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Excm. Senyor,
Il.ltres. Srs. AcadAmics,
Senyores i Senyors:
Mai no m'han plagut els tbpics ni les falses modesties, perb, en
aquests moments, faltaria a la veritat si no confessés la gran sorpresa
que vaig tenir quan vaig rebre la vostra comunicació que em notificava
que havia estat elegit membre d'aquesta Academia. Mai no havia sospitat, ni quan m'havia assaltat alguna temptació de vanitat, que una institució tan docta es pogués fixar en la meva persona. Per aixb, els meus
primers mots no poden ésser altres que els d'un agraiment sincer.
Sempre havia estimat i admirat aquesta Reial Academia, perque hi
havien estat vinculades algunes de les persones que de jove tenia com a
mestres o espills; perno faltar a la modestia d'alguns amics presents, em
referiré només a tres mestres i amics ja traspassats: el Dr. Eduard Junyent, el Sr. Ramon d'Abadal i el Sr. Miquel Coll i Alentom.
Sota la guia i el mestratge del Dr. Eduard Junyent, molt jove encara,
vaig encaminar i afermar la meva innata vocació i afició a la historia en
els arxius diocesans de Vic i va ésser per l'octubre del 1963, quan el1 va
fer el seu discurs d'entrada a I'Academia, que vaig visitar i coneixer físicament, per primera vegada, aquesta institució.
Recordo el proemi del seu discurs, en que, coniencant pel canonge
Jaume Ripoll i Vilamajor, nomenat membre corresponent l'any 1817 i
numerari el 1835, va anar desgranant tota una llista d'osonencs, la majoria dels quals membres corresponents -pel fet de no tenir residencia a
la ciutat de Barcelona- aue havien estat vinculats a 1'Academia. La
gran majoria dels noms que evocava el conferenciant, entre els quals es
comptaven els de Jaume Balmes, Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Josep
G U ~ I ORairioii
~ , Corbella, Josep Rius i Serra i ~ n t o n Grieta,
i
eren eclesihstics, perb a aquests feien costat altres noms ben coneguts, com els de

Manuel Galadies, Joaquim Salarich, Martí Geuís i Aguilar o Ramou
d' Abadal.
Cada nom que pronunciava el conferenciant representava per a mi un
personatge conegut i admirat, dels quals hom guarda records i bibliografia en aquelles entranyahles estances de I'últim pis del palau episcopal
de Vic i del sobreclaustre. Llavors, em revelaven llur importancia i, actualment, la meva respousabilitat o gosadia en el fet d'acceptar la vostra
designació.
Va respondre el discurs del Dr. Junyent el mestre i durant molt temps
president de I'Academia, Sr. Ramon d'Abadal, vigath de uaixement i
osonenc de cor i de residencia, que fou sempre un mestre admirat i un
amic condescendent. Vaig tenir el goig de col.laborar-hi en diferents
ocasions entre l'estiu del 1950 i del 1960, quan el1 residia temporalmeut
a Viladrau i jo anava a ajudar-lo en les tasques de la identificació de
topbnims per a l'obra que redactava, "Els primers comtes catalans", o
bé fent fitxes de noms i de topbnims per a la "Catalunya Carolíngia".
Més tard, les relacions arnb el mestre continuaren en les tertúlies histbriques estivals al mas Pradell de Gurb o de Granollers de la Plana.
També en terres osonenques, vaig tenir la satisfacció d'establir una
llarga i sblida arnistat amb el Sr. Miquel Coll i Alentorn, la vacant del
qual he estat cridat a cobrir i de qui és un deure i un plaer fer des d'aquí
una petita semblanca i evocació.
Miquel Coll i Alentom coneixia molt bé la Plana de Vic des dels anys
1922 i 1923, jaque va fer llargues estades a la meva població natal de
Taradell, on residí dos estius, els darrers de la vida de la seva mare, que
escollí aquest lloc a causa de la seva delicada salut. A partir del 1934, va
comencar a compartir els seus estius entre Sant Po1 de Mar i Tona. En
aquesta darrera població el va sorprendre la guerra civil i hi va establir
estretes amistats que va mantenir fins a la seva mort.
La primera imatge que hom tenia del Sr. Coll era la d'un home amable i senzill, la d'un veritable senyor, que sabia mostrar-se condescendent amb tothom. Era equhime i de rialla ficil. Aquestes qualitats personal~es valoraven molt més quan se sabia que era un treballador
infatigable, un home de ciencia, un polític íntegre i un patriota decidit,
impulsor dels estudis d'histbria i de literatura catalanes, sobretot en els
temps difícils de la dictadura, quan era miscat de mantenir aquests
ideals. Per sobre de tot aixb, era un home profundament cristih, com ho
va demostrar sempre amb la seva vida i el seu exemple i amb el fet que
alguns dels seus fills es dediquessin plenament al servei de 1'Església.
Durant els Ilargs anys que vaig exercir el meu ministeri sacerdotal a

Tona, era impensable o imperdonable no convidar el Sr. Coll a llegir una
o totes dues epístoles a la missa de nou, que era la seva preferida.
A Tona i a la Biblioteca del Palau Episcopal, teníem llargues converses i apreníem de la seva erudició quan exposava temes dels seus estudis
o dubtes sobre qüestions que pretenia escatir. Encara a Osona, va presidir durant anys el Patronat del Castell de Tona, que va dur a terme la restauració de les antigues esglésies de Sant Andreu del Castell i de Santa
Mana del Barri o de Lurdes i la celebració els anys 1989-1990 de les
festes dels mil cent anys de la consagració del primer temple i d'entrada
a la historia de Tona. El Sr. Coll i Alentorn, tot i la ceguesa dels darrers
anys de la seva vida, va assistir a les principals festes d'aquella commemoració, va fer algun parlament i va prologar el meu llibre Tonu, Mil
cent anys d'historia (1990), després d'haver-se'l fet llegir i haver fet
observacions del voluminós manuscrit.
Pero, per sobre d'aquests petits records, que hem evocat per justificar
els títols que ens fan especialment estimat el senyor Coll, hi ha la realitat d'una vida i d'una trajectoria molt destacades a escala nacional que
n'han fet un home que ha deixat una forta empremta en els camps cultnral, social i polític del país.
Miquel Coll i Alentorn va néixer a Barcelona el 12 de maig de 1904.
Era fill d'un metge i estava emparentat amb famíiies d'industrials i de
ciutadans barcelonins. Encara que el1 es complai'a a dir que les seves
arrels familiars més immediates procedien de la Morera del Montsant
del Priorat i les més remotes, d'Alentorn, a la Noguera, era un barceloní
integral, poc amant de viatjar, si no era per l'interior de Catalunya, i vinculat a tots els fets i esdeveniments de la seva ciutat. La seva vida es va
moure pel centre barceloní del carrer de la Fontanella, on va néixer, el
carrer de Roger de Llúna i, finalment, el passeig de Gracia.
A causa del parentiu familiar (una monja era tia seva), va passar el
parvulari a les Dames Negres, va fer els estudis de batxillerat als Escolapis i només va deixa la ciutat per estudiar quatre anys de Peritatge Tbxti1 i dos d'Enginyer a I'Escola Textil de Terrassa.
Aquest home singular, que el 1926 va aconseguir el títol d'Enginyer
d'lndústries Textils i que va exercir la seva professió d'enginyer més de
quaranta anys, fins a la seva jnbilació el 1969, es va comencar a interessar molt abans d'acabar la seva carrera tecnica pels temes de la historia i
la literatura catalanes. L'any 1925 trobem el primer indici de la seva vocació d'historiador, o més ben dit d'historiograf, amb la publicació a la
"Revista de Catalunya" d'un article intitula "La poesia *pico-popular i
les croniques catalanes".

A partir del 1925, va encaminar definitivament les seves aficions cultural~amb I'assistencia a les classes de Jordi Rubió i de Ferran Soldevila als Estudis Universitaris Catalans, on va aprofundir les assignatures
d'histbria de la literatura i d'histbna de Catalunya, que són les que marcaran l'orientació dels primers treballs sobre temes epics o crbniques i
cangons de gesta, que publicara entre els anys 1925 i 1928.
Simultaniament, es va comencar a vincular a moviments patribtics i
polítics. Així, pel 1931, figura entre el grup inicial de Palestra, l'entitat
catalanista creada per iniciativa de J. M. Batista i Roca, i poc després és
un dels dingents de la joventut d'Accii5 Catalana Republicana, fins que,
el 1932, ingressa a la Unió Democratica de Catalunya, que seria sempre
més el seu partit i que s'adaptava a la seva ideología. Al cap de poc
n'esdevingué membre del consell de govern i secretari general. Aquesta
fidelitat del Sr. Coll als seus principis seria causa de cinc detencions i
quatre empresonaments als calabossos de la Via Laietana i a la presó
Model en els anys difícils de la dictadura. Tot plegat justifica plenament
el fet que, en recuperar els nostres signes d'identitat i la nostra vida política, veiés premiada la seva fidelitat al país i als seus ideals amb diferents c b e c s i distincions, entre els quals el de Conseller Adjunt a la
Presidencia i el de President del Parlament de Cataiunya.
Aquí, perb, voldríem destacar Cuna manera especial el seu paper
com a científic i historibgraf, que va comencar a tenir una clara transceiidencia a partir del 1942, en que, amb R. Aramon i Serra, va reorganitzar els Estudis Universitaris Cataians i hi va comentar a fer classes
d'histbna. De tots és coneguda la seriositat i la minuciositat del seu ensenyament a la catedra, en moltes conferencies i en parlaments en actes
o efemerides culturals. Des del 1969, un cop jubilat com a enginyer, va
poder exercir l'ensenyament a la Universitat de Barcelona, quan aquesta
va emprendre un decidit viratge cap a una normalització en els darrers
anys del franquisme. Coll i Alentorn fou nomenat professor de croniques i d'histbria dels Paisos Catalans dins el nou departament de Filologia Catalana.
Els seus treballs comencen a ésser apreciats i aviat criden l'atenció.
El primer a tenir un gran ressb fou I'intitulat La llegenda d80tgerCataló i els Nou Barons, publicat al volum 1 dn'Estudis Rominics" (1947481, on desrnitifica una vella llegenda lligada als orígens de la nostra
histbria i que va ser seguit, el 1948, per l'obra més polemica. El problema de l'autenticitat del Llibre de Feyts d'Armes de Catalunya,
publicat a Els Nostres Classics de I'Editonal Barcino. Fins aleshores,
el Llibre de Feyts d'Annes de Catalunya havia estat considerat una

crbnica medieval redactada entre el 1440 i el 1444 per Bernat Boades,
rector de Blanes; en canvi, el Sr. Coll la va presentar com una bibil fa]sificació del frare mínim de Blanes, Joan Gaspar Roig i Gelpí (162091), conegut per altres obres histonques i religioses, algunes de les
quals, com la historia de Manresa, plenes ja de falsificacions i falses
atribucions. Va arribar a precisar que Roig i Gelpí hauria escrit aquesta
falsificació entre els anys 1673 i 1675, tesi que alguns autors van contradir inicialment, pero que a l'últim s'ha imposat per la seva evidencia i
pels seus contundents raonaments.
Molt poc després, h4iquel Coll es va acreditar com a mestre indiscutible en historiografia medieval catalana amb la publicació de la Crhnica
de Bernat Desclot, coneguda també com el Llibre del rei En Pere, en
cinc volums, dins la col.lecció "Els Nostres Clissics" de 1'Editorial Barcino, publicats entre el 1949 i el 1951.
A partir d'aquest moment, les obres o estudis crítics es van succeint:
La historiografia de Catalunya en el període primitiu (1951-52), La llegenda de Guillem Ramon de Montcada (1957), La cronica de Sant Pere
de les Pueldes (1967). Guillem I i Guillem II d'ddena (19711, La historiografia catalana medieval (1978), etc. Un personatge molt estudiat i
estimat pel Sr. Coll fou Guifré el Pelós, sobre el qual comenca a publicar treballs el 1973. Fou un dels animadors de les festes jubilars que es
feren amb motiu de la construcció d'una nova tomba i el trasllat i l'estudi de les seves restes, els anys 1981 i 1982; finalment, I'any 1990,
va publicar, aprofitant estudis antenors de Ramon d'Abadal, el llibre
Guifré el Pelds, del qual va fer la part histonogrifica i un estudi de les
Ilegendes.
No podnem cloure aquesta evocació de la persona i de l'obra de Coll
i Alentorn sense fer esment del treball Els successors de Vitiza en la
zona Nort-Est del domini visightic, que va llegir com a discurs el 24
d'octubre de 1971 en ésser rebut com a membre d'aquesta Reial Academia de Bones Lletres i on, basant-se en crhniques i notícies de la baixa
edat mitjana (segles xur-xiv), fa precisions noves i basteix una suggestiva hipotesi sobre els esdeveniments ocorreguts entre els anys 7 1 1 i 720
al nord-est peninsular. El paper i la filiació d'Akhila 11, que el1 suposa
fill de Vítiza, que hauria governat la Narbonesa i la major part de la Tarraconense i de la Cartaginesa marítima del 710 al 71 3 i la seva successió
per Ardó, que hauria encapcalat la resistencia de Catalunya i de la Narbonesa contra la invasió sarrai-na, s6n temes en bona part originals o si
més no presentats amb un enfocament del tot personal i nou. Tot i que el
tema no ha merescut I'acceptació total dels histonadors moderns, com

Miquel Barceló, El rei Akhila i elsfills de Vítitza: encara una altre recerca, editat a "Miscel~laneaBarcinonensia XLIX", Barcelona, 1978,
pigs. 59-71, no per aixo deixa d'ésser un treball profund, suggestiu i
valid.
Col1 i Alentorn ens deixava el 15 de desembre de 1990, pero el record de la seva esvelta i elegant presencia, la seva afabilitat i, sobretot,
la seva dedicació a la historiografia i al país són un testirnoni que restara
sempre viu entre els qui el van conkixer i tractar i el seu pas per aquesta
Academia sera sempre per a ella un títol d'honor.

LA INTRODUCCIÓ 1 LA DIFUSIÓ
DEL CRISTIANISME A CATALUNYA
A L'EPOCA ROMANA

Introducció
Com a tema de discurs o exposició preceptuat pels estatuts o l'antiga
tradició d'aquesta Academia, he escollit el de la introducció i el desenvolupament del cristianisme a Catalunya, des dels seus orígens, que no
es poden documentar clarament fins ben avancat el segle 11, fins a la caiguda de l'imperi Romi (476) i els temps un xic anhrquics que seguiren
fius a la consolidació del domini visigot. El propbsit pot semblar ampli
o ambiciós, perb, en realitat, el material amb que es compta per seguir la
trajectbria de l'entrada i afermament del missatge cristii és eschs i encara molt poc explícit i no respon a les diferents qüestions que desitjaríem
coueixer.
La raó d'aquesta tria radica en el fet que el tema sempre m'ha atret i
m'és familiar, perque vaig ensenyar historia eclesiistica molts anys al
seminari de Vic i, després, vaig continuar aquesta tasca docent a la
Facultat de Teologia de Barcelona. Més tard, quan les obligacions o incompatibilitats laborals no m'hau permes una docencia normal, he continuat dedicat a temes d'estudi i ensenyament d'aquesta materia a 1'Institut de Teologia de Barcelona, en escoles teolbgiques i en seminaris i
conferencies.
Aquesta llarga relació m'ha persuadit de la manca de treballs de síntesi sobre aquest tema o de les vaguetats i els tbpics que, sense gaire fonament, es van repetint. Sóc conscient que en el curt espai d'aquesta
dissertació poca cosa podré aportar de nou, tant per la meva imperícia
coin per la manca o per I'aridesa de les fonts, perb, en tot cas, voldria
projectar sobre tot plegat una altra visió peisonal i críl:ica.
D'entrada, cal remarcar I'anacronisme que representa parlar de Catalunya com a entitat en referir-nos a aquells temps remots. El nom i la
noció de Catalunya, en el sentit actual, són temes encunyats a I'epoca
medieval; el més correcte seria parlar de la Hispania Citerior o de la

Tarraconense, pero, tot i així, el nom expressaria encara una realitat
molt superior a la Catalunya actual. De fet, el que ara es coneix com a
Catalunya era només un dels set conventus juridici en que es dividia la
Hispania C i t e r i o r o la Tarraconense i aquest encara considerat segons
els límits religiosos que tenien les dibcesis catalanes a l'inici del segle
passat, que eren les que s'ajustaven rnés al vell conventus juridicus
Tarraconensis.'

Justifica el límit més modem que es dóna a aquesta exposició el fet
que, al final del segle v, s'havien creat totes les dibcesis bistbriques del
país, que trobem ben precisades en la serie conciliar de l'kpoca visigotica que s'inicia el 516.
No cal, n'estem convencuts, insistir en el fet de la imporiancia que
per a la nostra historia representa la introducció del cristianisme. En
I'aspecte extern o material, va perpetuar moltes estructures i molts records de l'epoca romana i, en el pla espiritual, encara avui dia vivim de
la fe i de molts condicionaments que resulten de la seva adopció. Per tot
aixb, ha merescut ésser considerat un moment cabdal de la nostra historia i cap historiador del país no pot deixar d'evocar-lo en voler presentar
el nostre passat.'

'La Hispania Citerior, formada a partir de la conquesta romana o voltants del
123 aC. erala província més extensa de tot I'imperi roma; des del temps d'August,
la seva capital fou Tarragona i aix6 va fer que, ja al segle ir[, se la conegnés amb el
nom de Tarraconensis. Cada província romana tenia al seu capdavant, després
d' August, un legatus Augustipro praeture del qual depenien altres funcionaris o els
legati Augusti juridici, els quals es trobaven al capdavant de les dibcesis civils en
que es dividí la província. La Hispania Citerior, segons el testimoni de Plini, es
dividí en set districtes judicials o conventus juridici, que seran cabdals per a entendre la primitiva estructuració eclesiastica del país. Aquests eren el Curthaginensem, la primitiva capital de la província, el Tarraconensem, el,Cuesaruugustanum,
el Cluniensem, I'Ausrurum el Lucensem i el Brucarum. Cfr. Angel MONTENEGRO.
Hispuniu Rumana a Historia de E~pañaAntigua. 11. Madrid 1978, pigs. 264-265 i
Antonio GARC~A
Y BELLIDO
La España del siglo primero de nueslra era (según
P. Mela y C. Plinio), Madrid 1977, pig. 129.
2Ramon ABADAL AL et alii, Momenls crucials de la historia de Catalunya a
«Biografies Catalanes, Assaig núm. 1. Ed. V. Vives, Barcelona 1962, pigs. 20-24.
Entre els resums o síntesis millors d'aquest període, podem fer esment de Miquel
4Prehistbria i antiguitats a Historia dels Catalans T, Ed. Rriel, BarceTARRADELL,
lona 1968, phgs. 439-466; Pere DE PALOL,
«El cristianisme a Catalunya,, a Histbria
de Cutalunya 1, Salvat Editors, S.A. Barcelona 1978, pigs. 254-256 o Josep M.
SALRACH
xpaganisme i cristianisme» a Historia de Catalunya dirigida per Pierre
Vilar, vol. 11, Edicions 62, Barcelona 1987, phgs. 47-52.

venir a Hispania, diu molt poc més avall (v. 28): "així doncs, quan hauré
acabat aquest afer i hauré consignat a les seves mans aquesta col.lecta,
aniré a Hispinia passant per vosaltres".
No cal oblidar, tanmateix, que l'afer que Pau preveia curt i ripid es
va perllongar set o vuit anys, temps mes que suficient perquk es veiés
obligat a canviar de plans. D'acord ainb la relació dels Fets dels Aphs101s (21, v. 27 a 28, v. 31), quan arriba a Jerusalem fou empresonat a
causa d'un avalot promogut contra el1 per alguns jueus procedents
d'Asia. Fou portat davant del sanedrí, estigué dos anys captiu sota el
governador Felix i després, sota Festus, apel.li al Cesar per alliberar-se
dels jueus. Conduit a Roma després d'un viatge molt accidentat i un
naufragi, estigué tres mesos detingut a Malta i després arriba a Roma,
on visqué dos anys en llibertat vigilada.
Si recordem que la carta als romans fou escrita al pas de l'any 57 al
58 i si hi sumem tots aquests contratemps, es veuri que almenys fins
a l'any 62 o 63 li fou impossible venir a Hispinia. Vers els anys 63-64,
els seus bibgrafs el situen a Creta, amb Titus, i finalment es creu que el
seu segon empresonament i la seva mort, sota Neró, tingué lloc pels
anys 66 o 67.
De tot aixo esdedueix que entre el seu propbsit inicial, formulat cap
a l'any 57 i I'kpoca en que podia venir, entre el 64 i 66, les coses havien
canviat molt; des del 64 es vivia sota la prohibició decretada per Neró,
cosa que no afavoriria gaire un viatge missioner a Hispania.
És cert que són molts els autors que es fan ressb d'aquest viatge, com
ara Climent de Roma, el testimoni del qual és, pero, de cap al 96, o sigui
d'uns trenta anys després dels fets, i el famós Frugment d e Murutori,
escrit poc abans de l'any 200, pero cap d'aquests ni molt menys els
testimonis posteriors no es pot separar del text o la lectura de la Carta
de Pau als romans, que els cristians llegien habitualment a les seves
assemblees.
Aquest tema havia apassionat també durant un quant temps antics
autors francesos que feien viatjar sant Pau per terra, o sigui a través de
la Gal,lia, cap a terres hispaniques i el feien deturar-se a Narbona, on
hauna fundat la seva primera comunitat i hi hauria deixat com a primer
bisbe el seu deixeble Sergi Pau o sant Pan de Narbona. Avui, pero,
aquest viatge és considerat també pels autors francesos com una possibilitat forca r e r n ~ t a . ~
Elie GKIFFELa Gaule chréticnne u l'époque romaine. 1, Des origines chréfiennes a lafin du iv siecle, París, Tolosa 1947, pags. 3-5.
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Aquest tema, a desgrat d'alguns autors que interessadament el remouen per celebrar suposades efemkrides, ha entrat fa temps en el camp
de la polkmica insoluble o ha assolit la categoria de qüestió bizantina;
per aixo, creiem, amb J. Amengual, que ha tractat el tema amb una gran
erudició: "si hi hagué viatge a la Hisphnia, les Balears incloses, a hores
d'ara no ens ha mibat cap notícia a~toctona".~
Per entrar, bé que a esquitllentes, en el segon tema enunciat, la predicació de l'apostol sant Jaume a les Espanyes, cal recordar només d'entrada el text de sant Pau abans transcrit (Rom. 15, 20), on diu que es fa
un honor de no evangelitzar sinó on el Crist no ha estat anomenat, per
tal de 110 edificar sobre el fonament d'altri. Aixb ho escrivia Pau tot just
quinze anys després de la mort de Jaume a Jerusalem, sota Herodes,
l'any 42 (Ac. 12, 2), quan tenia la intenció de venir a Hispinia.
Jaume fou el primer mirtir de tots els apbstols i diu una tradició antiga que fins a la seva mort els apostols no es dispersaren i que visqueren
junts a Jerusalem i que actuaren amb una certa col.legialitat.
Aixo i el fet comprovat que cap autor hispinic de I'kpoca anterior a
la invasió irab, si deixem de banda alguns textos interpolats i provadament tardans, no conegué ni tracth el tema, i en especial els resultats
dels estudis sobre la litúrgia i el culte dels sants que proven que la seva
festa no es va introduir a l'occident cristii fins al segle vrrr, deixen molt
clar que, en bona crítica histbrica, es pot o cal refusar, sense cap escnípol, el tema de la predicació de l'apostol sant Jaume a H i ~ p h i a . ~
Una altra qüestió molt diferent és la de l'existincia de relíquies seves
a Galícia i la suposada troballa del seu sepulcre, temes documentats a
partir del regne del rei Ramir (842-850).
Aquesta dissociació entre la seva improbable o impossible predicació
i l'existkncia de relíquies seves a Santiago de Compostel.la la tenien ja
clara els bisbes dels comtats catalans de fa més de mil anys.
Així ho diu ben clar un document de I'Arxiu Capitular de Vic, de
I'any 970, publicat i estudiat diferents vegades, perb que aquí creiem
oporiú recordar de nou.'
Josep AMENGUALI BATLEE13 origens del cristianisme a les Balears, 1. Ed.
Moll, Mallorca 1951, pigs. 37-51.
6Carmen GARC~A
RODK~CUEZ
El culto y los .santos cn la Espnña romana y visigoda, C.S.I.C.,Madrid 1966, phgs. 160-162.
7Eduard JLNYEKT
i SUBIRA
El Diplomarari de la catedral de Vic. Segles rx-x,
Vi,, 1980, doc. 404, pigs. 335-337. Aquí es dóna la darrera i més crítica edició del
text.

Va motivar-lo el fet que, pels volts de I'any 970, el comte Borre11 11
de Barcelona i el bisbe de Vic, Ató, van anar a la Cúria romana per tal
d'obtenir del papa la restauració de la metropoli de Tarragona, desorganitzada i sense titular propi des de la invasió arab i amb les diocesis dels
comtats ja restaiirats sotmeses a la metropoli de Narbona. Aquest fet va
moure l'abat Cesari, del petit monestir de Santa Cecília de Montserrat,
que feia quatre anys que s'havia fet ordenar arquebisbe de Tarragona a
Santiago de Compostel.la, a escriure una carta al papa Joan XIII on li
exposava la seva ordenació i el fet que els bisbes de Barcelona, Girona,
Osona i Urgell i l'arquebisbe de Narbona es neguessin a reconkixer-lo
com a metropolita.
L'abat Cesan va explicar al papa que l'any 966 havia aconseguit que
un concili de bisbes de Galícia i de Lleó, reunits a Compostel.la, el reconegués i consagrés arquebisbe de Tarragona. Cesari va exposar al papa
els fets amb tot detall en una carta que comenca així: "O senyor meu,
pare de la santíssiina seu apostblica, escolteu-me pare, com jo vaig anar
a la casa de sant Jaume de la seu apostolica, que es troba enterrat en la
seva apostblica Galícia ..." i continua explicant com anaren els fets i els
noms dels bisbes que el van consagrar metropolita. Retornat a la província Tarraconense, els bisbes Pere, de la seu de Barcelona, Arnulf, de la
de Girona, Ató, de la d'Osona, i Guisad, de la d'Urgell, i Eimeric, arquebisbe de Narbona, no el volgueren reconeixer com a arquebisbe i ho
fonamentaven en el fet "que no hi hagué apostolat de sant Jaume, puix
que aquel1 apbstol vingué aquí un cop ja mort". Cesari, en canvi, invocant de manera generica les autoritats d'un Concili de Nicea i d'un Concili de Toledo, exposa a la seva carta el lloc on havia predicat cadascun
dels apostols i diu que "Jaume, que era Sil1 de Zebedeu i germi de
l'apostol i evangelista Joan, va predicar a Hispania i als llocs occident a l ~i després va morir per I'espasa sota Herodes".
Algun autor modern ha posat en dubte algunes de les afirmacions que
exposa Cesari a la seva cartax És probable que inventés alguna cosa,
ates el carhcter polemic o reivindicatiu de I'afer que es discutia. Del que
no tenim cap dubte és de l'autenticitat del document, guardat en una co8 J . M. MARTÍ.«Las pretensiones metropolitanas de Cesareo, abad de Santa Cecilia de Montserratn a Anthologica Annua, 21 (Roma 1974), pags. 157-182. Sobre
aquest tema, 6s clissic el treball de Ramon ABADAL AL <El pseudo-arquebisbe de
Tarragona Cesari i les preteses butlles de Santa Cecília», a L a Paraula Crisiiuna
VI-34, Barcelona 1927, pigs. 316-348 reproduit a Dcls visigors als catalans, 2,
Barcelona 1974, pigs. 22-55.

pia coetinia que pot examinar qualsevol expert. Es pot dir, com a resum,
que els nostres bisbes del segle dese tenien sobre aquest punt idees molt
més clares que no pas molts autors i polemistes de segles molt més
prbxims.
Altres llegendes vinculades a I'inici del nostre cristianisme, com les
dels set barons apostblics que haurien estat trarnesos pel papa a evangelitzar Hispinia, tots ells titulars de dibcesis de fora de la Tarraconense, o
algunes explicacions o invencions sobre bisbes que encapcalen episcopologis d'orígens fantasiosos, són temes que no tenen cap base sblida i
que no aguanten cap crítica histbrica imparciaL9
Fins al moment present, és impossible poder aportar cap testimoni literari o arqueolbgic sobre el cristianisme catala o hispinic fins ben entrar el segle 111. Abans només es troben un pare11 d'esments genkrics,
com el del bisbe lreneu de Lió, d'origen oriental, que, en el seu tractat
Adversus Haereses, escrit entre el 180 i el 189 com a testimoni de les
moltes comunitats que estaven unides a Roma, fa esment de les esglésies d ' I b 2 r i ~ .L'altre
'~
testimoni que s'acostuma a aportar, tanto més difús que l'anterior, el dóna Tertul.li&al capítol7 del seu tractat apologktic
Adversus Judeos, on, quan parla del regne universal de Crist, diu queja
han abraqat la fe cristiana "les diferents races dels gktuls, grans extensions de Mauritinia i tots els confins d'Hispinia."
Tot i la imprecisió d'aquests esments, és evident que, si al final del
segle 11 o inici del Ir1 el cristianisme s'havia difós a Hispinia i hi bavia
comunitats organitzades, alguna d'aquestes es devia trobar a Tarragona
o a la Tarraconense, porta cultural i comercial de la península en aquella
epoca.

9 Tots aquests temes han rebut un tractament molt extens i sovint no gaire crític
en histories generals de la nostra Església, com Zacanas Garcia VILLADA.Hisroria
Eclesiústicu de Erpaña, Madrid 1929, part. 1, pags. 27 i SS. i Bernardino LLORCA,
a
Hisroria de la Iglesia Catúlica 1. Edad Antigua. La iglesia en el mundo grecorromano a B.A.C., Madrid 1960, pigs. 121-154.
'OIRENEU,
Adv. Heereses 1, segons la PG (París 1957). No falten, tanmateix, comentaristes d'Ireneu que creuen que la Ibkna a la qual es rcfereix 6s la Ibiria del
Caucas, a la Gebrgia, pel fet que en temps d'Ireneu la península ihkrica era anomenada correntment Nispania.
l 1 TERTULLIANUS.
Adver.sus judeus, CC. SL 2, París 1954, pag. 1339.

Entre Roma i el nord d'Africa
És un fet amplament comentat i que es pot justificar bé a través de
la documentació i de I'arqueologia que I'església hisphnica, i molt
en concret la de la Tarraconense, va rebre una forta influencia i
va mantenir estrets lligams amb les florents comunitats del nord
d' frica.
El cristianisme occidental tenia com a centre indiscutible i punt obligat de referencia la ciutat i el bisbe de Roma, successor de Pere i cap de
la cristiandat. D'aixb, no n'hi ha dubte; Ireneu de Lió, d'origen clarament asiatic, proposa Roma com a centre de tots els creients, i autors
com ara Cebrih de Cartago, que, en algunes materies, s'oposarh obertament al papa Esteve, no deixaran mai de reconeixer el prestigi i la primacia del bisbe de Roma.
La desfeta de l'església del nord d'Africa a mans dels vhndals, a
partir del segle v, i més tard dels hrabs, faran que els autors posteriors
vulguin oblidar aquesta relació inicial i fins i tot que totes les llegendes
tardanes sobre els orígens del nostre cristianisme mirin Roma i oblidin
frica, pero aixb sera del segle vn ench. Quan es va fer la redacció
definitiva de les passiones de sant Feliu de Girona i de sant Cugat de
Barcelona, al pas dels segles vi al vrr, encara perdurava el record
de I'africanisme dels inicis de la nostra religió.
El comer$ i la comunicació dins I'imperi roma en els camps
administratiu i militar es feien habitualment a través de la seva famosa
xarxa viaria, que comptava, per a aixb, amb mansiones o stationes
distribuides estratkgicament al seu costat. Perb, en el camp del comer$ i
fins i tot en el de les relacions culturals, es feia servir molt més el camí
o transport per mar. El testimoni més evident, documentat i proper el
tenim en I'establiment i el continuat contacte amb l'orient del grup

d'asiatics o siríacs, els negotiatori rransrnarini que es van instal,lar al
llarg del riu Roine de Marsella a Lió.'
Va contribuir a accentuar-ho la inseguretat en que es vivia en un bon
sector de l'imperi a partir de l'etapa d'anarquia militar i les primeres
invasions dels pobles bkbars, que tingueren lloc des de l'inici de la
segona meitat del segle 111, epoca que coincideix amb els moments més
notables de I'expansió cristiana a les nostres latituds. Aixo i la presencia de testimonis arqueolbgics característics del nord d' Africa, com
la disposició de les basíliques i els baptisteris primitius, aspectes
ornamentals, laudes sepulcrals de mosaic, ares i altres indicis que no es
troben a la Ghl,lia o molt rsrament, han permes de concloure al nostre millor especialista en arqueologia paleocnstiana, Pere de Palol, que
els Pirineus esdevingueren una autentica barrera o frontera en els
moments d'expansió del cristianisme, o sigui amb anteriontat als segles v - v ~ . ~
Ens estalviarem de parlar aquí del paper importantíssim que va tenir
en l'església occidental el c~istianismedel nord d'Afnca i els seus escriptors i bisbes des del final del segle 11. La preparació retorica i
jurídica dels seus membres i jerarques va fer que la Bíblia es traduís al
llatí en primer lloc allí i que aquest idioma fos el litúrgic o emprat en la
litúrgia més d'un segle abans que a Roma, on es feia servir, paradoxalment, el grec.
Tot aixb dóna un xic més de valor al testirnoni del fogós i rethric
Tertul.lii, nat vers el 155, el qual, cap al 200, segons el testimoni ja
transcrit, diu que hi ha comunitats a tota la Hisphnia. Alues africans
vinculats a temes hisphnics seran Cebrih de Cartago i Agustí d'Hipona.
És precisament amb sant Cebria (200-258) que s'arriba al coneixement de les primeres diocesis i comunitats organitzades i amb bisbes
propis d'Hispiinia. Va provocar la intervenció de Cebna el fet que l'any
251, amb motiu de la persecució de Deci, el bisbe de Merida, de nom
Basílides, i el d'Astorga, Marcial, van acceptar certificats que donaven
fe que havien fet sacnficis als déus, tot i no ésser aixo veritat. Acabada
la persecució, que fou molt breu per la caiguda de l'emperador, foren
deposats de les seves seus com a reus d'una apostasia, si bé només era
material, no pas formal. Basílides va recórrer a Roma i, gricies a una
E . GRIFFE,
ob. cit., pags. 11-17.
Pedro DE PALOL
SALELLAS,
«Algunos aspectos históricos y arqueolbgicos del
cristianismo en la Tarraconense y en las Galiasn, a Cucsaruugusta. 6, Zaragoza
1955, pags. 141-167.

falsa exposició del seu cas, va obtenir del papa la seva rehabilitació i la
del seu company Marcial.
Els bisbes i clergues que havien promogut la seva destitució es van
adreqar aleshores a sant Cebria, el qual va respondre als bisbes Feliu i
Sabí que era justa la deposició s'havia fet dels bisbes de Mkrida i
d3Astorga i, per tant, dolenta la rehabilitació que havien obtingut de
Roma. Tanmateix, Cebria excusava l'actuació del bisbe de Roma
fonamentant-ho en que aquella s'havia fet per culpa de la fraudulenta
actuació o exposició dels fets que havia dut a terme Basílides3
Aquí, com en altres fets importants d'aquests primers temps, hi
veiem una practica, que cada vegada sera més habitual, de relació amb
Roma, pero, alhora, un recurs a l'església africana prbxima per geografia i relació amb Hispania. Aixo darrer es comprova bé en tot el text
de la carta de sant Cebria, on es mostra molt ben informat sobre les
comunitats cristianes de la península, en concret de la de Saragossa,
presidida per Felix, que resistí la persecució i que el bisbe de Cartago
anomena "propagador i defensor de la fe".
Sis o set anys més tard dels esdeveniments anteriors. el 21 de gener
de l'any 259 moria martir de la persecució decretada per l'emperador
Valeria (257-259) el bisbe de Tarragona, Fmctuós, amb els seus diaques,
Auguri i Eulogi. La passió que ho explica, una de les rnillors i més
genuines que conserva l'església cathlica, sena redactada per un testimoni ocular dels fets i se situa a molt poca distancia del temps en quk
aquests tingueren Iloc. S'hi fa patent l'existkncia d'una nombrosa i ben
organitzada comunitat cristiana a Tarragona, segons s'exposari en intentar esbrinar com eren els cristians p r i m i t i u ~ . ~
Tota la resta del segle iir constituí una epoca d'anarquia militar en la
direcció de I'imperi. Fou l'epoca de les prirneres invasions de pobles
barbars (els francs i alamans) i de manca de persecucions sistematiques.
És el temps en que Porfiri, Jerocles i altres pensadorspagans ataquen el
cristianisme en els seus escrits i es dreca contra ells un grup d'intellectuals que donaran lloc a l'inici de les escoles apologktiques cristianes.
CEBRIA.
Epist. 67 a Fundació Bernat Mctge 55, Barcelona 1931, pags. 81 i ss.
El deshonor que el fet sembla revestir pera la nostra primera església ha estat causa
que algun autor, sense cap base sblida, impugni el valor d'aquest testimoni segons
Bernardino LLORCA,
S. 1. Historia de la Iglesia Cúrdlica. 1, B.A.C., Madrid 1960,
pags. 153.154.
4Actes de Mdrlirs. a «Clissics del Cristianisme», 25. Ed. Proa, Barcelona 1991,
P ~ ~121-12s.
s .

Cap informació directa o expressa no ens deixa saber com progressava i vivia en aquest teinps el nostre cristianisme, en plena persecució
de Dioclecia (303-305), I'emperador que volgué restaurar l'ordre en la
direcció de I'imperi i la seva cohesió interna entorn de la religió tradicional romana. Aleshores hi hagué un seguit de mktirs en tot l'imperi
-a excepció dels territoris de la Gal,lia regits pel tolerant Cesar,
Constanci Cloro- i, en particular, a tota la Hispania. És l'ipoca dels
grans mktirs Vicenc, Eulalia de Merida, dels divuit martirs de Saragossa, de Jusl i Pastor d'Alcala, de Feliu de Girona i Cugat de Barcelona i altres mhrtirs cantats pel poeta Prudenci o Aureli Clement
Prudenci de Calahorra; les vides de la majoria d'aquests martirs són
llegendaries pel fet d'haver estat redactades i molt sovint inventades
quatre segles més tard, en compilar-se el famós Passionari H i ~ ~ d n i c . ~
Precisament aquest Passionari és fruit de relacions recollides o
posades per escrit cotn a molt aviat als segles VI o VII, cosa que fa dels
nostres dos martirs més genuins, Feliu i Cugat, dos missioners africans,
fills de la ciutat de Scilli, a Maurithnia. És aquest un testimoni impossible de provar amb informació o escrits contemporanis o propers al
seu martiri, pero és molt probable que siguin fruit de l'antiga tradició
de vinculació entre el nostre cristianisme i I'africa. Són testimonis que
es poden afegir als de la relació de sant Agusti amb Consenci i altres
afers que el relacionen ainb el nostre país, com ara la notícia del sermó
que va predicar a la seva didcesi d'Hipona en una festivitat o commemoració de Sant Fructuós de Tarragona6 o la difusió dels escrits de
sant Pacia i altres autors hisphnics pel nord d'Africa i altres indicis
arqueoldgics, tots els quals confirmen la relació que comentem entre la
nostra església i l'africana.
Els martirs

La importancia que tenia per a 1'Església primitiva el testimoni dels
mhrtirs, tant en I'aspecte religiós com en el cultural, pel fet d'esdevenir
els centres i els titulars d'esglésies i basíliques i per I'atracció que
*Angel FABRECA
I GRAUPa.~ionariohispánico (siglos VI/-XI), CSIC, BarcelonaMadrid 1953, 2 vols.
BJ. AMENCUAL
I BATLEConsenci. Correspond>ncia amb sunt Agustí, 1, Fundació Bernat Metge 244, Barcelona 1987, pigs. 11 8 i SS. i Agustini OPERA,Sermo
273, P.L. 38, 1247-1252.

exercien sobre els primers cristians, justifica que ens hi deturein uns
breus moments.
El martirologi catala compta només amb cinc mirtirs de l'kpoca
paleocristiana d'historicitat cerca i incontestada: el bisbe de Tarragona,
Fructuós, amb els seus diaques Auguri i Eulogi, sant Cugat, prop de
Barcelona, i sant Feliu, prop de Girona. Hi ha també el cas de santa
Eulalia, ran estimada pels barcelonins, pero molt difícil, perno dir iinpossible, de defensar histbricament, i tota una llarga llista de sants
dubtosos o totalment llegendaris, alguns dels quals propis d'altres
indrets i apropiats per les nostres esglésies per posseir-ne relíquies o
per vincular-los a altres mhrtirs histbrics. La llista d'aquests pseudomartirs catalans é s molt Ilarga: comenqa amb els sants vinculats al
martiri de sant Cugat, com el bisbe sant Sever de Barcelona, el pagks
Medir o les companyes de Cugat, les santes Juliana i Semproniana i
continua amb Narcís de Girona, Lle'ir i Anastasi de Lleida, etc. Els
segles medievals han anat engrossint el nostre «martirologi» amb sant
Magí a les terres tarragonines, els sants Llucia i Marcii a Vic, santa
Calainanda a Calaf, els quatre mirtirs de Girona, etc.
Retenim com a sants mistirs totalment histories sant Fructuós i els
seus diaques, ja presentats, i, a continuació, sant Feliu i sant Cugat. Les
vides de Feliu i Cugat del Passionari Hispanic mereixen poca confianFa, perquk la de Feliu és molt tnbutiria de la de sant Vicenc d'Osca,
martiritzat a Valencia, i la de Cugat ho és evidentment de la de Feliu;
totes dues no són anteriors als segles VI o VII. Aixb vol dir, com a
mixim, que no són histbriques les circumstincies i la relació del seu
martiri, pero ho és totalment la seva existencia, perque en parla el poeta
Prudenci, nat el 348, o sigui poc més d'una generació després del
martiri dels ~ a n t s . ~
Diu Prudeuci d'aquests martirs:

'

Prudenci, de nom Marc Aureli Prudenci Clement, va néixer a Calahorra el 348
i va viure fins els volts del 415. El seu Peristephanon o corones poetiques a llaor
dcls mirtirs el va escriure vers el 397 i fou editat per Migne, PL 60, 277-590,
després juntament amb tota la seva obra per J. BERRGMAN
a CSEL 61, Viera, 1926
i la niés rccent d e l. RODR~CUEZi J. GUILLEN
Obras c o ~ n p l e f a de
s Aurelio
Prudencio, Madrid 1952. Sobre sant Cugat hi ha també el testimoni del marlirologi Jerunimid del segle iv; sobre aquest testimoni i el del lloc del martiri o
casrrum Ocravianum, 6s molt interessant I'anhlisi que en fa Marc MAYER,
«Historia de la Barcelona antiga segons els escriptors cl~ssicsx,a Historia de
Barcelona, 5, 1991, pigs. 255-257.

«Barcinon claro Cucufate freta surgetn [la clara Barcelona s'aixecara alegre amb Cugat].
«Parva Felicis decus exhibebit artubus sanctis locuples Gerundaa
[la petita pero rica Girona mostrara els sants membres de Feliu].
Són expressions brens i concises, perb indiquen clarament que el
culte dels mhrtirs era viu i conegut en el mateix segle IV. Prudenci no
diu res de santa Eulhlia de Barcelona; en canvi, parla de la santa Eulalia
de Mesida. El mhxim que es pot provar és que santa Eulilia va tenir
culte a Barcelona els segles VI o VII, perb aixo no indica que fos una
. ~ doblets de sants són un tema classic
santa diferent de la de ~ k r i d aEls
de I'hagiografia aritiga i no tan antiga, com en el cas de sant Ramon
Nonat.

Santa Eulilia de Barcelona ha iingut decidits defensors, com ara A. FABREGA
r
GRAV,ob. cit., vol. 1, pigs. 137-144, i id. id. Santa Eulalia de Barcelona, Roma
1958 i tambe autors que han fet estudis, creiem que més convincen~s,sobre la seva
aparició o creació tardana: Carmcn GARCÍARODR~GUEZ
El culto de los santos en
la España romana y visigoda, CSIC., Madrid 1966, pigs. 289-303. En altres
indrets, com a la introducció a Escrits de bisbes catalans del primer mil-lenni, de
aClhssics del Cnstianismen, 27, Edicions Proa, Barcelona 1992, pigs. 26-29, hem
expressat la nostra opinió a favor d'un desdoblament de la santa Eulilia de Mirida.
De fet, el culte a santa Eulhlia consta a Lleida, des del 546, i a altres indrets del
país i de fora abans que no pas a la mateixa ciutat de Barcelona, i es dóna el cas,
sorprenent i convincent, que totes les moltes esglésies de les dibcesis catalanes,
fins i tot de les dels ravals de Barcelona, anteriors al segle xiii. estan dedicades a
santa Eulilia de Menda i no pas a la de Barcelona.

L'expansió cristiana dels segles rv i v
La persecució de Dioclecii, de la qual encara es discuteixen els mbbils i les conseqüencies, fou el darrer atac o enfrontament de I'imperi
amb el cristianisme, llevat del curt i anecdbtic període de Julia 1'Apbstata (361-363). Amb Constantí i el seu decret o edicte de tolerancia del
313, comenqa una epoca de pau i expansió per a 1'Església. Des de
l'edicte de Mili fins als decrets de Teodosi (380-388), que declaraven el
cristianisme, en la definició dels concilis de Nicea i Constantinopla, és a
dir excloent-ne l'arianisme, religió de l'imperi, el culte cristii va anar
substituint els cultes pagans i va esdevenir l'únic oficial de I'imperi,
sobretot a partir del 386, en que l'emperador va fer tancar els temples pagans de les ciutats i va disposar que es convertissin en esglésies
cristianes.
A partir de Constantí mateix, veiem apareixer noves seus i nous bisbes i I'arqueologia confirma l'existencia de nous grups i noves comunitats cristianes. L'any 314, en el gran cocili contra els donatistes celebrat
a Arles de Provenca, al qual van assistir uns 44 bisbes, hi foren presents
sis bisbes hispinics; els de Menda, Osuna, Baza, Tmagona, Saragossa i
un bisbe indeterminat de la Betica.' Trenta anys més tard, en un concili
contra I'arianisme celebrat el 347 a Sirdica -1'actual Sofia de Bulgiiahi assistí el primer bisbe conegut de Barcelona, de nom
F'retextat,? amb sis bisbes més, entre els quals el de Saragossa i Osi de
Cbrdova.
'El GRTFFE,
ob. cit., pags. 133.139. Poc abans del concili d'Arles havia tingut
lloc el concili d'Elvira (292.3141, al qual assistiren 19 bisbes, presidits pel de Guadix, i entre els quals n'hi havia un de la Tarraconense, Valeri de Saragossa, pero
cap del sector de la Catalunya actual, Z. GARC~A
VILLADA
Historia eclesiásticu de
España J. Madrid 1929, p. 301 i SS.
Cfr. PL. 10,642.

Com hi haura ocasió de remarcar tol seguit, en parlar de l'origen de
les dibcesis de Lleida o Girona, la manca de notícies sobre una cornunitat o sobre un bisbat no vol dir que no existissin, sinó, simplement, que
hom no n'ha conservat docurnentació.
Sembla evident que la comunitat més antiga, notable i florent en
aquells prirners segles fou la de Tarragona, la capital romana del país.
Després de la mort de Fructuós (259), es coneix l'assistkncia d'un bisbe
seu, de nom desconegut, al concili d'Arles del 314 i, del mateix segle rv
en endavani, la seva necrbpoli paleocnstiana dóna noms de cristians i
indicis de l'exist&nciad'una comunitat nombrosa.
D'acord amb I'estructura organitzativa romana, el seu bisbe tenia la
categoria d'arquebisbe o metropoliti i apareixerh exercint aquestes funcions ben avancat el segle rv. La resposta del papa Sirici a les qüestions
sobre la vida i la moralitat dels clergues i dels laics, que el bisbe Himeri
havia consultat al papa Damas el 384 i que va respondre a l'inici del 385
el seu sucessor, n'és un exponent clar. Tornarem d'aquí a uns moments
sobre el contingut d'aquest document tan important, que és la primera
de les decretals papals a totes les antigues col.leccions canbniques. Aquí
aixb ens interessa només pel fet que representa uii exercici de la dignitat
o cirrec de metropoliti.
Himen fa un seguit de preguntes al papa que no interessen noinés a la
seva diocesi sinó a tota la comunitat hispanica, entre elles una que
s'adrecava directament contra les decisions del concili de Saragossa del
380, que impedien I'accés al sacerdoci dels monjos pel fet de creure'ls
suspectes de prisci1,lianisme. El papa les hi respon totes i, quan acaba,
mana a l'arquebisbe de Tmagona que faci arribar la resposta papal: "a
tots els nostres germans en l'episcopat i no solament als del teu arquebisbat, sinó també a tots els de les províncies Cartaginesa, Bktica, Lusitana i Calaica i tarnbé a tots els de les províncies que us són veines tant
d'un cantó com de I'altre". A tots els havia de trametre la resposta papal
amb unes lletres seves de pre~entació.~
El text no diu obertament que Himeri fos el representant o primat del
papa a Hispinia, perb és evident que el papa li encomana aquí que en
faci les funcions. No tenim coustincia de cap altre bisbe o arquebisbe
d'Hisphnia al qual s'encomanés una gesti6 semblant en aquests primers
temps.
De nou veurem el bisbe de Tarragona actuant com a metropoliti, en
Cfr. Escrits de bisbcs catalans del primer mil.lenni, pigs. 51-60.

32

aquest cas en la seva província eclesiastica estricta, en I'afer que va
tenir lloc entre els anys 417 i 420, amb motiu d'uns llibres migics o
priscil.lianistes que retenia el bisbe de Lleida, Sagici, amb una certa
complicitat del bisbe d'Osca, Siagri. En aquest temps era arquebisbe de
Tarragona Tacii, que és anomenat per Sagici de Lleida metropolitanum episcopum; sembla que aleshores l'arquebisbe Tacia de Tarragona tenia com a auxiliar, potser com a korepiskopos, un bisbe de nom
Aga~i.~
També consta que, per a solucionar aquest afer i les discussions sorgides per l'actuació i les denúncies del lnonjo Frontó a la mateixa ciutat
de Tarragona, I'arquebisbe Tacia va convocar, cap al 419, un concili
provincial a Tmagona al qual van assistir set bisbes.
Dissortadament, només en tenim la notícia i no pas la referkncia dels
assistents; si fos així, segurament hi trobaríem presents bisbes d'algunes
dibcesis de les quals no es té coneixenqa fins a moltes dkcades després.
Aquesta practica de convocar concilis provincials, tan característica
en la historia de la metrbpoli de Tmagona, es creia fins ara que comenqava el 516. Hi ha constancia, almenys, d'un segon concili provincial o assemblea de bisbes de Tarragona poc abans del 465, per Ilegitimar la successió Ireneu d'Egara a la seu de arce lona,^ cosa que
confirma que abans del 516 ja era habitual la convocatoria de concilis
provincials.
La segona comunitat més antiga i documentada del país tant per la
seva antiguitat com per la seva importancia historica és la de Barcelona, que hem trobat esmentada per primera vegada el 347, amb el seu
bisbe Pretextat, que assistí al concili antiarii de Sirdica juntament amb
cinc altres bisbes hispans, els de Cardova, Cistulo, Astorga, Mkrida i
Saragossa.
Després de Pretextat, es té coneixenqa del bisbe, tebleg i sant Pacii
del qual sant Jeroni dóna una pinzellada sobre la seva vida i els seus esc r i t ~Diu
. ~ aquest autor que era bisbe de Barcelona - c i u t a t que situa a
les muntanyes dels Pirineus, bé que no cal oblidar que Jeroni escrivia
des de Betlem- I que escel,lia per la seva santa vida i eloqükncia. Escriví diversos opuscles, entre els quals destaca el Cervus (o Cervulus) i
el Contra Novatianos. Estigué casat i tenia un fill de nom Dextre, del
qual sant Jeroni diu que fou preclar en la vida del segle i a qui va dedicar
4J. AMENCUAL,
Els orígens del cristiunisme ..., vol. 11, pigs. 82- 107
Col-lecrio Cunonum Hispunu, Dec. LXXVI; PL. 84,789-792.
6 D e viris illusiribus, 106; PL. 23, 703.

el tractat De viris illustribus. Dextre va escriure una Omnimoda historica ara perduda o no identificada.
La vida de Pacia deixa molts punts per ara impossibles de resoldre
per la manca de més informació coetinia o fidedigna. Ho ignorem tot
del seu llinatge i el seu m a t r i m ~ n i ,i ~fins i tot de la cronologia de la
seva vida i el seu episcopat. Jeroni diu només que visqué en temps de
I'emperador Teodosi i que mon molt ve11 (ultima senecture mortuus
est), cosa que, relacionada amb l'kpoca en quk escrivia sant Jeroni, ens
permet de situar el seu episcopat, coin a mínim, entre els anys 370 i 390.
Sobre el seu llinatge, és possible de fer més especulacions gricies al
seu fill Dextre, que Jeroni diu que fou clarus apud saeculum, cosa que,
unida al coneixement que tenia Pacii dels classics, que el1 mateix diu
que havia estudiat de petit (Carta, 2, 4), permet de suposar que fou fill
d'una de les famílies romanes preclares del país.8
Pacih és un autor igil i elegant. És un bon escriptor, del qual es coneix un Tractat sobre el baptisme, 1'Exhortació a la penitencia i tres
Curtes a Sempronii. Aquí no és lloc per fer cap comentan sobre la seva
teologia i el seu pensament, pero més endavant caldri retornar a alguna
de les notícies que dóna sobre els cristians del seu t e ~ n ~ s . ~
És probable que succeís Pacih el bisbe Lampi, que va prendre part en
el primer concili de Toledo, celebrat entre el 397 i el 400, i que va ordenar sacerdot a Barcelona, cedint a la pressió d'un grup d'amics, Paulí,
conegut histbricament com sant Paulí de Nola.
'Pacia podia haver contret matrimoni abans de la seva ordenació, corn veurem
que era permhs als preveres i fins i tot bisbes, amb la condició que visquessin cinc o
deu anys castament abans de la seva ordenació, segons el grau, i que no haguessin
conuet segones núpcies. Cfr. Carta de Sirici a Himeri de Tarragona, 12 i 14; PL.
13, 1144-1147.
8Per l'kpocd que va viure i la semblan~ade nom, s'ha volgut identificar aquest
Dextre amb un comes reiprivatae documentat l'any 387 i un prefecte del Pretori de
I'any 395 sota Honori i fins i tot amb un proconsol d'Asia i virclarissirnus, anomenat Nummi Emilih Dextre, citat en una inscripció gravada en un pedestal de Barcelona. Cfr. Isabel RODA. «Els homes, l'organització social i les formes de vida» a
Historia de Barcelona dirigida per Jaume Sobrequés i Calicó, 1, Barcelona 1991,
pigs. 370-374. Si tot aquest cursus honoris de Dextre fos segur, sena evident que
Pacia hauria pertangut a una gran farnília de gent vinculada al govem imperial. Vegeu també Marc MAYEK.«Numi Emilia Dextre. Un col.laborador harceloní de
l'emperador Teodosi», a Revista de Caralunya 64 (1992), pigs. 41-50.
9Hi ha molts estudis i treballs sobre Pacia; el més recent i assequible, arnh una
bibliografia succinta, és el ja citat Escritc de hisbes catalans del primer mil.lenni,
pags. 14-11 i 61-132.

Aquest personatge roma, noble i gran teratinent de l'entorn de Bordeus, de nom Meropi Pon$ Anici Paulí, es forma a l'escola d'Ausoni i
fou també un poeta i escriptor notable. A insthcies de la seva esposa
Terhsia, que es creu que era barcelonina, es trasllada a Hispinia vers el
390, poc després d'haver rebut el baptisme a Bordeus (389); fixa durant
tres anys la seva residencia a Barcelona, si bé també consta que va viure, potser mogut per les seves ganes de conkixer i saber, a Saragossa i a
Tarragona. Aquí va morir el seu fill únic Cels, que va fer enterrar a
Complutum (Alcala), prop dels sepulcres dels nens martirs sants Just i
Pastor, segons el costum cristia de fer-se enterrar ad sanctos. Aquest
contratemps i altres problemes perla mort d'un g e m a els decidiren a el1
i a la seva esposa a practicar la continencia conjuga1 i a renunciar als
seus béiis i al món. Aixb va moure els sens amics a demanar al bisbe
Lampi que I'ordenés sacerdot, cosa que féu el dia de Nadal del 393; després de la Pasqua de l'any següent, deixi Barcelona i es dirigí a Nola
(per la gran devoció que tenia a sant Fklix de Nola), on més tard (409)
seria elegit i ordenat bisbe.1°
Un altre personatge d'aquest moment i segurament relacionat inicialment atnb Paulí és un prevere d'origen gal, Vigilanci, que tenia idees
heretiques i que fou combatut o refutat per sant Jeroni, entre el 395 i el
404; se'n diu que regentava una parroquia a Barcelona.ll Aixb pressuposa que la comunitat de Barcelona seria prou nombrosa per tenir altres
esglésies ultra la catedral. També és probable que visqués a Barcelona o
a la Tarraconense el prevere Eutropi, un notable asceta i moralista contemporani que adreca un tractat i dues cartes a una cristiana de nom
Cerasia o Therasia, que havia renunciat a l'herkncia paterna i al matrimoni i que havia aprks la llengua dels nistics per a convertir-los.12
'0 Aquest episodi i les cartes creuades entre Paulí i Ausoni, durant el temps de la
seva estada a Barcelona, han estat tema de diferents estudis i ens presenten una vida
activa i brillant a I'església de Barcelona del final del segle iv. La millor exposició
és la de Marc M A Y E R ApropÓsi10 de Paulino de Nola y su Ppoca. Paulino, Ausonio
y Barcelona, a "F. Fuerster y R. Pascual. El Naufragio de Valgius", Barcelona
1985, pags. 31-46 i del mateix autor «La historia de la Barcelona antiga segons els
escriptors cl&ssics»a Historia de Barcelona 1, 1991. p8gs. 247-250.
" A. FABREGA,aEl nacimiento del cristianismo en Barcelona y su desarrollo» a
Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, 1962, p&gs. 61-87. Semhla
existir més d'un Vigilanci, en aquest temps, pero aixo no afecta el fet que volem
, cit. 1991, pig. 250.
destacar. Vid. M . M A Y E Kob.
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Després de Tarragona i de Barcelona, I'altra comunitat que es pot intuir ben organitzada al final del segle iv, i segurament molt abans, és la
de Girona.
Dissortadament, lapassio de sant Feliu, tardana i en bona part copia i
transposició de la de sant Vicenc, 110 ens ofereix cap notícia fidedigna
sobre la comunitat de Girona a l'epoca del martiri del sant. També I'arqueologia és escasa, perque, deixant de banda els sis magnífics sarcbfags amb temhtica i iconografia cristianes, fets entre el 305 i el 335,13
res més no se sap del lloc de la tomba i el suposat martyrium i la necropoli que es va crear entom seu. Aquesta, pero, existia certament al final
del segle iv, quan Prudenci felicita la petita Girona per poder mostrar les
despulles del seu martir Feliu. Cal suposar que en construir la gran basilica actual de Sant Feliu es destmiria un gran nombre de tombes senzilles i només es guardarien per la seva monumentalitat les que ara ornen
l'interior de la gran basílica dels segles xui-xiv. La primera referencia
directa a l'església o martyrium de sant Feliu és dels volts del 589, en
que el rei Recared va oferir al mirtir una corona votiva.
Pel que fa a la seva organització com a comunitat amb bisbe propi,
tampoc no se'n tenen notícies fins al final del segle IV, en que el papa
Innocenci 1, en una carta adrecada al primer concili celebrat a Toledo
(397-400), parla de la queixa que li han dirigit els bisbes de la Tarraconense contra un bisbe de nom Minici, de seu desconeguda, que s'bavia
arrogat el dret d'ordenar un bisbe per a Girona contra la voluntat del poble.I4 Tanmateix, el primer bisbe conegut nominalment és Frontinih,
l 3 Ciseppe BOVINI,
Sarcofagi paleocristiani della Spagna, Ciutat del Vatica
1954 i Pere de PALOL,
Arfepaleocrisriano en España. Biblioteca de Arte Hispinico,
Ed. Poligrafa, Barcelona 1968, pigs. 86-116.
l4 No deixa d'ésser una característica d'aquest temps, en que el cristianisme concixia una forta expansió, la creació de noves dibcesis i nous bisbes, sovint per iniciatives particulars de bisbes, com sembla ésser el cas del bisbe Minici, el de Silvi
de Calahora, que, com veurem, creava bisbes i noves seus sense que el poble li ho
demanBs, eutorn el 460, i potser aquest seiia el cas de Nundinari quan va crear la
dibcesi d'Egara. Inicialment, dibcesi era sinbnim de parroquia, perb aviat fou necessari crear noves parrbquies dins les dibcesis pcr noves comunitats; algunes
d'elles esdevindrien dibcesis. Aquest sembla ésser I'origen de les nostres dibcesis,
de les quals subsistiren en epoca visigbtica i alt-medieval, n'hi pogué haver alguiia
altra que no subsistís com podia ésser la hipoti-tica dibcesi hispinica de ROTOON
o Roses, documentada amb un únic bisbe Auxentius, al segle v. Cfr. sobre el tema:
J. BADIAHOMS, L'Arquifecfura medieval de 1'Empordd 11-B, Alt Empordi, Girona
1981, pags. 201-202.

que signi en el concili de Tarragona del 516, quan feia més d'un segle
que existia el bisbat.
De la dibcesi d9Egara,a Terrassa, sols se'n té notícia del moment i la
circumstancia de la creació, tema ampliament documentat a causa d'algunes irregularitats que, segons el parer del papa, van acompanyar el
propbsit de trasllat del seu primer bisbe Ireneu a la dibcesi de Barcelona,
de la qual era originari. Si no hi hagués hagut aixb, el seu origen seria un
enigma, com ho són els de Lleida, Tortosa, Empúries, Osona i Urgell,
dibcesis de les quals es tenia constancia tradicionalment a partir de la
serie de concilis iniciada el 516, amb el vicari o llegat papal pera la Tarraconense, Cesari d' Arle, Aixb havia fet suposar que l'origen de la majoria d'aquestes dibcesis s'havia produit a l'inici de l'epoca del domini
visigbtic, pero no ho creiem pas així.
La sola troballa i la difusió de les cartes de Consenci a sant Agustí
pels volts del 420, en especial la carta 11, més d'un cop citada, dóna peu
a desmuntar totalmcnt la suposició anterior. Ningú no havia sospitat,
abans de 1980-81, quan es va trobar i publicar per primera vegada
aquel1 epistolari, que les dibcesis de Lleida i Osca, que es coneixien només des del segle vi, existien o estaven en ple funcionament més d'un
segle abans.
Pel seu interks, sintetitzem les aportacions histbriques d'aquest excepcional document. Des d'abans del 419, les diocesis de Lleida i
d'Osca estaven regides pels bisbes Sagici i Siagri, persones cultes, bé
que un xic donades o atretes per la literatura migica o ocultista dels
grups prisci1,lians que, pel que sembla, tenien un cert predicament entre
les classes altes del país. Pel mateix temps, en un castellum situat entre
Lleida i Osca, vivia un prevere ric, aficionat o adepte al priscil~lianisme
o que posseia llibres o cbdexs magics i heretics d'aquesta secta; Sever
estava emparentat amb la muller d'Asteri, un comes Hispaniarum afincat i casat a Tarragona, d'on era el governador. També coneixem per la
relació dos monjos, un d'ells de nom Urcisi, vivia prop del castell de Sever i li feia de missatger, i l'altre, Frontó, era ~ n ' ~ e r s o n a t gnotable,
e
un
monjo que havia fundat un mouestir a Tarragona.
El fet que provoca l'aparició en la historia de tots aquests i altres personatges és una invasió de gent birbara que va saquejar el castell del
prevere Sever, d'on es van endur uns llibres o cbdexs migics o priscil.lianistes que ells van retomar o dipositar en poder del bisbe Sagici
de Lleida. Aquest va retenir una part d'aquesta literatura i en va trametre la resta al bisbe d'Osca. Assabentat de l'afer, el monjo Frontó va

emprendre una campanya de denúncies i acusacions en la qual intervingueren el mateix comte Asteri de Tarragona, el bisbe o metropoliti Tacih i el bisbe o coadjutor d'aquest, Siagri.'"
No és la nostra intenció repetir aquí les motivacions o les discussions
internes d'aquest afer, perquk ja ha estat fet repetidament. l 6 Només voldríem deixar constancia de com una simple trobatla feta fa una dotzena
d'anys ha capgirat bona part del que se sabia o es creia intuir dels primers temps del nosae cristianisme. Hi veiem intervenir quatre bisbes de
la Tarraconense, fins ara desconeguts, tenim notícia de la reunió d'nn
primer concili a Tarragona amb ser bisbes, sabem que els efectes del
princil~lianismeprenien peu al país una generació després de la mort de
I'heretge i que, per tenir noves llums i consell sobre l'afer, es féu recurs
a Patrocle d'Arle i a sant Agustí d'Hipona, a aquest a través de Consenci, sempre d'acord amb les dues direccious o influkncies que marquen el
primer cristianisme hispknic.
És evident la influencia de l'organització municipal romana en I'expansió i la ubicació de les primeres comunitats cristianes. Tarragona,
Barcelona, Girona, Lleida, Empúries, Vic, Urge11 o Tortosa eren centres
o municipis administratius romans, amb un mínim de gent o funcionans
imperials: servirs, duumvirs, etc. Aquesta mateixa raó seria la que fana
crear una nova dibcesi, dintre de la de Barcelona entorn del 450; el municipi escollit fou el d2Egara, proper a la Terrassa actual, lloc d'on es
conserven inscripcions i testimonis irrefutables de la seva actuació com
a municipi roma.I7
Sembla que la iniciativa de la seva creació la va tenir el bisbe Nundinari de Barcelona, forcat, potser, perla creixenca de la seva comunitat o
si més no per ajudar i afavorir el seu deixeble Ireneu. No dubtem, tanmateix, que el bisbe de Barcelona ho faria amb el ple coneixement i
conseniiment del seu metropoliti de Tarragona i de la seva feligresia. El
problema radica a saber si Nundinari pensava en la creació d'una dibcesi totalment exempta de la de Barcelona o considerava només la nova
l5Aixb

complementa el quc s'ha exposat en parlar de Tarragona.
J. AMENGUAL,
«Informacions sobre el priscil.lianisme a la Tarraconense segons I'Ep. 11 de Consenci» a Pyrenae, 15-16 (1979-1980). pigs. 319-338 i ¡d.id.,
~L'Esglésiade Tarragona a comensament del segle ve, segons la correspond&ncia
de Consentius a Sant Agustín a Rancla 16 (1984). pags. 5-17.
l7 J. M. MART~
L BONET,SEIS orígens del bisbat d'Egarab a Simpori Inrernacional sobre les E~glésiesde Sanr Pere de Terrassa, 20-22 novembre 1991», Actes,
Tenassa 1992, pigs. 61-7 1.
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dibcesi com una ajuda de la seva i un premi al seu deixeble Ireneu, el
qual considerava un auxiliar o simple Korepiskopo~.'~
Hom creuria, més aviat, que Nundinari pensava més aviat en aquest
darrer aspecte, com ho indica el fet que, contra el que era normal en les
designacions episcopals de tenir I'aprovació del poble, en morir el bisbe
de Barcelona, entorn del 465, va fer hereu de bona part dels seus béns el
bisbe Ireneu d'Egara i va disposar que el succeís a B a r ~ e l o n a . ' ~
Com que l'afer no era gaire regular o canbnic, el metropolita Ascaui
de Tarragona, que, amb la resta dels seus bisbes reunits en concili o assemblea, havia aprovat el fet, va dirigir sobre aixo una consulta al papa
Hílar o Hilari, juntament amb una altra queixa sobre l'actuació, ja al.1~dida, del bisbe Silva de Calahorra, que ordenava bisbes pera noves seus
sense el consentiment del poble i encara menys del metropolita.
A tot aixo va respondre el papa Hilari al final de l'any 465 i va fer
llegir la carta d' Ascani al sínode de 47 bisbes que aquells dies es trobava reunit a la basílica romana de Santa Maria la Major.
La resposta papa1 i I'acord dels bishes del sínode roma foren extremadament durs contra la decisió del trasllat d'Ireneu de Terrassa a Baicelona, consentida pel metropoliti i pels seus bisbes. Ireneu fou obligat
a retornar a Egara i es preceptua I'elecció d'un nou bisbe per a Barcelona, escollit entre el seu clergat. En canvi, fou més benkvola per a les
actuacions un xic cism2tiques del bisbe de Calahorra.
Un postscriptum i una uova carta del papa a I'arquebisbe Ascani
amenacen Ireneu amb la deposició si no torna a
Sorpren una
mica tanta severitat, pero és evident que I'església de Roma actuava
com a plena responsable de tot el cristianisme occidental i no tolerava
trasllats de bisbes ni ordenacions de bisbes que no fossin plenament
canoniques.
Tot aixb permeté la consolidació de la seu d'Egara com a bisbat totalment separat del de Barcelona. Hi tindrh lloc un concili provincial l'any

ara.^^

l8 La creació dels chorepiscopi o korepiskopi, etimolbgicament bisbes de la
campanya, fou un tema freqüent a I'Orient i s'inuodui també a I'Occident. amb el
nomenament Cuna especie de bisbes auxiliars. L'església de Roma ho reprimí cada
vegada més pels problemes successoris i la creació innecessiria de noves dibcesis
que sovint comportava.
l 9 Anscari M. M U N Dr ~MARCET,
*El bisbat d'Egara de I'kpoca tardo-romana a
la carolíngiaa a Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrussu, 20-22 novembre 1991, Actes, Terrassa 1992, phgs. 41-49.
20 Hispana, Doc 76, PL. 84,789-792.

614 i sera una dibcesi que subsistirii fins al desbaratament produit per la
invasió arab.
El que acabem de sintetitzar ens confirma el fet que, en instal.larse
definitivament el domini dels visigots, després de la desfeta de l'imperi
romi el darrer quart del segle v, la majoria o la totalitat de les seus tradicional~de l'antic conventus juridicus de Tarragona es trobaven ja organitzades i en ple funcionament.

Els nostres primitius cristians
Cescassetat d'informació i, sovint, el seu caricter circumstancial sobre els primers passos del nostre cristianisme, posa en evidencia que és
una documentació molt poc apta per coneixer la condició social, les preocupacions i les característiques dels nostres primers cristians.
Tanmateix, no hi ha cap criteri per afirmar o sospitar que I'extracció
social dels primers creients hispiuics diferís de la de la resta de territoris
de la Mediterrinia.
Coin arreu, serien gent de classe mitjana i baixa, sempre els més preocupats i oberts als temes d'esperit o innovacions doctrinals. També acceptaren la nova fe alguns patricis o gent de classe alta, pero foren molts
menys. Els decrets de persecució de Valerii (258-260) anaren contra
bisbes i dirigents de la comunitat i contra patricis i gent de classe alta
adeptes al cristianisme, cosa que revela que la religió cristiana feia algunes conquestes en aquest camp, poques, pero, i per aixb es volia deturar
el fet.
Entre la gent de classe mitjana que van tenir més influencia en els
moments inicials del cristianisme, hi hagué els lliberts i els pedagogs,
entre els quals s'escolliren molts dels primers jerarques i fins i tot papes,
i també els comerciants, normalment marins o negotiatori transmnrini,
segons que s'ha dit en parlar de l'inici de l'església a la Gi1.lia.l La influencia que els mercaders orientals tingueren en l'església de la Ga1.lia
o les ribes del Roine la tindrien els mercaders nord-africans a les costes
meditemanies d'Hispinia.
En realitat, les primeres notícies segures de l'existencia d'una comunitat forca nombrosa i ben organitzada a les nostres terres les dóna la

'

Ludwig HERTLINC,
Historia de la I~lesia,Ed. Herder, Barcelona 1964, phgs
27-29 i E. GRIFFE,ob. cit., pigs. 7-12,

41

passio o relació del martiri de sant Fruitós. Per ella se sap que hi havia
una notable comunitat a Tarragona, que vivia en harmonia amb els no
cristians, com ho evidencia el fet que Fmctuós fos estimat i benvist pels
cristians i pels qui no n'eren. D'aquesta comunitat sabem que hi havia
més d'un lector, un d'ells de nom Augustal, que, amb els diaques Auguri i Eulogi, formarien part del sector ministerial de la comunitat. També
hi havia un soldat de nom Felix, un catecumen anomenat Rogacii, que
fou batejat pel bisbe a la presó i fins i tot dos criats, Migdoni i Babilon,
al servei del pretor o governador de la ciutat. Al costat d'aquests cristians, coneguts pel seu nom, hi havia una petita comunitat de creients
que va acompanyar Fructuós i els seus diaques a la presó i el martiri i
que, un cop mort, van apagar amb vi les cendres de la foguera i s'endngueren les cendres i les restes carbonitzats dels m k t i r ~ . ~
Aquest cas de Tarragona és totalment excepcional i no podem dir el
mateix de la resta de passiones de sant Feliu, de sant Cugat i fins i tot de
la de santa Eulalia, perqui totes elles són tardanes, redactades tres o més
segles després del martiri de dits sants, plenes de llocs comuns i d'invencions novel.lades per la bona fe dels seus redactors.
Per intuir alguna cosa més de la vida o els aspectes interns del cristianisme primitiu, cal esperar més d'un segle, és a dir, cal mibar al segle rv, després de la pau aportada pel decret de tolerancia de Constantí i,
en especial, a partir de les mesures totalment proteccionistes per al cristianisme de Teodosi i Gracia, van culminar, I'any 386, amb el decret de
taucament dels temples pagans de les ciutats i amb la retirada de ladeessa Victoria que presidia el senat roma. A partir d'aquest moment, les
persones de classes superiors, precedides pels qui estaven vinculats a
l'aparell estatal o govern imperial, es convertiren en notable quantitat i
de manera ripida.
En l'estudi dels inicis del cristianisme barceloní, hem destacat ja els
dos casos notables: el del bisbe Pacii, format en l'estudi dels clissics i
convertit sembla que ja a d ~ l ti,el~ del patrici i hisendat de Bordeus, Meropi Ponc Anici Paulí. més conegut com sant Paulí de Nola, deixeble del
poeta i retoric llatí Dicim Magne Ausoni, que també es convertí al crist i a n i ~ m e .Aquest,
~
casat amb una dama hispanica, Terisia, potser de
IAqui hem fet servir el texl publicat a Actes de martirs de «Clhssics del cristianisme 25,. Ed. Proa, Barcelona 1991, phgs. 14-17.
3L. RUBIO,San Paciano. Obras, Barcelona 1958, phgs. 25-30 i Escrrts de bisbes
caralans del primer mil-lenni,ob. cit., phgs. 14-17.
4M. MAYER,
A propdsifo de Paulino de NoIa y su liempo, ob. cit., pigs. 31-46.

Barcelona, ja cristiana, fou batejat I'any 389 poc abans de traslladar-se
a Barcelona.
Per coneixer un aspecte típic o tbpic. quan es parla de la dificultat
de la conversió al cristianisme de la gent del camp, sena d'una gran utilitat que s'hagués conservat el llibret o tractat anomenat Cervus o Ccrvulus de sant Pacih, el qual, segons la noticia de sant Jeroni i de la resta
de biografs seus, parlava dels excessos que cometien els cristians del redós de Barcelona. Sabem únicament que Pacih hi reprenia les disbauxes
que feien els camperols de la seva dibcesi el dia 1 de gener amb motiu
d'una gran festa pagana en que es disfressaven d'animals.
En el mateix sentit cal interpretar I'elogi que fa en una de les seves
cartes el prevere Eutropi d'una dama de nom Cerasia o Therasia, que va
renunciar a I'herencia paterna, es va consagrar a Déu en la virginitat i
va aprendre la llengua dels rústics per convertir-los a Crist."
Barcelona tenia, al final del segle IV, una notable comunitat, semblant
sens dubte a la de Tarragona i altres ciutats o municipis romans, pero
dissortadament no ens n'ha quedat testimonis escrits, bé que si arqueolbgics, com ja es remarcarh. De la de Barcelona, en concret, sabem que
tenia gent distingida, amics de Paulí, els quals van pressionar el bisbe
Lampi perquk el 393 ordenés sacerdot el qui seria el futur bisbe i sant
Paulí de Nola.
Segons els testimoni de sant Pacih, que escrivia pocs anys abans
del pas de Paulí per Barcelona, la comunitat cristiana de la ciutat era
formada per gent benestant, no excessivament rica, potser perque,
d'aquests, n'hi havia pocs a la ciutat. Diu Pacii: "Encara sort que som
de classe mitjana; altrament faríem allb que no avergonyeix alguns i algunes de més posició: tenir palaus de marbre, anar encongits de tant or
com duen a sobre, arrossegar cues de seda, pintar-se de cm'..."; no
obstant aixb, diu que els seus cristians de Barcelona "no els manquen,
pero, jardins i llocs de repbs arran del mar i vins exquisits, banquets
esplendids i un descans per a la velle~a".~
Alguna obra del prevere Eutropi, en concret la De simililudine camis peccuri i
les cartes a Terasia, havien estat algun temps atribuides a sant Pacia. Avui dia és admesa la paternitat d'Eutropi, grbcies als estudis del P. J. M~ooz,citat a la nota 31.
on dóna més amplia bibliografía sobre aquest tema. Cal no deixar de banda la identitat de nom entre la verge a qui escriu Eutropi i la dona de Paulí, sobretot tenint en
coinpte quc són gairebé coetanies i que residien en un mateix Ambit geografic.
PACTA,
Paraenesis adpoenitentiam 10,3; traducció a Escrizs de bisbes catalans
del primer mil.lenni, phg. 80.

Els testimonis de I'arqueologia semblen confirmar el mateix. Hi havia algunes persones riques, propietaris de vil.les o grans ciutadans que
es podien permetre el luxe d'enterrar-se en sarcbfags de marbre importants i rics e.n decoració, o en sarcofags de plom o amb decoracions de
mosaics sobre seu. Al costat d'ells, una gran quantitat de gent humil
s'enterraven en caixes de fusta, en tombes de tegula i fins i tot de trossos
d'imfora sense cap inscripció ni característica. Tot aixb, que trobem en
les necrbpolis clarament cristianes d'Empúries, Roses, Barcelona i Sant
Cugat, es pot destacar i, fins i tot, quantificar en la gran necrbpoli paleocristiana de Tarragona, datada, com veurem, entre els segles 11 i iv. La
disposició de les tombes entorn de la basílica o lloc de culte, dedicat
molt versemblantment als martirs locals, i la manca d'algunes d'elles i
altres emblemes pagans ens garanteix que és un cementiri pels cristians
i que de les més de 2.000 tombes excavades i estudiades, prop d'un 80%
pertany a gent pobra o h ~ m i l . ~
També és evident que, molt avancat el segle IV, hi bagué cristians
amb notables recursos econbmics que eren capacos de fer importar riques tombes o sarcofags de marbre de Roma, com els de Sant Feliu de
Girona, els de Tarragona, els dos o tres conservats a Barcelona, etc. Més
enigmes posa el gran mausoleu de Centcelles, a Constantí, del veinatge
de Tarragona. Si el féu construir algun particular, aquest havia d'ésser
immensament ric per pagar una estructura i una cúpula de mosaic tan
meravellosa, bé que no cal descartar la hipbtesi de Schlunk segons la
qual havia estat feta com a mausoleu de I'emperador cristia Constant,
mort a Elna el 350 i, per tant, pagat amb diners de I'erari p ú b l i ~ . ~
Al principi del segle v, es té la impressió que el cristianisme era ja
majoritari a les ciutats; recordem aquí la polemica que es mogué entorn
del 420 per l'afer dels manuscrits priscil.lians en que intervingué el
comte Asteri, que era el governador de Tarragona, i altres persones distingides de la capital de la metrbpoli, de Lleida i d'Osca. Ho confirma
Yaparició dels nous bisbats i indicis arqueolbgics en vil.les del Maresme
i de llocs de l'interior, com Guissona, Gerb de la Noguera, Fraga, etc.,
on s'engiren esglésies prop de nuclis antics o vil,les rurals, com ja es
documentara.
És molt difícil saber fins a quin punt la romanització havia penetrat
cap a zones de I'interior o dels Pirineus. Vells testimonis i una inscripció
'M. D. DEL AMO,E~tudiocríiico de la Necrdpolis Paleocristiana, vol. 1, Tarragona 1979 i id. id. Ilustraciones, Tarragona 1981, passim.
8p.DE PALOL,
Arte Paleocristiano, pigs. 54-76 i 86-152.

presenten el monestir d'Assan, al Sobrarb aragonks, com un focus de
missioners i d'espintualitat dels Pirineus, pero aixo seria ja ben entrat el
segle VI. Segons una hipolesi de J. Coromines, al Pallars es parla una
llengua bascoide fins als segles VI i VII i no s'hi introduí el llatí, gricies a
la cristianització del país, fins a epoques tardanes, cosa que seria un indici de la persistencia de notables sectors encara tancats al cristianisme
fius al període visigotic. Pero aixo són temes molt hipotktics i que s'escapen de I'abast d'aquesta e x p o ~ i c i ó . ~

El cristianisme que es va estendre a les nostres terres fou el cristianisme ortodox o basat en la fe definida a partir de Nicea 1 de la qual era
centre de comunió el bisbe de Roma. Aviat, pero, sorgiren arreu de
l'irea cristiana desviacions o noves doctrines que no sabem si arribaren
a afectar el nostre país, com ara el donatisme, contra el qual es va reunir
el concili d'Arles del 314, amb l'assistencia de sis bisbes hisphnics, entre els quals l'arquebisbe de Tarragona, i, en especial, l'arianisme, contra el qual es feren moltes reunions concilias, entre les quals el concili o
sínode de Sbdica, del 347, al qual assistí el bisbe Pretextat de Barcelona. Cap d'aquestes presencies episcopals no pressuposa que l'heretgia
fos present entre nosaltres.
Sí, en canvi, que sabem que va cornmoure el nord peninsular hispanic
i, en concret, la Tarraconense l'heretgia o doctrina priscil~lianista,que
tingué com a centre i difusor l'hispanic d'origen noble, Priscil.lia, que
arriba a ésser bisbe d' vi la. La seva actuació se situa entre els anys 350
i 385.
Es coneix molt poc la doctrina de Priscil,lii, a causa de no haver-se
conservat cap tractat o Corpus dels seus ensenyaments. Tot el que se'n
coneix és a través dels seus opositors, entre els quals s'hi compten satit
Martí de Tours, sant Ambrosi de Mila, el papa Sirici o altres personatges
foranis, perque el priscil.lianisme va traspassar els Pirineus i s'estengué
també per part de la Gal.lia. Es creu que partia d'una doctrina dualista,
amb molts elements de tipus ascetic i fins i tot esotkrics i s'hi ha volgut
J. P ~ R EDE
Z URBEL,LOSmonges españoles en la Edad Media, 1, Madrid 1934;
phgs. 178-180 i Joan COROMIPIES,
Entre dus llenguatges. E d . Curial, Barcelona
1976, pags. 29-35,
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veure un fons doctrinal de contingut gnbstic. Es diu que la secta va crear
unes coinunitats tancades amb practiques de magia o ritus secrets i
ocults que només coneixem pels seus detractors.
Sembla que va atreure gent notable i, especialment, grups de monjos
o gent que es dedicava a practiques d'ascetisme i que lenia llibres especials i ritus d'iniciació. De fet, Pnscil~liifou tingut com un perill públic,
fou exiliat i el1 i sis companys foren executats per beretges i sospitosos
de magia, a Trkveris, el 385.1°
L'església o jerarquia hispanica va posar-se molt aviat en contra dels
priscil.lianistes i per aquest motiu es va reunir un concili a Saragossa,
I'any 380,'' entre les disposicions del qual hi havia la de no concedir
I'ordenació sacerdotal a cap monjo, pel perill de priscil.lianisme quepodien presentar.
La mesura devia semblar exagerada al bisbe Himeri de Tarragona, el
qual va adrecar, segurament cap el 384 o abans i tot, una carta al papa
Damas, on li consultava problemes de la seva comunitat i, d'una manera
concreta, si podia conferir l'ordenació sacerdotal a monjos.
La resposta la va donar al comencament de l'any 385 el papa Sirici,
el successor de Damas, i és la famosa primera decretal de I'Església, ja
esmentada, pero de la qual no sera sobrer exposar aquí un extracte per
les notícies que dóna sobre la vida i la moralitat exigides als primers
cristians.
Com és logic, Himeri va demanar consell al papa només sobre abusos que s'introduiren a la seva comunitat i, per tant, al costat d'aixb,
aquesta tindria moltes coses bones aquí no consignades.
Els principals problemes que tenia Himeri eren els de saber si calia
rebatejar o no els heretges que tornaven al si de l'Església, el valor de
les esposalles o velatio, l'abús de fer-se batejar fora de Pasqua i Pentecosta amb el pretext de devoció concreta a algun sant i altres problemes
de tipus moral o pena de l'adulteri, no d'iferents als que han preocupat
1'Església fins avui dia.
Tanmateix, el conjunt més gran i decisiu de temes que Himeri va
consultar al papa feia referencia als seus sacerdots i ministres eclesiistics i, en concret, als monjos i les monges. En aixo veiem una clara opo'O R. M P E Z CANEDA,Priscil~ano,su pensamiento y su problema, Santander
1966, pissim.
" Z . GARC~A
VILLADA,Historia Eclesiástica de España, 1, 2, Madrid 1927,
pags. 91-102.

sició d'Himeri a les prevencions del concili de Saragossa (380) abans
citat contra els monjos, en prohibir que els sacerdots, sota pretext de
més perfecció, es fessin monjos i en creure aquests afectats majoritkiament de p r i s ~ i l ~ l i a n i s m e . ~ ~
Dos tercos de les preguntes que fa Himeri al papa es relacionen amb
la castedat exigida als monjos i les monges i als preveres i altres ministres de I'Església.
Segons el papa Sirici,I3 els monjos i les monges havien de guardar
una castedat estricta (VI, 7). La resposta papai deixa ben clar que hi havia clergues, diaques, preveres i fins i tot bisbes que havien estat casats,
perb no és menys evident que se'ls exigeix una total castedat després de
l'ordenació de sots-diaques (VII, 8 i 10). En el cas que algun d'ells, un
cop ordenat, havia tornat a conviure matrimonialment amb la seva esposa, si era per ignorancia, podia continuar en el grau que fins ara tenia,
sense, perb, cap augment en I'escala clerical; si, en canvi, ho havia fet
basant-se en pretesos privilegis o en el fet que en 1'Antiga Llei o Antic
Testament es feia així, havia d'ésser destituit tot orde i honor eclesiasatics (VII, 11).
Pel que fa a l'accés a I'orde sagrat, el papa preveu dos casos. El primer, el d'aquells que, des de la infantesa, havien estat destinats ai servei
de Déu, inicialment com a lectors, als quals se'ls permetia casar-se únicament amb una verge i viure en matrimoni fins als trenta anys; després
d'aixb, si volien passar a rebre ordes majors, havien de viure cinc anys
en castedat i assolir el diaconat; cinc anys més tard, podien ésser ordenats preveres i, deu anys més tard, rebre l'episcopat (IX, 13). Aixb pressuposava l'edat de 30 anys per rebre els ordes menors, 35 per al diaconat, 40 per al presbiterat i 50 per a ambar a bisbes. El segon cas era el
d'aquells laics que, ja majors, moguts pel desig de conversió a una vida
millor, sol.licitaven l'ordenació. Aquests, un cop batejats, si no n'eren
ja, havien de passar dos anys com a acblits i sots-diaques, cinc per a assolir el diaconat i, després, com els anteriors, podrien, en els mateixos
temps, assolir el presbiterat i l'episcopat (X, 14), sempre, perb, guardant
castedat, encara que visquessin amb llurs esposes.
Hem cregut útil detallar aquesta practica eclesiistica, continguda en
la primera decretal adrecada al bisbe de Tarragona i, per tant, exigida a
l 2 JUSTO
FERNANDEZ
ALONSO,La cura pastoral en la España romano-visigoda,
Iglesia nacional de Espafia, Roma 1955, pigs. 440-441
l 3 Per aquesta anilisi i cites abreujades, utilitzem el text, en la seva versió catalana, publicat a Escrits de Bi.~bescataluns del primer mil-lenni, ob. cit., pigs. 51-60.

la Tarraconense, perque ajuda a entendre els casos ja exposats dels bisbes casats: sant Pacih i sant Paulí de Nola.
Entre els cristians que es tenien per intel.lectuals, com ara Semproni& el corresponsal de sant Pacia, circulaven també algunes idees rigoristes o novacianes, referents a la penitencia o altres idees no ortodoxes,
com les del prevere Vigilanci, resident a Barcelona, que va coinbaue
sant Jeroni. Cal suposar, pero, que es tractava de gent aillada, intel.lectuals o pseudo-intel.lectualc, que acceptaven novetats o corrents potser
molt locaiitzats en grups o sectors heretics marginals.
Entre els primers cristians convivien comunitats jueves més o menys
impermeabilitzades al cristianisme, tal com ho explica el jueu Innocenci, que, amb alguns servents, fugí d'HispAnia cap a Menorca per causa
de les invasions i que sembla que pertanyia a les comunitats documentades a Tarragona o Tortosa.I4 No ens ha quedat docurnentació per saber
el paper que tingueren en l'expansió cristiana de la Tarraconense o
I'oposició que hi poguessin fer. Per il,lustrar aquest tema, és molt útil
llegir la carta circular que exposa les discussions entre les comunitats
cristiana de Iammona i la jueva de Magona de Menorca, provocades el
418 amb motiu de l'anibada a l'illa d'unes relíquies de sant Esteve, que
s'acabaven de trobar a Jerusalem tres anys abans.I5

J . A M ~ G U A LEIs
, orfgens del Cristianisme a les Balears, 1, p2.g. 139.
SEVER
DE MENORCA.
«Carta Circular», a Escrits de birbes catalans del primer
mil-lenni, pags. 135-161.
l4
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El testirnoni de l'arqueologia
L'arqueologia o les troballes arqueolbgiques, fortuites o fruit d'excavacions sistematiques, són el camp més prometedor per a l'estudi del
cristianisme inicial, quan sembla que virtualment s'han csgotat ja les
fonts documentals.'
El llenguatge o la interpretació dels testimonis arqueolbgics coneguts
fins ara i dels molts que encara resten per descobrir són l'csperanga més
ferma per coneixer la difusió del cristianisme no solament en els llocs
tradicionals o antigues ciutats i municipis romans, sin6 també en el
camp o les vil.les rurals. En molts indrets, totalment silenciats per la documentació, són les troballes arqueolbgiques les úniques que ens parlen
de noves comunitats i fins i tot permeten fer-se una idea del seu status
social.
Com no podia ésser d'altra manera, és l'entorn de Tarragona, el lloc
més antigament documentat com a centre cristia del país, on apareixen
els testimonis més notables del nostre antic cristianisme. Pels volts de la
'Sobre aquest apartat o aponació de l'arqueologia aplicada als inicis i l'expansi6 del crisiianisme, és evocador el petit treball, acompaiiyat d'una selecta bibliografia, de Josep Maria GURTi Fraiicesc TUSET,«EIs testimonis arqueolOgics de les
primeres comunitats cristianes a Catalunya. El pes del passat i la cnstianització»
a la secció nTemps de memoria,, de la revista Espais, 26, novembre-desembre
1990, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Barcelona, pigs. 5156.També és útil i suggerent l'anilisi que fa de la documentació arqueologica trobada al Pais Valencia E. A. L L ~ R R E CLa
AT
primitiva cristiandar valenciana, I'Estel.
Valencia 1977, bé que les seves hipotesis són en rnolts casos discutibles.
Aquesta i altres inforrnacions, com també una revisió crítica del nostre text en
aquest apartar sobre El testirnoni de l'arqueologia, les devem al nostre amic i excel.lent arqucdleg Eduard Riu i Bancra, al qual testimoniem des d'aquí la nosua
gratitud.

ciutat i no precisament en el mateix nucli urbA -a causa, segurament,
de les profundes transformacions urbanístiques que aquest ha experimentat al llarg dels segles-, es troben els testimonis més notables.
No tenim cap indici que permeti sospitar on es devia trabar l'església
o centre del culte del bisbe Fructuós i dels seus successors. Ben entrat el
segle N ,o epoca de la plena cristianització, es creu que el temple metropalita hauria ocupat el sector nord-oriental del recinte sagrat, és a dir, la
rerrassa superior del complex del Fomm Provincial, al centre de la qual
se suposa que estava situat el temple de culte imperial. No se n'ha trobat
la plena confirmació arqueolbgica, bé que, a la seu de l'actual Col.legi
d'Arquitectes, o sigui adossat a l'exterior est de l'antic recinte sagrat, es
van excavar les restes d'un edifici del final del segle v o inici del VI que
es creu possible estatge o palau del metropolita. També la troballa d'alguna tomba senzilla tardoromana prop de Santa Tecla la Vella ha fet
creure que en aquest lloc es podia trabar la primitiva basílica.* Aixb
pressuposa que els sarcbfags de marbre encastats a la facana de I'actual
catedral, dos d'ells amb emblemes o representacions cristianes, foren
portats aquí d'un altre indret.
Tot i així, els testimonis més notables són els apareguts a la periferia de la ciutat, en especial la seva Area de cementiri o necrbpoli paleocristiana, la més extensa i variada estudiada fins ara a tot l'occident
cristia.
Es va descobrir fortu'itament l'any 1923, amb motiu d'obrir-se, en
una esplanada de l'esquerra del riu Francolí, els fonaments per construir
la fabrica de la Companyia Arrendatkia de Tabacs. En realitat, I'anomenada Necrbpoli Paleocristiana és només un sector d'una gran Area funeraria estesa a ponent de la ciutat antiga entre l'antiga via Augusta, ara
avinguda de Roma, al sector baix del recinte murallat de la ciutat, el nu
Francolí i la costa. Al llarg de l'alt impen, van coexistir en el lloc esmentat zones d'enterrament vinculades a les vies d'accés a la ciutat,
amb algunes vil.les i, potser, algun nucli més ampli o raval. A partir del
segle 111, va desapareixer tot o bona part de l'habitatge i el lloc es va destinar preferentment a zona de cementin. La Necrbpoli Paleocristiana
forma part d'aquest conjunt i costa separar-la de la resta de la zona.
El sector més estudiat es troba al costat d'edificis d'epoca alt-impe2X.A Q L ~ I ~X.J DUPRÉ,
~,
J . M A S Si ~J. RUlZ DE ARBULO.Tarracd. Guia arquealhgica. Ed. El Medol, Tarragona 1991, pigs. 32 i 62-66 i Taller Escala d'Arqueologia, «Un abocador del segle v d.C. en el Fbrum Provincial de Tirracoa, Memoria
d'Excavaci6, núm. 2, Tarragona 1989, pags. 435-448.

rial, abandonats al segle 111, moment en el qual s'bi intensifiquen els enterraments enriquits els segles IV i v amb diversos mausoleus, alg~ins
dels quals eren edificis de caire monumental. En aquest Iloc, es va aixecar, al segle v, una basíiica cristiana associada a un conjunt d'altres edificacions, que semblen insinuar un establiment més complex que no pas
un temple martirial aillat per acollir les relíquies de sant Fruitós i dels
seus companys, com creuen alguns autors, basant-se en fragments de 12pida. És entorn d'aquest temple, un notable edifici de tres naus amb una
capcalera que tenia una cambra a cada costat, el diuconium i la protesis,
segons la disposició típica de les basíliques africanes, on es van construir riques formes sepulcrals (laudes, sarcbfags, petits mausoleus), sovint arnb epigrafia i signes cristians.
El sector excavat d'aquesta necrbpoli ha donat un total d'unes 2050
tombes; la creenca inicial que es tractava d'una necrbpoli exclusivainent
cristiana, perque la quasi totalitat de les tombes estava mancada d'ofrenes, no és avui dia gaire defensable, atesa la interconnexió i l'amplitud
de la zona de ~ernentiri.~
Perb una gran part de les tombes, sobretot les
dels voltants i de I'interior de la basilica, ara en bona part ocupada per
la fabrica de tabacs, són evidentment cristians i moltes d'elles se situen
entre els segles rv i v. Al costat de les tombes senzilles de tegules, hfores, sepulcres d'obra o cista, sense signes de caracter religiós, hi ha
les tombes riques i fins i tot mausoleus amb sarcbfags itilics datables
dels segles III i N (com el dels Ileons, el de la multiplicació dels pans
i dels peixos, el de sant Pere i sant Pau, el del Lector, el del Bon Pastor,
etc.), i també tombes més tardanes (segle v) procedents de tallers locals,
tombes amb cobertes de mosaic de tradició plenament africana i també
tombes de plom.
Una hipbtesi, no confirmada per les troballes arqueolbgiques, pretén
que a aquesta necrbpoli i basílica foren traslladades les relíquies de sant
Fnictuós i els seus diaques, fins que, al final del segle VI,es va construir
la basílica o temple per al culte martirial de I'arnfiteat~e.~
S'ha dit i escrit que, a causa d'aixb, decauria la necrbpoli paleocristiana. D'aquesta
necrbpoli, en resten encara moltes sepultures in situ i altres es troben
3X. AQUILUBET Alii, ob. cit., 1991, pigs. 102-107 i Taller Escola d'Arqueologia, nEls enterraments del Parc de la Ciutat i la problernatica funeraria de Tarraco,,
a Memoria d'Excavació, 1, Tarragona, 1987.
Sobre aquesta basílica de tres naus i absis de planta de ferradura, és indispensable consultar el treball d'excavació a Taller Escola CArqueologia. ~L'Amfiieatre
romi de Tarragona, la basílica visigbtica i I'església rominica», Memories d'Excavació núm. 3 , Tarragona, 1990.

agrupades a les sales del Museu Palocristih, construit sobre el seu solar,
inaugural el 1930."
L'atre gran testimoni del veinatge de Tarragona, abans esmentat rhpidament, és el gran monument o mausoleu de Centcelles, en el terme de
Constantí, a uns 7 km de la ciutat. Les excavacious donen testimoni
de I'existkncia en el lloc esmentat d'edificacions dels segles 11-1 abans de
Crist, seguides de dependkncies agrícoles d'una vil.la rústica d'kpoca
alt-imperial construida o transformada cap al segle 111. Aquests antics establiments foren radicalment remodelats al segle IV amb I'edificació
d'una vil.la residencial, de planta rectangular i d'una certa grandiositat,
centrada per dues grans estances, una de planta rodona i una de planta
quadrilobulada. Aquesta segona estanca ha perdut la seva primitiva coberta, mentre que la circula, comunicada amb I'anterior, de 10,66 m de
d i h e t r e , té un absis a cada diagonal i és coberta arnb una cúpula de
maons revestida interiorment d'un gran mosaic policrom. Al subsbl
d'aquesta sala s'hi troba una petita cripta funeraria, de dues cambres
sobreposades, cobertes amb volta de canó, on es trobaria el sarcbfag del
personatge que hi fou enterrat.
El gran mosaic que decorava aquesta sala, dissortadament molt
malmks, era el més gran i sumptuós de tot I'Occident roma. La gran
composició, que en moltes parts gairebé no es pot endevinar, es troba dividida en tres zones: la inferior, amb escenes de cacera, sens dubte un
esport del gust del seu propietari; la central, amb 16 escenes de 1'Antic i
el Nou Testament, separades per columnes també representades amb
mosaic, i, finalment, la zona superior, amb figures de les quatre estacions, personatges entronitzats i altres temes d'interpretació difícil pel
seu mal estat de con~ervació.~
No és aquest el lloc adient per fer un estudi o una llarga descripció de
la iconografia i el mkrit del conjunt. Només podem destacar que és un
mausoleu fet per algun personatge cristih i amb una mentalitat cristiana.
El mosaic i, per tant, el mausoleu es pot datar amb tota seguretat del segle IV, i aixb i la seva magnificencia van fer suposar al seu millor estudiós, Schlunk, que es podia tractar del sepulcre de Constant 1, fill de
I'emperador Constantí, que mon a Elna del Rosselló el 350, i que hauria
fet aixecar el seu germa Constanci 11. Fins i tot va suposar que el famós
5P.DE PALOL,
Arqueologia cristiana de la España romana Madrid 1967; M. D.
AMOEstudio crítico de la Necrópolis Paleorristiana, 1, Tarragona 1979.
6H. SCHLUNK
i Th. HAUSCIIILD,
Informe preliminar .sobre los trabajos rcalizados en Centcellas, Madrid 1962.
DEL

sarcbfag-banyera de pbrfir que conté les restes del rei Pere 111 de Catalunya-Aragó, a Santes Creus, podia procedir d'aquest m a u ~ o l e u . ~
Deixant de banda altres hipotesis o suposicions recents, en part coincidents amb les anterior^,^ al mausoleu o edifici de Centcelles tenim el
monument paleocristia més notable del país, construit per habils artesans o planejat per algun artista vinculat als grans centres d'art de
I'imperi.
El segon centre en testimonis o vestigis de l'epoca cristiana és Barcelona. Barcelona disposa del conjunt format per una basílica paleocristiana amb dependencies annexes i el seu baptisteri, tot conservat al subsol del carrer dels Comtes i en un sector de sota de la catedral actual. No
sembla, perb, que cap d'aquests elemeuts pugui datar-se d'abans del segle v. No és, per tant, la catedral que utilitzaria Pacih o la que serví
per ordenar sacerdot Paulí. El baptisten, inicialment de planta cruciforme i més tard convertit en un edifici de planta octogonal, amb la piscina també modificada? és evidentment un xic més tarda encara que la
basílica.
També és difícil destriar I'aportació cristiana a les diferents necrbpolis tardoromanes o enterraments descoberts a I'avinguda de Francesc
Cambó, els carrers de la Tapineria, de Manresa i de Montcada, la plaqa
de 1'Angel, el passeig del Bom o I'avinguda Comercial, també com els
excavats al subsbl de Santa Maria del Mar. Aquí, com arreu, moltes o la
majoria de sepultures no tenen cap indici que permeti identificar les creences dels seus difunts, perb hi ha, taumateix, quatre o cinc sarcbfags
netament cristians, a més d'una lauda de mosaic d'influkncia nord-afri'Th. HAUSSCHILD
i H. SCLUNK, «La vil-la romana i el mausoleu constantinii de
Centcelles», 9, a Forum, 5, 1986.
*Un estudi recent, Th. HAUSSSCHlLD i A. ARBEITEK.
La vil.la romana de Centceller, Repsol, S.A. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Montserrat. Mateu Taller Edirorial, Barcelona 1993, pretén que l'obra va quedar inacabada
i va sofrir canvis en el curs de les obres, com la destinació a mausoleu de la gran
sala, que inicialment no estava destinada a aixb. Segons aquesrs autors, seria I'usurpador Magnenci el qui s'hauria emparat d'aquesta vil.la imperial en construcció i
qui la va fer dedicar a edifici sepulcral de I'emperador assassinat, precisamenl per a
ell. Basen aixb en quk en el programa iconogrific es representa la tetrarquia amb
Magnenci, Constanci 11 i dos altres casar5 o emperadors secundaris. La derrota de
Magnenci enfront de Constanci 11hauria deixat el monument inacabat.
'F. P. V E R R TJ.~ ,SOL,A. M. ADROER
i P. DE PALOL,
«Excavaciones en la basílica cristiana de Barcelona. a Actas de la 1 Reunión nacional de arqueología paleocristinm, Vitbria 1966, Edit. 1967, pigs. 43-77.

cana amb un crismó,lo trobada damunt les restes d'una villa romana a
la placa d' Antoni Maura.
Entre els sarcbfags més cacacterístics de tallers romans o importats,
hi ha el que servia d'abeurador a la Fonda del Sabre, ara al Museu Arqueolbgic, amb una decoració estrigilada i escenes emparentades ainb el
grup de sarcbfags de Girona, i un altre amb un fns seguit d'escenes esculpides del Nou Testament, entre elles la curació de I'hemorroisa i una
orant al centre.
Els testimonis són esparsos i no gaire significatius, pero confirmen la
ben coneguda presencia cristiana a Barcelona i, d'altra banda, indiquen
que entre aquests cristians hi havia gent rica que podia pagar-se el luxe
d'un sarcbfag costós.
La ciutat de Girona té un cert renom en els estudis paleocristians gricies al conjunt, ja esmentat, de sarcbfags encastats a I'interior de I'absis
de la seva església de Sant Feliu, aixecada entre els segles xiii i XIV, un
notable edifici de transició de l'epoca romanica a la gbtica. Formen
aquest conjunt vuit sarcofags, sis amb iconografia i tematica cristiana i
dos de pagans; dels sis sarcbfags paleocristians, quatre són d'epoca preconstantiniana (305-315) i dos d'kpoca constantiniana (315-335). Tots
ells són importats de tallers romans o italians i un parell, com a mínim,
procedeixen del taller roma Albani-Dogmatic, un dels millors i més coneguts del seu temps."
No hi ha cap evidencia per assegurar que els sarcbfags es trobaven en
el lloc esmentat, entorn d'un suposat murtyrium dedicat al mhtir Feliu,
pero és una hipbtesi que té molta versemblaiica. Creiem molt probable,
per tant, que es trobessin ja en el lloc esmentat i formessin part de la
necrbpoli que certament hi existí documentada entre el segle I d.C. i una
'O Albert BAI.TL,
«LOSsarcófagos paleocristianos de Barcelona» a Studi in onore
di Arisride Calderini e Roberto Pasiferri, 111, Mil2 1956, pigs. 667 i SS. i Xavier
BARRAL
Les musaiques romainrs er médiévales de la regio Laietana, Universidad
de Barcelona Instituto de Arqueología y Prehistoria, 1978, p i g s 58-60. Sobre les
necrbpolis barcelonines, L. ROCA,alconografia i distribució dels sarcofags de tema
paga en les necrbpolis de Barcinon a IX Simpdsium de Prehistoria i Arqueologia
Peninsular, II Reunió d'Arqusulogia Paleocrisriuna, Montserrat 2-5 novembre
1978, lnsutut d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Barcelona, 1982,
pags. 228-238, on fa esment també dels sarcbfags paleocristians, i Eduard Riu 1
BARRERA,
«Noticia sobre enterraments alt-medievals barceloninsn a Nrcrdpolis i
sepultures rnedievals de Cutalunya, Universitat de Barcelona 1982, pigs. 177-201.
" P. DE PALOL, Arte pelocristiano, ob. cit.. pigs. 104-116 i J. M. NOLLAGirona
rornuna, De la fundació a la f i del mdn antic, Girona 1987.

epoca tardoromana de cronologia imprecisa.I2 D'altra banda, és molt
lbgica I'existencia d'un cementiri just a tocar del recinte murallat, davant del portal de Sobreportes, al peu de la via que anava cap a les
Ga1.lies i Roma i que s'hi enterressin les restes del mirtir Feliu i se li
erigís una basílica." Acoinpanyarien les riques tombes conservades
moltes alues de gent senzilla que es malmetrien en edificar la basílica
actual, a l'interior de la qual certament es deuen trobar encara restes que
potser algun dia es podran excavar.
Més al nord i més propera al mar, hi ha documentada una altra notable comunitat cristiana que, des del final del segle v i possiblement de
molt abans, tenia bisbe propi. Ens referim a la ciutat d'Empúries, lloc
per on penetra al país la cultura i la civilitació gregues i on primer desembarcaren els romans. És logic que hi arribés també molt aviat el
cristianisme, segons el sistema de penetració d'idees i civilització normal a les poblacions de I'entorn de la Mediterrhia, abans esmentat.
No s'ha trobat encara la catedral o església episcopal d'Empúries.
Només se sap que sobre un sector de I'antiga ciutat grega o Nekpoli,
abandonada des de l'inici del segle 11 i colgada de terres, s'hi va estendre
una necrbpoli, que va estar en ús fins en plena epoca visigbtica.14 Dins
l'imbit d'aquesta necrbpoli, al segle iv es va aprofitar un edifici termal,
abandonat feia segles, es va adaptar com a basílica cristiana i es va construir un mur de capcalera que incloia un absis de planta circular, acompanyat de dos espais - e l diaconium i la protesis-, que donava exteriorment una capcalera recta, tot segons el tipus de tradició africana,
cosa que confirma aquesta influencia tan caractenstica del nostre crisl 2 Confirmen l'enistkncia i la cronologia d'aquesla necrbpoli les excavacions i
troballes feles al peu de I'escalinata occidental del temple per C. BASTITi alues,
«Les intervencions arqueolbgiques a la p l a ~ ade Sant Feliu (Girona)~a Tribuna
d'Arpuculogia 1986.1987, Departament de Cultura de la Generalitat de Calalunya,
Barcelona 1987, pigs. 91-98.
l 3 Més informació bibliogrifica i una síntesi del tema I'ha donada novament
J. M. NOLLA,«Gerunda: dels orígens a la fi del món antic,,, a Fonaments. 7 (1988).
pigs. 69-108.
l 4 No s'ha publicat cap estudi científic d'aquesta necropoli, excavada fa més de
mig segle en les primeres campanyes d'excavació del jaciment. Només es coneixen
dos sarcofags esculturats del segle iv, de tema paga: les portes de I'Hades i les Estacions, guardats al Museu Arqueolbgic de Sant Pere de Galligants, i altres de tipus
molt simple (tegules, amfores, Iloses), o bé sarcófags de pedra sorrenca amb acroteris a la coberta, datats d'kpoca visigbtica (segles VI-vil).

tianisme inicial. Pel que avui dia sabem, es fa difícil precisar si el temple es va bastir entorn d'una necrbpoli precedent o bé si fou aquel1 el qui
la va generar.15 El conjunt és, pero, un bon testitnoni arqueolbgic que
avala I'existkncia d'una primitiva comunitat ja al segle IV.
Per les dimensions del temple i el caricter sepulcral del lloc, sembla
evident que cal cercar en algun altre indret de I ' h b i t de la ciutat romana d'Empúries o del seu redós la vella catedral, en ús fins a la invasió
irab. Algú ha pretks, bé que sense cap comprovació arqueologica ni
documental, que aquella es podria trobar a l'indret de I'actual església i
antiquísima parroquia de Sant Martí d'Empúries.
L'entorn immediat d'Empúries és ric de troballes arqueologiques
cristianes, bé que cap d'elles situada de ple en el període al qual cenyim
aquesta visió. Tanmateix, a les esglésies suburbanes de Santa Margarida
i Sant Vicenc, encara que les restes arq~iitectoniquessemblen d'kpoca
visigbtica o posterior, s'han trobat dos fragments de sarchfag estriglat
de taller aquita (segle v), I'un amb decoració d'un crisnió i I'altre, probablement tainbé cristii, que indicaria l'existkncia d'un ceinentiri i segurament lloc de culte anterior als temps vi~igotics.'~
Unamica més amunt encara, a l'indret de I'antiga ciutat grega de Rodes o Roses, han aparegut testimonis de I'existkncia d'una comunitat
cristiana dins l'imbit de l'actual Ciutadella o indret on es trobava la ciutat antiga. Són restes molt trossejades que revelen, pero, que des dels segles IV i v. coma mínim, hi hagué una capella de cementiri o cel.la mem o r i a ~amb
,
una capcalera semicircular, sobre la qual s'edifici una de
les absidioles de la malmesa església monisrica medieval de Santa Man a de Roses. A la necropoli que I'envoltava, s'hi han trobat enterraments en tkgula i imfora i també tombes amb taüt de pedra i argamasa,
tapa de iioses i recobriment d'opus SIGNINUM, les qudls, perb, sembla
que cal datar d'epoca ja visigbtica.
També s'hi va trobar un fragment #ara p,aleocristiana, datable dels
mateixos segles rv i v o contemporania de la petita església. Aquesta peMartín ALMAGRO
i Pere DE PALOL,
«LOSrestos arqueológicos paleocristianos
y alto medievales de Ampurias?,, a Rrvirra de Gerona núm. 20, Girona 1962, phgs.
35-41 i Joan BADIAI HOMSL'arquitectura medieval de l'Empordd, 11, Alt Emporda, Girona 1978, phgs. 143.144.
l6 J . M. NOLLA
i J . C A S A SCurta
.
arqueol6gica de les comarques de Girona,
Centre d'Investigacioiis Arquiolbgiques de Girona, Girona 1984, pig. 79-80 i
tanibé R. MARCET
i E. SANMART~.
Eirpúries, Diputació de Barcelona 1989, pigs.
173-175.

dra es va reaprofitar per a una inscripció del segle x, més tard convertida
en una dovella, cosa que en va afavorir la con~ervació.'~
Un estudi monogrhfic fet en un sector de la costa, el que envolta Mataró i Argentona, ha destacat una notable presencia en els llocs esmentats de tenissa romana amb simbologia cristiana. El seu autor també ha
cregut identificar restes paleocristianes en antigues esglésies com Sant
Jaume de Treiii (Argentona) o Sant Martí de Mata (Mataró), com també
un oratori, una capella o una basílica a la vil.la romana coneguda com
Torre Llauder.lR La presencia de tenissa romana amb simbologia cristiana és abundosa a tot Catalunya, pero la seva datació no és facil. Molt
sovint es tracta de tipus ceriimics fets en serie i importats de fora, sobretot del nord d' frica, cosa que fa que sigui arriscat de creure que són
testimonis de la cristianització del país. Creuen els arqueblegs que
podria tractar-se d'un producte comercial fora i estandarditzat, la simbologia del qual podria, fins i tot, no ésser compresa per la societat receptora, bé que nosaltres preferiríem ésser menys crítics.
Com més ens endinsem a l'interior del país, més escassegen els vestigis fins ara descoberts amb relació al primer cristianisme o que si més
no es puguin datar amb una certa precisió abans del segle v. Cal fer, evidentment, excepció de l'indret de Sant Cugat del Valles i de l'antiga seu
d'Egara, llocs ja estudiats des del punt de vista documental.
Un dels llocs amb signes evidents d'una continuitat de culte el trobem al monestir de Sant Cugat del Valles, indret on lapassio tardana de
sant Cugat localitza el seu martiri. No entrem aquí en la discussió o la
identificació de I'Obtiano o Octavo miliario, amb el suposat castrum
Octavianum m e d i e ~ a l .El
' ~ que sí que és evident és que, en I'hmbit del
claustre, o sia dins el clos monastic medieval, va aparkixer la fonamenl7

P. DE PAI-OL,«Las mesas de altar paleocristianas de la Tarraconense», a Am-

purias, vols. 19-20,Barcelona, 1957-1958,pigs. 84-86.
'"aria
RIBASI BERTRAN,
El Maresmr en els primer.? segles del crisfianisme,
PI-emiIluso 24. Matar6 1975. L'existhcia de la basilica cristiana a la Torre Llauder
ha estat refutada més tard per M. PnEvosri i J. F. CLARIANA
Torre Lluuder, Mataró.
Vil-la romana, Museu Comarcal del Maresme. Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluuya (Guies de jaciments arqueolbgics), Barcelona 1988, phgs.
21-23.
l 9 Recomanem; sobre aquest punt, el treball de M. MAYER,
cita1 a la nota 10,
pig. 35. La manca de tota inscripció o referencia que permeti identificar les restes
dels segles v i vi amb el culte al martir Cugat. amb anterioritat al segle ix, no són
cap obstacle per consignar una continuitat de culte cristih en el lloc esmeniat almenys des del final del períodc romi.

dora: que es va trobar a la necrbpoli baix-imperial (segles rrr a v) de
I'EstaciÓ del ferrocarril. També alguns vestigis i restes de mosaics apareguts entorn d'aquesta necrbpoli s'han volgut interpretar, sense prou
fonament, com a indicis de l'existencia en el lloc esmentat d'un temple
~ r i s t i h El
. ~ ~primer testimoni documental d'un temple a Lleida és de
I'any 546, en que va tenir lloc la reunió d'un concili provincial a la seva
església principal, dedicada a santa E ~ l h l i a . * ~
A Vic i a la Seu d'urgell, sembla que les primitives seus episcopals
van experimentar un trasllat dels seus emplapunents inicials als nous vicus fets en terreny més planer, perb la manca de testimonis arqueolbgics
coneguts, als indrets dels suposats emplacaments primitius, no permeten
assegurar res.
Fora d'aquests puiits, on hi havia certament comunitats cristianes al
final del penode de dominació romana, la resta de notícies arqueolbgiques no permeten afegir gran cosa més a les aportacions documentals.
Una altra cosa seria si el marc cronolbgic d'aquestes aportacions arqueolbgiques s'ampliés només un segle o abastés I'epoca de la consolidació
del domini visigbtic, en que, a més de I'aportació de les series conciliars
i de literatura patrística, hi ha també el testimoni de jaciments arqueoIbgics.
Tot i així, abans de cloure aquesta rapida visió pels jaciments o vestigis paleocristians ben definits del país, ens cal fer una evocació d'alguns
altres indrets on velles crbniques o descobertes arqueologiques, algunes
poc fiables o característiques, situen antigues comunitats o centres de
culte.
Una d'elles és la comunitat suposadament instal.lada a Guissona,
l'antic municipi roma de Iesso, que es diu que fou fundada l'any 410.25
A Guissona s'han descobert notables restes de la ciutat o establiment
romh, entre les quals una important necrbpoli, que va de Cal Mines a la
placa de davant de l'església, pero no s'hi poden destriar elements que
permetin assegurar l'existencia d'un temple i d'una comunitat. Només
una lapida, del pas del segle iv al v, dedicada a la difunta Cartago, sem23 A. PÉREZ,«LOShallazgos
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bla poder-se atribuir a una dama cristiana.26 Amb més seguretat, perb
totalment desconeguda per les informacions de tipus documental, es té
constancia de I'existencia d'una comunitat cristiana a l'indret de Bovalar, del municipi de Serbs (Segni), a la riba esquerra del Segre. L'element més destacat del seu ampli jaciment és una basílica d'ipoca paleocristiana, dotada de baptisteri i on han aparegut alguns interessauts
elements de culte. Tot aixb permet situar aquí un centre cristia que va
estar en actiu entre el segle v i la seva destrucció violenta pels arabs ben
entrat el segle VIII.~'
A Gerb, d'Os de Balaguer, a la partida dels Morulls, situada a la riba
dreta del Segre, el 1961 s'hi van trobar possibles vestigis d'una cripta o
església, amb capitells i bases, sarcbfags i altres restes d'un ambit basilical cristii d'una autiga vil.la de la qual es pretengué que tenia un esquema molt similar a la ben situada v i l h Fortunatus de Fraga, al Baix
C i n ~ iLa
. ~manca
~
d'un estudi crític de les troballes i l'arrasament posterior del lloc del jaciment fan que sigui temerari fer-ne cap afirmació i
deixem únicament constancia del fet; el mateix cal dir dels vestigis apareguts a l'indret de Santa Coloma, prop el poble d ' ~ g e r ,a la Noguera,
que tot i ésser més ben estudiats, no permeten encara afirmacions o conclusions. En aixb, hi podríem veure un indici de l'expansió que certament va fer el cristianisme dels segles v i v i endavant cap a l'intenor del
país, aquesta ja confirmada pels testimonis literaris. Perb no voldríem
caure en la temptació de fer dir a les fonts arqueolbgiques més del que
ofereixen o d'interpretar d'una manera massa pragmatista el seu testirnoni.

Després d'aquesta rapida i sintetica visió dels testimonis literaris i arqueolbgics entorn dels orígens i la implantació del cristianisme a la nos26 G. FABRÉ,M. MAYER
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tra terra, visió que hem intentat en tot moment acompanyar de les corresponents cites bibliogrifiques perqu.2 l'auditor o lector curiós pugui
ampliar el tema, creiem anibat el moment de posar el punt final,. No
crec, ni molt menys, haver esgotat el tema o haver-ne dit l'última paraula, pero creuria a bastament compensat l'esforc esmerGat si hagués pogut interessar-vos un xic per una materia que sempre m'ha atret i que
molt sovint no s'ha tractat ni valorat com estem segurs que es mereix.

El President de I'Academia, cn designar-me per contestar el discurs
d'iugrés del Dr. Mn. Antoni Pladevall i Fout, no solament m'ha fet un
gran honor sin6 que m'ha donal una gran alegria, atesa l'amistat que
m'uneix amb l'academic electe. Alegria no exempta, pero, d'un cert
sentiment de desconcert. Perque, inirant-ho amb seny i malgrat quejo
tinc deu anys més que ell, en materia d'erudició vaig molt endarrere
d'aquest docte sacerdot de cara i anima d'infant que acabem d'escoltar, i
-sense voler fer ara humilitat monastica, sin6 ben honestainent- tinc
motius per pensar que, si no fos per la pinzellada romantica que hi posa
el meu habit medieval, en el millor dels casos hauria d'haver estat el1
qui, ja esdevingut academic abans, m'hauria hagut de rebre a mi.
Pero la jugada ja és feta, els daus s'han aturar i heus-me ací contestant aquest bonic discurs seu sobre la introducció i la difiisió del cristianisme a Catalunya, a I'kpoca romana.
Abans de dir res de l'obra de Mn. Pladevall i del discurs, cal, perb,
que dediqui unes paraules al que val més que tota la ciencia: I'home al
qual, en nom de I'Acadkmia, haig de donar la benvinguda.
Em penso que va ser uns mesos abans del primer Col.loqui d'Histbria
del Monaquisme Catali, que se celebra a l'estiu del 1966 a Santes
Creus, que vaig coneixer personalment Mn. Pladevall. En la preparació
d'aquella modesta pero fructuosa assemblea, a I'acabament del 1965 o
al comencament de 1966, vaig saludar-lo per primera vegada en una
d'aquelles inoblidables reunions que feiem a les quaue de la tarda a casa
de I'enyorat amic Eufemia Fort i Cogul, on, al voltaut d'unes tasses de
caf*, una ampolla d'Aromes de Montserral i una de conyac, organitzavem aquells col~loquisveritablement reeixits. En aquel1 pis del carrer de
la Diputació, acollits i presidits pel senyor Fort i Cogul, preparavem els
col~loquisi fkiem tertúl.lia i amistat. El notabilíssim historiador que ens

rebia amb la seva gran humanitat, ens unia els uns als altres, un petit
grup d'historiadors del monaquisme i de l'Església, i ens comunicava el
seu contagiós entusiasme.
En la primera d'aquestes reunions, vaig coniixer I'ara nou acadkmic
i, després, el vaig anar tractant en les reunions successives i en moltes
altres ocasions. Recordo perfectament, per exemple, que un dia del
1968, sortida recentrnent l'obra Els monestirs cutaluns que el1 havia
escrit, i que havia aparegut acompanyada dels gravats trets de les magnífiques fotografies de Francesc Catali Roca, Antoni Pladevall: amb la
seva cara de bon xicot i el posat de demanar perdó, ens prega, als reunits
a casa d'en Fort, que miréssim amb benignitat aquell llibre, car s'hi havia vist obligat a tractar molts monestirs dels quals no hi havia res o gairebé res investigat i publicat. Ningú no li havia de retreure res, naturalment, Mn. Pladevall no va témer córrer el risc de Ilancar-se a aquella
feina, que tingué la gracia d'oferir-nos, des d'aleshores, una visió histbrica, literaria i espiritual general dels monestirs i les canbniques catalanes, i de fer passar, així, a mans de moltíssims estudiosos professionals i
afeccionats com hi ha a Catalunya, una obra general sobre aquest tema
tan important i tan bonic. Un altre hauria sentit un cert segament de cames davant I'encirrec. Mosskn Pladevall, tanmateix, magníficament
equipat d'erudició i sense deixar-se res per consultar, camina endavant
amb humilitat, amb prudencia i amb audacia perfectament eficaces.
Aixo té als ulls dels investigadors un gran merit. La valentia de Ilancarse a un espai un si és no és buit, només amb els recursos en aquell moment disponibles, i aconseguir de posar a l'abast de tots una visió d'un
tema tan ampli, no la té tothom. És cert que el nostre amic havia publicat ja diversos treballs en revistes científiques i alguns llibres, pero justament quan hom ja ha excercit, i bé, d'erudit, els temes globals, quan
no tot ha estat investigat, I'espanten. Ell no s'espanta i afronta amb discreció i prudencia el que semblava, en algun punt, arriscat. 1 ho va fer
amb un encert total.
Pero anem al comencament: Antoni Pladevall i Font va néixer a Taradel1 l'any 1934 i féu la carrera eclesiistica al seminari de Vic. Allí tingué, entre d'altres, un mestre excel.lent i decisiu en la seva vocació personal específica: el Dr. Eduard Junyent. El Dr. Junyent era de Vic i
canonge de la seva catedral; i ser de Vic imprimeix caracter. Gran arqueoleg i historiador, el canonge Junyent, especialitzat en arqueologia
cristiana, llegí i estudia també milers de documents dels riquíssims arxius vigatans, en publica molts i en prepara d'altres per a la seva publicació ulterior. Gricies al Dr. Junyent, que fou numerari d'aquesta

Academia, Pladevall, col.laborant amb el1 als arxius de la ciutat dels
sants, pogué arribar a la Universirat Catblica de Lovaina per graduar-se
en Cikncies Histbriques i Historia Eclesiastica, llegint els documents
inedievals com qui llegeix "El Matí" o "La Veu", aleshores malauradament desapareguts.
L'any 1963, Pladevall es gradua en aquella universitat belga i, en tornar, resta estretament lligat al canonge Junyeut fins que aquest morí el
1978. El nou acadkmic co1,labora també amb Ramon d'Abadal en diverses tasques, a temporades, del 1950 al 1970. Amb tot aixo sol ja podríem comptar, ni que ens manqués tota altra dada, el ben equipat que
sortí i que va mosskn Pladevall.
El 1965 o el 1966, quan jo acabava de Ilicenciar-me en Historia i el
vaig conkixer, el1 ja portava gairebé quinze anys investigant i publicant.
Avui, no sols és un dels millors historiadors de 1'Església i l'art antics i
medieval de Catalunya, sinó que coneix a fons i reté a la memoria, a disposició de qui el consulti, una de les més notables cluantitats de dades
historiques d'aquest país, si exceptuem les que coneixen els il.lustres
erudits teoricament jubilats, els noms dels quals tots tenim presents.
Quant a coneixement i exercici de la historia de 1'Església i de l'art medieval, especialment romanic, a Catalunya, mossen Pladevall és avui
present i vinculat de manera important arreu on es treballa en aquestes
disciplines. El noi que havia entrat al Seminari de Vic, avui, sense perdre res de la seva infantesa espiritual i de la maduresa humana, científica i sacerdotal que ana adquirint, és tan erudit i laboriós en historia i arqueologia eclesiastiques de casa nostra que, a més de publicar molts
treballs en diverses revistes científiques i moltes monografies sobre poblacions catalanes i monestirs, ha col.laborat i col.labora en diverses
obres extenses i col~lectives.1 cal afegir que, per la seva bonhomia, sumada a una bona fermesa de caracter, té una capacitat de convocatbria
que li permet de mobilitzar, en les publicacions que en depenen, tant la
flor i nata dels autors ja consagrats com el millor del jovent dedicat de
poc a la historia i a l'art medievals, que el1 orienta i ajuda a pujar.
Perquk mosskn Pladevall ha passat fa temps de la recerca personal,
que no ha deixat, a carrecs de responsabilitat pública i privada importants en la seva esfera: el 1964 va entrar corii a assessor artístic al Servei
de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona; després, fou Director general del Patrimoni Artístic de. la Generalitat i, des del 1990, treballa, també, a la Generalitat de Catalunya, com
a responsable de l'inventari del Patrimoni Arquitectonic. Alhora, en alguns casos, col,labora, i en un altre dingeix, obres col.lectives o col.lec-

aquest sentit, ningú que n'estigui al corrent no s'estranyari, per exemple, que digui que la pretesa santa Eulilia de Barcelona és només un duplicat de la de Mkrida.
Tot aquest exercici de clarificació, ordenació, síntesi i interpretació
és fet, en aquest discurs, amb molta gracia i amb una simplicitat modklica. Aixb només ho pot aconseguir el qui, com el Dr. Pladevall, coneix
molt bé la terra de Catalunya i la seva historia abans i després d'esdevenir Catalunya; el qui, havent explicat historia de 1'Església molts anys al
seminari de Vic i a la Facultat de Teologia de Barcelona, ha tingut una
llarga familiantat amb les fonts i ha madurat, dominant-les, multitud de
lectures, recerques i informacions "de visu" fins a aconseguir una visió
substantiva del període sobre el qual ha reflexionat avui davant nostre,
en veu alta. El felicitem i li'n donem les gricies.
Seria impertinent, per evident, quejo digués ara que tothom espera
molt de la preparació, la capacitat de treball i la tenacitat de Mn. Antoni
Pladevall. Perb, tot i impertinent, 6s veritat. 1 és amb gran satisfacció
personal que ho dic i que, en nom de l'Acadkmia, jo li dono la benvinguda entre nosaltres.

