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Senyors Acadimics: 

He de comensar el meu discurs agraint profundament i'honor, immerescut, 
que em feu d'ocupar la cadira de Lluís Via i Pagis, poeta i periodista, nat a 
Vilafranca del Penedes 1'1 de novembre de 1870 i mort a Barcelona, on visi 
qué la major part de la seva vida, el 24 d'abril de 1940. No vaig tenir el goig 
de coneier la persona del meu &lustre predecessor, a qui un vell retrat em 
presenta amb el cabeii curt, bones entrades a l'ample front, faccions primes i 
series, mirada trista i un gros bigoti del tipus kaiser, propi de la moda de l'& 
poca. Con de camisa alt i fort, corbata de gros nus i vestit fosc. A mi, aquest 
retrat em recorda el meu avi matern, ebenista i dibuixant de merit, a qui sols 
vaig conkixer també a través de retrats. De beli antuvi, doncs, Lluís Via em 
resulta simpatic, i hauria de deplorar que la seva cadiia hagi restat vacant qua- 
ranta dos anys, si no fos que aquesta circumstincia em permet ara d'asseure- 
m'hi. 

Ja que no he pogut conkixer la persona de Lluís Via, en canvi la seva 
obra d'escriptor i assagista, m'ha atret també per afinitats familiars: el meu 
pare exercí de poeta i periodista, pocs anys després d'eli. Via i Pagis fou un 
poeta líric, exigent envers eii mateix, de llenguatge depurat, i queicom poli- 
facetic. Hom I'ha mostrat com a figura representativa del modernisme conser- 
vador i ha senyalat, a la vegada, la seva etapa inicial com a poeta en iiengua 
casteilana i escriptor de drames romantics que, amb el temps, volgué destruir. 
EU fou un dels «Tres ingenios ignorados* que escrigueren el 1898 el drama en 
tres actes: Marta y Maria o la muerte de Maceo. 

Tenia una trentena d'anys quan, arnb els amics Martí, Tintorer, Vilaregut i 
Pena, entre altres, decidí de fundar una revista literaria: Jouentut que pub& 
cA 359 números, del febrer de 1900 f i s  el desembre de 1906, i exercí consi- 
derable influencia sobre els joves iletraferits del seu temps. *Revista vaienta 
+ns diu Apeles Mestre*, batalladora perb eclectica, generosament oberta a 
tots els criteris i a totes les opinions», fou dirigida per Lluís Via i tingué un 
nombrós equip de cokiaboradors, no sols literats, si no també artistes que il- 
lustraven eis articles amb exquisit gust modernista. H i  ha qui diu que eli reto- 
cava els textos dels seus amics per a fer-los publicables. Ell mateix, el 1923, 



quan feia uns disset anys que la revista havia deixat de publicar-se, digué que hi 
aplegava dotes les efusions fortament patribtiques, fortament seutimentals y, 
a voltes ben estridents, de la joventut riostra». 

Hom ha senyalat que Lluís Via, en la seva poesia, es mogué «entre la re- 
canga romintica, I'idealisme del paisatge i una melangia esborradissa, que ten- 
dia cap a la música i les imatges visualsn. Quan fou elegit academic, el desem- 
bre de 1923, titula el seu discurs De I'emoció literaria i digué d'ell mateix «les 
meves tasques literaries, influides SOIS per mandats del sentiment, no referma- 
des pet conexements especials, ni per tecniques determinades, ni afiliades a es- 
coles, ni tan sols orientades vers una finalitat filosbfica o una utilitat social, són 
de significació nula. Són senziUament I'obra d'un emotiu*. Sentint-se identificat 
amb el seu predecessor, el doctor Cosme Parpal, que havia entrat deu anys abans 
a I'Academia, deia d'ell «mai no va caure en la migradesa de Uuytes bizantines 
ni de snobismes d'ocasió». 1 el seu amic Apeles Mestres, en contestar-lo, di" 
de Lluís Via que era modest, auster, dar, bumil, molt descriptiu i sentimental 
definint-lo com «un excelent escriptor i un home excelent~. 

Entre els seus llibres de versos, recordaré Esteles publicat l'any 1907 a la 
Biblioteca loventut, Del cor als llavis, Poesies, Cullita (obra publicada per la 
Societat Catalana d'Edicions el 1916), i A mitja veu, editada per la Ilustració 
Catalana sense indicació d'any. Prologi dos iiibres de poesies d'Angel Guimea 
t i ,  un d'eiis el 1924, i li completa el 1926 el drama Per dret divi que En Via 
declarava ((continuat sobre'l pensament de i'autorn i fou estrenat al teatre No- 
vetats aquell mateix any. La devoció per Guimeri li venia de lluny ja que el 
1909 li havia traduit al casteiii la tragedia en cinc actes Jesús de Nazareth i des- 
prés li traduí també El alma muerta (L'anima morta). Ttaduia molt bé del fran- 
cks i de i'italii al catala i al casteiia. Traduí en versos cataians el poema dra- 
mitic d'Edmund Rostand La princesa llunyana, i li féu una magnífica traduc- 
ció en versos castellans de la comedia heroica Cyrano de Bergerac, ajudat per 
Martí i per Tintorer. També tradui al catala les poesies d'olindo Guerrini i d'al- 
tres autots, en edició publicada per Ilustració Catalana l'any 1925 i, al castelli, 
les Rimas de Lorenzo Stecchetti, el 1926, a la vegada que contribuí a i'adapta- 
ció castellana del Antonio y Cleopatra de Shakespeare, en coilaboració amb PO- 
riol Martí i en Salvador Vilaregut. 

La faceta de traductor al  catali i al castelli, en vers i en prosa, ve comple- 
tada per la dedicació a la narració en prosa, ja amb noveiles prbpiament dites, 
com De lluny i de pvop (1911),  Tretze (1917) o bé Aura (1923),  ja amb con- 
tes curts com els 18 relats reunits a Impresions y recorts que fou el seu pii- 
mer Uibre, publicat per «La Reuaixen~a* en 1899 i dedicat a Angel Guimeri, «que 
ha sigut per mi tan bon amic com admirable mestreu, segons deia. Aquest lli 
bre era un r e c d  de aquadrets de costums» apareguts des de l'any 1896 a «La 
Renaixen~a*, tals com «La cega enamorada*, «Tornant del tross, «Rasdes», 
nFesta Major» o «La lluna de janern, reflexes tots ells d'un esperit profunda- 
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ment sentimental i emotiu. Un altre iiibre, editat el 1905 per Pubiícació Joven- 
tut, i que reuní 19 relats escrits entre els anys 1900 i 1905, fou el titulat Fent 
camí. Aplech d'estudis y narracions, beil complement de l'anterior pero potser 
ja més realista, al qual caldtia afegir encara, almenys, els Contes que no ho S&, 

i que constituüen el volum 17 de la Ilustració Catalana. 
No bem esgotat pas l'obra de Lluís Via amb aquesta relació. D i t r e  l'oratb- 

ria catalana del segle xx ens cal recordar els Pa~laments reunits el 1918 a U e -  
vor dispersa; entre la novella nova Proses velles, tamb.4 del 1918, i entre la 
«Novella d'ara» La taverna deis desanimats publicada per l'Avenc Grific, amb 
Uustracions &En Planas, l'any 1925. Biograf &Apeles Mestres en la serie &a- 
talans $ara», fou també Lluís Via el responsable del Boletln del Ateneo Barce- 
lonés durant forca anys, i un esperit ple de bon humor. Veieu, si us plau, L'Ar- 
renca Pins y En Gira-Montanyes que qualifica d'uEpopeya en redolins, pero en 
redolins dels fins», l'any 1927. 

Potser caldria insistir encara en la tasca de Lluís Via com a prologuista d'es- 
criptors i poetes (Salvador Albert, Caterina Albert, Carme Karr, Joan Maragall, 
Jaume Ramon, i altres), com a cokiaborador assidu de les revistes culturals de 
i't?poca, i com a cdtic teatral a «El Teatre Catalb. Pero jo prefereixo insistir 
una mica en alguns trets del discurs amb que l'any 1923, va asseure's en aques- 
ta cadira de 1'Acad&mia de Bones Lletres. Deia: *Me veig distanciat ... del his- 
toriayre que punniaiisa fets cronolbgichs y en treu profitoses ensenyances ... » i 
afegia: erefractari a les lluites poiítiques, vaig tornar al meu retir d'escriptor 
que ja no discuteix, que ja no comenta...» Quan escrivia aquestes paraules Lluís 
Via havia acomplert els 52 anys. 1 puntualitzava encara «Del entreilat de les 
iiuites passades no n'he tret en clar més que una cosa: i'amor a la pau de i'es- 
perit». 

Pero, tornant a la historia, anotava: «Jo de i'bistoria sols per instint n'abarco 
l'armonia global ... Ara bé, i'historia ens és necessiria malgrat tot». El sentiment 
de la historia -assenyala- fou un dels motors de la «renaixen$a». La lectura 
dels grans poetes el porta a evocar els grans monestirs cistercencs com Poblet 
i Santes Creus, a admirar les deixes de I'art romanic a Ripoii, per a concloure: 
«ben identificats amb la nostra naturalesa, podrem continuar i miiiorar nostta 
historia». 

De retmc, els seus exemples ens porten a la Historia Medieval, que no li 
era pas indiferent del tot, car un dels seus prblegs fou precisament escrit per 
al iiibre Poblet. Narracions, tragedies i llegendes de Jaume Ramon i Vidales. 
Tot i essent un sentimental, com a bon narrador realista que fou, Lluís Via va 
saber captar la vida del seu temps i traduir-la en pagines molt vives. Un dels 
seus relats, escrit I'agost del 1905, i tiniiat Derrera del mort, ens descriu i'en- 
terrament del senyor Gifreda -no s4 si personatge bon xic real o bé inventat- 
i les converses del seguici que acompanya a peu el mort al cementiri, li sewei- 
xen per a descriure la seva personaiitat contradictoria. El conte és un pretext 







comunitats de tradició mossirab, fins a I'abolició de la litúrgia tradicional, en- 
cara que aixb que diem no sigui, per ara, res més que una hipbtesi de treball. 

A la nau lateral nord de l'església gbtica francesa de La Chaise-Dieu, centrar 
ami  sota el mur on hi ha pintada la coneguda escena de la dansa de la mon, 
mur de separació del cor, s'ba conservat un banc de pedra granítica atribuit al 
segle XII i destinat a rentar els morts. La funció a quk hom destini aquesta 
notable p q a  arqueolbgica resta fora de dubte, car la superficie és Ueugerament 
inclinada del cap als peus i mostra en aquests darrers el desguis corresponent,' 
a més de tenir un coixí de pedra, a la capcalera, per a dipositar el cap, i una 
serie d'incisions inclinades en la superfície aiüsada del iiit de pedra, per a re- 
conir i conduir les aigües del lavatge fins a dit desguis. En aquest cas el banc 
o llit de pedra era transportable d'un lloc a I'altre, mentre que en els exem- 
ples de Casteiia anteriorment adduits era tallat a la roca i f i ,  com ho eren 
les piscines buidades a la penya. 

Desconeixem fins quan degué perdurar aquest costum de rentar els morts 
en un banc o llit de pedra, perb en una visita recent al monestir cistercenc de 
Santa María de Huerta (provincia de Sbria) tinguérem ocasió de comprovar que 
en una capella lateral del temple, que pot datar-se en el segle XIII, al costat 
de l'absis principal per la banda sud, s'han conservat les restes d'una decora- 
ció pintada del major interks per al nostre tema. Sota la finestra que centra la 
construcció rectangular d'aquesta capella, es representa l'acte de vetllar el ca- 
daver d'un monjo, jacent damunt del banc de pedra en el qual degué ésser 
rentat, perquk hom dibuixa el iüt o banc molt tobust i el pinta de blanc, 
situant sota d'eii dues calderetes de coure. Dos monjos vetuen el mort, durant 
l'exposició del cadiver, mentre que a les dues escenes que envolten a aquesta 
principal, es veu que el malalt ha rebut, respectivament, la comunió o viitic i 
I'extremaunció. Una restauració deficient de la part baixa de la fiiestra, que ha 
eliminat la meitat superior de I'escena central d'aquestes pintures, atribuides 
amb poca precisió als segles XIV-xv, no ens permet d'observar més detalis del 
tema. Amb tot, sembla que hom pugui parlar d'una perduració del costum de 
rentar els morts a la CasteUa de la baixa Edat Mitjana. 

5. A la guia anbnima de la Chaise-Dieu. - Edit. Delta 2000. - Colmar-Ingersheim. 
1977, pig. 27, es Ilegeix: «I1 s'agit de la pierre d'exposiúon des moines et du lit sur le 
que1 on faisait leur toilette funkhre. Cette pierre a sa petite histoire: Théophile Gautier la 
comaissait de renoni et voulut la retrouver en 1860. C'est dans une mur de ferme qu'il 
faliut aller la chercher. Pendant la Révolution, un paysan i'avait &pide, esperant en 
€aire un ahreuvoir (début de cavité coup de pics sur le dut granit). L'Auvergnat dut re- 
noncer a son projet; mais le p&te dut payer 3 louis d'or la restitution & I'abbayer. 



2. Els llocs d'enterrament 

Un cap rentat el cadiver, embolcallat amb un ilencol o drap de lli, i exposat 
a la curiositat, plors i pregiries de la gent, no sembla pas que sempre rebés 
sepultura al cementiri de l'església parroquia1 o bé al del monestir que hauria 
escollit en vida. Amb el temps, la territorialitat familiar anitia delimitant imbits 
en els cementiris parroquials, com ha demostra la documentació catalana del 
segle x ~ v .  Perb durant els primers segles medievals hom retroba sepultures als 
voltants de les masies i en ilocs aiiiats on no consta que hi bagués hagut cap 
església. 

Es ben sabut, i les troballes arqueolbgiques ha palesen, que en els pobles o 
nuclis d'habitació de l'antiguitat no era rar que hom enterrés els parents di- 
funts al subsbl de la iiar, per tal que iiur esperit no inquietés i seguís prote- 
gint els vius. Aquest costum d'enterrar els morts a la prbpia casa, o bé al 
seu davant, degué perdurar fins i tot després que fos acceptat el cristianisme. 
Quan excavirem, amb el doctor Alberto del Castillo, el Castellot de Viver (al 
municipi de Viver i Serrateix i a la vd del Llobregat), trobirem el cadiver 
d'un nadó dintre d'una tomba de planta ovalada, excavada a la roca, davant 
del graó de la porta d'una construcció rectangular, erigida sota la penya del 
Castellot i davant del seu primitiu altar, que segons sembla resti habitada 
almenys fins el segle XVI. Un fenomen semblant virem poder observar en les 
estacions arqueolbgiques mossirabs, o no cristianes, de Busquistar (un cadiver 
d'infant enterrat paralle1 a la porta de la casa) i de Marmuyas (municipi de 
Comares, provincia de Málaga); en aquest darrer cas f i s  i tot amb cadavers 
d'adults, i ambdós exemples en un període que cal fixar entre els segles x i ~ I I .  
Sembla, doncs, que hom pot dir que a l'alta Edat Mitjana era freqüent encara, 
almenys no pas insblit, el fet d'enterrar infants i adults davant de les prbpies 
cases. 

Recentment, en la tercera campanya d'excavacions realitzada l'estiu del 1980 
al poblet medieval de Sant Miquel de la Vail (avui deshabitat, a la Barcedana, 
Conca de Tremp), virem localitzar dos enterraments infantils davant dels graons 
de les portes que comunicaven l'habitació central d'una vivenda, on hi hagué la 
ilar de la casa, amb les altres dues habitacions de la casa: l'entrada i el forn de 
coure el pa, d'una banda, i el magatzem o dipbsit de queviures i eines, de 
l'altra. 

El costum d'enterrar els nens petits, albats o menors de vuit anys, en la 
prbpia vivenda, és evident per les troballes arqueolbgiques esmentades que, 
com hem dit, cal situar ben bé entre els segles x i XII. A confirmar-nos aquesta 
suposició vingué un document del 18 d'abril de Vany 1054 en el qual, aman 
d'un plet entre el bisbe Guislabert de Barcelona i Guillem Oliva de Salsanes, 
sobre la propietat de la sagrera de Sant Boi de Llobregat, el jutge Adalbert 



Eldemar convoca als parroquians abans de dictar sentencia: i tot pregant-los 
que «no li ocultessin res de la veritat~, va poder saber que Guillem Oliva i 
la seva esposa tenien el cementiri com un bé alodial (per suum alaudium, diu 
literalment el text), i el bisbe no va poder demostrar, ni documentalment, ni 
per mitji de testimonis, que el cementiri fos de la seva església. El jutge sen- 
tencia, doncs, a favor del matrimoni, per tal que s'enterressin els morts en el 
dit cementiri sense cap contradicció, i no als portals o portes de les cases com 
es feia des de temps antic. El costum d'enterrar els morts al subsol de les 
vivendes, dintre del portal o bé davant de les portes era, doncs, usual encara 
no sols a la Catalunya interior sinó f i s  i tot al Pla del Llobregat. 1 el ma- 
teix costum, del qual tenim el testimoni fidedigne de Viver, ja esmentat, apa- 
regué en les exploracions efectuades al món islimic peninsular d'aquell temps: 
als exemples de Busquístar o de Marmuyas, cal afegir que a les restes d'una 
casa del poblet de La Tor reda  (avui Pantano de Los Bermejales, provincia 
de Granada) hom localitzi un crani d'adult al peu del graó de la porta d'en- 
uada, enterrat a ben poca profunditat en el subsbl de l'habitació.' Encara que 
ens pugui semblar estrany, a mig segle XI, no s'havia generalitzat l'enterrament 
dels morts familiars als cementiris parroquials, tot i ésser ja plenament cris- 
tiana la major part de la població. 1 en aquells moments hom fomentava la 
creació de sagreres, al voltant de les esglésies, per tal que els morts reposessin 
en terra sagrada i que el seu repos no fos molestat. Desarrelar el costum d'en- 
terrar els morts dintre de les cases o al seu voltant, que hom ha pogut cons- 
tatar que es feia ja en els nuclis de població indígenes en produir-se la conques- 
ta romana: no degué resultar ficil per a les autoritats eclesiistiques i civils. 

Amb tot, val a dir que, almenys des del segle IX, bom troba ja amb fre- 
qüencia les errnites i esglésies voltades d'enterraments. 1 si bé hom pot sospi- 
tar que, en alguns casos, hi ha esglésies que foren edificades enmig d'imbits 
que eren ja cementirials, per a santificar-los, també bom pot veure aplegades 
sepultures entorn dels absis i a l'interior dels temples, que són coetanies i 
posteriors als edificis. No sembla, en tot cas, que hom delimites amb murs els 

6. Vegeu el text a 1'Arxiu de la Catedral de Barcelona, Libri antiquitatum, IV, doc. 
154, fols. 53 v/54r. 1 també J. MAS: Notes histbrigues del birbat de Barcelona. Vol. I X :  
Rúbrica delr «Libri ontiquitatum» de lo Seu de Barcelona, Primera part. Barcelona, 1914, 
pigs. 310-312, on es resumeix el documcnt. El text diu literalmenr: Manente tantummodo 
antiqm consuetudine ut mortui in prefato ciminferio absque ulla contrarietate et redemp. 
tione sepeliopitar, non infra ianu~s aut hostia domorum, sed congruis tantum in locis. 

7. A. ARRIBAS; M. RIU: La necrdpolis y poblado de La Torrecilla (Pantano de los 
Bermejales, provincia de Granado). - «Anuario de Estudios Medievalesn (Barcelona), IX 
(1974-1979), pags. 1740. Referencia concreta al fet en la pig. 39 i lim. VIII, foto 16. 

8. A. DEL CASTILLO; M. ñru: El poblado bergistano de Camp-Mauri. «VI1 Congreso 
Nacional de hqueologiau (Barcelona, 1962), pags. 426-431. Vegeu especialment les pla- 
nes 429 i 430 del trebaii, i les figures 2 i 4. 



imbits cementirials de l'entom de les esglésies rominiques fins els darrers segles 
medievals. 

3 .  El testimoni dels morts 

En relació també amb els cadivers dels phvuls o albats, que algunes ve- 
gades hom troba sota els altars de les esglésies per haver estat considerats 
«cossos sants», suplint o bé acompanyant les rellquies, existí a Catalunya una 
ordalia, documentada per Balari entre els anys 1037 i 1180, que no bem vist 
consignada a altres iiocs. En efecte, ja el mateix Balari9 anoti que el costum 
d'invocar el Judiu de Déu per mitji de nens morts no figurava pas a les lleis 
visigodes i suposi que degué introduir-se en els tribunals catalans arran de la 
reconquesta, sense que hom pugui precisar-ne l'origen. Adduí el testimoni d'un 
judici, céiebrat l'any 1037 i presidit per la comtesa Ermessenda de Barcelona i 
el seu nét el comte Ramon Berenguer 1, amb assistenua del bisbe i dels prbcers 
del comtat. Pladejaven Bernat Otger i l'abat Guitard de Sant Cugat del 
Valles per la possessió de diversos llocs i el demandant, Bernat, advertí al tri- 
bunal que no reconeüa altre dret que el de l'ordalia: «posem en aigua freda, 
si voleu, dos pirvuls morts, a Judici de Déu omnipotent, per tal que així 
quedi ben manifest a qui corresponen de dret els dits béns». La comtessa i 
el bisbe establiren que si el nen que representaria una de les dues parts s'en- 
fonsava en l'aigua o bé «era rebutn per ella, se li daria la raó; perb que si 
totes dues criatures sobrenedaven o s'enfonsaven, es repartuien els termes 
objecte del litigi entre ambdues parts. Arribat el dia que hom havia f i a t  per 
a la realització de la prova, l'aigua va cobrir, perii no retingué i'infantó que 
representava els interessos de Sant Cugat, i el nen de la part contraria es man- 
tingué flotant en la superficie. Per la qual cosa es convingué de fer un repar- 
timent desigual dels béns, Uiurant a Bcrnat Otger la part m& gran. Dos do- 
cuments, del 19 de julio1 de l'any 1037 i del 4 d'agost del 1045, han conservat 
el testimoni del fet, el primer a través d'un text del 1180, i de les seves con- 
seqükncies. 

Un altre exemple de Ia invocació, ticita o explícita, del testimoni dels 
morts el trobem en el fet que les primeres reunions dels prohoms d'un Uoc, 
per a tractar problemes comuns, es fessin als atris de les esglésies (el subsol 
dels quals era lloc preferent d'enterrament) o bé al banc de pedra adossat a 
la paret de migjorn d'alguns temples rominics, per la cara externa, on s'obria 
la porta d'entrada i on comencava ja d'ésser habitual d'entetrar els difunts. 
Aquest banc on s'asseien els prohoms per a deliberar, restava situat, doncs, 
diitre de i'imbit del cementiri on reposaven els cossos de llurs avantpassats. 

9. J. BALARI: Orígenes (cit. nota 3), pks. 383-385. 
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lunya, essent costum de procedir a una ablució, també ritual, abans d'asseure's 
a taula." 

Aquest menjar, que hom reuoba a Osona el segle XIII i que els mercaders 
barcelonins del segle XIV solien consignar en llurs testaments," desitjosos d'ob- 
sequiar els amics, era un record, conscient o no, de les libacions rituals dels 
primers segles que es feien sobre els sepulcres dels morts i que és molt pro- 
bable que no haguessin desaparegut ben bé a Catalunya els segles x i m, segons 
semblen indicar les cavitats o receptacles propers a les sepultures antropo- 
morfes excavades a la roca (a Santa Maria de Cervelló, per exemple)," amb 
canalets de penetració dins la sepultura, o de comunicació amb altres enter- 
raments, o bé pels dipbsits de cendres també relacionats amb sepultures, o 
per les sitges d'ofrenes observades als cementiris. 

5.  Les libacions a les tombes 

Fins i tot és possible que no sempre aquestes libacions rituals tinguessin 
una relació directa amb l'acte de l'entetrament, car, com en YAntiguitat, se 
seguia invocant els morts com a testimonis dels tractes que hom feia i, en 
semblants ocasions, es podia beure damunt de les tombes vi calent per a COI- 

roborar la validesa d'un tracte verbal o bé d'un compronús no contret per 
escrit. Sembla ésser que, el dia de l'aniversari de la mort, després de les ceri- 
mbnies religioses, tampoc era insblit que la família celebrés un banquet fú- 
nebre, sobre la tomba, per tal que el difunt en pogués participar, acampa- 
nyant-lo fins i tot de danses," i que pels canalets o forats, oberts a la pedta, 
es tirés aigua, i fins i tot vi, vers l'interior, per apagar la set del mort. 

Les ofrenes funeriries que es cremen en les esglésies i les cendres de les 
quals s'espargeixen damunt de les tombes o bé es dipositen a les fosses destinades 
a aquest fi, sembla que tendien a provocar la fecunditat o bé a conjurar les ma- 

11. Uns w n t a  cinc anys emera tinguérem ocasió d'assistir a un dinar titual a Casa 
Llobeta, maria dels voltants de la Serra de Busa (municipi de Guiuers), i recordem que ilos 
parents del mort, en retornar de i'enterrament, es m'docaren als dos costats de la porta 
de la casa, amb una tovallola i un getto d'aigua i una palangana, i els amics s'anaven 
rentant les mans abans d'enuar a la casa i d'asseure's a la taula. El menjar consistí en la 
típica escudella i carn d'olla, pa i vi, sense carns rostides ni postres. 

12. Diversos exemples consten als petgamins de Santa Maria del Mar, de la segona mei 
tat del segle XIV, que ara estem inventariant. 

13. Vegeu i'article de J. Bo~bs;  J. 1. PADILLA i M. PACES: La necrdpolis de t o m b e ~  
antropomorfes de Santa Maria de Cervelló. - nQuadcrns d'Estudis Medievalsu (Barcelona), 
1, núm. 2 (1980), 67-80. En particular la sepultura núm. 7, figs. 12 i 13, i el text de Ics 
pags. 75-76. 

14. Memoire de la Tene .  Maison Fuzier Mazamet. Mazamet, Haut Languedoc, 1979 
82 pags. amb ils. Referkncia especial a la pag. 21. 



lalties," essent prohibides diverses vegades per l'Església, des del segle XII 

fiis el xv. Hi ha llocs on s'ofereix als morts la terra dels camps, les tedes de 
la teulada, les cendres de la liar familiar, utensilis, amulets, ossos d'animals, 
etc.'Wo ens consta, pero, explícitament que aquests costums es practiques- 
sin a Catalunya. Caldria repasar, &una banda, les resolucions dels sínodes 
episcopals, d'altra les penes dels penitenciaris, i fiis els decrets de visita con- 
servats als arxius diocesans a partir del segle XIV, per tal de veure si hi cons- 
ta quelcom que ens permetés de deduir o d'afirmar amb seguretat la presencia 
d'alguna d'aquestes practiques a casa nostra a la Baixa Edat Mitjana. Mentre 
aixb no es faci, només a tito1 comparatiu podem consignar aiib que hom sap 
de i'alua banda dels Pirineus. 

6 .  Les esteles 

El que resta ben pal& a Catalunya és l'existencia d'esteles de diversa tipo- 
logia, si bé majoritiriament anepigrifiques. Hom ha considerat del temps de 
Carles el Calb (meitat del segle IX*) I'estela de pedra calcaria que guarda el Museu 
Episcopal de Vic. És de forma rectangular, coronada per dos Ibbds inclinats 
formant dues cares contraposades amb faccions contretes per l'angoixa. A la 
part central, sota d'ambdues cares, una breu inscripuó de tres línies, i una 
creu. Hom pot endevinar que hi diu: «En el nom de Crist, plagui Abo al Nostre 
Senyor. Amen». O bé, tal vegada, «En el nom de Ctist, Pere jau en el Senyor, 
Alfa i Omega. Amen*. No obstant, per la forma i per les Uetres, que hom 
pot situar entre els segles IX i x, és aquesta una estela excepcional. A la ve- 
gada estela i Iipida funeraria. 

Són conegudes la lipida funeraria de Witiza, fiil de Teodored, datada el 
23 de mary del 900 i conservada al Museu d'Histbria de la Ciutat de Barce- 
lona, o la inscripció del Museu de Girona, procedent de Sant Martf Sacosta, 
que semhla ésser del segle x. Pero tampoc hom les pot considerar freqüents. 
Són, de fet, peces inusuals. A la ciutat hom escriu encara epitafis pero, al 
camp, són rars. Amb tot, un document de l'any 1080, en el qual s'esmenta un 
«epitafi escrit»," ens serveix de testimoni indirecte de l'existencia d'esteles 
amb inscripcions, semblants a les existents en I'imbit musulmi i destinades a 
perpetuar el nom del difunt o asenyalar el Uoc concret del seu enterrament. 
Aquestes esteles podien ésser de pedra i anepigrifiques, a judicar per les nostres 
troballes a Sant Esteve de CauPs i a altres bandes," o bé de terra cuita, 

15. Id. id..  hes s. 23-28. 
16. Id. id., pap. 41. 
17. J. BALAN: Orlgener (cit. notes 3 i 91, pag. 610. - Vegeu també X. BARRAL: 

L'art pre-romdnic a Catalunya. Segler IX-X. - Eds. 62. - Barcelona, 1981, phgs. 19. 
18. M. Rm: Excauaciones en el poblado medieuul de Caulerr. - Ministerio de Edu- 



com la tegula de Banyoles descoberta al temple del monestir de Sant Esteve 
i que conté un epitafi del monjo Lunes gravat el 1003." Si en els móns 
islamic i cristii predominaren en certs moments les esteles discoidalsl hem de 
creure que bona part de les esteles dels nostres cementiris de 1'Alta Edat 
Mitjana foren senzilis blocs de pedra collocats drets prop de la capplera de 
la sepultura, per a evitar la seva destrucció o profanació en ulteriors enterraments 
sense cap inscripció o signe, ni tan sois la creu. 

Tot i que no tenim pas encara ptou elements per a un estudi complet de les 
esteles, hom pot afirmar que els segles X i XI predominen les esteles anepigri- 
fiques formades per una pedra de secció rectangular, allargassada i clavada o en- 
fonsada prop del cap o damunt l'espatlia, mentre que des del segle XII, i en el 
XIII, semblen imposar-se les esteles discoidals, amb algun signe gravat: una 
creu, una estrella, un s h b o l  herildic o parlant, etc. El difunt, bona part d'aquest 
temps, roman anbnim. Generalment no podem saber ni el seu nom, ni I'any en 
que morí. Són rares o tardanes les esteles que ens ho indiquen. L'estudi antropo- 
lbgic ens ajudari a coneier el sexe i l'edat, i f i s  algunes vegades les malalties 
que pati o de que morí. Perb l'home medieval escrivia ben poc. Des del segle 
XIII, de tota manera, els epitafis funeraris es fan més freqüents al món cristia, 
i hom voldra que el seu nom passi a la posteritat. 

7 .  Tipologia de les sepultures. 

El propi Balan, suara esmentat, recordava un text de l'any 1034 en el qual 
es parla d'un «monument amb escales, cal$ i pedra» per a sepultura2', que tal 
vegada seria un monument funerari roma reaprofitat o reutiützat. La reutilitza- 
ció de sepultures i de sarcbfags antics sembla haver estat molt freqüent al llarg 
de I'Edat Mitjana. Perb també les tombes més senzilles foren reutilitzades més 
&una vegada, tal vegada per a enterrar-hi parents o membres del mateix grup 
familiar. Aiib fa que, moltes vegades, sigui difícil de precisar I'kpoca a que per- 
tany un determinat enterrament o el mort que hom troba a l'interior d'un sepul- 
cre ben datat. D'alua banda, els enterraments successius han desuuit o barrejat 
els estrats, no obstant i'existkncia d'esteles, i la uoballa de fragments cerimics 

cación y Ciencia (Excavaciones .Arqueológicas en España, núm. 88). - Madrid, 1975. - 
82 p. amb ils. Per al tema concret de les esteles, pags. 55 i 56. 

19. J. MMiauÉs: Descubrimiento de un epitafio del año 1003 en el templo monaste- 
rial de San Esteban de Bafiolas. - «Revista de Gerona*, XVIII, núm. 59 (19721, pags. 23- 
27, amb 1 fig. 

20. Vegeu sobre aquest punt M. Rm: Ln arqueologfa medieval en España. Aphdix a 
M .  DE BOVARD: Manual de Arqueología Medieval. - Edits. Teide / Base. - Barcelona, 
1975. Especialment les pagines 457 i 458. 

21. J. BALARI: Orígenes, pag. 610. 



amb les terres #una necrbpolis pot induir a notables errors o bé a atribucions cro- 
nolbgiques falses. Estudiar un cementeri medieval és, doncs, probablement una de 
les tasques més difícils per a l'arquebleg en i'estat actual dels nostres coneixe- 
ments. 

Amb tot, hom pot indicar que, des del segle VI tendeixen a desapareixer les 
sepultures de tegulae planes de secció triangular a dos vessants, si bé es possible 
que hom en trobi alguna encara un xic més tard amb materials reaprofitats, car 
no sembla que les teules planes deixin de fabricar-se abans del segle x. En el pe- 
ríode dels segles VII al IX degué haver-hi: sepultures del tipus cista o caixa, 
fetes amb grans lloses i coberta boritzontal; sarcbfags reaprofitats del món roma 
o bé imitats, si bé amb una pZrdua gradual de tecnica; i, possiblement, també al- 
gunes cistes de secció triangular, fetes amb Uoses, que recordaven el model an- 
tic de tegulae, com el recordaven les cistes de secció quadrada o rectangular a 
que acabem de referir-nos. 

Nosaltres, no obstant a s ,  deixarem ara de banda el període visigot, en el 
qual degué iniciar-se l'excavació de sepultures a les roques, que tant proliiera- 
ren els primers segles de la conquesta Caroiíngia del territori catala. Sepultures 
de planta oval i sepultures antropomorfes, asimetriques o simetriques, a les 
quals ja ens bem referit en altres ocasions', degueren ésser les que predomina- 
ren els segles IX i x allí on bi havia roca i l'utillatge de ferro existent permetia de 
trebaUar-la. Pero, no pas arreu. En les diverses campanyes d'excavació efectua- 
des al monestir de Sant Sebastia del Suü, que cronolbgicament s'estengué de la 
fi del segle rx a la fi del XII, cal remarcar l'absencia total de sepultures antropo- 
morfes excavades a la penya. Hi hagué, amb tot i aixb, almenys sis tipus dife- 
rents de sepultures que, de mes antic a més modern, tractarem de sintetitzar a 
continuació: 

1) Sepultures de fossa simple, amb coberta de lloses grans, en nombre de 
quatre a sis, posades horitzontals damunt la fossa, algunec vegades amb pro- 
tecció superior d'una capa d'argila i, possiblement, amb ús de baguls de fusta 
d'alzina o de roure formats per taulons gruixuts units per tascons de fusta, sen- 
se claus de ferro. Les parets de la fossa no es recobrien amb cap tipus de mate- 
rial. 

Alguna d'aquestes sepultures de fossa era doble. La posiúó de l'esquelet o es- 
quelets si eren dos, podia variar, encara que la orientació habitual fou la d'E. a 
W., amb els braqos sobre l'estómac o bé damunt del pit. 

Els enterraments de fossa simple, voltada o no de pedres, pero amb lloses de 
coberta, han estat considerats com a pertanyents als segles IV al VI per María del 
Rosario Lucas de Viñas, en estudiar la necrbpolis de El Cantosal U, pero cal afir- 

22. M .  Riu: La arqueología (cit. nota 201, pags. 454-457. 
23. M.' DEL R. Luus  DE VE~AS: Necrópolis de aE1 Cnntosolu, Coca (Segouia). - <Es- 

  dios Segovianosn XXV, núm. 73  (1973), piigs. 137-157, sense ils. 



mar amb seguretat que, almenys a Catalunya, es prolongaren fins a dates for- 
Fa mis tardanes i que no hi hem sabut veure precedents tan remots. Igualment 
indica aquesta autora que «es frecuente, tanto en las necrópolis bajo-romanas co- 
mo en las visigodas, la aparición de restos óseos amontonados, destrucción 
involuntaria de un enterramiento al proceder a otro)?, potser perque no sem- 
pre les esteles de pedra, col.locades a sobre per assenyalar i'enterrament, havien 
resistit el pas dels anys. 1 el mateix es podría dir d'epoques meuys reculades, 
com veurem en observar les necrbpolis de tota 1'Alta Edat Mitjana i fins d'eta- 
pes posteriors. 

2) Sepultures en forma de cista, de planta ovalada, de coberta doble o bé 
senzilla, formades per parets laterals de pedres petites o bé rnitjanes, o bé pe- 
dres de riera, o bé llosetes borizontals, euvoltant l'interior de la fossa; amb co- 
berta de lloses planes, en nombre de cinc a set, poques vegades més. La posi- 
ció de l'esquelet varia, essent sempre en decúbit supí, pero unes vegades amb 
els bra~os creuats sobre Ia pelvis i d'altres amb un dels dos braqos estes al cos- 
tat del cos. 

Una variant d'aquest tipus pot ésser la sepultura de capgalera antropomorfa 
feta sempre amb llosetes petites, modificaut la planta oval perb no l'obra de les 
parets, de palets de riera o bé de llosetes horitzontals collocades una damunt 
de l'altra per tal d'acouseguir l'altura desitjada. 

Ens sembla que aquest tipus de sepultura, amb les dues variants anotades 
(de forma oval i antropomorfa) degué correspondre a les sepultures ovals i autro- 
pomorfes excavades a la roca allí on n'hi havia. Pero als llocs on el sol el cons- 
tituia la terra i no la roca, hom no tenia altre remei que excavar una fossa a la 
terra i recobrir-la interiorment amb pedretes donant-li la forma desitjada. 
Que la forma oval correspongués a persones del sexe femení i la antropombrfica 
al sexe masculí, és ja una qüestió no demostrada per ara, tot i que en alguns 
llocs de Castella no ens sembla inversenlblant per als segles IX i x. A Catalunya, 
els exemples coneguts, de Rubí o bé de Sant Sebastii del Sull, no ens semblen 
pas definitius encara. 

A Sant Sebastih del Sull aquest tipus segon pot correspondre al primer terc 
del segle x perb no gosaríem portar-lo gaire més enlli de mig segle i, en tot cas, 
creiem que fou modificat abans &acabar-se la desena centúria. 

3)  Sepultures en forma de cista o caixa de lloses, de planta rectangular, 
amb parets de lloses verticals grosses ben treballades, i amb coberta de iloses 
grosses amb altres de més petites entre els junts d'unes i altres. Orientades, 
en general, d'E. a W. L'esquelet sol aparkixer enterrat en posició de decúbit 
siipí, amb el braq dret doblat sobre el pit o bé l'estómac formant angle recte, i 

24. Id. id., pigs. 151. - Vegeu tamhé S. VILASECA, A. PRUNKRA: Sepulcros de losas, 
antiguos y alto medievales, de lar comarcos tarraconenses. - «Boletb Arqueológico de la 
R. Sociedad Arqueológica Tarramnensew (Tarragona); (1966), pags. 25-46, figs. 1-17. 



l'esquerre estes al ilarg del cos o bé damunt de la pelvis, si bé també consten 
altres posicions. Algunes vegades arnb pedres a ambdues bandes del cap per tal 
de mantenir-lo recte, recordant encara el tipus anuopomorf a que abans ens hem 
referit. 

Aquest tipus devia ésser el predominant al llarg del sede XI, si bbé quan 
hom veu engruixir gaire les parets, miiiorar la tecnica de talla de la pedra, o bé 
reaprofitar peces de constmccions anteriors, cal pensar en una datació més tar- 
dana, del segle XII i fins i tot del XIII. Els exemples del Sull, amb tot, són ma- 
joritariament del segle XI. 

4) Sepultures del tipus cista, de secció triangular, formades per lloses 
allargades situades a ambdós costats de la sepultura i inciinades per a ajuntar-se 
ai mig, a la part superior, recordant-nos les sepultures de tegulae planes que for- 
maven una especie de coberta a dos vessants, tant freqüents els darrers segles 
de la romanitat. Dues Uoses verticais, als extrems, clouen el cap i els peus. En 
coneixíem un exemple a la necrbpolis de Sant Pere de Grau $Escales, de la 
darreria del segle XI, i en sorgiren dos més a la nccrbpolis de Sant Sebastii del 
Suil, corresponents a sepultures infantils, les quals per la seva situació dintre 
de l'imbit del cementiri, no poden ésser anteriors a la fi del segle XI. 

Amb tot i aixb, cal dir que les sepultures de secció triangular són rares a 
1'Alta Edat Mitjana, almenys a Catalunya. Poden constituir una imitació de 
les romanes de tegulae, en uns moments en que hom no disposava ja d'aquell 
material cerimic. 

5 )  Sepultures del tipus cista o caixa de lloses, de planta trapezial, amb pa- 
rets de lloses verticals o dretes i fines, i coberta de lloses grans i fines. Algunes 
vegades amb capcalera indicada interiorment per una peca de pedra tosca: for- 
mant un arc de ferradura, o bé un diitell recte, o bé per dos blocs-paralellepípe- 
des independents, un a cada banda del cap, simulant la capcalera antropomorfa; 
sempre de pedra tosca, ficil de treballar i ben treballada. Hi ha casos, emperb 
que la peca o peces de tosca no figuren a la capsalera i Uavors aquest tipus trape- 
zial toman sense la indicació interna de la capcalera antropomorfa, essent aquest 
el tipus més antic. 

El fet de no haver trobat fins ara més que un o dos exemples de cada un 
d'aquests models de capcalera indicada per mitja de peces de pedra tosca dintre 
de la cista prbpiament dita, fa que hom no pugui establir encara cap mena 
de tipologia i menys una successió cronolbgica. Considerem que aquest tipus, 
amb cap~alera interior indicada, pertany a una epoca avenqada i que cal 
situar-lo dintre de la segona meitat del segle XII. 

6) Sepultures senziUes de fossa, sense protecció ni coberta de lloses, si bé 
algunes vegades amb una capa sobreposada de pedretes, o bé una capa de mor- 
ter de cal$ al damunt, o bé d'una barreja de cals i d'argila sobre el bagul, que 
devia ésser sempre de fusta i clavat amb claus de ferro i tatxes. La posició de 
l'esquelet sol variar, mostrant ja els braps estesos al llarg del cos, ja les mans 



sobre la pelvis, ja el brac dret damunt del ventre i l'esquerre sobre d'ell, ja el 
b r a ~  dret estes al ilarg del cos i l'esquerre damunt del pit. El cap tendeix a in- 
clinar-se mirant vers el sud. 

Creiem que aquest tipus d'enterraments cal situar-lo entre la segona meitat 
del segle XII i el primer te% del XIII, almenys pel que respecta a l'exemple ad- 
duit del Suil. 

7) Hom podna parlar encara d'un sete tipus d'enterraments al Sull, pero 
creiem que aixb resultaria un xic enganyós. Car mis aviat caldria parlar de «de- 
senterraments», perque es tracta dels pilots d'ossos, procedents d'enterraments an- 
terior~, remoguts en obrir una nova fossa i collocats damunt de les Uoses de 
coberta després de procedir al nou enterrament. Prbpiament al Sull hom no pot 
parlar d'ossaris, N tampoc considerar que aquest fet fos freqüent tot i l'absencia 
gairebé total d'esteles. 

Cal assenyalar també que gairebé tots els enterraments es feren aquí d'E. a 
W. amb els peus a VE i el cap a l'W., i que les superposicions són minimes, i 
que no apareixen a penes sepultures sobreposades unes a les altres, si bé les 
diferencies de profunditats en els enterraments són notables. 

Tal vegada l'exemple del Suil no sigui el més complet diitre de la tipologia 
medieval dels segles IX al XII. Per a aixb caldra tenir en compte els exemples 
de l'Esquerda, a les Masies de Roda, que estudia en aquest mateix volum Imma- 
culada OUich, i de Santa Creu de Joglars, excavat fa ia alguns anys pel doctor 
Alberto del Castillo, i que reconstrueix José Ignacio Padilla a base de les anota- 
cions, plhnols i fotografies dipositats al Departament d'Histbria Medieval en 
morir el doctor del Casdo.  

8.-L'aportació de l'antropologia fisica. 

L'aportació deis estudis antropolbgics a un coneixement més bo dels nos- 
tres avantpassats i de Uurs costums, és tan evident que no caldria pas remar- 
car-la. Perb no és menys cert que, fins ara, en excavar sepultures hom ha tingut 
mes cura dels objectes materials que dels esquelets. 1, fins a dates ben recents, 
s'han comes autentiques destrosses d'ossos humans en excavar cementeris sense 
metode, N amb els coneixemnets indispensables. Cal recordar, doncs, per tal 
d'evitar que en el futur puguin produir-se fets semblants de vandalisme incons- 
cient, que cal deixar els ossos in situ, fins que hi hagi present un anuopiileg per 
a realitzar i'estudi antropolbgic corresponent, car, com escrivien Buchet i Lorren, 
«I'antropologia pot aportar a I'historiador un cert nombre d'iformacions tant 
sobre les estructures de la collectivitat, ja siguin etniques, genetiques o demo- 
grifiques, com sobre les condicions de vida i el comportament dels habitantsi~ 
d'un iloc determinat. 

25. Luc BUCHET; Claude LORREN: Dans quelle mesure lo necropole du baut moyen- 



El valor de i'anilisi antropoibgica en estudiar les sepultures 6s gran per al 
coneixement de la societat medieval, de les característiques ktniques i somitiques 
deis individus, de les estructures familiars, del nombre de fiüs (a travks de l'exa- 
men de les protuberhcies successives del coxis femeni), de la taxa de fertilitat, 
dels fills vius, de la mortalitat infantil, del creixement de la pobladó, de i'es- 
peranca de vida, de la practica de i'endogamia (per la freqüencia anormal de de- 
terminades anomalies somitiques), de les malalties, de les característiques del 
trebaU manual (a través del desenvolupament muscular), etc." 

Hom no pot saber encara si a Catalunya l'esperanca de vida era efectivament, 
els segles XI-XII, de 25 a 40 anys, com a Hongria, o bé si, mentre els bomes vi- 
vien una mitjana de 40 anys, les dones tenien dos moments crítics en Uur vida: 
els 20 anys (primer fi) i els 50 (menopausa). 1 aixo, com veurem després, no 
impedia que hi haguessin casos excepcionals d'individus dels dos sexes que en- 
vellien molt i vivien fins als 70 o 80 anys. Pero, indubtablement, aquests eren 
molt pocs. 

S'han continuat els estudis que ja ressenyirem el 1977 n. Als trebalis de Jo- 
sefina Roma sobre els esquelets de les necropolis de Sant Lloren~ de Morunys 
(Solsones), Sant Esteve de Caules (muniapi de Caldes de MalaveUa, com. de La 
Selva) i Sant Sebastia del Su11 (municipi de Saldes, com. del Berguedi), aquest 
darrer encara inedit disortadament, cal afegir els estudis recents d'Elisenda Vi- 
ves i Balmaña sobre les restes humanes de Santa Maria de Cervelló (corn. Baix 
Llobregat) ", les de Sant Nicolau de Sabadell (com. Valles Occidental) ", un dels 
cranis de Sant Sebastii del Su11 (Bergueda) i altres tres uanis de Sant Pere de 
Grau &Escales (com. Solsones) ", que venen a completar i'estudi de conjunt 
sobre cranis catalans de Domingo Campillo" car, encara que aquest darrer afec- 
ti a epoques anteriors, constitueix un precedent valuós en aquest camp. 

age offre-t-elle une i ~ a g e  fidele de b rociété des vioantr? - A nLa Mort au Moyen Agcv 
«Strasbourn. 197511977). tiixs. 34-35. .. - - 

26. A:. cit. nota anterior, pigs, 27-48. 
27. A I'apfndix ai iübre de M. DE BOWARD: Manual de arqueologia medieval. - Eds. 

Teide 1 Base. - Barcelona. 1977. - Paes. 488489. 
28.' E. VIVES I BALMA~A: Les bumanes de  Sonta Maria de CerveIló (Boix LIo- 

bregat). - ~Quaderns d'Estudis Medievals» (Barcelona), núm. 2 (1980), pags. 80-83. - Id. 
ID.: Santa Maria de Cervelló; estudi antropolbgic del noni de la tomba l .  «Quaderns d'Es- 
tudis Medievals* (Barcelona), 11, núm. 4 (19811, pdgs. 234.236. 

29. E. VIVES Estudio antropológico de los restor humanos de Sant Nicolau. - «Arra- 
honan (Sabadell), 11.' epoca, núm. 4-5 (1978), pigs. 53-99. 

30. E. Vras i D. CAMPILLO: Extudi ant~opolbgic del nani i la mandibuh de Sant 
Sebastid del Su11 (Berguedd). - ~Quaderns d'Estudis Medievalsu (Barcelona), 11, núm. 3 
(1981), pags. 140-144. 

31. E.  VIVES: Los restos hwmanos de Sanr Pere de Grau &Escales. - <Acta Historica 
ct Archaeologica Medievalia* (Barcelona), núm. 1 (1980), pigs. 225-230. 

32. D. CAMPILLO: Pdeopatologia del cráneo en Cntaluh, Valencia y Baleares. - Edit. 
Monthlandi-Marth. - Barcelona, 1977. - 630 pags 



9 .  Els objectes de les sepultures o ofrenes als morts. 

Tot i que la major part de les sepultures pertanyents a VAlta Edat Mitjana 
no contenen cap objecte digne de figurar en un Museu, com ha observat Jean- 
Pierre SodiniU, tres ritus d'origen paga perduren després de la cristianització: les 
libacions, l'bbol, i el dipbsit d'objectes de ceramica, vidre o ferro. De les liba- 
cions, mitjancant comunicacions amb les tombes (persistents encara a Grecia en 
ple segle XI), ja n'bem parlat abaus. Les monedes de bronze, plata o b& d'or, 
poden apareier a les tombes des del segle IV al xv, tot i que alguns creuen que, 
des del segle VII, l'bbol cokiocat a la llengua del mort per a pagar al barquer 
Caront el viatge al Paradís, ha deixat de tenir el sentit originari. Amb tot, el 
cosmm seguí viu a Grecia fins a l'epoca moderna. 1, pel que respecta a Catalun~a 
cal recordar el trient d'or del rei Ggica, de la fi del segle VII, trobat a la capca- 
lera d'una tomba oval excavada a la roca a l'església de Sant Vicen~ d'Obiols Y, 

els florins d'ot de les sepultures del claustre de Santa Maria de LluciU, perta- 
nyents al segle XIV i acompanyats d'algun diner de tern, i les 194 monedes de 
plata barcelonines, dels segles XI al XIII segons sembla, diners i bbols, que es 
uobaren a un racó d'un ossari de l'església parroquia1 del poblet d'0rrius (bis- 
bat de Barcelona), el novembre del 1981. 

Pel que respecta als objectes de ceramica o de vidre, gerretes o bé ungüen- 
taris col.locats al cap de i'esquelet, sobre el crani, a l'esquerra, a la dreta o bé 
als peus, hom els retroba a I'Orient cristii del Mediterrani, fiis i tot en tombes 
de sacerdots. Alguns pensen que aquestes gerretes devien contenir a i y a  benei- 
da, amb la qual s'aspergia el mort en l'absolta abaus de sebo&-lo. En tot cas és 
un costum que sembla abandonar-se des de mig segle VIII perb que reapareix, els 
segles XI i sobretot XII, a Franca i a Catalunya, a mesura que es reaferma la creen- 
ca en el Pwgatori com a iioc de redempció dels pecats i que augmenten les misses 
d'aniversaris per als difunts. Hom ha cregut tamhé que els vasos dipositats a les 
tombes podien contenir ofrenes rituals: blat, oli i vi, o ésser destinats a me- 
mar encens, o bé a contenir d'altres perfums. Es sabut que al món antic hom 

33. J.-P. SODINI: Témoignages archéologiques sur la perristance d i'époque poléochré- 
tienne e# byrnntine de rifes funéraires Paienr. - A *La Mort au Moyen A g e ~  (Strasbourg, 
197511977), phgs. 11-21, amb ils. 

. -- 34. J. VIGWÉ; A. BASTARDES: El Berguedd. - Attestudi eds. - Barcelona, 1978, pag. 
1LI .  

35. M. RIU apendix a M. DE Boüm: Manual, cit. nota 27, pag. 402. Trebd inbdit 
encara. Cal afegir que a Sant Bartomeu del Torricó (La Lliteta) hom uobd un conjunt de 
mmbes en les que els morts portaven una moneda a la ma (14 monedes de la primera mei- 
tat del segle xv~). Vegeu J. ROVIRA I Maria SOLER: Eis enterramentr de i'ermita de San6 
Bartomeu Altorricó comunicació al eIIIer. Congres #Historia de la Medicina  catalana^ 
(Lleida, 1981). 



collocava amb els morts ungüentaris i lampades. La presencia de vasos a les tom- 
bes no era pas ja iiavors insolita a Espanya'. 

A les tombes d'ecIesi?istics no és estrany de retmbar-hi peces de ceramica, 
si bé a Franga semblen predominar els plats, dels segles XII al XIV. A la Gayole 
(Var), comuna de La Celle, hom troba un mort amb una oiieta bicbnica grisa 
dotada d'ansa vertical, que contingué -segons sembla- aigua beneida. L'oiieta 
testava dipositada sobre el crani i el mort, datat de la f i  del segle XII o inids del 
XIII, mostrava eis braqos creuats sobre el pit i el cap mirant a i'Est, amb un 
segon crani, ptocedent d'una inhumació anterior, al costat ". Exemples semblants, 
localitzats a Catalunya, són el que s'exhibeix al Museu Comarcal de Berga, tro- 
bat als ümits deis municipis de Montclar i Montmajor i datat (ignorem amb quins 
criteris) el  segle IX tot i que no pot ésser gaire anterior al segle xIr, i el que no- 
saltres 1ocalitzArem a la sepultura número 66 del cementeti del monestir del SuU ", 
si bé aquesta darrera peca, excepcionalment, era una cannata o precedent del can- 
tir, amb broc per a beure, i romania entre les cames del mort. La co~ocació de l'o- 
lleta entre les cames del mort sembla que es repetia a unes tombes trobades 
abans del 1936 a Catiiús (com. de Bages), perb no hem pogut confirmar la noti- 
cia d'aquesta trobaila. 

Les ampolletes de vidte no solen trobar-se a les tombes medievals abans del 
segle XIV. En canvi, a sepultures de dergues hom ha trobat la part superior del 
bicul en forma de tau (segle x), o un calze de vidte sobre el pit (datat els segles 
XII-XIII). A Catalunya coneixem el cas d'un calze i patena de peltre, trobats a 
una sepultura de la necrbpolis del monestir de Sant Salvador de la Vedella, con- 
servats al Museu Diocesi de Solsona ", i atribuits a la fi del segle XII o els inicis 
del XIII. Algunes insígnies litúrgiques i vestits clericals són rars, perb, abans 
d'aquesta epoca. 

També algunes vegades hom retroba insígnies de pelegrins, elements del ves- 
tit o bé ornamentals (pintes, aguiies, arracades, aneils, collarets, sivelíes, etc.), 
pero no pas amb freqüencia. S'ha dit que sols una de cada deu tombes medievals 
mostra algun d'aquests vestigis, en ei període del qual ara ens ocupem, centrat 

36. P. DE PALOL: Arqueologia cristiana de la Espaia romana, riglos N-VI. - C.S.1.C 
- Madrid-Valladolid, 1967. - Pigs. 275-283. 

37. Aujourd'hui le Moyen Age. Archéologie er uie quotidienne en France méridionde. - 
Ditection du Patrimoine. - Sénanque, 1981.1963. - CatUeg h a  exposició itinerant pro- 
iectada Der G. Demians d'Archimbaud. E ~ í s a f :  La mort et la se~ulfure.  P ~ S .  115-117. Ei - 
peciahint inventati 628, pag. 117. 

38. M. Rm: L'enterrament núm. 66 de Snnf Sebnstid del Su11 i 10 ?PUB peCd de cerd 
mica erisa. -  acta Historica et Archaeologica Mediaevaliax (Barcelona), núm. 2 (1981). 
pags. 313-219. 
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39. J. VIGUÉ; A. BASTARDES: El Berguedd. - Artestudi eds. - Barcelona, 1978, pag. 
280. Fotografia de R. Vilades, i desuipció detallada d'mbdues peces. Al Museu Diocesa de 
la Seu #Urge11 hi ha també un a l w  calze i patena de peltre, probablement procedents de 
sepultura, i i'Ajuntament de Rada de Ter en guarda uns altres de L'Esquuda. 



entre els segles IX i XIII, i és possible que -sobretot pel que respecta al m6n 
rural-, sigui més baixa encara la proporció. 

Si fos cert, i hom hi ha insistir, que quan el mort és sepuitat vestit I'acom- 
panyen a la tomba els objectes característics de la seva condició social" tals 
com les armes al guerrer i l'utillatge agrícola al camperol, haurien d'esser més 
rics els cementiris medievals. Hem de fer constar que sols en un cas, en excavar 
Sant Esteve de Cauies, hem trobat a una tomba antropomorfa amb estela ane- 
pigrafica, que podria datar-se en ple segle x-, un fragment de ferro que podria 
correspondre a una aixada, o al reforq d'una pala de fangar, situat al cap del di- 
funt. Les armes, pertanyents a l'estament dels guerrers, nosaltres no les hem 
trobat abans del segle XII a cap sepultura; ni espases, ni punyals, ni tan sols ga- 
nivets. Tinguérem, amb tot, la sort de trobar en una sepultura del cementeri del 
Sull, una clau, a l'altura de la mA esquerra del mort i aixb ens féu pensar en un 
medi d'obrir les portes del Paradís. Tipolbgicament aquesta clau pertany a les 
darreries del segle XII ". 1 resulta ben evident, almenys en aquest cas, que era 
un objecte d'ús corrent a l'kpoca i no pas fabricat especialment per a dipositar-lo 
dintre de la sepultura U. 

Quan es generalitzen els aniversaris i resos per als difunts, els segles XI i XII ", 
es generalitza a Catalunya també I'ofrena del pa dinal (que hom diferencia del pa 
dobler, probablement de doble pes) per a I'ofertori, i que es destina al consum 
funerari. Sembla que a Barcelona, vers el 1330, un pa dinal valia un diner i els 
flequers restaven obligats a fabricar-lo, sempre que n'eren requerits ". En exa- 
minar els testaments de l'Arxiu de Santa Maria del Mar, i altres documents dels 
segles XIV i xv, hem pogut esbrinar que seguia essent viu encara a Barcelona el 
costum de dipositar un cove ple de pans al costat de la tomba dels difunts els 
dies d'aniversaris, per tal que poguessin agafar-ne un els pobres que hi anaven 
a resar. 

40. L. BWCHET; C1. LORREN: Dans quetie merure ..., u t  nota 25, phg. 36. 
41. P e ~ a  inkdita, de 92x 26 mms., localitzada en excavar la sepultura número 80, du- 

rant la sisena campanya d'excavacions, realitzada l'any 1975, al cementiri de Sant Sebastii 
del S& (mun. Saldes, com. Berguedh). Pels paraUds por datar-se a la fi del segle XII. 

42. Una clau semblant apareix també ciseliada damunt d'un escut, amb relleu, en una 
estela discoide de la shrie procedent del reomplert de la muralla del monestir de Santa Ma- 
ria de Poblet (constmida el segle XIV), que ara esta estudiant en Josep Maria Miró. 

43. Jean-Loup L E M A I ~ :  L2»irc,iption dans les nenologes clunüiens, Xle-Xl le  ri2cles. 
- A «La Mort au Moyen Age» (Strasbourg, 1975 [19771), pags. 153-167. 
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pAg. 245. 



10. Extudi comparatiu de les tombes del cementiri del Su11 

Abans de donar per acabada aquesta rhpida incursió en els costums funeraris 
de la Catalunya medieval volem presentar algunes consideradons globals sobre 
els resultats de l'excavació de la necrbpoiis del monestir de Sant Sebastih del 
Sull, realitzada entre els anys 1971 i 1977, car la Memoria de la dita excava- 
ció roman inkdita encara i la reproducció de la part referent a l'excavadó del 
cementiri resultaria massa llarga per a incloure-la aquí. 

Hem parlat ja, en un epígraf anterior, de la tipologia bisica de les sepul- 
tures d'aquesta necrbpoiis i no insistirem ara en aquest aspecte. En canvi, el 
fet d'baver explorat o detectat 115 sepultures en una necrbpolis rural que degué 
iniciar-se el segle x i degué deixar-se d'usar quan s'acabava el segle m1 o s'i- 
niciava el segle XIII, permet de consignar algunes xifres i d'establir certes pro- 
porcions. 

Encara que la numeració arribi fins el 115 a les vuit Memories d'excava- 
dó ,  de fet hi ha buits enmig, entre una campanya i la següent, per haver 
deixat espais sense excavar i haver reservat alguns números. El total de se- 
pultures localitzades fou de 90, quatre d'elles dobles, i dues més amb restes 
de tres enterraments. El nombre total d'esquelets, o fragments d'esquelets di- 
ferents, trobats fou de 107, pero vint-i-una sepultures no s'excavaren per di- 
versos motius o s'excavaren sols parcialment i, del total, sols fou possible l'es- 
tudi antropolbgic de 85 persones. 

Aquest estudi, realitzat, com hem indicat abans, per la doctora Josefina 
Roma els anys 1977 i 1978, roman inedit i compren l'anilisi minuciosa dels 
ossos, permetent de deduir algunes conclusions de tipus general. Sabem que 
tots els morts degueren enterrar-se en posició de decúbit supí, o sigui de cara 
enlaire en profunditats que oscil.len entre 0,20 m i els 2,30 m; si bé bona 
part de les sepultures es situen entre 0,65 m i 1,90 m en relació amb el 
niveil actual del sbl, que ha variat de l'originari, augmentant molt en alguns 
sectors i disminuint en d'altres, a causa dels desnivells i de l'erosió del terreny 
per les plujes i gla~ades o pels trebaUs agrlcoles posteriors a i'abandonament 
de la necrbpolis. La major part també dels enterraments degué fer-se en baguls 
de roure o d'alzina i, possiblement, els d'alguns infants en cóms o troncs de 
fusta buidats. Els claus o tatxes hi escassegen, pero I'empremta de la fusta a 
les terres del voltant era ben perceptible en f o r ~ a  casos i algun cop es con- 
servava encara restes dels claus, especialment a la darrera etapa d'activitat de 
la necrbpolis, representada per algunes dstes de planta trapezial i, majoritaria- 
ment, pels enterraments de fossa simple, sense iloses de coberta. Gairebé la 
totalitat dels enterraments es féu d'E. a W., amb la capcalera a 1'W. i el cap 
mirant a l'E., si bé alguna vegada el crani del difunt era tombat cap al N. o 
cap al S., per motivacions diverses, no sempre intencionades (com per exemple 



les inundacions interiors de les caixes de lloses, de les quals en tenim abun- 
dants vestigis, que en omplir d'aigua la cista i flotar-hi alguns ossos en mo- 
dificaren la posició o situació). Si bé els enterraments foren fets d'E. a W., cal 
observar que hi ha diferencia de graus, segons Epoca de l'any o bé l'hora del 
dia en que es procedí al sepeli. Hom no observa a penes al Suii, tot i que hi 
ha enterraments d'homes, de dones i d'infants, la presencia de sepultures orien- 
tades de S. a N. i sols en la darrera etapa, quan el sentit de I'orientació 
sembla haver-se ja perdut o restar mancat d'interes per part dels qui enter- 
raven els morts, o de iiurs familias, hom hi enterra del N.E. al S.W. o bé 
del S.E. al N.W. Quatre casos de la primera orientació, i sols un de la dar- 
rera. També sols hem detectat un cas d'enterrament orientat de S. a N. al 
Sull, i correspon a un dels enterraments més antics. Cal rebutjar, doncs, la 
idea que la diversa otientació era deguda a la diferencia de sexe. En alguns 
casos almenys, sembla que devia ésser motivada per la manca d'espai entre 
les tombes que ja hi havia, i, potser, pel desig d'ésser enterrat al costat d'un 
parent. No podem oblidar la forsa que tenia en vida, i en la mort, la vincula- 
ció de les persones a un gmp familiar. 

Del total de 85 persones estudiades al Sull hi ha 30 homes, 17 dones, 5 per- 
sones joves o adolescents de sexe indeterminat, i 33 nens o nenes, petits o 
albats, morts abans de complir els vuit anys d'edat. La mortalitat infantil devia 
ésser ben respectable, car suposa un 39 % de les persones estudiades. La major 
part d'aquests infants moriren abans de complir l'any d'edat: acabats de nkixer, 
als tres o quatre mesos, en sortir les primeres dents, al mig any, entre els deu 
i onze mesos; i un parell, entre l'any i mig i els dos anys. Sols dos d'ells 
figuren morts entre els 4 i els 5 anys d'edat, i tres més entre els 7 i 8 anys. 
La gran majoria dels infants moria de pocs mesos, ahans de complir el primer 
any de vida. 

De les dones, cinc moriren entre els 20 i els 30 anys d'edat, una entorn 
dels 40, una altra entorn dels 50, dues complerts els 60 anys, i solament una 
arriba a sobrepassar aquesta edat i mor? als volts dels 65, essent &fícil de pre- 
usar l'edat de les set restants. Sembla que hom pugui entreveure en aquestes 
morts de joventut les conseqü&ncies d'infantaments difícils, car dnes dones 
almenys foren entertades amb nens de pocs mesos. La menopausa podria in- 
vocar-se en dos dels casos (entre els 40 i els 50 anys d'edat) i restarien tres 
dones qne sobrepassarien aquesta epoca difícil, cap pero arribaria a complir els 
setanta anys. 

Pel que respecta als homes, d'un total de trenka, tres moriren entotn dels 
vint anys o poc abans de complir-los, altres doae entre els 30 i els 40 anys, 
quatre entorn dels 45, altres cinc entre els 45 i els 60, dos entre els 65 i els 70, 
i tan sols un sobrepassa els 70 anys. La meitat dels homes que superaren l'ado- 
lescencia i la joventut morien entre els 30 i els 45 anys. 1 ben pocs podien 
tenir l'esperansa de complir els seixanta. Cal deduir ci'aquestes xifres, tot i 
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que hom no pugui establir tants per cent valids, que ben pocs arribaven a la 
vellesa, i que el ucle vital de l'home s'havia acomplert entorn dels 50 anys. 
Un dels homes del Sull, que morí entorn dels 35 anys d'edat, s'havia trencat 
la cama dreta i se li bavia curat. 

Sembla poder-se deduir, també, que els homes, amb certa tendencia a la 
dolicocefalia, eren més alts que les dones. L'estatura deis bomes adults devia 
oscillar entre 1,65 i 1,68 metres, si bé trobem un parell d'individus de 1,69 m, 
un de 1,71 m i un de 1,86 metres; aquests dos darrers moriren, respectiva- 
ment, als 35 i als 45 anys d'edat, corresponent la sepultura del darrer a una de 
les més solemnes i tardanes del cementiri del Sull. Es possible que ambdós 
fossin clergues, monjos o priors del Sull. 

Les dones devien ésser una mica més baixes, a jutjar p a  les dades que 
tenim, i amb cena tendencia a la braquicefalia. H i  ha dones d'1,68 m d'al- 
sada (les dues més altes), pero n'hi ha també d'1,63 m, d'1,54 metres, i 
fins d'1,48 i 1,47 m, alguna amb tendencia al prognatisme i d'altres amb malfor- 
macions somitiques. 

La major part de les persones d'ambdós sexes mostren les dents i sobre- 
tot els queixals molt gastats, fins i tot els més joves, si bé hom no bi troba 
a penes caries. El regim alimentari influya, sens dubte, en el desgast prematur 
de la dentició. 1 no sembla pas que dit rkgim de vida es pugui considerar 
bptim. 

Aqiiestes breus consideracions no són pas, amb tot, definitives, pero ens 
proporcionen una primera aproximació als homes i dones dels segles x al XII, 

pertanyents al món rural. Un dels homes, mort entre els 65 i els 70 anys 
d'edat, mostra una capacitat craniana excepcional. Es el que aparegué amb 
I'olleta entre les carnes, a qut. ens bem referit en un epígraf anterior.'' Cal 
tenir en compte, aixb no obstant, que el cementiri del Sull no fou un cemen- 
tiri exclusiu per a la comunitat monistica, molt reduida fins i tot durant els 
primers temps, sinó que fou cementiri també dels servents i dels veins cam- 
perols de la rodalia que devien voler ésser-hi enterrats fins que, enttat el 
segle XIII, el santuari de Gresolet arrabassi el prestigi al Sull, tal vegada do- 
minat ja per un senyor feudal. 

Sembla que, almenys en alguns casos, les cendres que apateixen sobre les 
sepultures poden interpretar-se com a deixalles dels menjars rituals. També, 
entre les terres, solen trobar-se alguns fragments de ceramica, pero és difícil 
d'esbrinar-ne la procedencia car, en cap cas -uet de i'assenyalat abans-, hom 
troba peces senceres, sinó sols fragments petits barrejats amb les terres diverses 
vegades remogudes. 

Un dels problemes que planteja l'estudi de la necrbpolis de Sant Sebastia 

45. Vegeu la nota 38 d'squest treball. Segons ens diuen verbalment, i'any 1982, hom 
ha localitzat a BeUvitge unes olietes en sepulmes. 



del SuU és la posició dels cadivers dintre de les sepultures. Si considerem com 
a més antigues les sepultures de fossa cobertes amb grans Uoses (19 exemples 
en total, o sigui el 21 %), veurem que hi ha una gran varietat de profundi- 
tats, dintre del mateix sector del cementiri, i també varia la posició dels 
avantbracos, bracos i mans, ja apareixent els morts amb els bracos creuats 
damunt del pit, ja ambdós braqos sobre la pelvis, ja sols l'esquerre damunt del 
pit i el dret sobre l'estómac, ja al revés: el dret sobre el pit i l'esquerre da- 
munt la pelvis, si bé predomina la segoua d'aquestes posicions esmentades. 
H i  ha dos casos en que sepultures d'aquest tipus mostren els esquelets amb 
els braqos ben creuats damunt del pit i les mans sobre les espatues contriries. 

Les sepultures de cista amb parets de pedres, poc abundants (7 en total), 
solen preferir la posició del bras dret damunt la pelvis o l'estbmac, i I'esquerre 
sobre el ventre o bé estes. 1 les cistes de parets de Uoses verticals, que són 
majoria en el sector Nord (30 en total), solen oscülar també, mostrant un brac 
torgat en angle, i I'altre estes al llarg del cos. 

Cal arribar, perb, a les sepultures més tardanes del tipus cista de parets 
de lloses verticais, que ténen ja planta trapeziai i no deuen ésser anteriors a 
la segona meitat del segle XII, per a trobar-hi els esquelets amb els bracos es- 
tesos a ambdós costats del cos, tenint a l'interior de la capgalera peces de 
pedra tosca preparades per a dipositar-hi i emmarcar el cap, ja en forma adii- 
teiiada, ja en forma d'arc de ferradura, ja en forma de patal-lelepípedes solts, 
un  a cada costat del crani. Aquestes sepultures solen ésser les més ailunyades 
del temple que centra el cementiri i, en algun cas, es troben a 12 metres de 
distancia, que devia ésser el radi de maxima expansió del cementiri en el cas 
del Suli i d'altres exemples rurals, de cementiris d'una capacitat mitjana. 

11. Consideracions finals 

Vers els segles VII-VIII el cementiri tradicional on les tombes eren col- 
locades en files, una darrere l'altra, tot i que ja restaria cristianitzat, és aban- 
donat; en general s'inhuma, des d'aquells moments, en un cementeri nou si- 
tuat al voltant de l'església parroquiala i on els grups familiars s'hi enterren 
junts, formant una mena d'hmbits teriitorials separats. Si bé encara el segle x 
hi ha la tendencia a enterrar sols i agrupats els albats. No es perd, amb tot, 
a Catalunya el costum de seguir-los enterrant davant de les cases i, com hem 
vist, dintre d'elles. 

Des del segle XI -tot i que no s'hagi generalitzat encara I'enterrament a 
la parroquia- cada lloc de culte, per petit que sigui, sol aparFier voltat d'al- 
gunes tombes. Hom troba necrbpolis al camp, als voltants de les villes i a 

46. L. BUCHET; CI. LORREN: Dans qwlle mesure.. . cit nota 25, pag. 46. 
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l'interior dels nuclis de població." Els cementiris tendeixen a envoltar els pe. 
tits priorats rurals i no sols les parrbquies rurals i urbanes, com més tard 
rodejaran els convents de les ciutats o dels barns forans. 

Perb escassegen les inscripcions funeriries. Abans del segle XII rares ve- 
gades apareix el nom del difunt a les sepultures, f i s  i tot en el cas que 
aquestes tinguin esteles. Les esteles semblen collocades per tal d'witar les des- 
truccions d'enterraments anteriors, més que per a recordar-nos els noms dels 
que hi ha sebollits. Hom ha parlat del gran anonimat de la mort a les necrb- 
polis medievals, i no ha pas exagerat la nota. L'epitafi és un signe de categoria 
social. 

A mesura que creixen les poblacions, i sobretot des del segle XII, el nom- 
bre creixent d'inhumacions sembla afavorir el teaprofitament de les sepul- 
tures i, des de iiavors, sembla ja freqüent la substitució de cossos a les tombes. 
Especialment entorn dels nuclis urbans, el fenomen es produeix més aviat i 
sol ésser habitual, tal vegada per la manca d'espai als cementiris parroquials 
i conventuals. Al món rural, en canvi, sembla tafdar un xic més, car cada fa- 
mília té limitat el iioc de sepultura dels seus membres, i hom coneix bé on 
li pertoca d'ésser enterrat. D'enga que hom retorna a la moda dels sarcbfags 
exempts, amb tot, els reaprofitaments seran més necessaris. Ara, no obstant, 
hem volgut deixar de banda els darrers segles medievals. 

47. Entre els estudis recents i notkies de necrbpolis medievals cal recordar els de E. 
MORRAL i C. LLOBBT: Sant Nicolau: Resultah d'una prospecció. «Arrshona» (SabadeU), 
11.' epoca, núm. 4-5 (1978), pags. 7-52. - R. BATISTA i J. BONAMUSA: Troballa d'unn nc  
crbpolir de l'alta Edat Mitjana n Vilasrar de Dult. «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 16 (19751, pags. 106-108, noticia de set enterraments de Uoses, de planta rectan- 
gular, a les Planes d'En Boquet, vers el cim del Turó d'En Banús. - J. BONAMUSA ROU. 
RE: ~Vecrbpulis d e  l'alta Edat Mitjana a Sant Pere de Riu (Tordero). .Quaderns de Pre. 
historia i Arqueologia de Matar6 i el Marerme, Secci6 Arqueolbgican (Matará), núm. 2 
(1977), pags. 41-42. - J. VIRELLA I BLODA: Aportocionr al tema d e  les sepultures antro- 
pomorfes. uAmics de 1'Art Romanic» (Barcelona), núm. 5 (19801, pigs. 3M7. - A. DAL~A 
i J. GALOBART: Les tumbes medievals excnvuder a la rocr  El cux del Buges. «Dov&as 
(Manresa), núm. 5 (19821, phs. 13.23. 



Exceilentíssim Sr. President. 
Senyors Academia, 
Senyores i senyors 

Poques coses poden fer major illusió a un acadsmic que la de respondre, en 
nom de 1'Entitat que representa, el discurs de recepció #un nou elegit. Pero 
aquesta iHusió, en el cas d'avui, a mi em resulta doblement joiosa, ja que el 
senyor Manuel Riu i Riu (nat el 25 de marg del 1929 a Manresa) fou company 
meu en un dels moments més difícils de la meva vida acadsmica: quan em toca 
succeir al Mestre Jaume Vicens i Vives, mort malhauradament als cinquanta 
anys, en la direcció del «Indice Histórico Español» (1960). 

No sé si abans d'aquesta data en Riu i jo haviem tingut massa relació. Es 
segur que ens trobarem moltes vegades a les reunions informals que el Dr. Vi- 
cens feia setmanalment a casa seva. Pero tamhé 6s segur que jo, aieshores fort 
coilaborador de aIndice» encara que estigues molt aiiunyat de la política directora 
de la revista, no havia parat massa atenció en el jovenivol Riu. ALnenys cons- 
cientment. Inconscientment probablement sí. Quan em vaig veure submergit pel 
batibull de la successió, prou difícil donada la manca de concordancia dels pa- 
rers dels tres peus que sostenien la revista: el Comitk de Redacció, la Facultat 
i YEditorial, vaig fixar rhpidament els meus uiis en eli -ue aleshores estava 
cgaudintu I'kpoca de transició entre estudiant i professor, que tots, d'una o al- 
t r e  manera, hem passat- i li vaig demanar que es fes cirrec de la Secretaria. 
Així posa el primer esglaó del que havia d'ésser un magnífic curriculum que el 
porta, en acabar la direcció del Professor Seco, a presidir, avui, I'esmentada pu- 
blicació. 

Pero, tornem enrera. Manuel Riu fou deixeble a la nostra Universitat de tres 
Mestres, tan diferents entre si, que ens sembla extrany que tots tres deixessin 
la seva emprenta en el nou acadkmic. Qui no recorda com n'eren de diferents 
les classes i els mktodes de recerca dels Professors Castillo, Vicens i Mateu? 
Doncs dels tres és, en proporcions diverses, deixeble el senyor Riu. Persond- 
ment crec que qui més va influir en eli fou el Dr. Castillo que I'entrena en una 
tkcnica noveiia a casa nostra: la de les excavacions arqueolbgiques de runes me- 
dieval~. Jo, que quan aquestes comeqaren vaig tenir que defensar interessos cre- 



matístics, ja que en aqueiis moments era un dels membres de la Comissió d'A- 
juda a la Investigació, no veia massa clar +ncara que coneixi el que s'havia fet 
en alguns altres palsos- que era el que se'n podria treure de bo. Les Mem& 
ries anyals m'anaren convencent que l'arqueologia medieval tenia per a la nos- 
tra terra tanta o més importancia que l'antiga, i que les excavacions, primer con- 
juntes dels Professors Castiüo i Riu, i després, mort ja el primer, portades so- 
lament pel darrer (Saldes, Sta. Maria de Sorba, Sant Llorens dels Morunys ...), 
tenien una transcendhcia extraordinaria per a mostrar-nos aspectes del nostre 
passat que mancaven absolutament a les fonts escrites. 1 aquestes tecniques les 
porta, amb co1.laboració del senyor Vailvé, fins al cor d'Andalusia, fins a Bo- 
bastro. 

Mentrestant, la carrera academica del senyor Riu avancava sense cap mena 
d'entrebancs: catedritic a Granada (1966), succeí al seu Mestre a Barcelona 
(1969) i ja, amb una certa tranquilitat d'esperit, es pogué consagrar a la inves- 
tigació del país. 1 cal subratilar que aixb ho feu i ho fa amb exclusivitat. Si algú 
de nosaitres s'ha deixat atraure per la Uuor dels chrrecs administratius, s'ha de 
reconeier que el senyor Riu n'ha fugit com si del dimoni es tractés. Que jo 
sipiga, fora de la presidencia de I'Assemhlea d'Estudis Comarcals de Vilanova 
i la Geltrú (1975) i d'altres que són escadussers per la durada, no n'ha volgut 
acceptar mai cap. nIndice Histórico Español» n'és l'excepció i, veritablement, ni 
tan sols és excepció, ja que és un chrec molt més científic que administratiu. 

No cai dir que d'aquesta «fugida» s'exclouen aquelis nomenaments que unes 
vegades són purament honorífics, emperó d'altres porten en si més feina que 
honor, o, si voleu, tanta feina com honor. Així, cal esmentar que és membre 
de les societats d'estudis histbrics i geogrifics filials de l'nstitut d'Estudis Ca- 
talans; que des del 1967 pertany a la Society for Medieval Archeology de Lon. 
dres; que forma part del Centre Européen de Recherches sur les Congrega- 
tions et Ordres Monistiques; que és doctor vinculat del Conseii Supefior d'In- 
vestigacions Científiques; membre corresponent de la Reial Academia de la 
Historia, etc., etc. 

Petb, més que tot aixb, cal remarcar la seva nombrosa producció bibliogri- 
fica que trobareu recoiüda en apendia a les mwes paraules. Al moment d'es- 
criure-les pujaven ja 445, comptant-ne ilibres, articles i ressenyes. Crec que no 
es pot demanar més, ja que si bé algunes són molt breus, d'altres són extensís- 
simes i cobreixen tot el camp de la Histbria. Crec que ningú desconeix que el 
senyor Riu ha conreuat fonamentalment la historia medieval, pero que no per 
aixb ha deixat de banda altres períodes, i que el segle xrx li deu aportacions 
forca valuoses per a coneixer els moments fonamentals del nostre desenvolupa- 
ment industrial. 

Pot ésser que sigui ara el moment d'assenyalar que el senyor Riu es feu cir- 
rec, en determinats moments, de la direcció, explícita o impiícita, de determi- 
nades revistes de vida a t a ,  perqu* curts foren els medis econbmics de que es 



disposh, que iBuminaven temes f o r ~ a  desconeguts per a la Historia de Catalunya. 
Penso ara en la collecció d'«Estudis &Historia Medieval» de la Societat Catala- 
na d'Estudis Histories, filial de 1'Institut d'Estudis Catalans, de la qual apare- 
gueren cinc números. Igualment cal anotar la seva contribució escrita i de con- 
seli al #Anuario de Estudios Medievales» del CSIC i la seva infatigable i im- 
pagable contribució a les tesis de doctorat portades a terme pels seus deixe- 
bles. 

Aquest, senyors academics, és i'home que vosaltres -i jo sóc un dels vos- 
tres- beu triat per a omplir un camp de liavor, com ens ve imposat per ma- 
nat del nostre fundador, Ferran VI, el de conrear la Historia de Catalunya. El 
nostre nou company, amb els seus moltíssims trebails -la citació explícita dtls 
quals hem defugit- ve a omplir un  forat en els nostres rengles, que si bé son 
plens en els periodes de la historia antiga i mitjana, no ho s6n tant en els pe- 
tíodes moderns i contemporanis. Eli omple, en part, la historia medieval i con- 
temporania. Donem-li, doncs, la benvinguda i donem-nos-la a nosaltres matei- 
xos per haver-lo elegit. 
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Aspectes socioeconbmics de la historia mondstica. Notes metodolbgiques. 
((11 CoUoqui d'Histbria del Monaquisme Catali, Sant Joan de les Aba- 
desses, 1972)) (Abadia de Poblet, 1973), vol. 1, pp. 27-50. 
Poblados mozárabes de al-Andalus. Hipótesis para su estudio: el ejemplo 
de Busquístar. «Cuadernos de Estudios Medievales)) (Granada), 11.111 
(1974-1975), pp. 3-36, + 4 figs. y 6 fotos. 
Estaciones medievales en el término municipal de Saldes ( p o u .  Barcelo- 
na). «Arqueología» (Madrid), 111 (1975), pp. 272-290, con 12 figs. + 
14 Iáms. 
Cristianos, judíos y sarracenos en la sociedad hispana bajomedieval. En 
«Miscelánea de estudios dedicados al Prof. Antonio Marín Ocete» (Uni- 
versidad de Granada). Granada, 1974. Pp. 921-931. 
El adopcionismo: una berejia cristológica en la España islamizada. Apén- 
dice en la edición española del vol. VI de la «Historia de la Iglesia» de 
FLICHE-MARTIN, «LOS Carolingios» de E. AMANN. Edicep. Valencia, 
1975. PP. 519-535. 
Sant Sebastii del Sull. La historia, la arquitectura. En «Les esglésies ro- 
miniaues catalanes de olanta circular i ttianaular» de TORDI VIGUÉ. Eds. 
~r tes iudi .  Barcelona, 1975. Pp. 262-282, 3 Plantes i í 2  fotos. 
El mundo mediterráneo en torno al año 1300. «XIV Congreso Intema- 



cional de Ciencias Históricas» (San Francisco, Califomia, 1975), 16 pp. 
amb 84 notes. 
Les «ordinacions» de la uila de Sant Llorenc de Morunys. «Misceliinia 
Pau Vila». Eds. Montblanch. Granollers-Barcelona, 1975 [1976]. Pp. 349- 
171 
Excauaciones en el poblado medieval de Caulers (Mun. Caldes de  Mala- 
vella, prou. Gerona). «Excavaciones Arqueológicas en España» (Madrid), 
núm. 88 (19761, 82 pp. con 28 figs., + 16 láms. con 30 fotos. 
Miguel Gual Camarena (1916-1974) y la historia del reino de Valencia. 
«Indice Histórico Español» (Barcelona), núm. 72 (Prólogo de 1976), 
8 pp. + 1 foto. 
El habitat en Cataluña en la Alta Edad Media. «Atti del 1 Colioquio In- 
temazionale di Archeologia Medievale, 1 9 7 4 ~  (Palermo, 1976), vol. 1, 
pp. 284-290, + 7 fotos y 5 figs. 
Algunas formas completas de la cerrímicagris catalana (siglos XI -XI I I ) .  
«Atti del 1 Coiioquio Internazionale di Archeologia Medievale. Palermo- 
Erice, 1 9 7 4 ~  (Palermo, 1976), vol. 11, pp. 542-547, + 5 figs. 
Posesiones del monasterio de Sant Joan de les Abadesses en el obispado 
de Urgell. «Homenaje a Santiago Sobrequés» (Getona, 1974-1975 /1976/), 
pp. 445-453. 
La eiida cultural en Cataluña desde fines del siglo IX  a mediados del XI .  
Apéndice en la edición española del vol. XII  de la «Historia de la Igle- 
sia» de FLICHE-MARTIN, «La Iglesia Medieval» por G .  LE BRAS. Edi- 
cep. Valencia, 1976, pp.643-656. 
La documentacaón del s ido X I I I  conseruada en el Archivo de la Basílica 
de Santa Maria del Mar (Barcelona). «X Congreso de Historia de la Co- 
rona de Aragón. Sumario de Comunicaciones, 20-25 septiembre 1976, Za- 
ragoza». Zaragoza, 1976. P. 44. 
Aportación de la arqueologia al estudio de los moxárabes de al-Andalus. 
En «Tres estudios de Historia Andaluza». Publicaciones del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1977. Pp. 85-112, 8 figs. 
El monasterio de Santa María de Labaix o Lavaix. «Homenaje a fray 
Justo Pérez de Urbel» (Abadía de Silos, 1977), tomo 11, pp. 455-482, 
1 mapa. 
El monasterio de Santa Maria de Aladn y su patrimonio en el siglo I X .  
«Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del pro- 
fesorado». Estudios Medievales, 1. Zaragoza, 1977. Pp. 63-85, 3 figs. 
Els capbveus, font important per a la histbria socio-econbmica dels se- 
nyorius laics i eclesiistics: dos exemples del segle X V I I  referents al mo- 
nestir de Santa Maria de Montbenet. «Estudios Históricos y Documentos 
de los Archivos de Protocolos» (= Homenaje José María Madureli), V 
(Barcelona, 1977), pp. 103-128. 
La arqueologáa medieval en España. Apéndice al «Manual de Arqueolo- 
gía Medieval» de M. DE BOUARD. Editoriales Teide/ Base. Barcelona, 
1977. PP. 375-490, 3 figs. 



La feudalització del camp catati. «II  Curs d'Histbria de Catalunya (No- 
vembre-desembre 1977). Estmctura social i economica del camp catalav. 
Institut Municipal d'Histbria. Barcelona, 1978. Pp. 29-46. 
III.  Primera campa+a de excavaciones en el cerro de Marmuyas y pros- 
pecciones previas en la zona de los Montes de Málaga. «Actas 1 Congre- 
so de Historia de Andalucía, Diciembre 1 9 7 6 ~ .  ~Andaluda Medieval, 
Tomo I». Publicaciones del Monte de Piedad v Caia de Ahorros de C6r- . . 
doba, 1978. PP. 115-118. 
Monasterio de Sant Sebastid del Sull, Saldes (Barcelona), Julio 1973. «Ar- 
queología~ (Madrid), V (1977 /1978/), pp. 367-374, 4 fotos y 1 plano. 
Banking and Society ' i n  Late Medieval and Early Modern Aragon. «The 
Dawn of Modern Bankinm. Center for Medieval and Renaissance Stu- 
dies, University of ~a l i fok ia ,  Los Angeles. Yale University P&S. N& 
Haven and London, 1979. Pp. 131-167. 
Els primers eremitoris mossirabs de Catalunya. «Fonaments» (Barcelona), 
núm. 1 (1978 /1979/), pp. 111-117, 2 figs. 1 lam. 
Nuevos datos sobre el comercio mediterráneo catalano-aragonés: el co- 
cio prohibido con el Oriente Islámico. «Segundo Congreso Internacional 
de Estudios sobre las culturas del Mediterráneo Occidental), (Trabajos leí- 
dos en Barcelona, 29 sept.-4 oct. 1975). Barcelona, 1978. Pp. 315-328. 
Les rendes dels monestirs i de les canbniques del bisbat &Urge11 a la fi 
del segle XIII.  «Urgellia» (La Seu d'Urgell), 1 (1978 /1979/), pp. 267- 
290, 1 mapa. 
Repercussió del Cisma a les comunitats religioses del bisbat dJUrgel1. Re- 
sums d e l ~  estudis. Jornades sobre el Cisma d'ocddent. Barcelona-Penís- 
cola, 19-21 abril 1979. P. 15. 
In Memoriam. Alberto del Castillo Yuvrita (1899-1976). En «El Carde- 
nal Albornoz y el Colegio de España, VI» (Studia Albornotiana, 
XXXVII). Publicaciones del Colegio de Espafia. Bolonia, 1979. PP. 721- 
742. 
Curtes privades del segle XV a I'Arxiu de Santa Maria del Mar. eMisce1- 
Iania Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. 
Aramon i Serra en el seu setante aniversari». Eds. Curial. Barcelona, 1979. 
Vol. 1, pp. 501-505. 
Els forns medievals de cerdmica grisa a Catalunya. «Quaderns d'Estudis 
Medievals» (Barcelona), núm. 1 (1980), pp. 56-59, 7 figs. 
Con A. ARRIBAS: La necrópolis y poblado de La Torrecilla (Pantano de 
los Bermeiales. movincia de Granada). 1: Estudio nr4ueol6aico. «Anua- 
rio de ~st;dios Medievales),  arcelo lona), IX (1974-1979 /1980/), pp. 17- 
40, con 5 figs. y 16 fotos. 
Ferr2n Soldevila (1894-1971). /necrología/. «Anuatio de Estudios Me- 
dievales), (Barcelona), IX (1974-1979 /1980/), pp. 211-256, 1 mapa. 
La canbnica de Santa Maria de Solsona. Precedents medievals d'un bisbat 
modern. «Urgellia» (La Seu d'urgell), 11 (1979 /1980/), pp. 211-256, 1 
mapa. 



87. Eufemid Fort i Cogul i el monaquisme catald. &antes Creus», VI, núm. 
49 (1979 /1980/), pp. 87-91. 

88. Lucerna medieval procedente de la Alpujarra (Minas del Conjuro). «Cua- 
dernos de Estudios Medievales» (Granada), IV-V (1979 /1980/), pp. 
287-289, 2 figs., 1 lhm. con 2 fotos. 

89. Apuntes comentados de un viaje arqueológico por tierras de la Castilla 
medieval. «En la España Medieval* (Homenaje Julio González). Univer- 
sidad Complutense de Madrid. Madrid, 1981. Pp. 399-422, 13 figs. 

90. La pobreza y la asistencia a los pobres en la CataluEa medieval. Volumen 
misceláneo de estudios y documentos. Dirección y presentación del mis- 
mo. CSIC. Departamento de Estudios Medievales. Barcelona, 1980. 390 
pp. 3 gráfs. 

91. Con J. P I N T ~ :  La documentación de la primera mitad del siglo XIV con- 
servada en el Archivo de la Basilica de Santa María del Mar (Barcelona). 
En «La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval», 1 
(Barcelona, 1980), pp. 205-294. 

92. Nota al crani i mandibula del Sull. «Quaderns d'Estudis Medievals* (Bar- 
celona), 11, núm. 3 (1981), p. 140. 

93. A propbsit dels topbnims Barcedana i Llimiana. «Societat d'onomastica. 
Butlletí Interior* (Barcelona), 111 (1981), pp. 7-10. 

94. Amb A. BASTARDES: El Martyrium de Sant Eudald a Sorba. Publicacions 
de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, Solsona. 
Tirrega, 1981. 34 pp. amb 5 fotos i 1 plinol. 

95. Estado actual de las inuestigaciones sobre las cerámicas catalanas de los 
siglos IX al XIV.  En «La Céramique médiévale en Méditerranée occi- 
dentale, Xe-XVe siecles. Valbonne, 11-14 septembre 197%. Editions du 
Centre National de la Recherche Scientifique (Colloques Internationaux 
du CNRS, n." 584). Paris, 1980. PP. 385-395, 8 figs. 

96. Hipbtesi entorn dels origens del feudalisme a Catalunya. «Quaderns #Es- 
tudis Medievals)) (Barcelona), any 11, vol. 1, núm. 4 (1981), pp. 195-208, 
amb 10 figs. 

97. Eufemid Fort, historiador de Santes Creus i del monaquisme catald. «San- 
tes Creus», VI, núm. 51 (1980), pp. 133-141. 

98. El pretes pectoral de l'abat-bisbe Oliba. «Acta Historica et Archaeologi- 
ca Mediaevaliav (Barcelona), 1 (1980), pp. 265-271, 3 figs. 

99. El redreq del comerq catald a ?Alta Edat Mitjana. ~Quaderns #Historia 
Economica de Catalunya (IV Curs d'Histbria de Catalunya. El Comer$ 
en el marc econbmic de Catalunya)» (Barcelona), XXI (octubre 1980), 
pp. 53-72. Altra edició en el volum del Curs, Institut Municipal d'His- . . 
toria. Barcelona, 1980. 

100. Una font polonesa per a l'estudi del terratr2mol de 1427. «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses (= Homenatge Lluís Batlle i Prats)» 
(Girona), XXV, núm. 1 (1979-1980 /1981/), ;p. 357-362. 

101. L'enterrament ndm. 66 de Sant Sebastid del Su11 i la seua peCa de cerd- 



mica grisa. «Acta Historica et Archaeologica Mediaevaüa» (Barcelona), 
TI (1981), pp. 213-219, 6 figs. 
Excavacions arqueol6giques a Santa Maria de Sorba. «Quaderns d'Estu- 
dis Medievals» (Barcelona). 11. núm. 6 (1981). UD. 323-344. 30 ils. ,, L A  ~ ~ 

La documentación del siglo X I I I  conseroada en el Archivo dé la Basllica 
de Santa María del  mar (Barcelona). «X" Congreso de Historia de la Co- 
rona de Aragón. Jaime 1 y su época. Zaragoza, 1976)). Zaragoza, 1982. 
Vol. nComunicaciones 3, 4 y 5», pp. 591-606. 
Breve alegato en pro de la Arqueologia Medieval Andaluza. «Estudios de 
Historia y de Arqueología Medievales* (Universidad de Cddii), 1 (1981 
/1982/), pp. 101-109, 4 figs. 
La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval. Volumen 
misceláneo de estudios y documentos. Volumen segundo. Dirección y pre- 
sentación del mismo. CSIC. Instituto de Geografía, Etnografía e Histo- 
ria. Unidad de Investigación en Historia Medieval. Barcelona, 1982. 414 
pp., 5 mapas, 1 plano, 1 gtifica y 33 fotos. 
Con J. PINTÓ: Peigaminos de la segunda mitad del siglo XIV  conserva- 
dos en el Archivo de la Basilica de Santa María del Mar (Barcelona). Se- 
riel I ,  A-os 1350-1350. En «La pobreza y la asistencia a los pobres en la 
Cataluña Medieval* (Barcelona, 1982), vol. 11, pp. 95-151. 
Diplomatari del monestir de Sant Lloren~ de Morunys (971-1633). «Ur- 
geUia» (La Seu d'urgell), IV (1981 /1982/), pp. 187-259, amb 2 mapes. 
Consideraciones sobve la cuarta campaña arqueológica realizada en 1979 
en el Cerro de Marmuyas (Montes de hIálaga). «Al-Qantara» (Madrid), 
vol. 11, fascs. 1 y 2 (1981 /1982/), pp. 429-448 + 11 fotos y 1 fig. 
El reliquiari de Sant Eudald de Ripoll. «Quaderns dxstudis Medievalsr 
(Barcelona), any 111, vol. 1, núm. 7 (marg 1982), pp. 385-389, 10 fo- 
tos. 

110. «La H u m a ~ d a d  a través de los tiempos. Síntesis ilustrada de la civiliza- 
ción mundialu, de MAX SAVELLE. Direcció de la traducció i adaptació 
castellanes. Editorial Praxis/ Edit. Matín. Barcelona, 1959. 4 vols. amb 
ils. Segona edició sense modificacions: Barcelona, 1961. 4 vols. 

111. La Edad Media. En «Historia Universal» en colaboració amb E. RIPOLL 
i J. REGLA. Editorial De Gassó Hnos. Barcelona, '1957. Pp. 125-305. Se- 
gona edició: Barcelona, '1959. PP. 121-298. 

112. Vida y costumbres en la Edad Media /La vida, las costumbres y el amor 
en la Edad Media/. Editorial De Gassó Hnos. Barcelona, 1959. 412 pp., 
20 lams. 

113. U n  segle de vida catalana, 1814.2930. Obra col.lectiva dirigida per Fer- 
rin Soldevila. Membre del Comite de Redacció i director dels capítols 



d'economia, redactor dels epígrafs d'histbria de la indústria, de la banca, 
rutes i serveis públics. Editorial Alcides. Barcelona, 1961. 2 vols. Vol. 1: 
cap. IV, pp. 200-201, 205, 208, 210-213, 214-215; 480-482, 489-490, 
494, 497-500, 503-512; vol. 11: cap. IV, pp. 818-819, 819-821, 822- 
823; 824-828, 1.302-1.303 i 1.311-1.315. 

114. «La Edad Media» de E. PERROY, vol. 111 de la «Historia General de 
las Civiiiiaciones)~ dirigida per M. CROUZET. Edicions Destino. Barcelo- 
na, 1961. Afegits a les pp. 29-31, 118-119, 172-173, 196, 273-274, 292- 
293, 408-410, 539-542 i altres, i revisió general de la traducció. S'han 
publicat altres sis edicions, sense novetats. 

115. L'erudició. «Libre de l'any 1 9 6 3 ~ .  Editorial Akides. Barcelona, 1964. 
PP. 157-164. 

116. ~ i b n i c a  cultural de les comarques del Puincipat. nllibre de i'any 1963». 
Editorial Akides. Barcelona, 1964. Pp. 176-181. 

117. Con C. CID: Historia de las Religiones. Editorial Sopena (Biblioteca His- 
pania). Barcelona '1965. Pp. 336-539. Segona edició: Barcelona, '1967. 
Sense novetats. 

118. «Historia del Mundo en la Edad Media» de C. W. PREVITÉ-ORTON. Pró- 
logo a la edición española y dirección de la traducción. Editorial Ramón 
Sopena. Barcelona, 1967. 3 vols. Prólogo en vol. 1, pp. 21-27. 

119. Los avances y retrocesos de la Edad Media. En «Geografía física, econó- 
mica, histórica», vol. II de «La Tierra y sus límites*. Editorial Salvat. 
Barcelona-Pamplona, 1967. Fascs. 31 a 36, pp. 241-282, amb ils. Es pu- 
blica una segona edició en un volum de butxaca, sense modificacions dels 
autors. 

120. Historia del Cristianismo. Editorial Ramón Sopena (Colección Antorcha). 
Barcelona, 1967. 192 pp. amb ils. 

121. «Nueva Historia Universal Marín». Introducción general v revisión. Edi- 
torial ~ a r í i l ~ ~ a r c e l o n a ,  1968-1969. 6 tomos. 

122. Edad Media en colaboración con P. H E R N ~ D E Z  PRATS, en «Historia de 
España» de Editorial Marín. Barcelona, 1975. Vol. 1, pp. 83-201. 

123. Lecciones de Historia Medieval. Editorial Teide y Departamento de His- 
toria Medieval de la Universidad de Granada. Barcelona, '1969. VIII  + 
533 pp. Renovada des de la segona edició: Barcelona, '1971. 686 pp. amb 
bibliografía. Sis edicions actualitzades, fins el 1979. 

124. La Alta Edad Media europea y La Baja Edad Media europea, en «Enci- 
clopedia Temática Planeta, Historia Antigua y Medieval», Editorial Pla- 
neta. Barcelona, 1975. Pp. 192-285, amb ils., mapes i grifs. 

125. Textos comentados de época medieval. Siglos V al X I I .  En colab. con C. 
BATLLE, J. F. CABESTANY, S. CLARAMUNT, J. M.' SALRACH y M. SAN- 
CHEZ.  Editorial Teide. Barcelona. 1975. 77 DD. amb ils. Segona edició * + 

amb correccions, en curs. 
126. Edad Media. En «Historia de España» de Carroggio S.A. de Ediciones. 

Barcelona. 1976 119771. Vol. 11. 334 UD. amb ils. i 20 maues. En co- 
lab. amb C.  BATLLE, J: M.L S A L I ~ C H  ?M. SÁNCHEZ. 



La feuddiración de la sociedad, 409 / 1491. Difusora Internacional S.A. 
(Temporama de la Historia, vol. 2). Barcelona, 1978. 297 pp. amb cro- 
nologies, mapes i ils. Redacció de l'esquema, prbleg, 17 capítols i bibiio- 
grafia. En colab. amb J. VERNET, S. ALCOLEA, J. SOBREQUÉS. 
Historia del mundo en la Edad Media de C. W .  PREVITC-ORTON. Edito- 
rial Ramón Sopena. Barcelona, '1978. 2 vols. 1876 pp./. Direcció i re- 
visió de la traducció, amb redacció de dos prblegs nous per aquesta edi- 
ció. .-. . 

Amb DOLORS BRAM~N:  L'impacte m~sulmd a les terres catalanes. A «His- 
toria de Catalunya. Salvat~ Editorial Salvat. Barcelona, 1979. Vol. 1, fasc. 
59, pp. 270-280. Redacció dels epígrafs: La pres6ncia de l'lslam i la des- 
integració de l'Església visigoda i El poblament indigena. 
*Historia de Catalunya. Salvatu. Volum 11: anys 756-1213. Editorial Sal- 
vat. Barcelona, 1979. Coordinació del volum, redacció de la presentadó i 
dels capítols: Hibitat, tecniques i economia yural (fascicles 67 i 68, pp. 
158-166) i Activitals financeres i moneda (fascide 71, pp. 224-229). Bi- 
bliografia Vol. 11: Edat Mitjana (fascide 91, pp. 323-325). 
Sant Llorenc de Morunys «Gran Enciclop&dia Catalana» (Barcelona, 19791, 
vol. XIII,  pp. 261-262. 
Solsones, el /comarca/. «Gran Enciclop&dia Catalana» (Barcelona, 19791, 
vol. XIII,  pp. 753-755. 
Bann, 11: Iberische Halbinsel. ~Lexikon des Mittelalters». Anemis Ver- 
lag. München, 1980. Cols. 1411-1412. 
Europa. Siglos XI al XV. «Historia Universal. Salvatu. Editorial Sal- 
vat. Barcelona, 1980. Volum IV, 20 fascs., 400 pp. Codirecció científica 
del volum amb M. SÁNC H EZ. 

Die iberische Halbinsel im Freihmittelalter. 1: Das germanische Spanien. 
11. Der Islam. En «Handbuch der Euroaaischen Witschafts un¿ Sozial- 
geschichte~ (Herausgegeben van H. KELLENBENZ). Klett-Cotta Eds. Stut- 
tgart, 1980. Vol. 11, pp. 327-349. 
Atlas de Historia Medieval en colab. con S. CLARAMUNT, C. TORRES, C. 
A. TREPAT. Aymi S.A. Ed. / Edit. Serpa (Cuadernos Cartográficos). Bar- 
celona, 1980. XVI + 75 pp. con 105 mapas, 8 planos y 2 gráficos. 

No s'inclouen els ja esmentats a l'epígraf anterior. 

Presentación de «Historia y Crítica. Introduaión a la  metodología bis- 
tórica~ de PIERR~ SALMON. Editorial Teide. Barcelona, 1972. PP. 5-10. 
Prólogo de «El antiguo reino Nazarí de Granada (1232-1340)» de C. 
TORRES DELGADO. Ediciones Anel. Granada, 1974. Pp. 7-12. 
Prbleg a «Les barcelonines a les darreries de l'Edat Mitjana (1370-1410)» 



de TERESA-MARIA VINYOLES. Fundació Salvador Vives Casajoana. Bar- 
celona, 1976. PP. 7-9. 

140. Presentació de «Preliminars de la historia de Santa Perpetua de Mogoda 
i Santiga* de F E R M ~  VINYALS I ROVIRA. Santa Pemetua de Moeoda. 

142. Prbleg a «Escriptors jesuites de Catalunya. Bibliografia 1931.1976~. Fa- 
cultats de Filosofia i Teologia St. Francesc de Borja. Sant Cugat del Va- 
Uks-Barcelona, 1979. Pp. V-IX. 

143. Presentación del «Corpus Mediaevaie Cordubense» (vol. 1: 1106-1255) 
de MANUEL NIETO CUMPLIDO, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1980. Pp. 9-12. 

144. Presentació a «Els davallaments rominics a Catalunya~ de RAFAEL BAS- 
TARDES. Artestudi Edicions (Art romanic. núm. 13). Barcelona. 1980. PD. 
9-14. 

145. Presentació des del Solsones a la «Exposició de Fotografies dels Monu- 
ments de la Comarca, organitzada per la Comissió per a la Salvaguarda 
de YArquitectura Rominica del Pirineu Catala.» Ajuntament de Solse 
na, 1981. P. 3. 

146. Prbleg a «Solsona en les guerres del segle XIX a Catalunyan del Dr. AN- 
TONI LLORENS. Fundació Salvador Vives Casajoana. Barcelona, 1981. Pp. 
5-9. 

d)  PROGRAMES D'ASSIGNATURES UNIVERSITARIES 

147. Pronrama de Historia de la Inlesia. Universidad de Barcelona. Barcelona. 
1957-1958, 4 pp. multicopia~o. 

148. Pro~rama de Fuentes y Bibliografia Medieval. Universidad de Barcelona. 
~arielona,  1957-1958. 8 pp. multicopiado. 

149. Programa de Historia Medieval Universal (Alta Edad Media) (B-59). Cur- 
so 1974. Facultad de Filosofía v Letras. Universidad de Barcelona. Bar- - -~ ~ ~ ~ , 
celona, 1974. 18 pp. 

150. Programa de Historia Medieval Universal (A-15). Facultad de Filosofía 
y Letras. Universidad de Barcelona, Barcelona, 1974. 14 PP. 

151. Programa de Historia de la Iglesia Medieval (B-63). Facultad de Filoso- 
fía y Letras. Universidad de Barcelona. Barcelona, 1974. 9 PP. 

152. Programa d'Histbria Medieval Universal. 227. Facultat de Geografia i His- 
toria. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1981. 7 pp. 

153. Programa de Historia de la Iglesia Medieval. 485. Facultad de Geogra- 
fia e Historia. Departamento de Historia Medieval. Universidad de Bar- 
celona. Barcelona, 1981. 4 pp. 



U n  «platillo volante» en Serrateix, siete siglos atrás. «Manresa», año I X ,  
núm. 1153 (25 abril 1950), p. 2. 
Guía provisional del Valle de Lord. Patronato VaU de Lord. San Loren- 
zo de Morunys, 1950. 12 pp., 2 figs., 1 mapa. 
Segouia y Manresa. /Boletín del/ «Centro Excursionista de la Comarca 
da Bages» (Manresa), núm. 64 (1950), pp. 5-6. 
Manresanos, manvesenses y minorisenses. «Manresa», I X ,  núm. 1203 (19 
septiembre 1950), p. 1. 
Lor comarcas: Solsona. «Bages» (Manresa), 1, núm. 9 (1953), pp. 11-12, 
2 figs. 
El pequeño Museo del Valle de Lord, en San Lorenzo de Morunys, mi- 
lagro del entusiasmo. «Bages» (Manresa), 11, núm. 21 (1954), pp. 13-14, 
1 f i o ~  - --m. 
El excursionismo y la cultura comarcal. «Montañan (CEC, Barcelona), X, 
núm. 50 (1957), pp. 340-341. 
La Toponimia y sus problemas. «Bagesn (Manresa), VI, núm. 59 (1958), 
p. 7. 
Mare de Déu de Coguls. Col. de Goigs «Santa Eulalias, núm. 21. Bar- 
celona, 1958. 1 fulla. Notícia histbrica de I'ermita. 
Santa Creu d'Ollers. Col. de Goigs «Santa Euliliav, núm. 28. Barcelona, 
1959. 1 fulla. Noticia histbrica de Sermita. 
Nuestra Segora de la Merced, estrella de la Ciudad Condal. «Informacio- 
nes» (Madrid), XXXIV, núm. 10831 (24 septiembre 1959), pp. 6 y 10, 
1 f io - -.-. 
Juan Maragall, periodista. «Canigó» (Figueras), VII, núm. 84 (1961), p. 
11, 2 figs. 
Descripciones medievales de Belén (debidas a peregrinos españoles) d a -  
nigó» (Figueras), VIII, núm. 94 (1961), pp. 5-7. 
U n  español del siglo V narra, interpreta y valora el Nacimiento de Cris- 
to  (Paulo Orosio). «Canigó» (Figueras), I X ,  núm. 106 (1962), p. 15. 
Crhnica cultural de les comarques del Principat. «Llibre de l'any 1962%. 
Edit. Alcides. Barcelona, 1963. Pp. 140-144. 
L'erudicró. «Llibre de l'any 1962s. Edit. Alcides. Batcelona, 1963. Pp. 
97-103. 
La Patum de Berga. Ayuntamiento de la Ciudad de Berga. Berga, '1962. 
24 pp. Segona edició: Berga, '1963. 24 pp. Reeditada per tercera vega- 
da a eGamma» (Caja de Ahorros de Tarrasa), Tarrasa, 1973, núm. 43, 
pp. 13-19. 
Una cocina rombntica catalana. «Canigó» (Figueras), X ,  núm. 118 (di- - . 
ciembre 1963), p. 37, 1 fig. 
Guía de Barcelona. Monumentos y panorámicas. Rima. Oficinas de Infor- 



mación y Turismo. Tipografía Montserrat. Barcelona, 1964. Plano des- 
doblable. Edicions en cas td i ,  anglb, francks, alemany i italii. 
Sant Cerni del Grau (Vilamantells. Guixers). Col. de Goigs «Santa Euli- 
lis», núm. 47. Barcelona, 1968. 1 fuiia. Noticia histbrica de l'ermita. 
El investigador y maestro de investigadores. /En el décimo aniversario 
de la muerte de Vicens Vives/. ((Diario de Barcelona*, 28 de junio de 
1970, p. 22. 
Berga en el segle X V I I .  Calendari 1971. Berga, 1971. 12 fulles. 
Noticia bist6rica de la Valldarques i de Santa Maria de Remolins. CoC 
lecció de Goigs «Santa Eulilia», núm. 70. Barcelona, 1971. PP. 2-3, 2 
figs. Notícia histbrica que acompanya els «Goigs a llaor de Santa Maria 
de Remolins». 
La obra religiosa y eclesiástica de Oliba. «Destino» /número dedicado al 
«Milenario del Abad Oliba»/ (Barcelona), núm. 1772 (18 septiembre 
19711, pp. 22-23, 1 fig. 
Infatigable investigador /Homenaje a Ferriin Soldevila/ «La Vanguardia 
Española» (Barcelona), Domingo 9 de mayo de 1971, p. 33. 
Jaime 1 y su «Libre dels Feyts». U n  testimonio excepcional de nuesrto 
siglo X I I I .  «La Vanguardia Española» (Barcelona), Jueves 4 de enero 
de 1973, p. 47. 
Berga en el segle X V I I I .  Calendari 1974. Cosp. Berga, 1974. 12 fulles. 
Castell i monestir de Mur. Noticia histbrica. Col.lecció de Goigs «Santa 
Eulilian, núm. 92. Barcelona, 1975. Pp. 3-4, 2 figs. 
111 Coiloqui d'bistbria del monaquisme catalt. 15-8 setembre 19741. «Ser- 
ra d'Or» (Montserrat), XVII, núm. 187 (abril 19751, pp. 37-38. 
V I I e  Centenari de les Vespres Sicilianes, origen de l'expansió. «Avui» 
(Barcelona), Dimecres 31 de marq 1982, p. 33, 1 foto. 

f )  RESSENYES I COMENTARIS BIBLIOGRAPICS 

No s'inclouen en aquest epígraf les ressenyes publicades a la revista 
de crítica bibíiogrhfica «Indice Histórico Español», des de Pany 1953 fins 
ara, car sumen més de 3.000. 

184. Ressenya de MOLLAT, MICHEL: Comptabilité du Port de Dieppe au XVe 
Siicle /París, 19511, a «Estudios de Historia Modernai* (Barcelona), 
núm. 2 (1952), pp. 282-283, 

185. Ressenya de «Actas y Comunicaciones de la 1 Asamblea Intercomarcal 
de Investigadores del Penedes y Conca d'Odena. Martorell, 1 9 5 0 ~  /Igua- 
lada, 19521, a «Hispania» (Madrid), XII, núm. 49 (1952), pp. 621-623. 

186. Ressenya de E. FORT: Bernardo Dalmau, abad de  Santes Creus /«Bole- 
tín Arqueológico» (Tarragona), LII (1952)/ a «Memorias del Archivo 
Bibliográfico de Santes Creusn, núm. 1 (19531, PP. 320-321. 

187. Ressenya de MADURELL, J. M.': El monasterio de Santa María de Vall- 

47 



daurd del Vallés (1150-I179)/ «Boletín Arqueológico» (Tarragona), XXV 
(1952)/, a «Memorias del Archivo Bibliográfico de Santes Creus*, núm. 
1 (1953), pp. 322. 
Ressenya de R. D'ABADAL: La Catalunya Carolíngia. ((Butiletí de la So- 
cietat Catalana d'Estudis Hist&rics» (Barcelona), 11 (1953), p. 80. 
Ressenya de C. VILA: Amor al rey y a la patria /Reus, 1954/, a «San+ 
tes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico», núm. 2 (1955), pp. 112- 
114. 
Ressenya de F. DURAN: Mar~arida de Prades /Barcelona, 1956/, a «San- 
tes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico», núm. 2 (1955), pp. 111- 
112. 
La miscellania dedicada al Cardenal Albareda. aserra d'Or» (Montserrat), 
2."poca, IV, núm. 10 (octubre 1962), pp. 41-42. 
Ressenya de E. FORT: El senyofiu de Santes Creus /Bacelona, 1972/ 
a «Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico», IV, núm. 37 (1973), 
pp. 395-396. 
Aporfacions fonamentals a la histhria catalana del segle XV. &erra d'Or» 
(Montserrat), XVI, núm. 173 (febrer 1974), p. 46, 2 figs. 
Poblet i el seu historiador. «Serra d'Or» (Montserrat), XVIII, núm. 199 
(abril 1976), pp. 83-84, 2 figs. 
Ressenya de L'histoire et ses méthodes /Paris-Bruges, 19611, a «Anua- 
rio de Estudios Medievales* (Barcelona), 1 (1964), pp. 687-690. 
Ressenya de B. WILKINSON: Constitutional History o f  England in the 
Fifteenth Century /Londres, 1964/, a <<Anuario de Estudios Medieva- 
les» (Barcelona), 11 (1965), pp. 690-692. 
Ressenya de J. TAYLOR: The Universal Chronicle o f  Ranulf Higden /Ox- 
ford. 1966/, a «Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), 111 (1966), 
pp. $16-7ij. 

198. Ressenya de S. RUNCIMAN: The fa11 o f  Constantinople, 1453 /Cambrid- 
ge, 1965/, a «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 111 (1966), 
pp. 724-725. 

199. Ressenya de T. C. AKELEY: Christian initiation in Spain, a. 300-1000. 
/Londres, 1967/, a «Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), IV 
(1967), pp. 629-633. 

200. Ressenya de A. R. LEWIS: The Development of Southern French and 
Catalan Society, 718-1090 /Austin, 1965/, a «Anuario de Estudios Me- 
dievales» (Barcelona), V (1968), pp. 765-766. 

201. Ressenya de L. H. NELSON: The Normans in South V a l e s  /Austin, 1966/, 
a «Anuario de Estudios Medievales* (Barcelona), V (1968), pp. 777-778. 

202. Ressenya de T. ROSLANOWSKI: Recherche. sur la vie urbaine et en parti- 
culier sur le patriciat dans les villes de la moyenne Rhénanie septentrio- 
nale (f in du XIe-début du X I V e  sikde) /Varsovia, 1964/, a «Anuario 
de Estudios Medievales» (Barcelona), V (1968), pp. 780-782. 

203. Ressenya de E. DUCKETT: Death and life in  the Tenth Century /Ann 



Arbor, 1967/, a «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI11 
(1972-1973), pp. 680-682. 

204. Ressenya de J. M." SALRACH : El procés de formació nacional de Cata- 
lunya /Barcelona, 1978/, a «Quadems d'Estudis Medievals* (Barcelo- 
na), núm. 2 (1980), p. 128. 

Pubiicats a diaris i revistes de Barcelona entre els anys 1953 i 1966, 
s'agrupen per series o coUeccions. En redactar-los s'utilitzaren fonts arxi- 
vístiques o b6 material museístic freqüentment inedit. 

g.1) Series «Mirando al pasado* y «Coleccionismo barcelonés» ambdues 
pubiicades al <Diario de Barcelona», els dies i pagines que s'indi- 
quen. 

205. La antigua villa de Sarrid. 31-X-1953, p. 3, 2 fotos. 
206. La Barceloneta marinera e industrial. 18-XI-1953, p. 3, 3 fotos. 
207. San Pablo del Campo, reliquia barcelonesa. 2-XII-1953, p. 3, 3 fotos. 
208. La vieja Igualada. 17-XII-1953, p. 3,  3 fotos. 
209. Juguetes del mundo en Montjuich. 2-1-1954, p. 3, 4 fotos. 
210. La Sierra del Port del Comte, pista de esqui. 3-11-1954, p. 3, 3 f .  
211. Horta de ayer y de hoy. 24-11-1954, p. 3, 3 fotos. 
212. Escultura medieval española. 15-IV-1954, p. 17, 3 fotos. 
213. Lu zanja de la calle de Aragón. 29-IV-1954, p. 3, 3 fotos. 
214. Corpus bergadán. 15-VI-1954, p. 25, 3 fotos. 
215. El abanico, flor veraniega. 23-VI-1954, p. 3, 3 fotos. 
216. Iconografia mariana. 2-VII-1954, p. 3, 3 fotos. 
217. Santa Creu de Olorde. 14-VII-1954, p. 3, 3 fotos. 
218. El «Pi de les tres branques~. 31-VII-1954, p. 3, 3 fotos. 
219. San Quirico de Pedret y sus pinturas. 12-VIII-1954, portada y p. 3. 
220. El diablo en el Alto Llobregat. 8-IX-1954, p. 3, 3 fotos. 
221. Santa Eulalia de la Valldora. 5-XI-1954, p. 17, 3 fotos. 
222. Gavd, entre el mar y la montaña. 4-XII-1954, p. 3, 3 fotos. 
223. La bolsa del peregrino. 29-XII-1954, p. 3, 3 fotos. 
224. El primer museo español de la piel. 21-1-1955, p. 3, 3 fotos. 
225. Presente y pasado de la Seo de Urgel, I .  4-11-1955, p. 3, 3 fotos. 
226. Presente y pasado de Seo de Urgel, I I :  Apuntes del pasado. 9-11-1955, 

p. 3,  3 fotos. 
227. La villa de Castellbó. 22-11-1955, p. 3, 3 fotos. 
228. Atención a la montaña leridana. 13-IV-1955, p. 32, 3 fotos. 
229. Estamariu. 21-VI-1955, p. 3, 3 fotos. 
230. Bescarán, pueblo del Alto Urgel. 2-VIII-1955, p. 3, 3 fotos 
231. Puigcerdd. 8-IX-1955, p. 3, 2 fotos. 



232. Cuatro ermitas y tres diablos. 14-X-1955, p. 3, 3 fotos. 
233. Capolat y Coforp, en el Alto Bergadán. 15-XI-1955, p. 31, 2 fotos. 
234. La más moderna Universidad europea. 19-1-1956, p. 3, 2 fotos. 
235. Orgañá, villa señorial. 11-11-1956, p. 3, 2 fotos. 
236. La Molina. 11-IV-1956, p. 30, 3 fotos. 
237. Espoleto y Monteluco. Una excursión a la Edad Media. 5-VI-1956, p. 13, 

3 fotos. 
238. San Benet de Bages, cenobio milenario. 27-VII-1956, pp. 30-31, 6 f .  
239. La Selva. /Com. Solsonés/. 15-IX-1956, p. 11, 2 fotos. 
240. U n  molino y un camino medievales, en Serrateix. 31-1-1957, p. 11, 3 f* 

tos. 
241. Los Rasos de Penuera. 6-111-1957. D. 7. 2 fotos. . -  . 
242. Los «Amigos de-los Gozos» y su patrono el Arcangel san Gabriel. 27- 

111-1957, p. 21, 1 il. 
243. La Primera Feria de Muestras. /Extraordinario dedicado a la Feria de 

Muestras/ VI-1957. s. o.. 3 fotos. ~ ~ 

244. Miserias > grande& d e  ~ u a l t e r .  16-1-1958, p. 30, 3 fotos. 
245. El problema del coro de la Catedral de Barcelona. 20-IV-1958, pp. 7 y 8. 
246. Lar ferias de antaño. /Feria de Muestras/ VI-1958, 6 grabs. 
247. De Guardiola a Saldes. 2-IX-1958, p. 10, 2 fotos. 
248. El castillo de Saldes. 5-IX-1958, p. 10, 3 fotos. 
249. La villa de Gosol. 15-XI-1958, p. 38, 3 fotos. 
250. El Clot de Güell, la Collada y Butner. 14-XII-1958, p. 3, 3 fotos. 
251. Cómo y cuándo surgieron las Ferias internacionales. /Extraordinario de 

la Feria de Muestras/, 13-VI-1959, s. p., 2 figs. 
252. Pericia y exquisitez de nuestros artesanos. 8-V-1960, doble página, con 

8 fotos. 
253. Disección de Sant Quirze de Pedret. 5-VI-1960, s. p., 3 fotos. 
254. Montjuich recuperado para la ciudad. 14-VI-1961, s. p., 3 fotos. 
255. Atención a nuestros museos. De paseo por la Barcino romana. 14-1V- 

1962, 1 foto. 
256. U n  descendimiento excepcional. 20-IV-1962, s. p., 1 fig. 
257. IV Cursillo Comarcnl de Iniciación a la Arqueologia. 16-11-1964, p. 42. 
258. Nuevas salas en el Castillo de La Geltrtí. 28-IV-1962. 
259. Una excelente carta de marear de Grecia. 26-V-1962. 
260. U n  posible retrato de Faustina, e n  Mataró. 2-VI-1962. 
261. Los orígenes de Santa Marín de Sewateix. 10-VIII-1962, p. 11. 3 f .  
262. Inauguración del Museo Municipal de Berga. 14-VIII-1962, p. 23. 
263. El Museo de Berga y los museos comarcales. Una advertencia a tiempo. 

6-X-1962, p. 25, 2 fotos. 
264. Los museos de la ciudad de Barcelona en los últimos veinticinco años. 

26-1-1964, doble página, 7 fotos. 
265. Sant Ouirre de Pedret. restaurado. 6-IX-1964. s. D.. 2 fotos ~. =~ - -  ~ ~~ 

266. Lns ferias y fiestas de' La Merced en   arce lo ha. Apuntes para su histo- 
ria en el siglo X I X .  24-IX-1964. Doble página con dibujos de J. Florit. 



267. La tradicional feria de San Poncio. 9-V-1965. Pagina en color. 
268. Las Ramblas, cinco calles en una, dnica en el mundo. 18-VII-1965. Pá- 

gina doble, en color. 
269. El Parque de la Ciudadela, manifestación ferial. 6-VI-1965. 
270. Santa Mar2a del Mar, testimonio excepcional del siglo XIV. 26-1-1966, 

3 fotos. 
271. La Ciudadela y la Barceloneta, ayer y hoy. 27-11-1966, 3 fotos color. 

g.2) Articles de la secció «Cultura Comarcal» publicats, amb ils., a la 
revista «Destino», des del setembre de 1955 fins el 1966. 

272. Obra de  cultura comarcal: Molins de  Rey. 24-1X-1955, núm. 946. 
273. Reus y Santa Coloma de Gramanet. 8-X-1955, núm. 948. 
274. Igualada /El Centro de Estudios Comarcales y el Museo de la Piel/. 15- 

X-1955, núm. 949. 
275. Banolas /E1 Centro de Estudios Comarcales de Bañolas y su Museo/. 29- 

X-1955. núm. 951. , - - - - 
276. ~ & i i i a l e t  de Llobregaf y Serrateix. 12-XI-1955, núm. 953. 
277. Manresa /su Museo/. 26-XI-1955, núm. 955. 
278. Sabadell /la Fundación Bosch y Cardeliach y el Museo de la Ciudad/. 10- 

XII-1955, núm. 957. 
279. Mataró /su Museo/. 17-XII-1955, núm. 958. 
280. Santes Creus /el Archivo Bibliográfico/. 7-1-1951, núm. 961. 
281. Gosol /su castillo y la villa antigual. 11-1-1956, núm. 962. 
283. Tarrasa /el Instituto Sailarés y Pla, y el Museo Textil Biosca/. 4-11. 

1956, núm. 965. 
284. San Boi de Llobrenat /la <<villa» romanal. 18-11-1956. núm. 967. 
285. Tarragona /la SocFedad Arqueológica y los premios «cronista José M.' 

Pujol»/. 10-111-1956, núm. 970. 
286. Ripoll /el Museo-Archivo Folklórico/. 24-111-1956, núm. 972. 
287. La Selva del Camp. /Colección de monografías históricas/. 7-IV-1956, 

núm. 974. 
288. Lérida /el Instituto de Estudios Ilerdenses/. 12.111-1956, núm. 979. 
289. Igualnda /las salas textiles, inauguradas en el Museo/. 26-V-1956, núm. 

981. 
290. . Martorell /el Museo Municipal Vicente Ros/. 9-VI-1956, núm. 983. 
291. Berga /Instituciones culturales de la ciudad/. 14-VII-1956, núm. 988. 
292. Sabadell /Bodas de Plata del Museo de la Ciudad/ 4-VIII-1956, núm. 

991. 
293. San Lorenzo de Morunys /Museo del Patronato Vall de Lord/. 8-IX- 

1956, núm. 996. 
294. Excursionismo /Valores culturales del mismo/. 6-X-1956, núm. 1000. 
295. Obras selectas de los museos locales de las provincias de Tarragona, Ge- 

rona y Lérida, en la Virreina /Comentario a la exposición celebrada en 
este palacio barcelonés/. 20-X-1956, núm. 1002. 



El Centro Excursionista de Catalunya cumple 80 años. 24-XI-1956, núm. 
1007. 
Granollers (Casa de Cultura). 15-XII-1956, núm. 1010. 
Museos locales. 5-1-1957. núm. 1013. 
Selva del Camp y Tarrasa /Publicaciones/. 9-11-1957, núm. 1018. 
Valor cultural de los «Goigs». 16-11-157, núm. 1019. 
Corbera de Llobregat /presentación/. 2-111.1957, núm. 1021. 
Vich a el siglo X I I I .  Reus, Vich y Santes Creus unidos por un santo y 
por su diplomatario /Sant Bernat Calvó/. 9-111-1957, núm. 1022. 
Solsona /Moss&n Juan Santamaría y Rovira/. 6-IV-1957, núm. 1026. 
La conservación y restauración de monumentos. 13-IV-1957, núm. 1027. 
Figueras /Museo del Ampurdán/. 8-VI-1957, núm. 1035. - 
Cerdaña /Guía de los esposos Jolis-Simó/. 15-VI-1957, núm. 1036. 
Los nGoigs de la Mare de Déu». 22-VI-1957, núm. 1037. 
Berga /I Concurso Comarcal de Arte/. 13-VII-1957, núm. 1040. 
Sabadell y Gósol /Museos/. 20-VII-1957, núm. 1041. 
La Federación Española de  Montañismo y sus refugios pirenaicos. 14-IX- 
1957, núm. 1049. 
Escultura medieval en madera. 21-IX-957, núm. 1050. 
Badalona /Museo Municipall. 12-X-1957, núm. 1053. 
Olot y Santes Creus. 26-X-1957, núm. 1055. 
Tortosa. 21-XII-1957, núm. 1063. 
Balance Cultural de 1957. 11-1-1958, núm. 1066. 
Sant Pere de  Grau d'Escales, en restauración. 22-11-1958, núm. 1072. 
Toponimia. 15-111-1958, núm. 1075. 
Figueras: notas históricas. 29-111-1958, núm. 1077. 
Tarrasa: Salvador Cardús Florensa. 12-IV-1958, núm. 1079. 
Reus /Asociación de Estudios Reusensesl. 24-V-1958, núm. 1085. 
Igualada /publicaciones/. 21-VI-1958, núm. 1089. 
Perelada, centro cultural. 5-VII-1958, núm. 1091. 
Fidelidad al Pasado: Olius. 19-VII-1958, núm. 1093. 
Gerona /Instituciones culturales/. 30-VIII-1958, núm. 1099. 
Santes Creus /Joaquín Guitert/. 27-IX-1958, núm. 1103. 
Berga /prospección Casampons/. 4-X-1958, núm. 1104. 
Sztges /Museo Romántico/. 11-X-1958, núm. 1105. 
Posets-Maladeta: Del Cinca al Noguera Ribagorzana. 25-X-1958, núm. 
1107. 
Tortosa: Enrique Bayerri y Bevtomeu /+/. 20-XII-1958, núm. 1115. 
Ceruera /Archivo Histórico y Museo/. 27-XII-1958, núm. 1116. 
Resumen cultural de  1958 /Noticias alfabetizadas de distintas localida- 
des/. 10-1-1959, núm. 1118. 
Tárrega /Palacio Marqueses de La Floresta/. 7-11-1959, núm. 1122. 
Prehistoria de Menorca. 21-111-1959, núm. 1128. 
Poblet y su Hermandad. 25-IV-1959, núm. 1133. 
Ln revista y edzciones «Canigóv de Figueras. 9-V-1959, núm. 1135. 
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Los «Castellani» y Olot. 27-VI-1959, núm. 1142. 
Francisco de  P. Gabarró, creador del Museo de la Piel, de  Igualada, 254 
VII-1959, núm. 1146. 
Sanfa Mara'a de I'Aguda (Tor2) /Dr. Jaime Sarri/. 19-IX-1959, núm. 1154. 
«Revista de Gerona». 26-IX-1959, núm. 1155. 
Homenaje en La Escala a «Victor Catald». 10-X-1959, núm. 1157. 
Los Archivos Parroquiales. 7-X-1959, núm. 1161. 
IV" Asamblea de Estudios Comarcales, en Perelada. 21-XI-1959, núm. 
1163. 
Eufeminiano Fort y Cogul historiador de Santes Cveus y de la Selva del 
Camp, 20.11-1960, núm. 1178. 
El refugio prefabricado de Biciberri. 5-111-1960, núm. 1178. 
Isidro Clopas, bidgrafo del General Manso. 26-111-1960, núm. 1181. 
«La Bisbal~ de Pedro Lloberas. 9-IV-1960, núm. 1183. 
El Museo-Archivo de Montblanch y Comarca. 30-IV-1960, núm. 1186. 
El Museo de Historia de la Ciudad, en renovación. 21-V-1960, núm. 1189. 
Antonio Carner, cronista de la ciudad de Igualada. 11-VI-1960, núm. 1192. 
Solsona completa la restauración de la capilla «Deis Sants Mirtirs», 25- 
VI-1960, núm. 1194. 
Tarrasa en la Edad Media. 9-VII-1960, núm. 1196. 
Biografia de J. Vicens Vives /sin firmar/. 9-VII-1960, núm. 1196. 
La cartuja de Montalegre. 6-VIII-1960, núm. 1200. 
La investigación histórica en los Archivos Municipales. 3-IX-1960, núm. 
1204 --- .. 
Los judios de Lérida y el misterio de los sepulcros antropomorfos. 24-IX- 
1960, núm. 1207. 
Las ermitas de los alrededores de Sant Boi de Llobrenat. 8-X-1960, núm. - 
1209. 
Historia General de las Civilizaciones. Nueva visión de Roma y su Im- 
perio. 26-XI-1960, núm. 1216. 
Una gran revista cientáfica. El «Anuario de Estudios Atlánticos». 7-1-1961, 
núm. 1222. 
Miscelánea Martopellense e Igualadina. 21-1-1961, núm. 1224. 
Actividad cultural de la Diputación Barcelonesa. 25-11-1961, núm. 1225. 
La labor del Servicio de Conservación de Monumentos en la provincia de 
Barcelono. 1-IV-1961, núm. 1234. 
Las «Memorias de la Ciudad de Solsona» de mosen Costa y Bafarull. 15- 
IV-1961, núm. 1236. 
El siglo X I X  en el mundo y en Cataluña. 22-IV-1961, núm. 1237. 
Los hiooeeos y oerduración de  prácticas paganas en la Cataluña alfome- . - 
dieval.'6-7-19¿l; núni. 1239. - 
El «Glosrarium Mediae Latinitatis Cataloniae» /v otras ~ublicaciones/. -. .... .~... - . , 
27-V-1961, núm. 1242. 
Asamblea en Tortosa. 11 Cursillo Comarcal de Iniciación a la Arqueolo- 
gía. 17-VI-1961, núm. 1245. 
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Una nueva revista científica barcelonesa. Los ncuadernos de Arqueología 
e Historia de la Ciudad* /de Barcelona/. 8-VII-1961, núm. 1248. 
La Casa Papiol de Villanueva y Geltrú, convertida en Museo Romántico 
Provincial. 19-VIII-1961, núm. 1254. 
Una «villa» romana en Mataró. 16-IX-1961, núm. 1258. 
El romdnico en el Bergadán /Unión Excursionista de Cataluña/ y Moya. 
4-XI-1961, núm. 1265. 
Actividad cultural tarrasense: Lu historia de la industria textil. 6-1-1962, 
núm. 1274. 
El Museo de Ruhi. 27-1-1962, núm. 1277. 
Toponimia de la Pobla de Claramunt. 10-111-1962, núm. 1283. 
Una preciosa guía del Pallars y Valle de Arán. 31-111-1962, núm. 1286. 
Mosén Pedro Pujo1 (1887-1962). I n  Memoriam. 21-IV-1962, núm. 1289. 
La Biblioteca-Museo Balaguer de Villanueva y las nuevas instalaciones 
museísticas del Castillo de La Geltrú. 19-V-1962, núm. 1293. 
La transformación de los municipios cafalanes a comienzos del siglo XVII I .  
16-VI-1962, núm. 1297. 
U n  instrumento de trabajo de categoría internacional en manos de los 
investigadores de la Edad Media catalana. 28-VII-1962, núm. 1303. /Con 
otras notas de Barcelona y Agramunt/. 
El Museo Municipal de Berga. 15-IX-1962, núm. 1310. 
El general Manso, conde del Llobregat. 13-X-1962, núm. 1314. 
Sabadell en la Historia Universal. /y nota sobre Tárrega/. 24-XI-1962, 
núm. 1320. 
El Museo de Historia de Barcelona y su Guía. 15-XII-1962, núm. 1323. 
La exposición del Colegio Notarial de Barcelona. 29-XII-1962, núm. 1325. 
Actividades destacadas del último trimestre de 1962. 12-1-1963, núm. 
1327. 
Arqueología y toponimia de Mallorca. 9-111-1963, núm. 1335. 
Toponimia del Aleixar /y Topografía Médica de MartoreU/. 30-111-1963, 
núm. 1338. 
Herejes de Catalu%a. 27-IV-1963, núm. 1342. 
El Museo Textil Biosca de Tarrasa. 1-VI-1963, núm. 1347. 
La Rodalía de Calaes de Montbui. /E l  grupo «Lacetania» de Igualada, el 
Cancionero de la Rosa de Bulner, y otros/. 25-VIII-1963, núm. 1359. 
Dos nuevas revistas eruditas. 23-XI-1963, núm. 1372. 
Ultimas realizaciones de la arqueologia catalana. 11-1-1964, núm. 1379. 
Joan Diví, «el pages poeta» 1871-1954. 22-11-1964, núm. 1385. 
IV" Cursillo Comarcal de Iniciación a la Arqueologia. 23-111-1964, núm. 
1 ?PO .,u,. 

Los inicios del Museo del Trigo y de la Vida rural en Cervera. 2-V-1964, 
núm. 1395. Articulo reproducido en «Segarra» (Cervera), XXI, núm. 477 
(15-V-1964) y núm. 478 (31-V-1964). 
El testimonio revelador de las piedras /comentario al libro «Cada piedra 
es un mundo» de A. Arribasl. 9-V-1964, núm. 1396. 
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396. Miscelánea de obras de Geografía. 13-VI-1964, núm. 1401. 
397. Aportación de las publicaciones a la historia local. 18-VII-1964, núm. 

1406. 
398. El curioso recetario de cocina de  Scala-Dei. 8-VIII-1964, núm. 1409. 
399. El padre Garí y su Historia de Villanueva y Geltrú. 24-X~l964, núm. 

1420. 
400. Cataluña en la «Vida de Pere el Gran» de Ferran Soldevila. 7-XI-1964, 

núm. 1422. 
401. Restauración del templo románico de San Lorenzo de Morunys. 2liPX1- 

1964, núm. 1424. 
402. La ciudad y la sede episcopal de Egara. 2-1-1965, núm. 130. 
403. Guia de Seo de Urgel. 6-11-1965, núm. 1435. 
404. El nLlihre dels gegants* de Villanueva y Geltrú. /La Selva &l Camp 

y otros/. 3-IV-1965, núm. 1443. 
405. Real Academia de Ciencias Naturales y Artes /y «Revista de Gerona»/ . . 

24-IV-1965, núm. 1446. 
El Litoral catalán /y otros temas/. 29-V-1965, núm. 1451. 
Demoprafía catalana medieval /La obra de Tosé M.' Cruzet. actividades 
museírticas, etc.1. 3.~11-1965,'núm. 1456. * 
La historia barcelonesa del siglo XIX los Notarios de Barcelona/. 28- 
VIII-1965, núm. 1464. 
Trilogia igualadina. 18-IX-1965, núm. 1467. 
Guia para excursionistas y guías para turistas. 16-X-1965, núm. 1471. 
Pobla de Claramunt /y otros temas/. 18-XII-1965, núm. 1480. 
Prehistoria y etnografia del Africa Ecuatorial, en Barcelona. Una gran 
exposición de las culturas primitivas de la Guinea Española, en el Museo 
Arqueológico Provincial. 25-XII-1965, núm. 1481. 
Actividades del Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona. 15-1-1966, 
núm. 1484. 

414. La industria de curtidos en el siglo XVII I .  26-11-1966, núm. 1490. 
415. Homenaje a Jaime Vicens Vives. 12-111-1966, núm. 1492. 
416. Estudios de sociología y pastoral religiosa. 2-IV-1966, núm. 1495. 
417. VI' Curso Comarcal de Iniciación a la Arqueología. 18-VI-1966, núm. 

1506. 
418. Señorío de Vilafranca del Penedes / y  otros temas/. 2-VII-1966, núm. 

1508. 
419. La revista «Cbthonia» / y  otros temas/. 23-VII-1966, núm. 1511. 
420. I I I  Sympodum Internacional de Arqueología Chthoniana, en Matard. 30- 

VII-1966, núm. 1512. /con otros temas de Sabadell y Mallorca/. 
421. El federalismo y los burgueses de Jutglar. 3-XII-1966, núm. 1530. 

g.3) Articles de vulgarització de la secció «Mujeres célebres», publicats 
a «La Hora XXV. Suplemento femenino», publicació mensual l i te  
riria de Barcelona, del 1961 a 1964. 



Teodora, emperatriz de Bizancio. Núm. 3 (1961), pp. 25-26, 1 fig. 
Beatriz, la musa de Dante. Núm. 4 (1961), pp. 26-27, 2 figs. 
Margarita de Austria, reina de España. Núm. 5 (1961), pp. 6-27, 1 fig. 
Blanca de Castilla, madre de San Luis. Núm. 6 (1961), pp. 20-21, 2 figs. 
Juana de Arco, la heroina santa. Núm. 7 (1961), pp. 5-6, 2 figs. 
Gala Placidia, una uida de  sacrificio. Núm. 8 (1961), pp. 4-5, 2 fig. 
Madame Curie. Núm. 9 (1962), pp. 8-9, 1 fig. 
Violante de Hungria, reina de Aragón. Núm. 10 (1962), pp. 28-29, 2 fo- 
tos. 

430. Agustina de Aragón, alférez en activo del ejército español. Núm. 11 (1962) 
DD. 28-29. 1 fie. , . 

431. &-a 1 de CaGilla, la reina loca por amor. Núm. 12 (1962), pp. 26-28, 
1 fig. 

432. Nefertiti o Nofretete. Núm. 13 (1962), pp. 26-27, 1 fig. 
433. Teresa Neumann, la última mística alemana. Núm. 14 (1962), pp. 5-6, 

1 fotn. - 
Maria Tudor, reina de Inglaterra. Núm. 15 (mano 1963), pp. 52-54, 1 
fig. 
Cleopatra V I ,  «Gran reina del Este». Núm. 16 (abril 19631, pp. 62-63, 
1 fig. 
Inés de Castro. Núm. 17 (mayo 1963), pp. 66-67, 1 foto. 
Carlota Corday. Núm. 18 (junio 19631, pp. 62-63, 1 dibujo. 
Safo, poetisa de Lesbos. Núm. 19 (septiembre 1963), pp. 58-59, 1 dibujo. 
Catalina I I ,  zarina de Rusia. Núm. 20 (oa .  1963), pp. 58-60, 1 fig. 
George Sand descubridora de las bellezas de Mallorca. Núm. 21 (no- 
viembre 1963), pp. 54-55, 1 fig. 
Edith Stein, la intelinencia al servicio de la verdad. Núm. 22 (enaro 
19641, pp. 70-72, 1 Lto.  
Isabel de Farnesio, princesa parmesana y reina de España. Núm. 23 (fe- 
brero 1964), pp. 73-75, 1 fig. 
Eloísa. Núm. 24 (mano 1964), pp. 79-80, 1 foto. 
Mariana de Neoburgo. Núm. 25 (mayo 19641, pp. 64-65, 1 dibujo. 

g.4) Articles molt curts, consistents en fotografies comentades, dins la 
serie «¿Conoce Vd. Barcelona?», publicats a «Diario de Barcelona~, 
des del ler. de gener de 1965 fins el 28 d'octubre del mateix any. 
Es publicaren 153 notes d'aquesta serie que no especifiquem. Sense 
firma. 

445. Presentación a «El Tribunal de la H'istoria~ de J. M. de la Cruz. Aymi 
S.A.E. (Col. Voz-imagen, 2). Barcelona, 1962. Pp. 9-11. 


