996:
153). S’ha apuntat també la possibilitat que la seu episcopal de la zona fos
emplaçada a Vrgellum per motius militars, atès que centres urbans més
importants en època romana com ara Iulia Libica estaven en punts molt vul-
nerables en cas de conflicte militar (Llovera et alii 1997: 101).
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Gràcies a les actuacions arqueològiques sembla ser que també s’ha
documentat la continuïtat topogràfica de la catedral des de la tardoan-
tiguitat fins als nostres dies, i d’aquesta manera ha quedat enrere la tra-
dicional teoria que la primera catedral s’ubicava al veí nucli de
Castellciutat fins que, a finals del segle VIII, Abd-al-Malik i la crisi
adopcionista haurien motivat el seu trasllat a l’actual Seu d’Urgell. De
totes maneres, el més probable seria que, en l’acceptar Vrgellum la sub-
missió als musulmans i en convertir-se en població tributaria, hagués
pogut conservar les seves estructures administratives, tan civils com
eclesiàstiques, ja que resulta molt difícil justificar una posterior agressió
d’Abd-al-Malik, suposadament realitzada durant el seu retorn d’una
acció punitiva a la Cerdanya, com pretén la vella teoria. I les noves evi-
dències arqueològiques, com es veurà a continuació, així semblen con-
firma-ho, ja que recentment s’han documentat una sèrie de restes que
permetrien ubicar la seu episcopal tardoantiga a l’emplaçament de la cate-
dral actual. De totes maneres, res no s’oposaria al fet que el grup epis -
copal premedieval d’Vrgellum hagués tingut dos emplaçaments conse-
cutius: una primera localització a la plana de la Seu d’Urgell —durant el
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Baix Imperi, tot i no existir confirmació segura de la condició mitrada
del nucli fins l’any 531—, i una segona al turó de Castellciutat —pos-
sible trasllat motivat per la necessitat de fortificar-se, a partir dels pro-
gressius canvis succeïts amb la caiguda de l’Imperi Romà i que condu-
irien progressivament a les noves estructures medievals—. El cert és
que segueixen sense existir evidències d’aquesta presumpta segona ubi-
cació, tot i constituir, al nostre entendre, una hipòtesi raonable.

Així mateix, cal tenir present que, a partir de l’any 800, després del
retrocés musulmà, les fonts al·lusives al bisbat urgellenc dibuixen un
pano rama on la multiplicitat de xarxes eclesiàstiques, les interferències
jurisdiccionals i els intents d’absorció de temples i parròquies per part de
la aristocràcia tant laica com eclesiàstica estan a l’ordre del dia. Tot això
constituiria un indicador clar d’un potent substrat d’època tardoantiga,
període durant el qual, especialment en els segles VI i VII, serien erigides
la major part de les esglésies i monestirs que apareixen a la documenta-
ció de finals del segle VIII i principis del IX. Així, per exemple, amb tota
probabilitat, un bon nombre dels edificis cultuals que figuren a l’acta de
consagració de la catedral de la Seu d’Urgell de l’any 839 seria fruit
 d’aquesta situació gestada en època visigòtica. Com ja va postular en el
seu moment R. d’Abadal a propòsit del gran nombre de parròquies
(287) relacionades en aquesta acta de consagració: 

[…] no fóra raonable de pensar que aquesta saturació eclesiàs-
tica del país s’hagués pogut produir en l’espai de mig segle que
transcorre entre l’alliberació del bisbat del domini musulmà i la
consagració de la seva seu restaurada. Es deu tractar d’una situa-
ció creada al llarg del segle VII, en l’època de la gran esplendor de
l’Església visigòtica, situació que en conjunt, amb els seus alts i
baixos, degué perdurar a través del domini musulmà, com
sabem que perdurà la seu episcopal mare, la qual encara als
últims moments d’aquell domini és brillantment regida pel
cèlebre bisbe Fèlix, l’adopcionista (Abadal, 1969: 366).

Però, de nou, tot i disposar d’una documentació històrica força elo-
qüent que permet pressuposar una realitat determinada, la gairebé nul·la
correspondència amb les dades arqueològiques segueix essent l’obstacle
a salvar.
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Ref. 51-Grup episcopal

(Vrgellum, intramurs de la ciutat antiga) (★★★★)

Bibliografia i fonts: Pérez, 1996: 153-160; Villaró, 1998a: 193-196;
1998b: 169-170; 1999: 94-95.

La primera notícia sobre la seu episcopal urgellenca, de l’any 531,
marca el moment a partir del qual es pot considerar com a segura la pre-
sència física d’un grup episcopal a Vrgellum. Les poques dades disponi-
bles, tant històriques com arqueològiques, no permeten realitzar cap
suposició amb anterioritat a aquesta data, tot i que probablement l’an-
tiguitat del bisbat no seria molt anterior.

Tradicionalment, i quan encara no s’havia realitzat cap prospecció
de caràcter arqueològic a La Seu d’Urgell, es considerava que la catedral
episcopal tardoantiga estaria situada en un lloc preeminent i central del
turó on s’ubica l’actual població de Castellciutat. Però ara, i després de
les últimes troballes arqueològiques, l’antiga hipòtesi ha estat reempla-
çada per una de nova: la continuïtat respecte a la catedral actual, de fàbri-
ca medieval (Villaró, 1998a: 193-196; 1998b: 169-170; 1999: 95). En
efecte, les excavacions arqueològiques realitzades a partir de finals del
segle XX en el subsòl de la catedral semblen indicar l’existència d’una
església tardoantiga. Així ho apunten diversos elements que individual-
ment no són significatius però que, sumats i situats sota els fonaments
d’una catedral medieval, resulten reveladors: algunes tombes tardoanti-
gues, una ara d’altar de marbre, de tradició paleocristiana, decorada
amb una motllura de mitja canya, els fonaments d’una porta monu-
mental tardoromana, i altres estructures antigues sobre les quals es bastí
la catedral actual durant l’Edat Mitjana. Resulta especialment signifi-
cativa la troballa d’una possible porta trigèmina tardoromana, pertany-
ent a un recinte defensiu i alineada amb la porta principal de la catedral
actual. De nou ens trobaríem davant d’un cas de catedral tardoantiga
molt pròxima a les estructures defensives de la ciutat per la seva cara inte-
rior, regularitat significativa que hem vist que s’ha repetit al llarg d’aquest
treball quan hi ha hagut dades arqueològiques de suficient entitat.

Dins del conjunt episcopal tardoantic urgellenc es pot inferir la pre-
sència d’un scriptorium/biblioteca a partir de la important producció lite-
rària del bisbe Just. No es pot dir res més entorn d’altres àmbits edilicis
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del grup episcopal que varen existir amb tota seguretat, a excepció d’un
possible baptisteri localitzat a la propera església de Santa Eulàlia.
Finalment, res no s’oposa a considerar que l’advocació mariana docu-
mentada per la catedral altmedieval, ja remuntés a temps tardoantics.

Ref. 52-Església de Santa Eulàlia

(Vrgellum, intramurs de la ciutat antiga) (★★★☆)

Bibliografia i fonts: Villaró, 1998a: 194-195; 1998b: 170-171; 1999: 94-95.
Molt a prop de la catedral actual —que com s’ha vist és de molt pro-

bable origen tardoantic—, en un solar ocupat per l’ajuntament de la loca-
litat, es trobava l’església de Santa Eulàlia, testimoniada a partir de
l’any 1036. Les excavacions realitzades durant 1991, motivades per la
remodelació del local municipal, documentaren la planta de l’església
romànica, així com una sèrie d’elements més antics que passem a des-
criure. Es tracta de dos murs en direcció N-S i restes de dos dipòsits
revestits amb opus signinum, un dels quals es troba disposat en dos
nivells. Desafortunadament aquest últim dipòsit va aparèixer molt afec-
tat per un mur medieval, però tot i així la seva disposició i morfologia
suggereixen la possibilitat que ens trobem davant d’un baptisteri (Villaró,
1998b: 170).

Estaríem, doncs, en l’àmbit d’una església medieval amb restes
 d’edilícia tardoantiga que, segons sembla, formaren part del conjunt cate-
dralici de l’antiga Vrgellum. El que ja no sabem amb tanta seguretat és en
qualitat de què, si no es confirma la funció baptismal del mencionat
dipòsit.
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Aquest recorregut comentat i crític per les dades arqueològiques i lite-
ràries conservades i conegudes a les 9 seus episcopals tardoantigues
documentades dins l’actual territori català ens ha permès comptabilitzar
un total de 52 referències d’edilícia cristiana. Com s’ha pogut veure, a dia
d’avui és molt més coneguda l’edilícia suburbana que no pas la urbana
pròpiament dita. Tot i així, encara romanen nuclis on el desconeixement
del traçat real de la muralla antiga no ens permet discernir en quina posi-
ció topogràfica es troba cadascun dels seus elements. Aquestes restes o
referències d’edilícia cristiana, posades sobre els respectius plànols de
cadascuna de les seus episcopals, mostren la distribució que segueix
(vegeu la làmina de les pàgines 120-121).

En aquestes representacions esquemàtiques de la distribució de l’e-
dilícia a les seus episcopals, no hem inclòs Egara per manca d’informa-
ció en relació al seu antic context urbà o muralles, si és que mai en va
tenir. Tampoc s’han representat les referències número 14, 26, 34, 47-50,
ja que totes elles corresponen a testimonis escrits per als quals no hem
pogut fer cap proposta de correspondència arqueològica o topogràfica.

¿Què ens està dient aquesta taula esquemàtica topogràfica? En pri-
mer lloc cal fer esment a aspectes relatius a l’evolució cronològica que
experimenten els grups episcopals d’aquestes seus, evolució que en la
major part dels casos, i a manca de dades arqueològiques clares, vindrà
determinada per la posició de les restes conegudes respecte a la topografia
de la ciutat antiga. Efectivament, quan l’emplaçament del grup episco-
pal es coneix amb certesa, s’ubica sempre intramurs, generalment en una
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posició excèntrica respecte al fòrum, amb presència d’altres esglésies
també intramurs, i profusió d’esglésies extramurs, generalment associa-
des a antigues zones de necròpolis altimperials, tot i que a vegades es pot
donar el cas que estiguin amortitzant espais sense tradició sepulcral
anterior. Aquesta configuració s’ha documentat a la Tarraconensis, tant
a través de l’arqueologia com dels testimonis literaris. 

Al llarg de l’antic Imperi Romà, marc últim on hem d’inserir la nos-
tra microrecerca, s’ha observat que una o altra ubicació topogràfica dels
grups episcopals concorda amb la seva antiguitat: sembla ser que, abans
de la tolerància constantiniana, alguns grups episcopals es podien haver
ubicat a l’exterior dels murs de les ciutats (Greenslade, 1966: 10). A la
Tarraconensis no tenim cap exemple conegut d’edilícia cristiana pre-
constantiniana, però tradicionalment s’ha proposat Sant Feliu de Girona
(ref. 28) —en el seu subsòl s’hi emplaça una necròpolis i restes arqueo-
lògiques d’una probable església antiga— com la primera catedral tar-
doantiga d’aquesta ciutat catalana, tot i que no existeix cap prova defi-
nitiva que així ho indiqui. Així mateix, la basílica paleocristiana suburbial
de l’antiga Fàbrica de Tabac (ref. 43) s’ha vingut considerant la prime-
ra seu episcopal de Tarragona, abans del seu trasllat a l’interior de la ciu-
tat. En el mateix sentit, ens hauríem de preguntar pels primeríssims grups
episcopals —o espais de representació episcopal, si és que aquest concepte
ja existia— de la resta de seus de la Tarraconensis: a Ilerda potser el
jaciment de l’Estació del Ferrocarril (ref. 38) ens estaria il·lustrant aques-
ta realitat; per Barcino no s’ha fet cap proposta; a la resta d’enclavaments,
el silenci és absolut. De fet, en aquests primers moments, potser caldria
pensar només en espais cristians i deixar de banda l’adjectiu «episcopal»,
que adquirirà protagonisme més endavant.

Efectivament, un cop establerta la Pau de l’Església, el bisbe es fa
visible i identificable a l’interior de la ciutat mitjançant l’arquitectura,
com correspon a un poder fàctic, ara ja sí tolerat, i que en un marge de
temps no gaire gran passarà progressivament a formar part de l’admi-
nistració real de la ciutat i fins i tot es tractarà de tu a tu amb l’empera-
dor. Un dels autors que ha estudiat amb més profunditat els grups epi-
scopals tardoantics a Occident, J. Guyon, considera com a intramurs la
situació topogràfica natural d’aquests conjunts religiosos, també per
Hispania. En aquesta línia, s’observa una constant regular en els grups
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episcopals hispans antics documentats amb certa seguretat: s’ubiquen
intramurs però en la seva major part pràcticament enganxats a les mura-
lles o, el que és el mateix, desplaçats del centre de la ciutat. Per això no
ens ha d’estranyar veure com, amb una no casual freqüència, les catedrals
medievals —descendents de les tardoantigues— es troben emplaçades a
prop de les muralles romanes i fins i tot s’arriben a assentar sobre part del
seu traçat, com és el cas de la catedral gòtica de Dertosa (ref. 15). Per altra
banda, aquesta ubicació dels grups episcopals just al costat de la cara inte-
rior de les muralles sembla ser la tònica general a la resta de ciutats epi-
scopals de la pars occidental. Sense ànim d’estendre’ns en els molts
exemples presents al llarg i ample de l’Imperi Romà, citem només
alguns dels estudis realitzats, que ens il·lustren aquesta realitat, i que fan
referència a Aquileia, Bolonya, Torí, Gènova, Lió i Grenoble (Testini-
Cantino-Pani, 1989: 108, 114, 118, 129, 141, 143, 145, 175, 183, 188,
202, 204, 226, 430, 436; Cantino, 1995: 235-261; Guyon, 1992: 34). 

X. Barral interpreta aquesta constant tot argumentant que a prop de
les muralles el terreny podia estar encara lliure i era més econòmic
(Barral, 1982: 114-115). S. L. Greenslade va apuntar també la interes-
sant idea que aquesta descentralització dels grups episcopals potser s’ex-
plicaria, durant els primers anys del cristianisme tolerat, per una volun-
tat de les autoritats seculars de no exaltar els ànims de la majoria de la
població, encara pagana en aquells moments (Greenslade, 1966: 11).
Partint de la premissa de Greenslade, que considerem de major pes que
l’exposada per Barral tot i que ambdues són perfectament complemen-
tàries, apuntem la hipòtesi que la proximitat del grup episcopal a les
muralles pot donar pistes sobre la data de la seva implantació a partir
d’un model cronològic que hem articulat, en bona part, gràcies a les
observacions desenvolupades per Testini, Cantino i Pani (Testini-
Cantino-Pani, 1989: 42-47, 64-77):

1. Abans d’inicis del segle IV la seu del bisbe no es pot conceptua-
litzar ni perfilar arquitectònicament. L’espai o lloc que realitzava les
funcions pròpies d’una seu episcopal es podria localitzar, en cas d’exis-
tir, fora de la ciutat —en àrees funeràries— o dins dels seus murs 
—domus ecclesiae, documentades arqueològicament a diversos punts
de l’Imperi, i diversos ambients domèstics—, sempre amb una definició
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arquitectònica gens precisa ni específica. Mereix especial atenció la cele-
bració de reunions en cementiris cristians —o àrees cristianes de cemen-
tiris— a partir de finals del segle II, per realitzar oracions en honor als
difunts, misses fúnebres, etc. (Testini, 1980: 550; Fiocchi-Bisconti-
Mazzoleni, 1999: 14-15), fet que permet pensar en la possibilitat que fos-
sin aquestes àrees de necròpolis un dels possibles punts neuràlgics dels
bisbats més primitius, encara que no es pugui parlar pròpiament de grups
episcopals. Si en algunes seus es projecten edificis específics relacionats
amb les funcions pròpies del bisbe —extrem no contrastat—, aquests
espais encara no formen part de la denominada «arquitectura de poder»
perquè no hi ha cap poder per exhibir a la resta del món: la comunitat
cristiana, encara molt minoritària, viu recollida en les seves pràctiques,
i el lideratge del bisbe és exercit únicament sobre la comunitat local de
fidels, convertits al cristianisme voluntàriament i per convicció, per la
qual cosa no existeix la necessitat d’una arquitectura ostentosa, i més
encara quan se succeeixen periòdicament els episodis de persecucions,
més o menys intensos, per part del poder imperial. És un fet, a dia
 d’avui, que abans de Constantí una arquitectura de les seus episcopals
definida, identificada i individualitzada com a tal no la coneixem. Com
a prova d’això remetem a les fonts literàries i a les arqueològiques o,
millor dit, a la seva inexistència. En resum, els emplaçaments de les seus
episcopals preconstantinianes serien, genèricament, llocs improvisats i
itinerants: domus privades, espais funeraris i sinagogues (Hoppe,
1994: 66) —en els temps més primitius—, i domus ecclesiae—en moments
més avançats—.

2. Amb posterioritat als edictes de tolerància de Galeri (a. 311) i a
les disposicions de Constantí (a. 313), el bisbe i/o les diferents comunitats
cristianes s’afanyen per adquirir —mitjançant compra o donació— ter-
renys emplaçats intramurs per construir per fi una seu física que reflec-
teixi una condició més enllà de la espiritual, perquè s’entén que la pre-
sència arquitectònica dins de la ciutat comença a ser de vital importància
simbòlica, no només per a la funció religiosa, sinó també per adquirir la
preeminència político-social que ja en aquests moments l’Església s’ha
marcat com a objectiu a partir de l’inesperat gir protagonitzat per
Constantí. Efectivament, és interessant observar, a mode d’exemple,
com a la Roma del segle IV són els bisbes, i no els successius emperadors
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cristians, els responsables d’aconseguir emplaçaments per aixecar noves
esglésies a l’interior de la ciutat (Curran, 2000: 117), amb les conegudes
excepcions del Laterà i la zona del Sessorium. Però el problema és que la
ciutat ja està «construïda», el centre urbà està col·lapsat amb els edificis
civils i religiosos pagans i no queda espai per als nous inquilins cristians 
—tolerats per imperatiu legal, però vistos amb mals ulls a nivell local, on
la gran massa de pagans veu els cristians com els antics esvalotadors, per-
seguits per les autoritats civils fins feia molt poc, i de cap manera se’ls
consenteix que ocupin els llocs de la religió tradicional—, per la qual cosa
l’Església s’ha de conformar amb els solars més marginals, segurament
també els més econòmics i disponibles com apuntava X. Barral: els
ubicats a tocar de les muralles.

3. Amb l’edicte de Tessalònica promulgat per Teodosi l’any 380,
l’Església passa de ser «una religió més» a ser «l’única religió permesa»,
amb la qual cosa les seus episcopals creades ex nouo amb posterioritat a
Tessalònica es reconeixen a nivell topogràfic per estar ubicades ja en el
millor emplaçament, al centre de la ciutat, al fòrum o centre adminis-
tratiu que els havia estat vetat, a l’espai de representació de poder, i, fins
i tot a l’emplaçament dels antics temples pagans: Tarragona i potser
Girona (ref. 27) i Empúries (ref. 21). Serà a partir d’ara quan començaran
a aparèixer les primeres tombes intramurs. Per altra part, les seus creades
amb anterioritat a l’Edicte de Tessalònica romandran a la seva primiti-
va ubicació, a prop de les muralles, però aniran adquirint no només
monumentalitat, sinó també l’espai circumdant que els permeti créixer
físicament, a la vegada que ho fan socialment, amb el grup episcopal de
Barcelona com a exemple paradigmàtic (ref. 04).

En resum, es pot apuntar per a les ciutats episcopals de la
Tarraconensis, i en particular les de la part oriental, que els grups epi-
scopals que es troben en solars propers a les muralles tindrien el seu ori-
gen entre els anys 313 i 380, mentre que les seus creades amb posteritat
al 380 implantarien la seva arquitectura de representació al centre admi-
nistratiu de la ciutat. Els primers serien la gran majoria, i els segons són
casos molt puntuals relacionats en la seva major part amb la fundació de
noves ciutats o de noves ubicacions, com podria ser el cas de Sant Martí
d’Empúries (ref. 21). Ara bé, també existeixen alguns casos a considerar
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com Tarraco, la seu de la qual, tot i ser de les més antigues documenta-
des a Hispania (ref. 39), es localitza a la zona del Pretori, sobre el tem-
ple d’August, i a partir del segle V, en un moment molt tardà, el que jus-
tificaria el seu trasllat directament a la zona administrativa de la ciutat.
Es tracta d’una situació a priori anòmala a la qual hem de cercar-li una
explicació, pel que ens hauríem de preguntar on es va ubicar la seu entre
la Pau de l’Església (a. 313) i la oficialització del cristianisme (a. 380).
Com a resposta a aquesta qüestió, cal dir que pot també donar-se el cas
que vells grups episcopals ubicats al costat de les muralles traslladin una
part o el total dels seus edificis de representació al centre de la ciutat. Així,
es documenten alguns casos —molt pocs i fora de Catalunya— de
grups episcopals que després dels anys 311-313 s’havien ubicat intramurs
però a prop de les muralles i que, en moments més tardans, són objec-
te d’un trasllat més cèntric. Cas ben conegut i documentat és el d’Arlés,
que l’any 514 trasllada la seva catedral des de l’angle interior S-E dels
murs cap a un dels barris més densos de la ciutat antiga, entre el fòrum
i el teatre (Erlande-Brandenburg, 1993: 39. En la mateixa línia, Amador,
bisbe d’Auxerre entre el 388 i el 418, decideix traslladar la catedral, que
en aquells moments estava intramurs però en un sector topogràficament
marginal, a un solar més cèntric. I el bisbe Basili d’Aix-en-Provence, cap
el 470, sembla ser que trasllada també la catedral —que abans estava en
un angle de les muralles— al centre de la ciutat, en un solar del fòrum.

Si es torna al cas del grup episcopal de Tarragona, pensem que es
podrien haver produït dos trasllats, a jutjar per les dades, i tot i que no
es disposa de cap proposta per ubicar el grup entre els anys immediata-
ment posteriors a 311-313 i el segle V. Sembla probable que, en origen,
aquesta seu episcopal hagués estat ubicada extramurs, en la zona fune-
rària del Francolí (ref. 43 i 44), amb una naturalesa no molt definida,
com s’ha explicat a les consideracions fetes anteriorment entorn l’ar-
quitectura preconstantiniana. Creiem que aquesta opció és factible i que,
a més, el trasllat cap a l’interior de la ciutat, o no es va produir de
manera immediata un cop declarats els edictes de tolerància de Galeri i
Constantí —la posició preeminent de la seu episcopal al pretorium seria
fruit del trasllat en un moment més tardà—, o bé, como ja s’ha comen-
tat anteriorment, aquesta situació podria respondre també a un segon
canvi d’ubicació, aquest cop des del costat dels murs de la ciutat 
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—Plaça de Rovellat? (ref. 40)—. Si aquesta segona possibilitat, per la qual
nosaltres ens decantem, fos la correcta, podríem estar davant d’un cas
únic a la Tarraconensis, amb tres ubicacions topogràfiques correlatives:
extramurs (abans del 311-313), intramurs, al costat de les muralles
(entre 311-313 i el segle V), i intramurs, al centre administratiu (des del
segle V fins avui).

Així, els moments cronològics claus pel que fa a la constitució o visi-
bilització de les seus episcopals mitjançant l’edilícia es poden resumir en
el següent esquema:

Si apliquem aquest model a les restes arqueològiques conegudes per
la Tarraconensis oriental, ens adonem que la major part de seus episco-
pals estudiades podrien ser bastant més antigues que el que ens diu la
primera dada documental coneguda, ja que gairebé totes les restes dels
grups s’ubiquen intramurs i molt a prop de les muralles, com es  mostra
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Data de constitució Ubicació del grup episcopal respecte
de la seu episcopal a les muralles

Abans del 313 a) Extramurs, al suburbium, en àrees funeràries.
b) Intramurs, sense cap forma arquitectònica espe-

cífica.
Les seus episcopals existents en aquests moments es
traslladaran (a) o es faran visibles a l’interior de les
ciutats (b) a partir de 311-313.

Entre el 313 i el 380 Intramurs però en una zona molt marginal,
molt propera a les muralles.
En la immensa majoria dels casos, aquesta és la
ubicació que conservaran les catedrals medie-
vals que han arribat fins els nostres dies.

Després del 380 Intramurs, al centre de la ciutat, a la zona
administrativa.
a) Cas de les seus de nova creació 
b) Cas d’unes poques seus que es traslladen

respecte a una ubicació anterior: des del sub-
urbium o des de les proximitats de les mura-
lles de la ciutat.
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en el  següent quadre (les seus s’han ordenat per antiguitat coneguda a
partir de les fonts escrites):

A partir de la informació d’aquesta taula, resulta interessant constatar
que l’antiguitat mínima establerta per a les fonts escrites és inferior a l’an-
tiguitat que pot estar assenyalant la posició topogràfica de les restes
arqueològiques conegudes. Es fa també palès que en aquelles seus anti-
gues de les quals no disposem de documentació arqueològica relativa al
grup episcopal, la catedral o església major d’època posterior —que
molt probablement serà la continuació de l’anterior como se ha reiterat
al llarg d’aquest treball— s’ubica, significativament, dins del perímetre
de muralles de la ciutat romana. Per això, les propostes d’ubicació extra-
murs de grups episcopals tardoantics, como en el seu dia es va fer per
Girona o Empúries, han de ser tingudes en compte només si s’accepta el
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Ubicació de les restes Proposta
Primera referència arqueològiques del grup resultant de
coneguda de la episcopal antic o de la data de
seu episcopal catedral actual creació de

Ciutat (fonts escrites) (respecte a les muralles) la seu episcopal

Tarraco Abans del 259 Primer extramurs (?) Abans del 259
i posteriorment intramurs,
prop de les muralles (?);
tardanament a la zona
administrativa (praetorium)

Barcino Abans del 344 Intramurs, a prop Abans del 
de les muralles 311-344

Gerunda Abans del 404-405 Primer extramurs (?) Abans del 311 (?)
i posteriorment intramurs,
prop de les muralles

Ilerda Abans del 419 Ubicació desconeguda Abans del 419
Egara Cap el 450 Grup episcopal aïllat Cap el 450
Ausa Abans del 515 Intramurs, prop de les muralles 311-380
Dertosa Abans del 516 Intramurs, prop de les muralles 311-380
Emporion Abans del 516 Intramurs (?) 311-380 (?)
Vrgellum Abans del 531 Intramurs, prop de les muralles (?) 311-380 (?)
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posterior desplaçament d’aquestes seus cap a l’interior dels nuclis urbans,
a partir dels anys 311-313; en cap de les dues ciutats ha estat el cas.

Les qüestions que graviten entorn la pregunta per què trobem la
catedral al costat de les muralles ens ha proporcionat una proposta de
model cronològic, l’establiment i desenvolupament del qual constitueix
un reflex molt gràfic del procés de cristianització produït a les ciutats tar-
doromanes: l’edilícia cristiana, nascuda principalment a les tombes dels
màrtirs i també en ambients domèstics privats, amb la Pau de l’Església
entra a la ciutat per assentar els seus grups episcopals, però en aquest
moment primerenc només té capacitat econòmica i social per ocupar
espais marginals —al costat de les muralles, que sempre serà millor
que un cementiri suburbà o una casa clandestina— perquè ara el cris-
tianisme és tolerat, per imposició imperial, però el paganisme segueix
essent la religió de la majoria. Posteriorment, la infraestructura episco-
pal pot acabar ocupant el fòrum, l’espai de representació del poder a la
ciutat, i fins i tot l’antic temple pagà, però això no significa l’abando-
nament o renúncia als espais marginals ocupats inicialment: l’Església ha
acabat conquerint tot l’espai, tant urbà com extraurbà. Per la seva part,
les seus episcopals de creació més tardana —a partir de Teodosi, c. 380
i posteriors— es poden instal·lar directament al fòrum, sense haver de
passar per l’estadi inicial de quedar ressagades al costat de les muralles;
ara poden erigir-se en espais més cèntrics, como per exemple els solars
abans ocupats pels —ara ja sí–– definitivament prohibits i clausurats
temples pagans.

Un model encara no prou clar, diferent al que s’acaba d’exposar, seria
el de les seus d’Empúries, Terrassa i La Seu d’Urgell. En el primer cas,
parlaríem d’abandonament de la ciutat clàssica i de «refundació» d’una
nucli més petit i defensable a l’antiga Paleàpolis, que inclouria, òbvia-
ment, el grup episcopal. En el segon cas encara no existeixen prou
dades per explicar un grup episcopal que sembla estar aïllat de qualsevol
nucli urbà. A Vrgellum, tampoc ha quedat clara l’entitat del nucli clàs-
sic, si és que va existir, i per tant es fa difícil establir la relació entre el grup
episcopal i el seu medi urbà. 

Pel que fa a la resta d’edificacions cristianes diferents dels conjunts
episcopals però en estreta relació amb aquests, es poden fer també uns
breus apunts sobre la seva evolució cronològica que queden molt ben
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il·lustrats en el cas de Barcino i que, amb els matisos corresponents es
podrien extrapolar a la major part de les seus estudiades: 

— Abans de Constantí, (entre mitjan segle III-inici del IV) extramurs de
les ciutats hi hauria espais martirials, probablement un per ciutat,
arquitectònicament indeterminats, relacionats amb el culte als màrtirs
locals. En el cas de Barcelona seria Sant Cucufat (ref. 09); a Tarragona,
la Necròpolis de la Fàbrica de Tabac (ref. 43), on es documenta el culte
a Fructuós, Auguri i Eulogi; a Girona Sant Feliu (ref. 28); a Lleida,
potser la necròpolis de la Estació del Ferrocarril (ref. 38).

— Entre Constantí i Teodosi (s IV): es produeix la implantació o visua-
lització dels grups episcopals a l’interior de les ciutats, tot coincidint
amb la primera documentació escrita coneguda sobre aquests bis-
bats: és el cas de Barcelona (a. 344), i una mica més tardanament
Girona (a. 404/405). També es poden pressuposar reparacions i
sobretot ampliacions o magnificacions dels espais cristians exis-
tents extramurs de les ciutats, com per exemple a la basílica marti-
rial de Sant Cucufat de Barcelona (ref. 09). Es detecta la implanta-
ció de nous espais també suburbials com pot ser la cella memoriae de
la Plaça Antoni Maura en el cas de Barcelona (ref. 08) que, com hem
vist podria ser l’església on fou enterrat el fill d’Ataülf i Gal·la
Placídia), i l’aula de Santa Caterina (ref. 10).

— A partir i després de Teodosi: (entre finals del segle IV, però sobre-
tot a partir del V i fins al VII) trobem, bàsicament, dues tipologies
edilícies: per una banda, les esglésies intramurs però ara ja «cèntri-
ques», que en el cas de Barcelona serien Sant Miquel (ref. 06) i Sant
Just i Pastor (ref. 07), i potser Sant Sadurní a Vic (ref. 02). Per altra
banda, cal considerar les esglésies que reaprofiten espais públics i
simbòlics de la ciutat romana pagana, que en el cas de Barcelona es
concretaria en les termes —per tant amb l’església de Sant Miquel
(ref. 06)— i en el possible amfiteatre (ref. 11) —amb l’església de
Santa Eulàlia, després anomenada Santa Maria de les Arenes i que
avui coneixem com Santa Maria del Mar—. A l’amfiteatre de
Tarragona s’hi construeix també una basílica (ref. 41). 

Però en canvi, a Barcelona, no es documenta cap transformació en
església pel que fa al temple d’August, segons es desprèn dels coneixe-

130

HB-Seus episcopals_Homenatge Barberà  17/11/11  10:50  Página 130



ments i les dades que tenim fins a dia d’avui, fenomen que sí es produ-
eix a Tarragona (ref. 39) i probablement també a Girona (ref. 27), on els
grups episcopals s’assenten sobre els respectius temples augustals i així han
arribat fins als nostres dies. Potser també a aquest moment post-teodo-
sià correspon la cristianització de la vil·la romana de Sant Pau del Camp
de Barcelona (ref. 13) que es materialitzaria amb la construcció d’una
capella (tot i que no es pot descartar que aquesta cristianització corres-
pongui en realitat a la fase anterior). I es documenta també a Barcelona
la parròquia de Vigilanci, que no hem pogut ubicar en cap lloc concret,
mentre que en el cas de Girona apareix el testimoni del monestir de Joan
de Bíclar (ref. 34), i a Tarragona el monestir de Frontó (ref. 50) i
 l’evergetisme del metropolità Joan (ref. 48 i 49).

També és a partir d’ara que es magnifiquen edificis o conjunts
creats anteriorment, com és el cas de determinats grups episcopals força
antics com el de Barcelona. En aquest sentit, recordem que durant el
segle VI se celebren en aquesta seu dos concilis (un abans de l’any 546 i
un el 599). I efectivament, en el conjunt episcopal l’arqueologia hi
detecta un procés d’ampliació i monumentalització que s’ha datat a
finals del segle VI i que s’ha posat en relació directa amb el II Concili de
Barcelona.

I finalment, a partir d’aquest moment es produeix un fenomen que
literalment «trenca» la ciutat antiga, això és, l’entrada de les necròpolis a
dins de les ciutats. A Barcelona, el fet es concreta amb la necròpolis loca-
litzada al costat de l’església cruciforme del grup episcopal, amb les
conseqüències que aquesta alteració comporta en el concepte de ciutat
clàssica, com ja hem apuntat anteriorment, i que s’han perllongat a les
nostres ciutats fins els segles XIX i XX. A la Caserna d’Alemanys de
Girona (ref. 29), a la catedral de Tarragona (ref. 39), i potser a Vic
(ref. 03) i a La Seu d’Urgell (ref. 51) també s’hi detecten casos.

No podem finalitzar sense insistir en la idea que la ciutat cristiana
es gesta a partir de Teodosi, i així es documenta a les seus episcopals tar-
doantigues que es van implantar al territori de l’actual Catalunya. Si bé
és cert que abans, entre Constantí i Teodosi, hi ha el grup episcopal i,
molt probablement, algun edifici martirial o funerari extramurs, la pri-
mera gran monumentalització dels antics grups episcopals (i el veritable
punt d’acceleració per a la ciutat cristiana) és un procés que no es
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comença a produir fins a finals del segle IV. Dos-cents anys després, entre
final del segle VI i inici del VII, aquest procés ja hauria arribat al seu punt
àlgid. En definitiva, és un procés que s’allarga aproximadament 400 anys,
prou espaiat en el temps com per propiciar l’aparició de molta edilícia
cristiana a les noves seus episcopals, però en canvi, fins al moment,
només hem estat capaços de documentar poc més de mig centenar de
referències en un territori relativament ampli com és l’actual Catalunya.
Sigui com sigui, aquests pocs testimonis arqueològics, inserits en el seu
context històric i topogràfic, constitueixen una mostra força represen-
tativa per albirar que el moment clau, el moment on es comença a
veure de manera clara la transformació arquitectònica de la ciutat cris-
tiana a l’àrea estudiada és, necessariament, el segle V, conclusió que no
s’aparta en absolut de les recerques dutes a terme a la resta de l’Imperi
Romà Occidental cristianitzat.
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