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La dona ció de la Col'lecció Quintana 
al Museu d'Historia de la Ciutat 

IV, per Josep de C. Serra Rafols t 

LA SERIE DE LES LLANTIES ROMANES 

L ES 113.nties romanes (Lucernae) de terrissa, constitueixen un dels més 
importants «fossils directors» per a determinar la cronologia de les esta-

cions arqueologiques. Eren la base de la pobre illuminació domestica entre els 
ｲｾｭ｡ｮｳＬ＠ com si diguéssim les seves bombetes electriques, i en foren fabricades 
a milions, i llur fragilitat feia que no estiguessin llarg temps en servei. Es 
trencaven facilment, i aleshores eren ｬｬ･ｮｾ｡､･ｳＬ＠ i llurs fragments apareixen 
en abundancia en els estrats arqueologics, que contribueixen a datar de manera 
relativament satisfactoria. 

En efecte, com que els gustos i les modes canvien, ha estat possible esta-
blir amb una certa garantia una tipologia cronologica de les llanties, sobretot 
de les de terrissa. L'investigador Siegfried Loeschcke, a base de les excavacions 
efectuades a Vindonissa, un lloc a l'oest de Zürich,* fou el qui assenta les 
bases d'aquesta cronologia, ja esbossada anteriorment, la qual, amb més o menys 
variacions de detall, pot servir amb caracter general, i que ha estat confirmada 

* S. LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa, Zürich, 1919. Vindonissa esta situada en el 
lloc de l'actual Windisch, a la confluencia de l'Aare amb el Reuss, al cantó d'Aa;gau. Fun-
dada com a campament cap a l'any 12 després de J. c., va albergar dels anys 12 al 45 la 
Legió XIII, Gemina; del 46 al 70, la XXI, Rapax; i del 70 al 101 la Claudia. Pia Fidelis. 
Del.101 al 260 va perdre el seu caracter militar, que va tornar a tenir de l'apy 2?0 al 401. 
Veure Rudolf LAUR-BELART, Vindonissa: Lager und Vicus, Berlín-Leipzig, 1935, i l'article 
Vindonissa, per Elisabeth ETTILINGER, al PAULY-WISSOWA. 
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6 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

en les seves linies mes tres per treballs efectuats en altres indrets, tenint sempre 
present el «décalage» existent entre els diferents lloc5 de l'Imperi. 

Ara bé, als Museus públics i a les coHeccions privades, existeixen milers 
de llanties que, o bé tenen una simple indicació de procedencia molt general 
i poc aclaridora en l'aspecte cronologic (per exemple, a la nostra península, 
Empúries, Tarragona, Merida o Conimbriga), o bé no en tenen cap. 1 precisa-
ment els millors exemplars, els més bells artísticament, o els més ben conser-
vats, figuren sovint en aquestes circumst?mcies en aquells diposits. 

En efecte, el coHeccionista, en la seva honorable acció, que ha salvat de 
la desaparició tants i tants objectes, es mou més aviat per motius artístics que 
no pas científics, i en adquirir, la majoria de vegades de mans dels antiquaris, 
els exemplars destinats a enriquir les seves coHeccions, té escassa preocupació 
per a saper d'pn véneIÍ (i l'antiquari que els les ven, o tampoc no ho sap, o té 
interes més aviat a amagar-ho, ja que la procedencia, en el cas d'objectes 
arqueologics, és sovint d'excavacions clandestines en cementiris de l'antiguitat). 
El coHeccionista tampoc no té interes a emplenar de fragments les seves vi-
trines, encara que sigtün' fragménts amb decoracions interessants -em refereixo 
concretament al cas de les llanties de terrissa-i aprecia sobretót els exe¡nples 
sencets"o quasí sencers, i aquests solen procedir' de tombes, on eren pie tosa-
ment dipositats, després d'haver servit a la llar, o ｢ｾＬ＠ adquirits expressament 
dels terrissaires amb' aquesta finalitat, i foren utilitzats" únicament en el servei 
fúnebre. " . . 

No és que a les' tombes; quan s'hi troba una llantia, cosa fet i fet no massa 
freqüent, necessariament hagi d'ésser sencera. Personalment n'he trabades que 
j'a foren dipositades faltant-Ios algun fragment, a: part que hagin pogut ésser 
aixafades pel pes de la terra introduida accidentalment' a la' tómba, per exem-
pIe, a: les caixes formadés per teules, "ben poc ajustades, i 'tiJ.és encara a les 
caixes 'de' fusta, de les quals' no ha 'quedat olés rastre que terra ennegrida i 
｣ｬｾｵｳ＠ dé ferro rovellats, dels que unien les posts. Pero trobar llanties' senceres 
en ｪ｡｣￭ｭ･ｾｴｳ＠ d'habitació, a part casos excercíonals com el ae Pompeia, sovinteja 
encara fuenys. , i o' • 

, En aquéúes circumstanciés, com qualsevulla' altie objecte, perd una part 
de llur valua arqueologica, pero resta sempre íntegrament la seva valua artís-
fica, que pot ésser ｣ｯｾｩ､･ｲｾ｢ｬ･Ｌ＠ j'aque ds terrissaires romans (els artísticament 
més habils, sovint de procedencia, grega) s'aplicaren conscen,ciosament a de-
cotar les llanties amb els 'moi:ius, l:nésT diversos. Tot un, món 'de figuracions 
｡ｰ｡ｲｾｩｸＬ＠ generalment en' ｲｾＧｊＮＱ･ｵＬ＠ ene!' ｳｾｵ＠ medall(S'¿entraI: -És tanta llur varietat, 
que és rar trabar dues llanti§!s ｾｯｲｴｩ､･ｳ Ｇ＠ del mateix motIle" jf!. que tals decora-
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cions procedeixen de motlles en negatiu. Aixo és una demostració, ensems que 
d'aquesta varietat, del nombre enorme que en foren fabricades, fins a la plena 
cristianització de l'Imperi, al llarg de quatre o cinc centúries. 

Un valor culturologic que es despren de les llanties i que res no té a veure 
amb 11ur procedencia, és la seva importancia domestica. Com ja hem dit, el 
nombre de les que foren fabricades i utilitzades fou enorme. En cap jaciment 
roma d'habitació no falten llurs fragments, volem dir els fragments de les de 
terrissa, ja que les de metall, generalment de bronze, són molt menys nombroses. 
Llur cost devia ésser molt més elevat, encara que llur duració fos més gran. 
A Pompeia, a les cases riques, mai no deixa d'haver-hi llanties de bronze, pero 
a les cases pobres i a les dependencies secundaries de les riques, la base de la 
iHuminació eren les llanties de terrissa. Unes i altres donen una llum molt feble, 
encara que hom hi posi un ble gruixut. Multiplicant els becs, com és natural, 
s'augmentava la forc;a lumínica d'aquests atuells. Pero la proporció de les llan-
ties de terrissa amb becs múltiples respecte de les que no en tenen més que 
un, és molt petita, menys d'un cinc per cent. Per a establir aquesta proporció 
no cal prendre com a base les existents a les coHeccions, ja que precisament 
per llur major raresa les de més d'un bec són les més cercades i guardades. 
La base cal cercar-la a les troballes de les excavacions. 

Una conseqüencia que cal deduir respecte de la vida domestica de la massa 
de la població, és que aquella era essencialment diüma. Bom deixava el llit, o 
la marfega, a l'alba, i hi tornava en fer-se fosc, de manera que hom dormía 
molt més temps a l'hivern que no pas a l'estiu, comO ha esdevingut com qui 
diu fins als temps actuals, en que la llum ha penetrat poderosament a les llars. 
En el sentit més directe del mot, el segle XIX ha estat el segle de les llums, pel 
canvi total dels sistemes d'iHuminació, que en el xx han continuat llur accelerada 
difusió i perfeccionament. . 

Les llanties de terrissa romanes no tenien cap dispositiu per a anar pen-
jades, diferentment del que passa amb els gresols fets de la més senzilla planxa 
de metall. La presencia de la decoració ptincipal a la part superior fa creure 
que es posaven a poca alc;aria i que estaven destinades a ésser vistes més per 
sobre que no pas per sota. Eren posades en petit nínxolso replanets a les pa-
rets, sobre d'un escambell o senzillament aterra. Normalment, no ·restaveñ 
enceses més que un temps curto Un altre inconvenient a sumar a la poca -PP": 
tencia lumínica era el fum i la mala olor que es desprenien de la combustió 
de l'oli a través del ble, pero el costum devia fer que no fos notat pels usuaris·. 

Un afeccionat als' bells objectes antics recollí, entre altres coses, una petita 
pero selecta coHecció de llanties romanes de la gu!!l la senyora Maria Dolors 
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Quintana i Carim ha tingut la gentilesa de fer donació al Museu d'Historia 
de la Ciutat, juntament amb alguns altres objectes arqueologics, que seran 
motiu d'altres articles quan n'hagi estat fet l'estudi degut. Amb aixo ha donat 
un exemple d'alta sensibilitat cultural, digne del major agralment i elogí, que 
ací fem constar públicament. En justa correspondencia, la Direcció del Museu 
d'Historia ha decidit de publicar aquest breu cataleg, mitjanr;ant el qual podran 
arribar a coneixement dels estudiosos de l'antiguitat i dels amants de l'art 
aquests exemplars, alguns de gran qualitat artística o d'interes per altres causes. 

La procedencia de la totalitat és ignorada, per bé que el coHeccionista és 
possible que prengués algunes dades referents a les seves adquisicions (les 
de les llanties i probablement les d'altres objectes). Sembla confirmar-ho el fet 
que porten una numeració, que en el present cataIeg hem transcrit, posant-Ia 
entre parentesi, al costat de la numeració del nostre inventari i la geJe,tal 
que correspon al Museu, seguint el precepte admes en museologia de ｮｾ＠ es-
borrar mai les numeracions antigues, que vénen a iHustrar-nos sobre el que en 
podríem dir «historia moderna de l'objecte». Desgraciadament, l'inventari que 
pogué correspondre a aquesta numeració ha restat introbable. 

És possible que no hi hagi cap exemplar de procedencia antiga barcelonina, 
és a dir, de la nostra vella Barcino, sense que aixo sigui segur; pero el més 
probable és que procedeixen d'adquisicions fetes en altres indrets de la His-
pania i, més encara, del món roma extrapeninsular. D'altra banda, aquests petits 
objectes, per més que siguin fragils, i de preu poc elevat en el temps que 
eren utilitzats, a la vida comuna, eren exportats d'una banda a l'altra de 
I'Imperi, com ho era la terrissa en general, de manera que representen un tes-
timoni interessant del comerr; de l'antiguitat i les seves vies. En aquest sentit, 
pero, les coHeccions del tipus de la present resten mudes, mentre que, com 
hem dit, conserven llur valor artístic i un altre més general, iconografic, que 

. els dóna les representacions que ofereixen per al coneixement del món an:ic. 

* * * 

En total, la coHecció consta de trenta-set exemplars, entre els quals n'hi 
ha alguns de primera categoria en l'aspecte de singularitat o d'art, com farem 
remarcar en cadá cas. 

Malgrat aquest nombre relativament redult, es pot dir que hi és repre-
sentada la majoria deIs tipus de llanties de terrissa coneguts, encara que no 
en la proporció que es pot presumir que significaria el conjunt de les que 
foren fabricades. En efecte, i és ben comprensible, el coHeccionista es decanta 

. ! 
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Quintana i Carim ha tingut la gentilesa de fer donació al Museu d'Història 
de la Ciutat, juntament amb alguns altres objectes arqueològics, que seran 
motiu d'altres articles quan n'hagi estat fet l'estudi degut. Amb això ha donat 
un exemple d'alta sensibilitat cultural, digne del major agraïment i elogi, que 
ací fem constar públicament. En justa correspondència, la Direcció del Museu 
d'Història ha decidit de publicar aquest breu catàleg, mitjançant el qual podran 
arribar a coneixement dels estudiosos de l'antiguitat i dels amants de l'art 
aquests exemplars, alguns de gran qualitat artística o d'interès per altres causes. 

La procedència de la totalitat és ignorada, per bé que el coHeccionista és 
possible que prengués algunes dades referents a les seves adquisicions (les 
de les llànties i probablement les d'altres objectes). Sembla confirmar-ho el fet 
que porten una numeració, que en el present catàleg hem transcrit, posant-la 
entre parèntesi, al costat de la numeració del nostre inventari i la geJe,tal 
que correspon al Museu, seguint el precepte admès en museologia de ｮｾ＠ es-
borrar mai les numeracions antigues, que vénen a iHustrar-nos sobre el que en 
podríem dir «història moderna de l'objecte». Desgraciadament, l'inventari que 
pogué correspondre a aquesta numeració ha restat introbable. 

És possible que no hi hagi cap exemplar de procedència antiga barcelonina, 
és a dir, de la nostra vella Barcino, sense que això sigui segur; però el més 
probable és que procedeixen d'adquisicions fetes en altres indrets de la His-
pània i, més encara, del món romà extrapeninsular. D'altra banda, aquests petits 
objectes, per més que siguin fràgils, i de preu poc elevat en el temps que 
eren utilitzats, a la vida comuna, eren exportats d'una banda a l'altra de 
l'Imperi, com ho era la terrissa en general, de manera que representen un tes-
timoni interessant del comerç de l'antiguitat i les seves vies. En aquest sentit, 
però, les coHeccions del tipus de la present resten mudes, mentre que, com 
hem dit, conserven llur valor artístic i un altre més general, iconogràfic, que 

. els dóna les representacions que ofereixen per al coneixement del món an:ic. 

* * * 

En total, la coHecció consta de trenta-set exemplars, entre els quals n'hi 
ha alguns de primera categoria en l'aspecte de singularitat o d'art, com farem 
remarcar en cadà cas. 

Malgrat aquest nombre relativament reduït, es pot dir que hi és repre-
sentada la majoria dels tipus de llànties de terrissa coneguts, encara que no 
en la proporció que es pot presumir que significaria el conjunt de les que 
foren fabricades. En efecte, i és ben comprensible, el coHeccionista es decanta 
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per l'ádquisició dels exemp1ars millors que cauen sota els seus ulls, ja sigui per la 
decoració, ja sigui per determinades singu1aritats. Per aixo la que podríem 
anomenar «edat d'ol'» de la fabricació de llanties, el seg1e 1 de l'Era cristiana, 
és la més abundantment representada. Repetim que l'estat de conservació és 
un dels principa1s determinants de les compres. Per aixo les llanties de la 
coHecció Quintana són, en llur majoria, o tota1ment senceres, o amb escasses 
restauracions, o mancades de fragments poc importants. Una m.ntia molt frag-
mentada, la núm. 22, ho ha estat segurament per accident, un cop ja ingressada 
a la coHecció, ja que les línies de fractura del tros conservat són modernes. 

Hi ha un primer exemp1ar (núm. 1) que pot ésser elassificat com a heHe-
nístic, datab1e cap a1s seg1es I1I-I1 abans de J. c., i que podria no ésser inelos 
a la serie, ja que, si cronologicament és contemporani de l'expansió de Roma, 
per la seva factura no és roma. Exemp1ar solt dintre dels materia1s arqueo1ogics 
de la coHecció Quintana donats al Museu, hem preferit, pero, catalogar-la 
dintre de la serie de llanties, un cop feta aquesta advertencia. Lá seva proce-
dencia eivissenca, la considere m molt possible, més que no pas emporitana. 

Dels primers temps de l'Imperi, de l'epoca augustea, hi ha un sol exem-
pIar (núm. 2), que és una llantia de mida petita, amb l'anomenat perfil «doHnic». 
Pot ésser considerada la més antiga de les llanties propiament romanes de la 
serie. 

En canvi, la serie del seg1e 1, de Tiberi a1s F1avis, comprenent a vegades 
l'epoca d'aquests darrers, és la representada per un nombre més crescut d'exem-
p1ars, no menys que una vintena, en llurs diversos tipus, que són principalment 
dos: les de cos perfectament drcu1ar, sense nansa i amb bec arrodonit precedit 
per dues vo1utes situades a dreta i a esquerra del naixement del bec, i les que 
tenen nansa. Les primeres són les més lleugeres i fragils, i ma1grat llur sim-
plicitat de forma i que a voltes la decoració és extremadament sobria, resulten 
uns bells petits objectes. L'altre tipus, tot conservant identiques característiques, 
com la forma del cos i el bec precedit de vo1utes, tenen nansa vertical amb 
orifici, que a voltes s'ornamenta amb un apendix superior en forma de creixent 
de lluna o de fulla vegetal (d'aquesta última elasse, no n'hi ha cap exemp1ar 
a la coHecció Quintana). En genera11es d'aquest segon tipus són menys fragils, 
pe1 fet d'ésser llurs parets més gruixudes, sense que deixi d'haver-hi excepcions, 
com és el cas del nostre núm. 14, magnífic i remarcab1e exemplar. 

Els exemplars complicats i singulars, com els de becs múltiples (p. e., el 
nostre núm. 17), aquells en que es superposen a la llantia principal o mare 
altres petites llanties adheridas a la seva espatlla (el nostre núm. 20), e1s . 
de mida fora del corrent (com el núm. 18), són excepciona1s, pero cal situar-los 
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per l'adquisició dels exemplars millors que cauen sota els seus ulls, ja sigui per la 
decoració, ja sigui per determinades singularitats. Per això la que podríem 
anomenar «edat d'ol'» de la fabricació de llànties, el segle I de l'Era cristiana, 
és la més abundantment representada. Repetim que l'estat de conservació és 
un dels principals determinants de les compres. Per això les llànties de la 
coHecció Quintana són, en llur majoria, o totalment senceres, o amb escasses 
restauracions, o mancades de fragments poc importants. Una llàntia molt frag-
mentada, la núm. 22, ho ha estat segurament per accident, un cop ja ingressada 
a la coHecció, ja que les línies de fractura del tros conservat són modernes. 

Hi ha un primer exemplar (núm. 1) que pot ésser classificat com a heHe-
nístic, datable cap als segles III-lI abans de J. c., i que podria no ésser inclòs 
a la sèrie, ja que, si cronològicament és contemporani de l'expansió de Roma, 
per la seva factura no és romà. Exemplar solt dintre dels materials arqueològics 
de la coHecció Quintana donats al Museu, hem preferit, però, catalogar-la 
dintre de la sèrie de llànties, un cop feta aquesta advertència. Li seva proce-
dència eivissenca, la considerem molt possible, més que no pas emporitana. 

Dels primers temps de l'Imperi, de l'època augustea, hi ha un sol exem-
plar (núm. 2), que és una llàntia de mida petita, amb l'anomenat perfil «dofínic». 
Pot ésser considerada la més antiga de les llànties pròpiament romanes de la 
sèrie. 

En canvi, la sèrie del segle I, de Tiberi als Flavis, comprenent a vegades 
l'època d'aquests darrers, és la representada per un nombre més crescut d'exem-
plars, no menys que una vintena, en llurs diversos tipus, que són principalment 
dos: les de cos perfectament drcular, sense nansa i amb bec arrodonit precedit 
per dues volutes situades a dreta i a esquerra del naixement del bec, i les que 
tenen nansa. Les primeres són les més lleugeres i fràgils, i malgrat llur sim-
plicitat de forma i que a voltes la decoració és extremadament sòbria, resulten 
uns bells petits objectes. L'altre tipus, tot conservant idèntiques característiques, 
com la forma del cos i el bec precedit de volutes, tenen nansa vertical amb 
orifici, que a voltes s'ornamenta amb un apèndix superior en forma de creixent 
de lluna o de fulla vegetal (d'aquesta última classe, no n'hi ha cap exemplar 
a la coHecció Quintana). En general les d'aquest segon tipus són menys fràgils, 
pel fet d'ésser llurs parets més gruixudes, sense que deixi d'haver-hi excepcions, 
com és el cas del nostre núm. 14, magnífic i remarcable exemplar. 

Els exemplars complicats i singulars, com els de becs múltiples (p. e., el 
nostre núm. 17), aquells en què es superposen a la llàntia principal o mare 
altres petites llànties adheridas a la seva espatlla (el nostre núm. 20), els . 
de mida fora del corrent (com el núm. 18), són excepcionals, però cal situar-los 
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a la mateixa epoca dels més comuns, als quals s'assimilen per la part fonamental 
de llurs característiques, encara que siguin trobats menys sovint a les excava-
cions i també llur presencia menys abundosa a les coHeccions. 

Ja dins el segle II i el III cal situar alguns exemplars més grollers, de 
parets més gruixudes i decora ció escassa o més matussera, que no solen cridar 
l'interes refinat dels coHeccionistes privats, ja que poc enriqueixen llurs vitrines. 

Pinalment, la cristianització del món roma es tradueix també en les carac-
terístiques d'aquests objectes d'ús tan corrent. Per una banda la seva forma 
és més allargada, són més massisses i de parets més gruixudes; solen ésser 
fetes amb un fang més verinell i són sense pintar. Tenen nansa incipient sense 
orificio L'estampació de llurs motius decoratius sol ésser menys neta, com una 
demostració de la universal decadencia de totes les arts que comporta aquell 
temps. Hi' ha llanties decorades amb emblemes netament cristians, com la creu 
o el Chrismon; altres són d'interpretació més dubtosa; altres, encara, que no 
tenen cap sentit religiós, pero que llur factura permet datar clarament del 
segle IV endavant, com a contemporanies de les cristianes. A la coHecció Quin-
tana hi ha sis exemplars d'aquesta serie. 

A proposit de la pintura, direm que era freqüent, encara que no cf)nstant, 
donar a les llanties un bany molt lleuger de pintura, d 'una tonalitat esvai:da, que 
varia del vermellós al groc passant pel marró. Molts exemplars l'han perduda 
d'una manera més o menys total. Altres la conserven a clapes. En els més 
ben conservats en aquest aspecte, la pintura arriba a tenir una tonalitat o reflex 
metaHic. Pero aquesta pintura tenia, sobretot, una finalitat utilitaria, per a 
contribuir a la impermeabilització del recipient, sense un significat artístico 
Petes amb motlle, la part inferior a torn, les dues peces ajuntades abans de la 
cocció, aquest bany de pintura devia ésser aplicat amb una cura molt escassa 
i d'una manera rapida. L'ennegriment que presenta el bec de moltes llanties 
és degut a la combustió del ble, i és un bona senyal per apreciar la seva major 
o menor utilització. 

Un element que, tot i ésser essencial a les llanties, té un interes limitat, 
és el forat o forats circulars existents en llur ,part superior, que servia per a 
emplenar-les d'oli. La decoració del medalló obligava sovint a ､･ｳｰｬ｡ｾ｡ｲ＠ aquests 
forats. En aquelles llanties que no tenen decoració en dit medalló, o en que 
aquella és geometrica, ocupa el seu centre. En la descripció de les llanties no 
ens referirem normalment a aquests forats utilitaris, que d'altra banda són 
ben visibles a les fotografíes. Pero moltes llanties tenen un altre petit forat, 
que la majoria de vegades és com un curt tall irregular, situat al peu del 
naixament del bec, i que sembla que devia tenir una finalitat més aviat utili-
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a la mateixa època dels més comuns, als quals s'assimilen per la part fonamental 
de llurs característiques, encara que siguin trobats menys sovint a les excava-
cions i també llur presència menys abundosa a les coHeccions. 

Ja dins el segle II i el III cal situar alguns exemplars més grollers, de 
parets més gruixudes i decoració escassa o més matussera, que no solen cridar 
l'interès refinat dels coHeccionistes privats, ja que poc enriqueixen llurs vitrines. 

Finalment, la cristianització del món romà es tradueix també en les carac-
terístiques d'aquests objectes d'ús tan corrent. Per una banda la seva forma 
és més allargada, són més massisses i de parets més gruixudes; solen ésser 
fetes amb un fang més vermell i són sense pintar. Tenen nansa incipient sense 
orifici. L'estampació de llurs motius decoratius sol ésser menys neta, com una 
demostració de la universal decadència de totes les arts que comporta aquell 
temps. Hi' ha llànties decorades amb emblemes netament cristians, com la creu 
o el Chrismon; altres són d'interpretació més dubtosa; altres, encara, que no 
tenen cap sentit religiós, però que llur factura permet datar clarament del 
segle IV endavant, com a contemporànies de les cristianes. A la coHecció Quin-
tana hi ha sis exemplars d'aquesta sèrie. 

A propòsit de la pintura, direm que era freqüent, encara que no cf)nstant, 
donar a les llànties un bany molt lleuger de pintura, d 'una tonalitat esvaïda, que 
varia del vermellós al groc passant pel marró. Molts exemplars l'han perduda 
d'una manera més o menys total. Altres la conserven a clapes. En els més 
ben conservats en aquest aspecte, la pintura arriba a tenir una tonalitat o reflex 
metàHic. Però aquesta pintura tenia, sobretot, una finalitat utilitària, per a 
contribuir a la impermeabilització del recipient, sense un significat artístic. 
Fetes amb motlle, la part inferior a torn, les dues peces ajuntades abans de la 
cocció, aquest bany de pintura devia ésser aplicat amb una cura molt escassa 
i d'una manera ràpida. L'ennegriment que presenta el bec de moltes llànties 
és degut a la combustió del ble, i és un bona senyal per apreciar la seva major 
o menor utilització. 

Un element que, tot i ésser essencial a les llànties, té un interès limitat, 
és el forat o forats circulars existents en llur ,part superior, que servia per a 
emplenar-les d'oli. La decoració del medalló obligava sovint a desplaçar aquests 
forats. En aquelles llànties que no tenen decoració en dit medalló, o en què 
aquella és geomètrica, ocupa el seu centre. En la descripció de les llànties no 
ens referirem normalment a aquests forats utilitaris, que d'altra banda són 
ben visibles a les fotografies. Però moltes llànties tenen un altre petit forat, 
que la majoria de vegades és com un curt tall irregular, situat al peu del 
naixament del bec, i que sembla que devia tenir una finalitat més aviat utili-
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dria, no gens artística, que no es veu ben clara (¿ajudar a escórrer l'olí?). 
Esmentarem els casos en que es presenta aquest detall. Prescindirem d'esmentar 
les es tries longitudinals que sovint ornamenten els dorsos de les nanses. 

No pot ésser dit que les lHmties de terrissa tinguin peu propiament dit, 
fora de casos ben poc freqüents (cap, a la serie que ressenyem). Tot al més, 
i no sempre, un petit relleu circular, amb prou feines d'un mil:límetre ､Ｇ｡ｬｾ｡ｲｩ｡Ｌ＠
que no es pot anomenar realment un peu. Tampoc no en farem menció a les 
descripcions. 

Per ti, encara que sigui repetir conceptes, ates el nombre límitat d'exem-
plars a descriure hem preferit fer 'per a cada llanda la descripció completa, tan 
abreujada coro ha estat possible, en lloc de referir-nos a exemplars anterior-
ment descrits, ja que hem pogut comprovar en altres ocasions que aquesta 
practica és fnés aviat engavanyadora per al lector, i soIs es justifica quan el 
nombre ､Ｇｾ ｸＢ ･ｭｰｬ｡ｲｳ＠ a descriure és molt elevat. 

Petes aquestes observacions, passem afer l'inventari descriptiu dels nos-
tres exemplars. 

LLA.NTIA HEL.LENÍSTICA 

1. Inventari del Museu d'Historia de la Ciutat, núm. 9023 (núm. 298 efe 
la numeració antiga de la CoHecció Quintana). - Llantia heHenística, de cos 
circular, amb bec destacat arrodonit. Terrissa vermellosa groguenca, sense pintar 
per la part exterior; pero per dintre portava un vernís negre lluent, conservat 
parcialment. Ample forat central que ocupa l'espai del medalló, rodejat per 
tres cercles concentrics. AIs costats del cos presentava dos apendixs poc sortints, 
un dels quals esta trencat. El bec ennegrit per la combustió del ble. Epoca 
heHenística, segles 111-11 abans de J. C. Semblant a altres llanties trobades a les 
necropolis d'Eivissa, de les quals és possible que procedeixi, ja que abunden 
en el nostre ｣ｯｭ･ｲｾ＠ d'antiguitats (fig. 1). 

Long. 103 mm.; diam. 79 mm. 

LLA.NTIA DE TIPUS DOFÍNIC 

2. Inv. M.H.C., núm. 9037 (ant. 308). - Llantia de cos allargat, amb 
apendix lateral triangular, del tipus anomenat «dofiniform» (delphiniform type)) 
per la vaga ｳ･ｭ｢ｬ｡ｮｾ｡＠ del seu perfil amb un dofí. Penso que hauria estat 
preferible de definir-lo com a «llantia d'apendix lateral» (l'apendix és l'aleta del 
dofí), pero aquella altra denominació ja ha pres estat entre els estudiosos. El 
bec és llarg i acaba en forma carrada. Terrissa groguenca amb pintura marró. 

• ...,. !' • • • •• - .1. ,1.,,\1 .. ｾ＠ .' > ,.,_1 !' • \ 
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tària, no gens artística, que no es veu ben clara (¿ajudar a escórrer l'oli?). 
Esmentarem els casos en què es presenta aquest detall. Prescindirem d'esmentar 
les estries longitudinals que sovint ornamenten els dorsos de les nanses. 

No pot ésser dit que les llànties de terrissa tinguin peu pròpiament dit, 
fora de casos ben poc freqüents (cap, a la sèrie que ressenyem). Tot al més, 
i no sempre, un petit relleu circular, amb prou feines d'un mil:límetre d'alçària, 
que no es pot anomenar realment un peu. Tampoc no en farem menció a les 
descripcions. 

Per fi, encara que sigui repetir conceptes, atès el nombre limitat d'exem-
plars a descriure hem preferit fer 'per a cada llàntia la descripció completa, tan 
abreujada com ha estat possible, en lloc de referir-nos a exemplars anterior-
ment descrits, ja que hem pogut comprovar en altres ocasions que aquesta 
pràctica és fnés aviat engavanyadora per al lector, i sols es justifica quan el 
nombre ､Ｇｾ ｸＢ ･ｭｰｬ｡ｲｳ＠ a descriure és molt elevat. 

Fetes aquestes observacions, passem a fer l'inventari descriptiu dels nos-
tres exemplars. 

LLÀNTIA HEL.LENÍSTICA 

1. Inventari del Museu d'Història de la Ciutat, núm. 9023 (núm. 298 de 
la numeració antiga de la CoHecció Quintana). - Llàntia heHenística, de cos 
circular, amb bec destacat arrodonit. Terrissa vermellosa groguenca, sense pintar 
per la part exterior; però per dintre portava un vernís negre lluent, conservat 
parcialment. Ample forat central que ocupa l'espai del medalló, rodejat per 
tres cercles concèntrics. Als costats del cos presentava dos apèndixs poc sortints, 
un dels quals està trencat. El bec ennegrit per la combustió del ble. Època 
heHenística, segles 111-11 abans de J. C. Semblant a altres llànties trobades a les 
necròpolis d'Eivissa, de les quals és possible que procedeixi, ja que abunden 
en el nostre comerç d'antiguitats (fig. 1). 

Long. 103 mm.; diàm. 79 mm. 

LLÀNTIA DE TIPUS DOFÍNIC 

2. Inv. M.H.C., núm. 9037 (ant. 308). - Llàntia de cos allargat, amb 
apèndix lateral triangular, del tipus anomenat «dofiniform» (delphiniform type)) 
per la vaga semblança del seu perfil amb un dofí. Penso que hauria estat 
preferible de definir-lo com a «llàntia d'apèndix lateral» (l'apèndix és l'aleta del 
dofí), però aquella altra denominació ja ha pres estat entre els estudiosos. El 
bec és llarg i acaba en forma carrada. Terrissa groguenca amb pintura marró. 

• ...,. !' • • • •• - .1. ,1.,,\1 .. ｾ＠ .' > ,.,_1 !' • \ 
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Fig. 1. Llantia heHenÍstica. - LUmtia de tipus dofínic 

Nansa vertical amb orificio Sobre l'apendix lateral i a l'espatlla, decoració de 
motius fitomorfes, formant una mena de garlanda irregular en relleu. El medalló 
central, que resulta de dimensions reduldes, conté el forat de l'oli , ben centrat, 
i rodejat per un cerc1e. El bec és precedit per una ampla canal, que no arriba a 
enllac;ar amb el medalló, del qual queda separada pel cerc1e esmentat. Al revers, 
un cerc1e, on és inscrita una roseta de vuit petals, molt poc marcada, mentre, 
també al revers, a l'arrencament del bec, es percep un altre motiu floral, encara 
més lleument marcat. Epoca augustea, cap al canvi d'era (fig . 1). 

Long. 106 mm.; diam. (compres l'apendix) 61 mm. 

SERIE SENSE NANSA LATERAL DEL SEGLE PRIMER 

- 3. Inv.M.H.C., núm. 9049 (ant. 396). - Llantia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca 
amb senyals de pintura vermellosa. En el medalló, que és molt ample per motiu 
de la quasi absencia d'espatlla, dintre de dos cerc1es concentrics, decoració de 
fulles allargades disposades radialment, i, al centre, altres dos cerc1es rodejant 
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Fig. 1. Llàntia heHenÍstica. - Llàntia de tipus dofillic 

Nansa vertical amb orifici. Sobre l'apèndix lateral i a l'espatlla, decoració de 
motius fitomorfes, formant una mena de garlanda irregular en relleu. El medalló 
central, que resulta de dimensions reduïdes, conté el forat de l'oli, ben centrat, 
i rodejat per un cercle. El bec és precedit per una ampla canal, que no arriba a 
enllaçar amb el medalló, del qual queda separada pel cercle esmentat. Al revers, 
un cercle, on és inscrita una roseta de vuit pètals, molt poc marcada, mentre, 
també al revers, a l'arrencament del bec, es percep un altre motiu floral, encara 
més lleument marcat. Època augustea, cap al canvi d'era (fig . 1). 

Long. 106 mm.; diàm. (comprès l'apèndix) 61 mm. 

SÈRIE SENSE NANSA LATERAL DEL SEGLE PRIMER 

- 3. Inv.M.H.C., núm. 9049 (ant. 396). - Llàntia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca 
amb senyals de pintura vermellosa. En el medalló, que és molt ample per motiu 
de la quasi absència d'espatlla, dintre de dos cercles concèntrics, decoració de 
fulles allargades disposades radialment, i, al centre, altres dos cercles rodejant 
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Fig. 2. Serie sense nansa lateral del segle primer 

el forat de l'oli. Davant del naixement del bec, petit tall irregular, que trenca el 
cercle interior dels dos que rodegen el medalló, pero que no arriba a creuat 
l'argila fins al diposit. El bec, lleugerament ennegrit per la combustió del ble. 
Bon exemple de les mmties sobries de decoració de mitjan segle I, en les quals 
la perfecció de la factura compensa l'austeritat decorativa (fig. 2). 

Long. 136 mm.; diam. 99 mm. 

ｾ＠ 4. Inv. M.R.C., núm. 9048 (ant. 366). - Llantia, circular, amb bec 
lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca amb pin-
tura del mateix color. Al medalló, que és molt ample per l'estretor de l'espatlla, 
dintre de tres cercles concentrics, decoració formada per dues branques o rams 
d'alzina, amb aglans i fulles retallades molt naturalistes, ･ｮｬｬ｡ｾ｡､･ｳ＠ a la banda 

SERRA RÀFOL S DONACIÓ DE LA COL'LECCIÓ QUINTANA 13 

3 4 

Fig. 2. Sèrie sense nansa lateral del segle primer 

el forat de l'oli. Davant del naixement del bec, petit tall irregular, que trenca el 
cercle interior dels dos que rodegen el medalló, però que no arriba a creuat 
l'argila fins al dipòsit. El bec, lleugerament ennegrit per la combustió del ble. 
Bon exemple de les llànties sòbries de decoració de mitjan segle I, en les quals 
la perfecció de la factura compensa l'austeritat decorativa (fig. 2). 

Long. 136 mm.; diàm. 99 mm. 

ｾ＠ 4. Inv. M.R.C., núm. 9048 (ant. 366). - Llàntia, circular, amb bec 
lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca amb pin-
tura del mateix color. Al medalló, que és molt ample per l'estretor de l'espatlla, 
dintre de tres cercles concèntrics, decoració formada per dues branques o rams 
d'alzina, amb aglans i fulles retallades molt naturalistes, enllaçades a la banda 
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oposada al bec i unides a l'altre extrem per un cordó retorc;at. Bon exemple 
de decoració fitomorfe sobria. De mitjan segle 1 (fig. 2). 

Long. 130 mm.; diam. 96 mm. 

5. Inv. M.R.C., núm. 9052 (ant. 315). - Uantia de cos circular, amb 
bec semicircular, apuntat en els dos extrems del semicercle, entre dues volutes 
laterals. Terrissa groguenca amb pintura del mateix color, que per aquesta 
causa és molt poc visible. Al medalló, que és molt ample per l'estretor de 
l'espatlla, i dintre de tres cercles cond:ntrics que s'interrompen a la banda del 
bec, on insinuen una canal que va vers aquest darrer, testa femenina que mira 
a la dreta, d'estil un xic barroc per la seva sumptuositat. Porta un casc molt 
complicat, en la part superior del qual, aixecada sobre el front, es percep una 
testa humana, com d'un satir; és, arnés, alat, i, entre la dita testa del casc 
i el front de la figura femenina, ondula una serp. Caballera abundant, que en 
part pot representar un element de la cimera o plomall del casc. En el bust, 
més serps, i més avall les imbricacions de l'armadura. Figura en conjunt molt 
complicada, pero bella. La testa d'Atena o Minerva, en la qual es podria pensar, 
sol ésser representada d'una manera molt més sobria. A la canal ,es mentada 
i que precedeix el bec, petit forat circular, que no és el consuetudinari de l'oli, 
que queda a la dreta de la cara, sota la barbeta. Segle 1 (fig. 3). 

Long. 118 mm.; diam. 85 mm. 

ｾ＠ 6. Inv. M.R.C., núm. 9034 (ant. 361). - Uantia de cos circular, amb 
bec molt lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa vermellosa, 
amb pintura de la mateixa tonalitat que al revers, pren tonalitats metalliques. 
Al medalló, dintre de dos cercles concentrics, un cercle de ratlles radials i un 
altre d'un motiu en espiga; oposada la direcció de les espigues dels costats 
dret i esquerre. Al centre, testa femenina, vista de front, amb abundosa ca-
bellera partida pel mig, distribuIda a dreta i esquerra, de trets un xic carica-
turescs. Un petit tall irregular, situat davant del bec, creua el més interior dels 
cercles concentrics que ｲｯ､ｾｧ･ｮ＠ el medalló. Segona meitat del segle 1 (fig. 3). 

Long. 115 mm.; diam. 89 mm. 

-=- 7. Inv. M.R.C., núm. 9032 (ant. 379). - Uantia de cos circular, amb 
bec ample apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca amb pintura 
de la mateÍxa tonalitat. En el medalló, dintre de tres cercles concentrics, figura 
masculina vista quasi de front, lleugerament girada a la dreta, sobretot el cap, 
que esta de perfil. El tors nu, com també les carnes fins amunt del genoll. 
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oposada al bec i unides a l'altre extrem per un cordó retorçat. Bon exemple 
de decoració fitomorfe sòbria. De mitjan segle l (fig. 2). 

Lang. 130 mm.; diàm. 96 mm. 

5. Inv. M.B.C., núm. 9052 (ant. 315). - Llàntia de cos circular, amb 
bec semicircular, apuntat en els dos extrems del semicercle, entre dues volutes 
laterals. Terrissa groguenca amb pintura del mateix color, que per aquesta 
causa és molt poc visible. Al medalló, que és molt ample per l'estretor de 
l'espatlla, i dintre de tres cercles concèntrics que s'interrompen a la banda del 
bec, on insinuen una canal que va vers aquest darrer, testa femenina que mira 
a la dreta, d'estil un xic barroc per la seva sumptuositat. Porta un casc molt 
complicat, en la part superior del qual, aixecada sobre el front, es percep una 
testa humana, com d'un sàtir; és, a més, alat, i, entre la dita testa del casc 
i el front de la figura femenina, ondula una serp. Cab allera abundant, que en 
part pot representar un element de la cimera o plomall del casc. En el bust, 
més serps, i més avall les imbricacions de l'armadura. Figura en conjunt molt 
complicada, però bella. La testa d'Atena o Minerva, en la qual es podria pensar, 
sol ésser representada d'una manera molt més sòbria. A la canal ,esmentada 
i que precedeix el bec, petit forat circular, que no és el consuetudinari de l'oli, 
que queda a la dreta de la cara, sota la barbeta. Segle l (fig. 3). 

Lang. 118 mm.; diàm. 85 mm. 

ｾ＠ 6. Inv. M.B.C., núm. 9034 (ant. 361). - Llàntia de cos circular, amb 
bec molt lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa vermellosa, 
amb pintura de la mateixa tonalitat que al revers, pren tonalitats metàlliques. 
Al medalló, dintre de dos cercles concèntrics, un cercle de ratlles radials i un 
altre d'un motiu en espiga; oposada la direcció de les espigues dels costats 
dret i esquerre. Al centre, testa femenina, vista de front, amb abundosa ca-
bellera partida pel mig, distribuïda a dreta i esquerra, de trets un xic carica-
turescs. Un petit tall irregular, situat davant del bec, creua el més interior dels 
cercles concèntrics que ｲｯ､ｾｧ･ｮ＠ el medalló. Segona meitat del segle l (fig. 3). 

Lang. 115 mm.; diàm. 89 mm. 

-=- 7. Inv. M.B.C., núm. 9032 (ant. 379). - Llàntia de cos circular, amb 
bec ample apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca amb pintura 
de la mateixa tonalitat. En el medalló, dintre de tres cercles concèntrics, figura 
masculina vista quasi de front, lleugerament girada a la dreta, sobretot el cap, 
que està de perfil. El tors nu, com també les cames fins amunt del genoll. 
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Fig. 3. Serie sense nansa lateral del segle primer 

Sobre les mans uns relleus, que el mateix podrien representar cadenes o grillons 
que els caestus usats pels lluitadors per protegir-se les mans, un ús semblant 
al dels guants dels notres boxadors. ¿Representació d'un esclau_o d'un lluitador 
en repas? Entre les dues volutes d'on neix el bec, petit tall longitudinal irre-
gular que aprofundeix fins a l'interior del recipient. Lleuger trenc a l'extrem 
de la voluta dreta. Segona meitat del segle 1 (Hg. 3). 

Long. 102 mm.; diam. 73 mm. 

-- 8. Inv. M.R.C., núm. 9056 (ant. 397). - Llantia de cos circular, amb 
bec arrodonit entre dues volutes laterals. Terrissa vermellosa amb pintura de 
la mateixa tonalitat. Al medalló, dintre de tres cercles cond:ntrics, testa de sile 
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Fig. 3. Sèrie sense nansa lateral del segle primer 

Sobre les mans uns relleus, que el mateix podrien representar cadenes o grillons 
que els caestus usats pels lluitadors per protegir-se les mans, un ús semblant 
al dels guants dels notres boxadors. ¿Representació d'un esclau_o d'un lluitador 
en repòs? Entre les dues volutes d'on neix el bec, petit tall longitudinal irre-
gular que aprofundeix fins a l'interior del recipient. Lleuger trenc a l'extrem 
de la voluta dreta. Segona meitat del segle l (fig. 3). 

Long. 102 mm.; diàm. 73 mm. 

-- 8. Inv. M.B.C., núm. 9056 (ant. 397). - Llàntia de cos circular, amb 
bec arrodonit entre dues volutes laterals. Terrissa vermellosa amb pintura de 
la mateixa tonalitat. Al medalló, dintre de tres cercles concèntrics, testa de silè 
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vista de front. Entre les dues volutes d'on neix el bec, petit forat irregular 
que comunica amb l'interior del recipient. Segona meitat del segle 1 (fig. 2). 

Long. 107 mm.; diam. 75 mm. 

9. Inv. M.R.C., núm. 9025 (ant. 390). - Ll?mtia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca 
amb pintura vermellosa. Al medalló, dintre de dos cercles concentrics, guerrer a 
cavall que mira a l'esquerra, amb clamide volant, cas'c semiesH:ric sense plomall, 
escut circular i ｬｬ｡ｮｾ｡＠ que agafa amb la ma dreta, gairebé per l'extrem oposat 
a la punta, i que passa' per darrera del cap del cavall. Aquest esta com mig 
ajagut, desproporcionadament _petit en relació amb la mida del cavaller, els 
peus del qual per poc no toquen a terra. Entre les dues volutes, petit tall irre-
gular que arriba a comunicar amb el diposit de l'oli. De mitjan segle 1 (fig. 2). 

Long. 101 mm.; diam. 71 mm. 

10. Inv. M.R.C., núm. 9045 (ant. 307). - Llantia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa grisa amb pin-
tura vermellosa. Al medalló, dintre de tres cercles cond:ntrics, 'l.uadriga al 
galop, que corre en direcció a l'esquerra. L'auriga, que porta l'acostumat vestit 
de cuir, aixeca el fuet amb la ma dreta imanté les regnes amb l'esquerra. Si la 
representació de les potes dels cavalls és uniformement repetida, els cap s són 
representats en forma diversa. És parcialment visible una de les rodes del carro. 
Entre les dues volutes, un petit forat irregular que arriba a comunicar amb el 
diposit de l'oli. De mitjan segle 1 (fig. 2). 

Long. 110 mm.; diam_ 78 mm. 

11. Inv. M.R.C., núm. 9031 (ant. 362). - Llantia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa grisa amb pin-
tura marró clara, molt desgastada. Al medalló, dintre de dos cercles cond:ntrics, 
figura femenina, probablement la d'una amazona, en una actitud que sembla 
de dansa, i que mira cap a la dreta. Duu casc amb cimera; a la ma dreta, una 
doble destral, i al ｢ｲ｡ｾ＠ esquerre un escut doble peltiforme (molt esborrat). Al 
revers, una inscripció poc marcada en la qual sembla que es poden des triar les 
lletres CARINIA (?), que ocupen un espai de 25 mm. De mitjan segle 1 (fig. 3). 

Long. 95 mm.; diam. 68 mm. 

12. Inv. M.R.C., núm. 9043 (ant. 399). - Llantia de cos circular, amb 
bec molt lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa cendrosa 
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vista de front. Entre les dues volutes d'on neix el bec, petit forat irregular 
que comunica amb l'interior del recipient. Segona meitat del segle l (fig. 2). 

Long. 107 mm.; diàm. 75 mm. 

9. Inv. M.R.C., núm. 9025 (ant. 390). - Llàntia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa groguenca 
amb pintura vermellosa. Al medalló, dintre de dos cercles concèntrics, guerrer a 
cavall que mira a l'esquerra, amb clàmide volant, cas'c semiesfèric sense plomall, 
escut circular i llança que agafa amb la mà dreta, gairebé per l 'extrem oposat 
a la punta, i que passa' per darrera del cap del cavall. Aquest està com mig 
ajagut, desproporcionadament _petit en relació amb la mida del cavaller, els 
peus del qual per poc no toquen a terra. Entre les àues volutes, petit tall irre-
gular que arriba a comunicar amb el dipòsit de l'oli. De mitjan segle l (fig. 2). 

Long. 101 mm.; diàm. 71 mm. 

10. Inv. M.R.C., núm. 9045 (ant. 307). - Llàntia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa grisa amb pin-
tura vermellosa. Al medalló, dintre de tres cercles concèntrics, 'l.uadriga al 
galop, que corre en direcció a l'esquerra. L'auriga, que porta l'acostumat vestit 
de cuir, aixeca el fuet amb la mà dreta i manté les regnes amb l'esquerra. Si la 
representació de les potes dels cavalls és uniformement repetida, els caps són 
representats en forma diversa. És parcialment visible una de les rodes del carro. 
Entre les dues volutes, un petit forat irregular que arriba a comunicar amb el 
dipòsit de l'oli. De mitjan segle l (fig. 2). 

Long. 110 mm.; diàm_ 78 mm. 

11. Inv. M.R.C., núm. 9031 (ant. 362). - Llàntia de cos circular, amb 
bec lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa grisa amb pin-
tura marró clara, molt desgastada. Al medalló, dintre de dos cercles concèntrics, 
figura femenina, probablement la d'una amazona, en una actitud que sembla 
de dansa, i que mira cap a la dreta. Duu casc amb cimera; a la mà dreta, una 
doble destral, i al braç esquerre un escut doble peltiforme (molt esborrat). Al 
revers, una inscripció poc marcada en la qual sembla que es poden destriar les 
lletres CARINIA (?), que ocupen un espai de 25 mm. De mitjan segle l (fig. 3). 

Long. 95 mm.; diàm. 68 mm. 

12. Inv. M.R.C., núm. 9043 (ant. 399). - Llàntia de cos circular, amb 
bec molt lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa cendrosa 
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amb restes escasses de pintura del mateix color. És de parets forc;a gruixudes, 
la qual cosa determina que sigui més pesant que la majoria de les de mida 
semblant. Al medalIó, dintre de tres cercles concentrics, escena forc;a esborrada 
en la qual és representada una figura femenina (?), pel que sembla, nua, que, 
girada cap a l'esquerra, esta asseguda en un escambelI o, més ben dit, cadira, 
ja que sembla que té respatlIer. Davant seu s'inclina un Eros alat, i, més amunt, 
hom percep una altra figura alada, esplaiada. Davant del naixement del bec, 
situat sobre un dels cercles del medalIó, petit forat circular. Segle I (fig. 3). 

Long. 102 mm.; diam. 72 mm. 

13. rnv. M.R.C., núm. 9040 (ant. 294). - Llantia de cos circular amb 
bec molt lIeugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa gris a 
amb pintura vermelIosa. En el medalIó, dintre de tres cercles concentrics, dos 
dofins, a dreta i esquerra d'una ancora. El bec, molt ennegrit per la combustió 
del ble. Finals del segle I (fig. 3). 

Long. 90 mm.; diam. 62 mm. 

SERIE AMB NANSA VERTICAL AMB ORIFICI 

Sense que hi hagi una distinció cronologica massa clara, ja que es tracta 
de períodes de temps relativament curts i el sincronisme en l'extensió de l'rm-
peri és lIuny d'ésser total, el grup de llanties també amb bec precedit de volutes, 
pero amb nansa vertical; es pot considerar en general un xic posterior al 
precedent, sense nansa. D'aquest grup, n'hi ha a la coHecció Quintana nou exem-
plars, entre els quals, si bé alguns són vulgars, es compten també els millors 
i més singulars del conjunt recolIit pel coHeccionista. Poden ésser també datats 
al segle I i comenc;ament del 11. 

14. rnv. M.H.C., núm. 9046 (ant. 312). - Llantia de cos circular, del 
qual es desprenen dos becs lIeugerament apuntats, molt sortints, precedits 
de volutes laterals; la central en desenrotlIa pels dos costats, 'de manera que 
serveix, per dir-ho així, els dos becs. Entre les volutes, fulles alIargades. Té, a 
més, nansa vertical amb orifici, sobre la qual hi ha un apendix en forma de 
creixent de lIuna. Terrissa gris a amb pintura vermelIosa i groguenca a clapes. 
Parets molt primes, que la fan molt lIeugera en relació amb les seves dimen-
sions. El medalIó és llis, ornat tan soIs per dos ordres de dos cercles con-
centrics cada un, separ,ats per una zona lIisa. Dintre de' la seva simplicitat és 
un belI exemplar, de factura molt fina i exceHentment conservat (fig. 4). 

Long. 185 mm.; diam. del cos central: 85 mm. 
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amb restes escasses de pintura del mateix color. És de parets força gruixudes, 
la qual cosa determina que sigui més pesant que la majoria de les de mida 
semblant. Al medalló, dintre de tres cercles concèntrics, escena força esborrada 
en la qual és representada una figura femenina (?), pel que sembla, nua, que, 
girada cap a l'esquerra, està asseguda en un escambell o, més ben dit, cadira, 
ja que sembla que té respatller. Davant seu s'inclina un Eros alat, i, més amunt, 
hom percep una altra figura alada, esplaiada. Davant del naixement del bec, 
situat sobre un dels cercles del medalló, petit forat circular. Segle I (fig. 3). 

Long. 102 mm.; diàm. 72 mm. 

13. Inv. M.B.C., núm. 9040 (ant. 294). - Llàntia de cos circular amb 
bec molt lleugerament apuntat, entre dues volutes laterals. Terrissa grisa 
amb pintura vermellosa. En el medalló, dintre de tres cercles concèntrics, dos 
dofins, a dreta i esquerra d'una àncora. El bec, molt ennegrit per la combustió 
del ble. Finals del segle I (fig. 3). 

Long. 90 mm.; diàm. 62 mm. 

SÈRIE AMB NANSA VERTICAL AMB ORIFICI 

Sense que hi hagi una distinció cronològica massa clara, ja que es tracta 
de períodes de temps relativament curts i el sincronisme en l'extensió de l'Im-
peri és lluny d'ésser total, el grup de llànties també amb bec precedit de volutes, 
però amb nansa vertical; es pot considerar en general un xic posterior al 
precedent, sense nansa. D'aquest grup, n'hi ha a la coHecció Quintana nou exem-
plars, entre els quals, si bé alguns són vulgars, es compten també els millors 
i més singulars del conjunt recollit pel coHeccionista. Poden ésser també datats 
al segle I i començament del Il. 

14. Inv. M.H.C., núm. 9046 (ant. 312). - Llàntia de cos circular, del 
qual es desprenen dos becs lleugerament apuntats, molt sortints, precedits 
de volutes laterals; la central en desenrotlla pels dos costats, 'de manera que 
serveix, per dir-ho així, els dos becs. Entre les volutes, fulles allargades. Té, a 
més, nansa vertical amb orifici, sobre la qual hi ha un apèndix en forma de 
creixent de lluna. Terrissa grisa amb pintura vermellosa i groguenca a clapes. 
Parets molt primes, que la fan molt lleugera en relació amb les seves dimen-
sions. El medalló és llis, ornat tan sols per dos ordres de dos cercles con-
cèntrics cada un, separ.ats per una zona llisa. Dintre de' la seva simplicitat és 
un bell exemplar, de factura molt fina i exceHentment conservat (fig. 4). 

Long. 185 mm.; diàm. del cos central: 85 mm. 
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Fig. 4. Serie amb nansa vertical amb orifici 

" 

J.5. Ínv. M.H.C:, núm. 9026 (ant. 305). - Petita lBllltia de cos circular, 
amb bec l:nólt lleugerament apuntat, situat entre dues volutes laterals, i nansa 
vertical ' .amb ｯｲｩｾｩｃｌ＠ Terrissa gris a amb pintura vermellosa. En el medalló, 
dintre tl 'un sol cetcle, guerrer a cavall, que corre a l'esquerra, amb case i escut 
circular, armat amb espasa. Hi ha desproporció entre la mida del cavall i la 
del ｣｡Ｇｻ｡ｬｬｾｲＬ＠ el peu yisible del qual quasi toca a terra. Al revers, inscripció 

1) .- . 

clr<:ular poc marcada, de la qual es poden endevinar les lletres E.O.A.N., 
irregularment distribuldes; i al mig uns signes indesxifrables, tot plegat dintre 
d'un. cercle (fil t. 5) . 
• 7l ' Long: 100 ·m"m.; diam .. 58 mm . 

. '. ［Ｎｾ Ｎ＠ ..; 

16., ) ;nv: M.H.C.; núm. Q050 (ant. 292). - Gran llantia de cos circular, 
amb do's becs molt destacats i lleugerament apuntats, precedits de les corres-
Jjpnents ｶｯｬｵｴｾｳ＠ ｬ｡ｴ･ｲ｡ｬ ｾＬ＠ la del centre de les quals serveix als dos becs, i nansa 
vertical amb ｯｾｩｦｩ｣ｩ＠ ( trencada amb trenes que semblen moderns). Terrissa 
vermellosa amb pintura groguenca. En el medalló, dintre de dos cercles con-
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Fig. 4. Sèrie amb nansa vertical amb orifici 

" 

J.5. Ïnv. M.B.C:, núm. 9026 (ant. 305). - Petita llàntia de cos circular, 
amb bec i:nòlt lleugerament apuntat, situat entre dues volutes laterals, i nansa 
vertical ' .amb ｯｲｩｾｩ￪ｌ＠ Terrissa grisa amb pintura vermellosa. En el medalló, 
dintre tl 'un sol cetcle, guerrer a cavall, que corre a l'esquerra, amb casc i escut 
circular, armat amb espasa. Bi ha desproporció entre la mida del cavall i la 
çlel ｣｡Ｇｻ｡ｬｬｾｲＬ＠ el peu yisible del qual quasi toca a terra. Al revers, inscripció 

I ) .- . 

clr<:ular poc marcada, de la qual es poden endevinar les lletres E.O.A.N., 
irregularment distribuïdes; i al mig uns signes indesxifrables, tot plegat dintre 
d'un. cercle (fi¡f 5) . 
• 7l ' Long: 100 ·m"m.; diàm .. 58 mm . 

. '. ［Ｎｾ Ｎ＠ ..; 

16., ) ;nv: M.B.C.; núm. Q050 (ant. 292). - Gran llàntia de cos circular, 
amb do's becs molt destacats i lleugerament apuntats, precedits de les corres-
Jjpnents ｶｯｬｵｴｾｳ＠ ｬ｡ｴ･ｲ｡ｬ ｾＬ＠ la del centre de les quals serveix als dos becs, i nansa 
vertical amb ｯｾｩｦｩ｣ｩ＠ ( trencada amb trencs que semblen moderns). Terrissa 
vermellosa amb pintura groguenca. En el medalló, dintre de dos cercles con-
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d!ntrics, escena erotica. Exemplar molt característic de les freqüents representa-
cions ero tiques que es troben a les llanties romanes (fig. 4). 

Long. (en el seu estat actual): 175 mm.; diam. 87 mm. 

- 17. Inv. M.R.C., núm. 9059 (ant. 309). - Gran llantia, el cos central 
de la qual és circular, pero on l'existencia de quatre becs molt destacats invalida 
aparentment aquella forma. EIs becs van provelts de les corresponents volutes, 
tres de les quals serveixen conjuntament, per dir-ho així, als diversos becs. Té 
nansa vertical amb orifici; damunt d'ella, un apendix en forma de creÍKent. 
Terrissa grisa amb pintura de la mateÍKa tonalitat, tirant a groguenca. La de-
coració és la següent: sobre l'apendix que remata la nansa, motiu jupiteria, 
consistent en una aguila esplaiada, que manté el llamp amb les seves urpes. 
En el medalló, dintre de tres cercles concentrics, escena en que és representada 
la lluita entre dos guerrers. Un d'ells, que duu casc amb cimera, el tors nu, 
s'estintola aterra amb el ｢ｲ｡ｾ＠ dret i el genoll dret flectat, mentre es protegeix 
amb un gran escut circular que sosté amb el ｢ｲ｡ｾ＠ esquerre doblegat. A la dreta, 
l'altre lluitador, que sembla una dona, a judicar pet la forma del pit, cobert 
per la túnica, tal vegada una amazona, aÍKeca el bra\- dret per damunt del seu 
cap, sense que es vegi l'arma de que ha d'anar proveida; el ｢ｲ｡ｾ＠ esquerre el 
té allargat, amb el puny elos. No sembla que dugui casc ni tampoc no porta 
escut. Per darrera flota al vent, determinat per la seva violenta actitud, el seu 
vel. El sol és representat per una ratlla en relleu. És una escena figurada amb 
tots els refinaments artístics de l'art greco Naturalment, és una obra de l'art 
que anomenem roma, bé que, com tantes i tantes vegades, ben segur que el 
motlle sortí de les mans d'un artista grec, o almenys d'origen grec, com en 
sortiren la majoria de les obres artístiques de l'epoca i de la cultura romanes. 
Des del punt de mira artístic és el millor exemplar de la coHecció. Obra de 
preu dintre de la humilitat de les llanties de terrissa, que aplicaven aquesta 
qualitat a les gran s llanties de becs múltiples. L'estat de conservació és molt 
bo, malgrat que presenti alguns trencs que han estat reparats enganxant els 
fragments. Només ha quedat sense restaurar un petit forat al costat d'un 

. dels becs (fig. 6). 
Long. maxima 250 mm.; diam. del medalló 90 mm. 

-= 18. Inv. M.R.C., núm. 9053 (ant. 394). - Gran llantia de cos circular, 
amb bec curt i ample i nansa vertical. Terrissa grisa vermellenca, amb pintura 
vermellosa. A l'espatlla, decoració en nombre de qllatre aglans, i fulles retalla-

. des de roure o alzina, en nombre de siso El medalló, llis, omat únicament amb 
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cèntrics, escena eròtica. Exemplar molt característic de les freqüents representa-
cions eròtiques que es troben a les llànties romanes (fig. 4). 

Long. (en el seu estat actual): 175 mm.; diàm. 87 mm. 

- 17. Inv. M.R.C., núm. 9059 (ant. 309). - Gran llàntia, el cos central 
de la qual és circular, però on l'existència de quatre becs molt destacats invalida 
aparentment aquella forma. Els becs van proveïts de les corresponents volutes, 
tres de les quals serveixen conjuntament, per dir-ho així, als diversos becs. Té 
nansa vertical amb orifici; damunt d'ella, un apèndix en forma de creixent. 
Terrissa grisa amb pintura de la mateixa tonalitat, tirant a groguenca. La de-
coració és la següent: sobre l'apèndix que remata la nansa, motiu jupiterià, 
consistent en una àguila esplaiada, que manté el llamp amb les seves urpes. 
En el medalló, dintre de tres cercles concèntrics, escena en què és representada 
la lluita entre dos guerrers. Un d'ells, que duu casc amb cimera, el tors nu, 
s'estintola a terra amb el braç dret i el genoll dret flectat, mentre es protegeix 
amb un gran escut circular que sosté amb el braç esquerre doblegat. A la dreta, 
l'altre lluitador, que sembla una dona, a judicar pet la forma del pit, cobert 
per la túnica, tal vegada una amazona, aixeca el braç. dret per damunt del seu 
cap, sense que es vegi l'arma de què ha d'anar proveïda; el braç esquerre el 
té allargat, amb el puny clos. No sembla que dugui casc ni tampoc no porta 
escut. Per darrera flota al vent, determinat per la seva violenta actitud, el seu 
vel. El sòl és representat per una ratlla en relleu. És una escena figurada amb 
tots els refinaments artístics de l'art grec. Naturalment, és una obra de l'art 
que anomenem romà, bé que, com tantes i tantes vegades, ben segur que el 
motlle sortí de les mans d'un artista grec, o almenys d'origen grec, com en 
sortiren la majoria de les obres artístiques de l'època i de la cultura romanes. 
Des del punt de mira artístic és el millor exemplar de la coHecció. Obra de 
preu dintre de la humilitat de les llànties de terrissa, que aplicaven aquesta 
qualitat a les grans llànties de becs múltiples. L'estat de conservació és molt 
bo, malgrat que presenti alguns trencs que han estat reparats enganxant els 
fragments. Només ha quedat sense restaurar un petit forat al costat d'un 

. dels becs (fig. 6). 
Long. màxima 250 mm.; diàm. del medalló 90 mm. 

-= 18. Inv. M.R.C., núm. 9053 (ant. 394). - Gran llàntia de cos circular, 
amb bec curt i ample i nansa vertical. Terrissa grisa vermellenca, amb pintura 
vermellosa. A l'espatlla, decoració en nombre de quatre aglans, i fulles retalla-

. des de roure o alzina, en nombre de sis. El medalló, llis, ornat únicament amb 
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Fig. 6. Serie amb nansa vertical amb orifici 

quatre cercles concentrics en relleu. Petit tall irregular en el medalló i dintre 
dels cercles, davant del naixement del beco Formada per diversos fragments 
enganxats, sense cap altra reconstrucció que la que afecta la part del beco 
A l'anvers, trae;: en forma de petit peu, poc marcat i que amida 16 mm. de 
llargaria. L'interes d'aquesta llantia, molt senzilla de forma i de decoració, 
deriva de la seva mida poc comuna (fig. 7). 

Long. 220 mm.; diam. 161 mm. 

, •• , •. .• ,., l',' '.' .•• " 
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Fig. 6. Sèrie amb nansa vertical amb orifici 

quatre cercles concèntrics en relleu. Petit tall irregular en el medalló i dintre 
dels cercles, davant del naixement del bec. Formada per diversos fragments 
enganxats, sense cap altra reconstrucció que la que afecta la part del bec. 
A l'anvers, traç en forma de petit peu, poc marcat i que amida 16 mm. de 
llargària. L'interès d'aquesta llàntia, molt senzilla de forma i de decoració, 
deriva de la seva mida poc comuna (fig. 7). 

Long. 220 mm.; diàm. 161 mm. 
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Fig. 7. Serie amb nansa vertical amb orifici 
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i 19. lnv. M.R.C., núm, 9036 (ant. 296). - 'Petita llantia, de cos circular, 
amb bec proporcionalment molt ailargat i ileugerament apuntat, que neix de 
dues volutes laterals, i nansa amb orificio Terrissa groguenca amb restes de pin-
tura d'una tonalitat semblant. Sobre la nansa, apendix en forma de creixent, 
decorat amb una ratila que remarca la mateixa forma. En el medailó, dintre 
d'un doble cercle concentric, testa, amb case, que mira cap 'a l'esquerra .. El case 
és amb cimera, i al bust es veu el ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｭ･ｮｴ＠ de ,l'armadura. lmatge, for9il 
gastada perque ja devia ésser-ho el motlle. Entre les dues volutes, petit tall 
irregular que comunica amb el diposit. 

Long. 101 mm,; mamo 43 mm. 

---- 20. lnv. M.R.C., núm. 9058 (ant. 314). - Llantia de ¿os circular, amb 
bec curt arrodonit i nansa ｶｾｲｴｩ｣｡ｬ＠ amb orificio Terrissa vermellosa amb pintura 
de la mateixa tonalitat. A l'espatlla, petits cercles estampats. Al medalló, dos 
cercles concentrics, separats per un espai llis. Pero la particularitat d'aquest 
notable exemplar consisteix a tenir adherides sobre l'espatlla altres dues' petites 
llanties, de doble bec, proveldes de sengles nanses verticals amb orificio EIs 
petits medailons d'aquestes llanties, rodejats per corones de petits :cercles,' molt 
lleugerament estampats i que recorden els de la llantia mare. Aquest poc 
freqüent exemplar té, pero, paraHels en altres' troballes. Recoidem-Íle dues de 
la gran coHecció del British Museum (núms. 1008 i 1043 del cataleg de WALTERS; 
Catalogue 01 the, ,Greek ' and' Roman Lamps, 1914), una altra del Museu de 
Budapest (Tjhamer SZENTLÉLÉKY, Ancient Lamps, Budapesi:, 1969), i segura-
ment n'hi ha d'altres, publicades o inedites, en diverses coHeccions. De -totes 
maneres es tracta d'un exemplar molt notable i d'una conservació perfecta. 
La raresa 'd'aquests exemplars queda demostrada pe! fét que Walters reproduexi 
totes dues llanties en els gravats no massa nombrosós del séu cataleg;, i que 
Szentléléky us escolleixi per a la portada del seu llibre (fig. 4) . .1 

Long. 150 mm.; diam. 110 mm.; long. de lesllanties superiors,' 75 mm.; 
｡ｬｾ｡ｲｩ｡＠ maxima del conjunt, 70 mm. 

t 
ｾ ＲｬＮＧ＠ lnv. M.R:C:, núm. 9047 (ant. 27.3). - Llantia de fórma allargada, 

ja que, per bé que 'el seu cos central sigui ' circular, elsdos becs oposats que 
ostenta, amples i ' ben destacats, li ,donen aquella forma;' Terrissa groguenca; 
amb pintura vetmellosa. Del medailó,dintre' d'un cercle, ' sorgeix una nansa 
vertical (trencada, amb fractura antiga)) és a dir que' era' del tipus, no massa 
comú, de nansa central. EIs becs, que són lleugerament apuntats, queden res-
seguits per un reileu en' forma de cor, al pelI.dellJual hi hasengles cares feme-
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i 19. lnv. M.H.C., núm, 9036 (ant. 296). - 'Petita llàntià, de cos circulàr, 
amb bec proporcionalment molt allargat i lleugerament apuntat, que neix de 
dues volutes laterals, i nansa amb orifici. Terrissa groguenca amb restes de pin-
tura d'una tonalitat semblant. Sobre la nansa, apèndix en fornia de creixent, 
decorat amb una ratlla que remarca la mateixa forma. En el medalló, dintre 
d'un doble cercle concèntric, testa, amb casc, que mira cap 'a l'esquerra .. El casc 
és amb cimera, i al bust es veu el començament de ,l'armadura. Imatge, força 
gastada perquè ja devia ésser-ho el motlle. Entre les dues volutes, pètit till 
irregular que comunica amb el dipòsit. 

Long. 101 mm,; diàm. 43 mm. 

---- 20. lnv. M.H.C., núm. 9058 (ant. 314). - Llàntia de cos circular, amb 
bec curt arrodonit i nansa ｶｾｲｴｩ｣｡ｬ＠ amb orifici. Terrissa vermellosa amb pintura 
de la mateixa tonalitat. A l'espatlla, petits cercles estampats. Al medalló, dos 
cercles concèntrics, separats per un espai llis. Però la particularitat d'aquest 
notable exemplar consisteix a tenir adherides sobre l'espatlla altrés dues' petites 
llànties, de doble bec, proveïdes de sengles nanses verticals amb orifici. Els 
petits medallons d'aquestes llànties, rodejats per corones de petits :cercles,' molt 
lleugerament estampats i que recorden els de la llàntia mare. Aquest poc 
freqüent exemplar té, però, paraHels en altres' troballes. Recordem-ne dues de 
la gran coHecció dèl British Museum (núms. 1008 i 1043 del catàleg de WALTERS; 
Catalogue ol the, ,Greek 'and' Roman Lamps, 1914), una altra del Museu de 
Budapest (Tjhamer SZENTLÉLÉKY, Ancient Lamps, Budapest, 1969), i segura-
ment n'hi ha d'altres, publicades o inèdites, en diverses coHeccions. De -totes 
maneres es tracta d'un exemplar molt notable i d'una conservació perfecta. 
La raresa 'd'aquests exemplars queda demostrada pel fèt que Walters reproduexi 
totes dues llànties en els gravats no massa nombrosós del sèu catàleg;, i que 
Szentléléky us escolleixi per a la portada del seu llibre (fig. 4) . .I 

Long. 150 mm.; diàm. 110 mm.; long. de les llànties superiors,' 75 mm.; 
alçària màxima del conjunt, 70 mm. 

t 
ｾ ＲｬＮＧ＠ lnv. M.H:C:, núm. 9047 (ant. 2'7.3). - Llàntia de fórma allargada, 

ja que, per bé que 'el seu cos central sigui ' circular, els dos becs oposats que 
ostenta, amples i ' ben destacats, li ,donen aquella forma;' Terrissa groguenca; 
amb pintura vermellosa. Del medalló, dintre' d'un cercle, ' sorgeix una nansa 
vertical (trencada, amb fractura antiga)) és a dir que' era' del tipus, no massa 
comú, de nansa central. Els becs, que són lleugerament apuntats, queden res-
seguits per un relleu en' forma de cor, al pelI.dellJual hi ha sengles cares feme-
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nines, vistes de front, amb els cabells en forma de cordó, i un aspecte general 
de caratules, d'un art popular i no gens refinat. Al revers, unes lletres poc 
curoses, que semblen dir LSALAONE (?) (fig . 5). 

Long. 153 mm.; diam. 80 mm. 

22. Inv. M.H.C., núm. 9039 (ant.: no es conserva la numeració). -
Fragment de llantia, amb trencs moderns. És probable que entré s sencera a la 
CoHecció, pero després es degué trancar i no han estat trobats els fragments 
que falten. La numeració antigá devia estar, com en quasi tots els altres exem-
plars, en el solament, que és, juntament amb el bec, una de les principals parts 
perdudes. Era de cos circular, amb nansa vertical amb orificio A l 'espatlla, 
decoració de fulles arrodonides disposades radialment. Al medalló, inscrita en 
un cácle, una testa llorejada a la dreta. Ve a representar una testa de tipus 
imperial, semblant a la de les monedes, sense que gosem donar-li una possible 
filiació més concreta dintre de les series dels cesars. A la terrissa de la banda 
interior, són ben visibles els senyals digitals deixats pel terrissaire en prémer 
la pasta crua en el motlle (fig. 5). 

Diam. del fragment, 72 mm. 

ｾ＠ 23. Inv. M.H.C., núm. 9055 (ant. 380). - Llantia de cos circular, amb 
bec curt arrodonit i nansa vertical amb orificio Terrissa. cendrosa amb pintura 
vermellenca i zones negrenques. A l'espatlla, motiu de fulles d'olivera que es 
desenrotllen a partir de la nansa fins al bec, el qua!, com la nansa, les interromp, 
Al medalló, dintre de dos cerc1es concentrics, dues branques d'olivera enllae;:a-
des, amb el llae;: a la banda de la nansa. Petit tall irregular, que comunica ainb 
l'interior del recipient, situat al peu del beco Al revers, impressió com d'un 
petit peu, de 13 mm. de llargaria. La decoració descrita és molt comuna en 
les llanties de comene;:aments del segle II (fig. 5). 

Long. 149 mm.; diam. 119 mm. 

- 24. Inv. M.H.C., núm. 9057 (ant. 313). - Llantia en tot identic a l'ante-
rior, és a dir, de cos circular amb bec curt arrodonit i nansa vertical amb orifici, 
pero que se'n diferencia pel vernís vidriat verdós que cobreix la terrissa gri-
senca de la seva pasta. Aquest vernís és, en certs trossos, molt ben conservat. 
Com a la llantia abans esmentada, a l'espatlla, decoració de fulles d'olivera, i 
en el medalló les dues branques d'olivera descrites, que, per la presencia del 
vernís, queden menys marcades; de la mateixa manera i per la mateixa causa, 
el ｣ｾｲ｣Ｑ･＠ que rodeja el motiu és un, només. En el lloc on a l'exemplar anterior, 
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nines, vistes de front, amb els cabells en forma de cordó, i un aspecte general 
de caràtules, d'un art popular i no gens refinat. Al revers, unes lletres poc 
curoses, que semblen dir LSALAONE (?) (fig . 5). 

Long. 153 mm.; diàm. 80 mm. 

22. Inv. M.H.C., núm. 9039 (ant.: no es conserva la numeració). -
Fragment de llàntia, amb trencs moderns. És probable que entrés sencera a la 
CoHecció, però després es degué trancar i no han estat trobats els fragments 
que falten. La numeració antiga devia estar, com en quasi tots els altres exem-
plars, en el solament, que és, juntament amb el bec, una de les principals parts 
perdudes. Era de cos circular, amb nansa vertical amb orifici. A l 'espatlla, 
decoració de fulles arrodonides disposades radialment. Al medalló, inscrita en 
un cercle, una testa llorejada a la dreta. Ve a representar una testa de tipus 
imperial, semblant a la de les monedes, sense que gosem donar-li una possible 
filiació més concreta dintre de les sèries dels cèsars. A la terrissa de la banda 
interior, són ben visibles els senyals digitals deixats pel terrissaire en prémer 
la pasta crua en el motlle (fig. 5). 

Diàm. del fragment, 72 mm. 

ｾ＠ 23. Inv. M.H.C., núm. 9055 (ant. 380). - Llàntia de cos circular, amb 
bec curt arrodonit i nansa vertical amb orifici. Terrissa. cendrosa amb pintura 
vermellenca i zones negrenques. A l'espatlla, motiu de fulles d'olivera que es 
desenrotllen a partir de la nansa fins al bec, el qual, com la nansa, les intèrromp, 
Al medalló, dintre de dos cercles concèntrics, dues branques d'olivera enllaça-
des, amb el llaç a la banda de la nansa. Petit tall irregular, que comunica amb 
l'interior del recipient, situat al peu del bec. Al revers, impressió com d'un 
petit peu, de 13 mm. de llargària. La decoració descrita és molt comuna en 
les llànties de començaments del segle II (fig. 5). 

Long. 149 mm.; diàm. 119 mm. 

- 24. Inv. M.H.C., núm. 9057 (ant. 313). - Llàntia en tot idèntic a l'ante-
rior, és a dir, de cos circular amb bec curt arrodonit i nansa vertical amb orifici, 
però que se'n diferencia pel vernís vidriat verdós que cobreix la terrissa gri-
senca de la seva pasta. Aquest vernís és, en certs trossos, molt ben conservat. 
Com a la llàntia abans esmentada, a l'espatlla, decoració de fulles d'olivera, i 
en el medalló les dues branques d'olivera descrites, que, per la presència del 
vernís, queden menys marcades; de la mateixa manera i per la mateixa causa, 
el ｣ｾｲ｣ｬ･＠ que rodeja el motiu és un, només. En el lloc on a l'exemplar anterior, 
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núm. 23, hi ha el petit tall esmentat, hi ha ací una protuberancia que el tapa. 
Al revers, una petita depressió central, com d'una esborrada, i, a més, tres o 
quatre senyals deixats per l'adherencia de les pe tites peces de tres peus que 
es coHocaven entre llantia i llantia (com entre vas i vas) en apilar-les per posar-
les al forn a coure, i que ací deuen resultar més visibles per l'adherencia del 
vernís vidriat. Com és sabut, la ceramica vidriada romana és escassa, i resultava 
tan enganyadora que fins i tot en treballs arqueologics antics se 'n prescindia, 
considerant-Ia com intrussió medieval (fig. 5). 

Long. 153 mm.; diam. 120 mm. 

LLANTIES D'EPOCA MÉS TARDANA. SEGLES II 1 III . 
-= 25. IilV. M.H.C., núm. 9054 (ant. 378). - Llantia de cos quadrangular, 
amb bec sortit, nansa vertical amb orificio El cos o diposit és de forma tronco-
canica, amb la base estreta corresponent al reverso Terrissa vermellosa, sense 
pintar. En el medalló, tres rat1les que ressegueixen el quadrangle, i al centre 
un cercle del qual surten quatre línies diagonals que van a finir en els quatre 
angles. Al revers, prop dels angles, sengles estampacions lleus de fulles cordi-
formes amb nervi central. Les llanties quadrangulars són relativament poc fre-
qüents a les coHeccions, sense que deixi d'haver-n'hi. Recordem la núm. 476 
del Museu Britanic, de decoració ben semblant a la nostra, pero que no té 
nansa (fig . 8). 

Long. 135 mm.; long. d'un dels costats del quadrangle, 73 mm . 

• ｾ＠ 26. Inv. M.H.C., núm. 9038 (ant. 398). - Llantia de cos circular, amb 
bec ample arrodonit precedit de dues volutes, i nansa vertical amb orifici o 
Terrissa grisenca amb pintura vermellosa. Al medalló, entre dos cercles con-
centrics, flor de quatre petals, de factura poc fina. Al naixement del bec, entre 
les dues volutes, petit forat circular. Al revers, marca en forma de peu, de 
13 mm. de longitud. 

Long. 115 mm.; diam. 76 mm. 

27. Inv. M.H.C., núm. 9044 (ant. 301). - Llantia de cos circular, amb 
bec arrodonit poc sortit, {. nansa vertical amb orifici (trencada, amb fra{.:tura 
antiga). Terrissa groguenca vermellosa, sense pintar. A l 'espatlla, nou rosetes 
en relleu, descuradament dibuixades i forc;:a desgastades. En el medalló, dintre 
de dos cercles .concentrics que queden interromputs per les rosetes, sumptuós 
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núm. 23, hi ha el petit tall esmentat, hi ha ací una protuberància que el tapa. 
Al revers, una petita depressió central, com d'una esborrada, i, a més, tres o 
quatre senyals deixats per l'adherència de les petites peces de tres peus que 
es coHocaven entre llàntia i llàntia (com entre vas i vas) en apilar-les per posar-
Ies al forn a coure, i que ací deuen resultar més visibles per l'adherència del 
vernís vidriat. Com és sabut, la ceràmica vidriada romana és escassa, i resultava 
tan enganyadora que fins i tot en treballs arqueològics antics se'n prescindia, 
considerant-la com intrussió medieval (fig. 5). 

Long. 153 mm.; diàm. 120 mm. 

LLÀNTIES D'ÈPOCA MÉS TARDANA. SEGLES II I III . 
-= 25. Ii1V. M.H.C., núm. 9054 (ant. 378). - Llàntia de cos quadrangular, 
amb bec sortit, nansa vertical amb orifici. El cos o dipòsit és de forma tronco-
cònica, amb la base estreta corresponent al revers. Terrissa vermellosa, sense 
pintar. En el medalló, tres ratlles que ressegueixen el quadrangle, i al centre 
un cercle del qual surten quatre línies diagonals que van a finir en els quatre 
angles. Al revers, prop dels angles, sengles estampacions lleus de fulles cordi-
formes amb nervi central. Les llànties quadrangulars són relativament poc fre-
qüents a les coHeccions, sense que deixi d'haver-n'hi. Recordem la núm. 476 
del Museu Britànic, de decoració ben semblant a la nostra, però que no té 
nansa (fig . 8). 

Long. 135 mm.; long. d'un dels costats del quadrangle, 73 mm . 

• ｾ＠ 26. Inv. M.H.C., núm. 9038 (ant. 398). - Llàntia de cos circular, amb 
bec ample arrodonit precedit de dues volutes, i nansa vertical amb orifici . 
Terrissa grisenca amb pintura vermellosa. Al medalló, entre dos cercles con-
cèntrics, flor de quatre pètals, de factura poc fina. Al naixement del bec, entre 
les dues volutes, petit forat circular. Al revers, marca en forma de peu, de 
13 mm. de longitud. 

Long. 115 mm.; diàm. 76 mm. 

27. Inv. M.H.C., núm. 9044 (ant. 301). - Llàntia de cos circular, amb 
bec arrodonit poc sortit, ï'. nansa vertical amb orifici (trencada, amb fraçtura 
antiga). Terrissa groguenca vermellosa, sense pintat. A l 'espatlla, nou rosetes 
en relleu, descuradament dibuixades i força desgastades. En el medalló, dintre 
de dos cercles .concèntrics que queden interromputs per les rosetes, sumptuós 
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crater ricament ornamentat, del qual urten dues branques de pampols· ralms, 
simetricament disposades. Conjunt decoratiu tirant a barroc (fig. 8). 

Long. (actual) 110 mm.; diam. 85 mm. 

- 28. Inv. M.H.C., núm. 9028 (ant. 395). - Llantia de cos circular, amb 
bec poc sortint, arrodonit, i nansa vertical amb forat. Terrissa groguenca, sense 
pintura. Llisa. Al centre del medalló, una simple depressió circular. Factura 
molt grollera. A més del consuetudinari forat per a l'oli, un altre petit forat 
circular davant del naixement del beco Factura grollera, també (Hg. 8). 

Long. 105 mm.; diam. 82 mm. 
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Fig. 8. Llanties d'epoca més tardana. Segles II i III 
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crater ricament ornamentat, del qual urten dues branques de pàmpols· raïms, 
simètricament disposades. Conjunt decoratiu tirant a barroc (fig. 8). 

Lang. (actual) 110 mm.; diàm. 85 mm. 

- 28. Inv. M.H.C., núm. 9028 (ant. 395). - Llàntia de cos circular, amb 
bec poc sortint, arrodonit, i nansa vertical amb forat. Terrissa groguenca, sense 
pintura. Llisa. Al centre del medalló, una simple depressió circular. Factura 
molt grollera. A més del consuetudinari forat per a l'oli, un altre petit forat 
circular davant del naixement del bec. Factura grollera, també (fig. 8). 

Lang. 105 mm.; diàm. 82 mm. 
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Fig. 8. Llànties d'època més tardana. Segles II i III 
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ｾ＠ 29. Inv. M.R .C., núm. 9027 (ant. 274). - Llantia d'un tipus del tot 
semblant a l'anterior, és a dir, de factura grollera, amb bec arrodonit poc 
sortint, pero amb nansa vertical sense orificio Terrissa groguenca, sense pintura. 
Llisa. Com en l'anterior, petit forat circular davant del naixement del bec (fig. 8). 

Long. 105 mm.; diam. 80 mm. 

30. Inv. M.R.C., núm. 9029 (ant. 388). - Llantia de forma globular, 
amb bec curt arrodonit i nansa vertical amb forat. Terrissa grisa, amb restes 
de pintura groguenca. A l 'espatlla, quatre reng1es de perles en relleu. A la part 
superior, al que podríem dir-ne medalló, bé que en rea1itat aquest no existeix, 
cavitat en forma d'embll t al fons de la qua1, situat asimetricament, hi ha el 
forat per a posar-hi l'olí , que és amp1e. Al revers, cercle en relleu - i nervi 
d'unió amb la nansa. Fina1s del seg1e III (fig. 8). 

Long. 96 mm.; diam. 70 mm. 

--- 31. Inv. M.R.C., núm. 9035 (ant. 306). - Llantia de cos de perfil 
ovoide i tendencia a forma globular, de factura molt tosca. Bec gros arrodonit 
i nansa incipient vertical. Terrissa grisa, amb zones vermelloses que podrien 
ésser restes de pintura. A l 'espatlla, uns relleus grollers poc marcats. Al centre, 
depressió en forma d'embut amb el forat de l'oli posat asimetricament, .i l'es-
mentada depressió ･ｮｬｬ｡ｾ ｡ ､｡＠ amb el bec per una canal. Bon exemp1e de la 

. generació de les llanties de tipus més popular, que passen d'ésser obres artís-
tiques a obra de terrissaires poc curosos. Seg1e III o IV (fig . 9). 

Long. 92 mm.; diam. 57 mm. 

SERIE n'EPOCA CRISTIANA 

- 32. Inv. M.R .C., núm. 9024 (ant. 386). - Llantia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit amp1e, format per l 'afuament del cos, i nansa in-
cipient vertical sense orifici o Terrissa vermellosa violacia, sense pintar. A l'es-
patlla, decoració formada per una estampació matussera de cercles i quadrats, 
que porten inscrites ratlles formant una reixa, i punts. En el medalló, el 
Chrismon rodejat d 'un cercle interromput a la banda del bec per donar en una 
ampla canal, en la qua1 hi ha dues ra tlles longitudinals en relleu (fig . 9). 

Long. 97 mm.; diam. 58 mm. 

- 33. Inv. M.R.C., núm. 9041 (ant. 316). - Llantia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit format per l 'afuament del cos, pero més amp1e que 
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ｾ＠ 29. Inv. M.B .C., núm. 9027 (ant. 274). - Llàntia d'un tipus del tot 
semblant a l'anterior, és a dir, de factura grollera, amb bec arrodonit poc 
sortint, però amb nansa vertical sense orifici. Terrissa groguenca, sense pintura. 
Llisa. Com en l'anterior, petit forat circular davant del naixement del bec (fig. 8). 

Long. 105 mm.; diàm. 80 mm. 

30. Inv. M.B.C., núm. 9029 (ant. 388). - Llàntia de forma globular, 
amb bec curt arrodonit i nansa vertical amb forat. Terrissa grisa, amb restes 
de pintura groguenca. A l 'espatlla, quatre rengles de perles en relleu. A la part 
superior, al que podríem dir-ne medalló, bé que en realitat aquest no existeix, 
cavitat en forma d'embut al fons de la qual, situat asimètricament, hi ha el 
forat per a posar-hi l'oli , que és ample. Al revers, cercle en relleu - i nervi 
d'unió amb la nansa. Finals del segle III (fig. 8). 

Long. 96 mm.; diàm. 70 mm. 

--- 31. Inv. M.B.C., núm. 9035 (ant. 306). - Llàntia de cos de perfil 
ovoide i tendència a forma globular, de factura molt tosca. Bec gros arrodonit 
i nansa incipient vertical. Terrissa grisa, amb zones vermelloses que podrien 
ésser restes de pintura. A l 'espatlla, uns relleus grollers poc marcats. Al centre, 
depressió en forma d'embut amb el forat de l'oli posat asimètricament, .i l 'es-
mentada depressió enllaçada amb el bec per una canal. Bon exemple de la 

. generació de les llànties de tipus més popular, que passen d'ésser obres artís-
tiques a obra de terrissaires poc curosos. Segle III o IV (fig . 9). 

Long. 92 mm.; diàm. 57 mm. 

SÈRIE n'ÈPOCA CRISTIANA 

- 32. Inv. M.B .C., núm. 9024 (ant. 386). - Llàntia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit ample, format per l 'afuament del cos, i nansa in-
cipient vertical sense orifici . Terrissa vermellosa violàcia, sense pintar. A l'es-
patlla, decoració formada per una estampació matussera de cercles i quadrats, 
que porten inscrites ratlles formant una reixa, i punts. En el medalló, el 
Chrismon rodejat d 'un cercle interromput a la banda del bec per donar en una 
ampla canal, en la qual hi ha dues ratlles longitudinals en relleu (fig . 9). 

Long. 97 mm.; diàm. 58 mm. 

- 33. Inv. M.B.C., núm. 9041 (ant. 316). - Llàntia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit format per l 'afuament del cos, però més ample que 



· ! 

28 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

Fig. 9. Serie d'epoca cristiana 

en l'exemplar anterior, i nansa incipient sense orificio Terrissa vermellosa sense 
pintar. A l'espatlla, decoració estampada de fulles en forma de cor, amb punts 
al seu interior. Al medalló, dintre d'un cercle obert per la banda del bec; creu 
llatina, a l'extrem inferior de la qual hi ha una ;altra fulla cordial semblant 
a les de l'espatlla, i que ocupa el centre de la canal que comunica amb el beco 
La creu, decorada amb punts. El bec, ･ ｾ ｮｮ･ｧｲｩｴ＠ pet la combustió del ble. Al 
revers, un cercle en relleu és unit a la nansa per un ｮ･ｾｶｩ＠ (fig. 9). 

Long. 130 mm.; diam. 84 mm. 

34. Inv. M.Re., núm. 9030 (ant. 393). - Llantia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit molt ample, i nansa incipient vertical sense forat. 
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Fig. 9. Sèrie d'època cristiana 

en l'exemplar anterior, i nansa incipient sense orifici. Terrissa vermellosa sense 
pintar. A l'espatlla, decoració estampada de fulles en forma de cor, amb punts 
al seu interior. Al medalló, dintre d'un cercle obert per la banda del bec; creu 
llatina, a l'extrem inferior de la qual hi ha una ;altra fulla cordial semblant 
a les de l'espatlla, i que ocupa el centre de la canal que comunica amb el bec. 
La creu, decorada amb punts. El bec, ･ ｾ ｮｮ･ｧｲｩｴ＠ pet la combustió del ble. Al 
revers, un cercle en relleu és unit a la nansa per un ｮ･ｾｶｩ＠ (fig. 9). 

Long. 130 mm.; diàm. 84 mm. 

34. Inv. M.Re., núm. 9030 (ant. 393). - Llàntia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit molt ample, i nansa incipient vertical sense forat. 
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Terrissa vermella, 'sense pintar. A l'espatlla, decoració estampada grollera de 
rosetes quatruoliades. Al medalló, dintre d'un cercle interromput per la banda 
del bec, dues figures humanes, també molt grollerament estampades. Van ves-
tides amb túniques cenyides a la cintura, que els baixen fins al genoll. Els 
brac;:os dret i esquerre, respectivament, dels dos personatges, semblen doblegats, 
i es podria voler representar que els altre.s brac;:os, que J:?O són visibles clara-
ment, reposen damunt les espatlles, com si estiguessin enllac;:ats. Cap detall no 
és apreciable a les cares. Els peus volen ésser representats com vistos quasi 
de front, pero molt matusserament. Tal vegada es vol representar dos apostols, 
sants o senzillament fidels. Al revers, cercle en relleu unit a la nansa per un 
nervio El bec, ennegrit per la combustió del ble; pero tota una ampla zona, 
sobretot de l'anvers, esta també ennegrida (fig. 9). 

Long. 135 mm.; diam. 79 mm. 

35. Inv. M.R.C., núm. 9033 (ant. 311). - Llantia de cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, format per l'afuament del cos, i nansa 
incipient, orifici vertical. Terrissa vermellosa, sense pintar. A l 'espatlla, decoració 
estampada grollera, en la qual alternen rosetes de sis fulles i fulles en forma 
de coro En el medalló, dintre d 'un cercle interromput per la banda del bec, 
tres figures humanes posades gáirebé de front, també molt grollerament es-
tampades. Van vestides amb túniques que els baixen fins al genoll, cenyides 
per la cintura. Sembla que es vulgui significar que van enllac;:ades pels brac;:os, 
posats damunt les espatlles. Els peus són representats de costat, i, a les carnes, 
ｰ ｾ ｴｩｴｳ＠ cercles estampats volen figurar les calces. Cap detall apreciable a les 
｣ ｾ ｲ･ｳＮ＠ Sota les figures, al comenc;: de la canal que acaba en el bec, tres cercles 
molt lleugerament estampats. Potser es volgueren representar apostols, sants 
o senzillament fidels. Al revers, cercle en relleu, unit a la nansa per un nervio 
El bec és ennegrit per la combustió del ble (fig. 9). 

Long. 131 mm.; diam. 80 mm. 

ｾ＠ 36. Inv. M.R.C., núm. 9042 (ant. 381). - Llantia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, 'format per l'afuament del cos, i nansa in-
cipient, vertical, sense orifici o Terrissa vermellosa, sense pintar. A l 'espatlla, 
decoració estampada de cercles concentrics, en nombre de deu, no enllac;:ats. 
Als dos extrems de la banda del bec, sengles palmetes. Al medalló, dintre del 
cercle que el separa de l'espatlla i que queda interromput per la banda del bec, 
una mena de columna, decorada amb motius fitomorfes i amb quatre 'espirals 
en els angles, sobre la qual hi ha un ocell (colom ?) posat de costat, mirant 
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Terrissa vermella, 'sense pintar. A l'espatlla, decoració estampada grollera de 
rosetes quatrÏfoliades. Al medalló, dintre d'un cercle interromput per la banda 
del bec, dues figures humanes, també molt grollerament estampades. Van ves-
tides amb túniques cenyides a la cintura, que els baixen fins al genoll. Els 
braços dret i esquerre, respectivament, dels dos personatges, semblen doblegats, 
i es podria voler representar que els altre.s braços, que J:?O són visibles clara-
ment, reposen damunt les espatlles, com si estiguessin enllaçats. Cap detall no 
és apreciable li les cares. Els peus volen ésser representats com vistos quasi 
de front, però molt matusserament. Tal vegada es vol representar dos apòstols, 
sants o senzillament fidels. Al revers, cercle en relleu unit a la nansa per un 
nervi. El bec, ennegrit per la combustió del ble; però tota una ampla zona, 
sobretot de l'anvers, està també ennegrida (fig. 9). 

Long. 135 mm.; diàm. 79 mm. 

35. Inv. M.B.C., núm. 9033 (ant. 311). - Llàntia de cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, format per l'afuament del cos, i nansa 
incipient, orifici vertical. Terrissa vermellosa, sense pintar. A l 'espatlla, decoració 
estampada grollera, en la qual alternen rosetes de sis fulles i fulles en forma 
de cor. En el medalló, dintre d 'un cercle interromput per la banda del bec, 
tres figures humanes posades gàirebé de front, també molt grollerament es-
tampades. Van vestides amb túniques que els baixen fins al genoll, cenyides 
per la cintura. Sembla que es vulgui significar que van enllaçades pels braços, 
posats damunt les espatlles. Els peus són representats de costat, i, a les cames, 
ｰ ｾ ｴｩｴｳ＠ cercles estampats volen figurar les calces. Cap detall apreciable a les 
｣ ｾ ｲ･ｳＮ＠ Sota les figures, al començ de la canal que acaba en el bec, tres cercles 
molt lleugerament estampats. Potser es volgueren representar apòstols, sants 
o senzillament fidels. Al revers, cercle en relleu, unit a la nansa per un nervi. 
El bec és ennegrit per la combustió del ble (fig. 9). 

Long. 131 mm.; diàm. 80 mm. 

ｾ＠ 36. Inv. M.B.C., núm. 9042 (ant. 381). - Llàntia amb cos de perfil 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, . format per l'afuament del cos, i nansa in-
cipient, vertical, sense orifici . Terrissa vermellosa, sense pintar. A l 'espatlla, 
decoració estampada de cercles concèntrics, en nombre de deu, no enllaçats. 
Als dos extrems de la banda del bec, sengles palmetes. Al medalló, dintre del 
cercle que el separa de l'espatlla i que queda interromput per la banda del bec, 
una mena de columna, decorada amb motius fitomorfes i amb quatre 'espirals 
en els angles, sobre la qual hi ha un ocell (colom ?) posat de costat, mirant 
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cap a la dreta, amb l'ala visible aixecada. Creiem que vol representar un colom, 
tal com hem dit, pero, per la iahabilitat del terrissaire, el bec i coll semblen 
més aviat d'un anatid. En el primer cas podria ésser el símbol cristia. Al revers, 
cercle en relleu, unit a la nansa per un nervio El bec i els seus contorns, ennegrits 
per la combustió del ble. 

Long. 116 mm.; diam. 68 mm. 

ｾ＠ 37. lnv. M.R.C., núm. 9051 (ant. 392). - Llantia amb cos de perfil . 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, format per l'afuament del cos, i nansa 
incipient, vertical, sense orificio Terrissa vermellosa, sense pintar. A l'espatlla, 
decoració estampada de manera bastant neta, amb un motiu geometric en el 
qual alternen quadrats i rombes; aquests darrers duen a l'interior altres rombes, 
i en els primers hi ha uns cercles creuats per diagonals, mentre per fora tenen 
uns apendixs en forma de rínxols. Al medalló, dintre d'un cercle obert per la 
banda del bec, un gos que corre a l'esquerra. Podria representar un llop, pero 
porta collar. Al revers, cercle en relleu, unit a la nansa per un nervio El bec., 
ennegrit per la combustió del ble (fig. 9). 

Long. 135 mm.; diam. 80 mm. 
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cap a la dreta, amb l'ala visible aixecada. Creiem que vol representar un colom, 
tal com hem dit, però, per la iahabilitat del terrissaire, el bec i coll semblen 
més aviat d'un anàtid. En el primer cas podria ésser el símbol cristià. Al revers, 
cercle en relleu, unit a la nansa per un nervi. El bec i els seus contorns, ennegrits 
per la combustió del ble. 

Long. 116 mm.; diàm. 68 mm. 

ｾ＠ 37. Inv. M.R.C., núm. 9051 (ant. 392). - Llàntia amb cos de perfil . 
ovoide, amb bec arrodonit, ample, format per l'afuament del cos, i nansa 
incipient, vertical, sense orifici. Terrissa vermellosa, sense pintar. A l'espatlla, 
decoració estampada de manera bastant neta, amb un motiu geomètric en el 
qual alternen quadrats i rombes; aquests darrers duen a l'interior altres rombes, 
i en els primers hi ha uns cercles creuats per diagonals, mentre per fora tenen 
uns apèndixs en forma de rínxols. Al medalló, dintre d'un cercle obert per la 
banda del bec, un gos que corre a l'esquerra. Podria representar un llop, però 
porta collar. Al revers, cercle en relleu, unit a la nansa per un nervi. El bec., 
ennegrit per la combustió del ble (fig. 9). 

Long. 135 mm.; diàm. 80 mm. 
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Unes pintures murals romanes inedites 
i el mosaic amb curses de circ de Barcelona 

Per Xavier Barra! i A!tet ｾ＠ I 

a Josep de C. Serra i Rafols, In memoriam 

EL mosaic amb curses de circ de Barcelona ha estat l'objecte de moltes 
publicacions. Pocs anys després de la troballa, Hi.ibner li dedica un estudi 

senos acompanyat d'una descripció que seria el punt de partida de la difusió 
internacional de la coneixen¡;a d'aquest mosaic.! Al pas dels anys, el mosaic 
mancava de l 'estudi científicament seriós segons els meto des moderns d 'inves-
tigació. D'aquesta tasca es va encarregar A. Balil , que el 1962 dedicava un estudi 
quasi definitiu al mosaic de Barcelona.2 Ara, el retrobament d'un dibuix datat 
del moment de la troballa, propietat del senyor Serra-Rafols,3 ens donara 
algunes precisions sobre la historia del mosaic, junt amb el croquis de les 
pintures murals que ornaven els socols de les parets de la cambra pavimentada 
pel mosaico L'estudi del dibuix i de les pintures murals m'ha donat l'ocasió 

1. E. HÜBNER, Musaico di Barcellona raffigurante giuochi circensi, «Annali dell'Ins-
tituto di Corrispondenza Archeologica», vol. 35, Roma 1863, pags. 135 a 172. 

2. ALBERTO BALIL, Mosaicos circenses de Barcelona y Gerona, «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», vol. CLI, Madrid 1962, pags. 257 a 351 amb .la principal biblio-
grafia. Una mise au point del mateix BALIL a Sobre la c1'Onología del mosaico circense de 
Barcino, «Archivo Español de Arqueología», vol. 38, Madrid 1965, pago 125. 

3. Agraeixo molt particularment al senyor Serra-Rafols, ultra el fer d'haver-me deixat 
publicar aquest dibuix, les facilitats que en tot moment m'ha donat per estudiar-lo. 
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i el mosaic amb curses de circ de Barcelona 
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a Josep de C. Serra i Ràfols, In memoriam 
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internacional de la coneixença d'aquest mosaic.! Al pas dels anys, el mosaic 
mancava de l 'estudi científicament seriós segons els mètodes moderns d 'inves-
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quasi definitiu al mosaic de Barcelona.2 Ara, el retrobament d'un dibuix datat 
del moment de la troballa, propietat del senyor Serra-Ràfols,3 ens donarà 
algunes precisions sobre la història del mosaic, junt amb el croquis de les 
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pel mosaic. L'estudi del dibuix i de les pintures murals m'ha donat l'ocasió 

1. E. HÜBNER, Musaico di Barcellona raffigztrante giuochi circensi, «Annali dell'Ins-
tituto di Corrispondenza Archeologica», vol. 35, Roma 1863, pàgs. 135 a 172. 

2. ALBERTO BALIL, Mosaicos circenses de Barcelona y Cerona, «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», vol. CLI, Madrid 1962, pàgs. 257 a 351 amb .la principal biblio-
grafia. Una mise au point del mateix BALIL a Sobre la c1'Onología del mosaico circense de 
Barcino, «Archivo Español de Arqueología», vol. 38, Madrid 1965, pàg. 125. 

3. Agraeixo molt particularment al senyor Serra-Ràfols, ultra el fet d'haver-me deixat 
publicar aquest dibuix, les facilitats que en tot moment m'ha donat per estudiar-lo. 



32 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

de revisar alguns detalls del mosaic que em permetran de ｲ･ｦｯｲｾ｡ｲ＠ i precisar 
les conclusions cronologiques de Balil. 

El dibuix (fig. 1) mesura 99,5 per 67,5 centímetres 4 i comporta, ultra 
el dibuix del mosaic al moment de la troballa i les pintures murals, la inscripció 
següent: «MOSAYCO encontrado en el terreno del Palau, Barcelona, calle de 
Sobradiel, entre las casas n.O 9 y 10 Y a 3 meto de profundidad del piso 
de la calle. Ejecución esmerada; en los adornos tiene colores brillantes. El 
muro que lo cerraba estaba pintado al fresco. V. los adjuntos restos. Calco 
del croquis sacado en 28 de abril de 1860, día en que quedó despejado y vís-
pera de principiar las operaciones para su traslación al salón de S. Jorge de la 
Dipn. Provl». Amb tinta més forta, pero de la mateixa ma: «donde estuvo 
hasta el otoño de 1869 en que fue levantado apresuradamente, trasladado a este 
local y emparedado». A l'angle esquerre del dibuix, amb la mateixa lletra pero 
més tremolosa: «Desemparedado en noviembre de 1879», i, en el tros trencat 
del mosaic, hi ha escrit en diagonal: «Cimiento del ángulo Este de la casa n.O 7, 
propia de D. José Buxeres».5 

Al moment de la descoberta o posteriorment, el mosaic que, segons Hübner, 
mesurava 7,97 per 3,50 metres,6 féu l'objecte de diferents dibuixos i croquis. 
Un, publicat per La Rada y Delgado (fig. 2 ),7 extret de l'album de la reina 
Isabel n, encarregat pel regent de l'Audiencia de Barcelona Peñalver i signat 
J. PADRÓ. Aquest gravat fou repres per Hübner aportant-hi algunes modifica-
cions, sobretot en la grafía dels noms dels cavalls (fig. 3 ).8 Més tard, el gravat 
inicial de La Rada fou publicat novament, sense cap canvi, per ell mateix) en 

4. Aquestes són les dimensions de tot el conjunt. Les del mosaic propiament dit 
són 94 per 36 centÍlnetres. El dibuix és actualment molt malmes i per aixo les dificultats 
de reproducció fan que la fig. 1 sigui molt dolenta. 

5. Una notícia preliminar de l'existencia d'aquest dibuix fou donada per J. DE 
C. SERRA-RAFOLS, Tras el centenario de un hallazgo, «Diario de Barcelona», 3 de ｭ｡ｲｾ＠ 1961, 
pago 13. En aquesta notícia ja es parlava de les pintures murals. Sembla, segons Serra-Rafols, 
que el lloc on estigué emparedat fou, segons les actes de la Comissió de Monuments, una 
de les capelles laterals de l'església de Santa Agata ocupada aleshores pel Museu Provincial 
d'Antiguitats. Veure també ANTONIO ELÍAS DE MOLINS, Catálogo del Museo Provincial de 
Antigüedades de Barcelona, Barcelona 1888, pago 106, nota 1. 

6. E. HÜBNER, Op. cit., pago 135. Aquestes mides són equivocades, car ara que el 
mosaic ha perdut tot el costat esquerre encara mesura una mica més de 8 me tres de llargada. 

7. J. DE DIOS DE LA RADA y DELGADO, Mosaico descubierto en las ruinas del «Palau» 
en Barcelona, «El Museo Universal», Madrid, 2 de ｭ｡ｲｾ＠ 1862, pags. 66 i 67, i 23 de fe-
brer 1862, pags. 58 i 59. El dibuix és a la pago 60. 

8. E. HÜBNER, Op. cit., tav. D, pago 136. Hübner canvia les inscripcions següents: 
ISCVTASTICVS per ISCOLASTICVS, RECI1ATO per REGNATOR, PVRIPII1VS per 
PYIRIPINVS, EVSTVLVSper EVSTOLVS, 110R per NOR, ERIDAI1VS per ERIDANVS 
i va posar dretes algunes N de CONCO que eren al revés. 
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inicial de La Rada fou publicat novament, sense cap canvi, per ell mateix) en 
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C. SERRA-RÀFOLS, Tras el centenario de un hallazgo, «Diario de Barcelona», 3 de març 1961, 
pàg. 13. En aquesta notícia ja es parlava de les pintures murals. Sembla, segons Serra-Ràfols, 
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6. E. HÜBNER, Op. cit., pàg. 135. Aquestes mides són equivocades, car ara que el 
mosaic ha perdut tot el costat esquerre encara mesura una mica més de 8 metres de llargada. 
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Fig. 1. Barcelona. Mosaic amb curses de circo D·ibuix del moment de la troballa. (Neg. X. BarraL) Fig. 1. Barcelona. Mosaic amb curses de circ. D·ibuix del moment de la troballa. (Neg. X. BarraL) 



Fig. 2. Barcelona. Mosaic amb curses de circo Dibuix signat J. Padró. (Segons J. de D. La Rada y Delgado, Mosaico descubierto .. . cit., pago 60.) Fig. 2. Barcelona. Mosaic amb curses de circ. Dibuix signat J. Padró. (Segons J. de D. La Rada y Delgado, Mosaica descubicrto .. . cit., pàg. 60.) 



Fig. 3. Barcelona. Mosaic amb curses de circo Dibuix publicat per Hübner. (Segons E. Hübner, Musaico ... cit., tav. D.) Fig. 3. Barcelona. Mosaic amb curses de circ. Dibuix publicat per Hübner. (Segons E. Hübner, Musaico ... cit., tav. D.) 



BARRAL PINTURES MURALS ROMANES INEDITES 33 

el Museo Español de Antigüedades 9 i per Daremberg i Saglio en llur diccio-
nari.10 

Un dibuix diferent fou publicat per Bofarull, signat FLORIN (fig. 4).11 Més 
tard fou reprodui:t per Puig i Cadafalch.12 

Es coneixia també l'existencia d'un tercer dibuix fet el 28 d'abril del 1860 
per Claudi Lorenzale i que el 1888 es conservava al Museu Provincial d'Anti-
guitats de Barcelona,13 on encara hi era el 1909.14 Tenint en compte la con-
cordanc;a de la data d'execució del nostre dibuix i el fet que en la inscripció 
diu: « ... el otoño de 1869 en que fue levantado apresuradamente, trasladado 
a este local y emparedado ... », els mots este local volent dir el mateix local en 
que es trobava el dibuix, i afegint el fet que l'únÍc dibuix que es trobava 
al Museu l'any 1869 era el de Lorenzale; proposo, dones, de reconeixer en el 
dibuix retrobat la copia feta per Claudi Lorenzale pocs dies després de la troballa 
del mosaic.15 

Ens trobem davant l'únic dibuix datat del dia mateix en que el mosaic 
queda totalment al descobert i per aixo, encara que en general tots els dibuixos 
reprodueixen bastant fidelment el mosaÍc i no tenen entre ells grans diferencies, 
vull fer notar els principals punts en que el dibuix de Lorenzale difereix del 
publicat per Hübner.16 A la spina, d'esquerra a dreta: el podium de la meta és 
quadrat, l'escut del guerrer de l'esquerra, la base de les columnes del delphinum, 
els graons del templet, la corona de la Magna Mater, l'escala d'accés a la spina 
té nou graons, la Z de la inscripció de l'obelisc esta invertida, la disposició 
dels ova, la meta prima, el vestit de la figura que aclama EridailUs, a la quadriga 

9. JUAN DE DIOS DE LA RADA y DELGADO, Mosaicos romanos descubiertos en las 
ruinas del antiguo Pa/au de Barcelona y en Bell-Lloch (Gerona), representando carreras 
de carros en el circo, «Museo Español de Antigüedades», vol. XI, Madrid 1880, pagi-
nes 281 a 288. 

10. CH. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 
t. l, 2." part, lletra C, París 1908, pago 1190, Hg. 1520. 

11. ANTONIO DE BOFARULL y BROCA, Historia crítica de Cataluña, vol. l, Barcelo-
na 1876, pago 155. 

12. J . PUIG 1 CADAFALCH, L'arquitectura rom¿mica a Catalunya, vol. l, Barcelona 1909, 
pago 119, Hg. 120. Les principals diferencies que aquest dibuix presenta en relació al 
d'Hübner són: PELOES, PYRIPINVS, una lleugera diferencia' de disposició del carro 
caigut, lleugeres diferencies de disposició ､ｾ＠ les potes deIs cavalls, sis graons per pujar 
a la spina (per set en el d'Hübner). En conjunt, les diferencies són mÍnimes en la disposicló 
general. (També PUIG, L'Arquitectura romana a Cata/unya, 1934, pags. 216-217.) 

13. ANTONIO ELÍAs DE MOLINS, Op. cit., pago 106. 
14. ]. PUIG 1 CADAFALCH, Op. cit., 1909, pago 119, nota 2. 
15. El mosaic fou trobat durant els primers dies del mes d 'abril de 1860, en tot 

cas abans del 9. Veure «Diario de Barcelona», 9 d'abril 1860, pago 3331. 
16. Dono la referencia a Hübner car ha tingut més difusió que els altres dibuixos. 
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en naulragium: SCOTASTICVS per ISCOLASTICVS, RECNATOR per REG-
NATOR, a la tercera quadriga per prdre d'arribada: VOR per NOR, a la segona 
manquen les lletres DI al iugal dret i al lunal del mateix costat li manquen 

- CONCO, mentre afegeix una E a RDIE. A la primera quadriga: ISPVMIVS 
per ISPVMOSUS. El vestit de l'auriga guanyador, el vestit del sparsor i les 
flors de la sanefa, que són més riques. 

Les diferencies són mínimes i la principal novetat que ens porta el dibuix 
retrobat són les aquarelles de les pintures murals. D'altra part, les precisions 
sobre la historia del paviment són interessants i permeten de fixar-la de la 
manera següent: el mosaic fou trobat durant els primers dies del mes d'abril 
del 1860, i, en tot cas, abans del 9,17 El dia 28 d'abril queda definitivament 
descobert i el 29 hom en ｣ｯｭ･ｮｾ｡＠ l'extracció sota la direcció de l'arquitecte 
Elies Rogent, per a ésser transportat al Saló de Sant Jordi de la Diputació, 
on sofrí molt de la incomprensió de la gent. Hübner, que veié el mosaic per 
l'agost del 1861, ja a la Diputació, ens parla d'una restauració a carrec de la 
Comissió de Monuments dirigida pet-Manuel de Bofarull.18 Durant el transport 
del mosaic del Palau a la Diputació hom en va perdre un tros important del 
costat esquerre. A la tardor del 1869 fou aixecat precipitadament de la Diputació 
i portat en una de les capelles laterals del nou Museu Provincial i, més tard, 
dipositat al centre de l 'església.19 El 1876, el mosaic encara estava a trossos 
en mans de la Comissió de Monuments.20 Segons el dibuix de Lorenzale, el 
mosaic hauria passat al centre de l'església pel novembre del 1879. El dibuix 
publicat el 1888 per Elías de Molins 21 (fig . 5), ens dóna l'estat del rñosaic 
vint-i-vuit anys després de la troballa. Tota la pan esquerra ha desaparegut, 
gran buits entorn de l'altar amb foc, de la Magna Mater, dels ova, mentre 
que gran part de la tercera i quarta quadrigues s'han perdut. La sanefa esta 
molt malmesa i bona part de les inscripcions han desaparegut. Dels quatre cap s 
dels aurigues, soIs en queda un. El 193322 fou transportat al Museu Arqueologic 
de Barcelona, on es troba, restaurat.23 

17. Veure més amunt nota 15. 
18. E . HÜBNER, Op. cit., pago 135. 
19. ANTONIO ELÍA S DE MOLI NS, Op. cit., pags. 105 i 106, nota 1. ANTONIO DE Bo-

FARULL y BROCA, Op. cit., pago 155, nota 1. 
20. Id. 
21. ANTONIO ELÍAS DE MOLINS, Op. cit., pago 103. 
22. ALBERTO BALIL , Mosaicos ... cit., pago 271. Segons Serra-Rafols, el 1932 (<<Diario 

de Barcelona» cit.). 
23. Sala XXV. Veure Museo Arqueológico de Barcelona, «Guías de los Museos de 

España», n, Madrid 1955, pago 128 i ss. 
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Elies Rogent, per a ésser transportat al Saló de Sant Jordi de la Diputació, 
on sofrí molt de la incomprensió de la gent. Hübner, que veié el mosaic per 
l'agost del 1861, ja a la Diputació, ens parla d'una restauració a càrrec de la 
Comissió de Monuments dirigida pet-Manuel de Bofarull.IB Durant el transport 
del mosaic del Palau a la Diputació hom en va perdre un tros important del 
costat esquerre. A la tardor del 1869 fou aixecat precipitadament de la Diputació 
i portat en una de les capelles laterals del nou Museu Provincial i, més tard, 
dipositat al centre de l 'església.19 El 1876, el mosaic encara estava a trossos 
en mans de la Comissió de Monuments.2o Segons el dibuix de Lorenzale, el 
mosaic hauria passat al centre de l'església pel novembre del 1879. El dibuix 
publicat el 1888 per Elías de Molins 21 (fig . 5), ens dóna l'estat del mosaic 
vint-i-vuit anys després de la troballa. Tota la part esquerra ha desaparegut, 
gran buits entorn de l'altar amb foc, de la Magna Mater, dels ava, mentre 
que gran part de la tercera i quarta quadrigues s'han perdut. La sanefa està 
molt malmesa i bona part de les inscripcions han desaparegut. Dels quatre caps 
dels aurigues, sols en queda un. El 193322 fou transportat al Museu Arqueològic 
de Barcelona, on es troba, restaurat.23 

17. Veure més amunt nota 15. 
18. E . HÜBNER, Op. cit., pàg. 135. 
19. ANTONIO ELÍA S DE MOLI NS, Op. cit., pàgs. 105 i 106, nota 1. ANTONIO DE Bo-

FARULL y BROCÀ, Op. cit., pàg. 155, nota 1. 
20. Id. 
21. ANTONIO ELÍAS DE MOLINS, Op. cit., pàg. 103. 
22. ALBERTO BALIL , Mosaicos ... cit., pàg. 271. Segons Serra-Ràfols, el 1932 (<<Diario 

de Barcelona» cit.). 
23. Sala XXV. Veure Museo Arqueológico de Barcelona, «Guías de los Museos de 

España», II, Madrid 1955, pàg. 128 i ss. 
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Fig. 4. Barcelona. Mosaic amb curses de circo Dibuix signat Florín. (Segons Antonio de 
Bofarull, Historia crítica ... cit., pago 155.) 

Fig. 5. Barcelona. Mosaic amb curses de circo Estat del mosaic el 1888. (Segons A. Ellas de 
Molins, Catálogo ... cit ., pago 103.) 
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Bofarull, Historia crítica ... cit., pàg. 155.) 

Fig. 5. Barcelona. Mosaic amb curses de circ. Estat del mosaic el 1888. (Segons A. Elias de 
Molins, Catalogo ... cit ., pàg. 103.) 
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LES PINTURES MURALS 

L'existencia de pintures murals als socols dels murs de la cambra pavi-
mentada pel mosaic amb curses de circ, era coneguda des de temps,24 pero hom 
desconeixia totalment el tipus d'aquestes pintures. El retrobament de l'aquarella 
de Lorenzale té encara més importancia per la gran llacuna que representa la 
pintura mural romana en la nostra coneixenc;a de la Barcelona romana 25 i, fins 
i tot, de la Hispania romana.26 

El dibuix de Lorenzale ens ha conservat les aquarelles en color de les 
pintures que ornaven els socols nord-est i sud-oest de la cambra, que estan 
dividits en superficies rectangulars i imiten les incrustacions de marbre. El 
socol del mur sud-oest (fig. 6) conservava les pintures en una superficie apro-
ximada de 3 me tres de llargada per un d'alc;ada i estava compost d'un marc 
ocre-vermellós que dividia la superfície del socol en diferents compartiments. 
D'esquerra a dreta, el primer presenta, sobre un fons blaucel, un cercle central 
d'un blau més fose amb quatre puntes en forma de triangles del mateiX color 
que l'uneixen amb el punt mitja de cada costat del rectangle. Del segon com-
partiment soIs resten les dues línies fines, del mateix color que el marc, que 
formaven segurament la part externa d'un motiu central perdut. En el tercer 
compartiment i dins un marc blau hi ha, al centre, un cercle compacte blaucel 
amb puntes triangulars que el circumscriuen formant un motiu estrellat del 
mateix color. Quatre triangles vermells surten del motiu central per anar 
als quatre angles del rectangle. Els buits creats entre els triangles són omplerts 
per dues fines línies vermelles que formen un segon triangle inscrito En el quart 
compartiment, que pot correspondre a una superficie més important del mur, 

24. BALIL a Mosaicos .. . cit., pago 271, diu: «Nada conocemos en la actualidad del 
tema, técnica y gama cromática de estas pinturas». També, ALBERTO BALIL, Colonia Julia 
Augusta Paterna Faventia Barcino, Madrid 1964, pago 172. 

25. Les úniques pintures murals conservades i estudiades suficientment són les de 
la basílica paleocristiana. Veure PEDRO DE PALOL, Las pinturas de la basílica paleocristiana 
de Barcelona, quarta part d'una comunicació coHectiva publicada a les actes de la «1.' Reunión 
Nacional de Arqueología Paleocristiana», Vitoria 1966 (publ. 1%7), pags. 61 a 73. 

26. L'escas nombre de pintures murals romanes conservades a la Península es posa 
en evidencia en obres de conjunt com: JosÉ RAMÓN MÉLIDA , El arte en España durante la 
época romana, a la Historia de España dirigida per R. MENÉNDEZ PIDAL, T . n, Madrid 1955, 
pags. 702 i ss.; PEDRO DE PALOL, Arqueología cristiana de la España romana, Madrid-
Valladolid 1967, pags. 235 i ss., o encara BLAS TARACENA, Arte romano, «Ars Hispaniae», 
vol. n, Madrid 1947, pags. 149 i ss. 
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de Lorenzale té encara més importància per la gran llacuna que representa la 
pintura mural romana en la nostra coneixença de la Barcelona romana 25 i, fins 
i tot, de la Hispània romana.26 

El dibuix de Lorenzale ens ha conservat les aquarel:les en color de les 
pintures que ornaven els sòcols nord-est i sud-oest de la cambra, que estan 
dividits en superfícies rectangulars i imiten les incrustacions de marbre. El 
sòcol del mur sud-oest (fig. 6) conservava les pintures en una superfície apro-
ximada de 3 metres de llargada per un d'alçada i estava compost d'un marc 
ocre-vermellós que dividia la superfície del sòcol en diferents compartiments. 
D'esquerra a dreta, el primer presenta, sobre un fons blaucel, un cercle central 
d'un blau més fosc amb quatre puntes en forma de triangles del mateiX color 
que l'uneixen amb el punt mitjà de cada costat del rectangle. Del segon com-
partiment sols resten les dues línies fines, del mateix color que el marc, que 
formaven segurament la part externa d'un motiu central perdut. En el tercer 
compartiment i dins un marc blau hi ha, al centre, un cercle compacte blaucel 
amb puntes triangulars que el circumscriuen formant un motiu estrellat del 
mateix color. Quatre triangles vermells surten del motiu central per anar 
als quatre angles del rectangle. Els buits creats entre els triangles són omplerts 
per dues fines línies vermelles que formen un segon triangle inscrit. En el quart 
compartiment, que pot correspondre a una superfície més important del mur, 

24. BALIL a Mosaicos .. . cit., pàg. 271, diu: «Nada conocemos en la actualidad del 
tema, técnica y gama cromatica de estas pinturas». També, ALBERTO BALIL, Colonia Iulia 
Augusta Paterna Faventia Barcino, Madrid 1964, pàg. 172. 

25. Les úniques pintures murals conservades i estudiades suficientment són les de 
la basílica paleocristiana. Veure PEDRO DE PALOL, Las pinturas de la basílica paleocristiana 
de Barcelona, quarta part d'una comunicació coHectiva publicada a les actes de la «1.' Reunión 
Nacional de Arqueología Paleocristiana», Vitoria 1966 (publ. 1%7), pàgs. 61 a 73. 

26. L'escàs nombre de pintures murals romanes conservades a la Península es posa 
en evidència en obres de conjunt com: JosÉ RAMÓN MÉLIDA , El arte en España durante la 
época romana, a la Historia de España dirigida per R. MENÉNDEZ PIDAL, T . II , Madrid 1955, 
pàgs. 702 i ss.; PEDRO DE PALOL, Arqueología cristiana de la España romana, Madrid-
Valladolid 1967, pàgs. 235 i ss., o encara BLA S TARACENA, Arte romano, «Ars Hispaniae», 
vol. II , Madrid 1947, pàgs. 149 i ss. 
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Fig. 5 (A) Barcelona. Mosaic amb curses de circo Estat actual, les parts fosques són les conservades. En blanc, parts refetes 
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Fig. 5 (A) Barcelona. Mosaic amb curses de circ. Estat actual, les parts fosques són les conservades. En blanc, parts refetes 
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-Pig. 6. Barcelona. Socol del mur sud-oest de la cambra del mosaico Pintures murals. 
(Neg. X. Barral.) 

Pig. 7. Barcelona. Socol del mur nord-est de la cambra del mosaico Pintures murals. 
(Neg. X. Barral.) 
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-Fig. 6. Barcelona. Sòcol del mur sud-oest de la cambra del mosaic. Pintures murals. 
(Neg. X. Barral.) 

Fig. 7. Barcelona. Sòcol del mur nord-est de la cambra del mosaic. Pintures murals. 
(Neg. X. Barral.) 



CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

trobem, a l'interior d'un marc de color molt dar i esvalt, una superfície, que 
sembla uniforme, de color blaucel. 

El socol del mur nord-est (fug. 7), que es conservava en una distancia 
aproximada de 2,30 metres de llargada per 1,60 ､Ｇ｡ｬｾ｡､｡Ｌ＠ comporta una part 

-baixa formada de petits rectangles de 60-80 per 50 centímetres cada un, com-
postos alternativament de tres línies fines blanques sobre fons blau i tres línies 
vermelles sobre fons blanco La part superior del socol comporta un marc ex-
terior blaucel, un segon marc interior format per tres línies ocre-vermelloses 
i una superfície central, de la qual soIs queda l'angle inferior esquerre, formada 
per un marc blau i la superfície central uniforme de color ocre-vermellós. 

Aquestes imitacions d'incrustacions de marbre no són gens facils de situar 
cronologicament atesa llur relativa continultat per tota l'antiguitat. Tots els 
autots que se n'han ocupat han topat amb les mateixes dificultats, en el cas de 
trobar aquestes imitacions sense cap decoració figurada.27 Les nostres pintures, 
pero, comporten motius bastant ben definits, no molt freqüents i de cronologia 
relativament reduIda dins la gran serie d'imitacions d'incrustacions de marbre. 

Les imitacions d'incrustacions semblen d'origen oriental i ja les trobem 
al costat de veritables incrustacions, per exemple, al palau de Priesse a Ale-
xandria i, en general, en edificis datats de final s del segle IV a. J. C.28 PUni 
ens parla dels revestiments de marbre que ornaven els palaus orientals, com el 
d 'Halicarnas.29 Aquest gust per les incrustacions i, sobretot, per llurs imitacions 
en pintura, a causa, d'una part, dels avantatges economics que comportaven i, 
d'altra part, d'una voluntat d'imitar les grans corts orientals, s'introduí facil-
mentO en el món 'heHenístic, on apareix pels voltants del segle III a. J.' C.,30 
moment en que les trobem, per exemple, en cases de Macedonia, Grecia i .Asia 
Menor. Concretament, a Delos n'ru ha des del segle III a. J. C. fins a gairebé 
la primera meitat del primer segle abans de J. c., data de la seva destrucció,31 
mentre que a Pergam les imitacions coexisteixen amb les incrustacions de ma-
nera contínua. 

A Italia, aquests gustos heHenístics corresponen sobretot als dos primers 
estils pompeians tal com van ésser un dia definits per Mau i avui llargament 
superats. Segons Borda, aquesta decoració hauria entrat a Italia amb l'onada 
d'art heHenístic que envaeix el món roma després de la conquesta d'Orient, 

27. Veure, per exemple, PEDRO DE P ALOL , Las pinturas ... cit., pags. 69 i ss. 
28. G. E. Rrzzo, La pittura ellenistico-romana, Milano 1929, pago 5. 
29. PLINII, Naturalis Historiae, XXXVI , 47. 
30. MAURIZIO BORDA, La pittura romana, Milano 1958, ]?ag. 7. 
31. Id., pago 10. 
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mentre que a Pèrgam les imitacions coexisteixen amb les incrustacions de ma-
nera contínua. 

A Itàlia, aquests gustos heHenístics corresponen sobretot als dos primers 
estils pompeians tal com van ésser un dia definits per Mau i avui llargament 
superats. Segons Borda, aquesta decoració hauria entrat a Itàlia amb l'onada 
d'art heHenístic que envaeix el món romà després de la conquesta d'Orient, 

27. Veure, per exemple, PEDRO DE P ALOL , Las pinturas ... cit., pàgs. 69 i ss. 
28. G. E. Rrzzo, La pittura ellenistico-romana, Milano 1929, pàg. 5. 
29. PLINII, Naturalis Historiae, XXXVI , 47. 
30. MAURIZIO BORDA, La pittura romana, Milana 1958, ]?àg. 7. 
31. Id., pàg. 10. 
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aquesta importació sembla que s'hauria fet en epoca no anterior a la fi del 
segle segon abans de J. C. Borda ha estudiat l'evolució d'aquests sistemes 
decoratius grecs i llur camí fins als primer s sistemes decoratius de Pompeia.32 

En la pintura del primer estil pompeia, la imitació de crustae de marbre és una 
simple transposició de les imitacions heHenístiques, com es pot veure a la casa 
samnítica d'Herculanum,33 encara que la policromia i les disposicions de les 
superfícies ja comencen a tenir certa autonomia. Les disposicions verticals pre-
dominen netament sobre les horitzontals, com podem veure a la casa del Paune 
de Pompeia. Vitruvi ja ens parla d'aquest gust dels qui ell anomena antics per 
les imitacions de marbre.34 Durant el segon estil pompeia, les imitacions 
d'incrustacions de marbre es multipliquen. Els fons units es divideixen per 
mitja de columnes, creant així una sensació de dos plans, com veiem a la casa 
dei Griffi a Roma. El caracter perspectiu sera la principal característica d'aquesta 
ckcoració durant el segon estil, i al mateix temps la principal diferencia en 
relació al primer.35 De totes maneres, aquestes representacions estan encara 
íntimament lligades a la tradició de les fredes parets de marbre de l'epoca 
c1assica i heHenística,36 característica tradicionalista que trobem als socols dels 
murs de la casa del Labirinto a Pompeia.37 Les imitacions de plaques de marbre, 
que encara són nombroses a la part alta dels murs durant el segon estil, tindran 
tendencia a baixar de més en més cap al socol durant els tercer i- quart estils, 
tot fent-se més esquema tiques i amb predomini dels rectangles i cerc1es unifor-
mes, com veiem a la casa dei Vetii a Pompeia.38 Aquesta decoració suposa una 
certa represa dels motius del segon estil després d'un període una mica menys 
dens en incrustacions com fou el corresponent al tercer estil, malgrat exemples 
tan significatius com el de la casa de la Caccia Antica de Pompeia.39 

Durant el període de Traja, les imitacions d'incrustacions de marbre arriben 
sovint als medis provincials 40 per a retornar a una certa estabilitat c1assica i a 

32. MAURIZIO BORDA, Op. cit ., pags. 10 i ss. 
33. Id., Hg. pago 13. 
34. VITRUVIl, De architectura, VII , 5-6. Veure, també, AMEDEO MAURI, La peinture 

romaine, Géneve 1953, pags. 38 i ss. 
35. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pago 20. ALBERTO BALIL , Pintura helenística y romana, 

Madrid 1962, pags. 185 a 198. 
36. G. E. RIZZO, Op. cit., pags. 6 i 7. 
37. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pago 39 i Hg. pago 39. 
38. ALBERTO BALIL , Pintura ... cit., pago 229, fig . 70. MAURI ZIO BORDA, Op. cit., 

fig . pago 86. Veure en general KARL SCHEFOLD, Pompejanische Malerei, Base! 1952. 
39. Enciclopedia dell 'Arte Antica, vol. VI , Roma, Hg. pago 338. 
40. Civitavecchia i, sobretot, certes viHes de Panonia, Aquincum (Budapest) i Co-

lonia. ALBERTO BALIL, Pintura. .. cit., pago 251. MAURIZIO BORDA, Op. cit ., pags. 92 a 94. 
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de Pompeia. Vitruvi ja ens parla d'aquest gust dels qui ell anomena antics per 
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d'incrustacions de marbre es multipliquen. Els fons units es divideixen per 
mitjà de columnes, creant així una sensació de dos plans, com veiem a la casa 
dei Griffi a Roma. El caràcter perspectiu serà la principal característica d'aquesta 
decoració durant el segon estil, i al mateix temps la principal diferència en 
relació al primer.35 De totes maneres, aquestes representacions estan encara 
íntimament lligades a la tradició de les fredes parets de marbre de l'època 
clàssica i heHenística,36 característica tradicionalista que trobem als sòcols dels 
murs de la casa del Labirinto a Pompeia.37 Les imitacions de plaques de marbre, 
que encara són nombroses a la part alta dels murs durant el segon estil, tindran 
tendència a baixar de més en més cap al sòcol durant els tercer i- quart estils, 
tot fent-se més esquemàtiques i amb predomini dels rectangles i cercles unifor-
mes, com veiem a la casa dei Vetii a Pompeia.38 Aquesta decoració suposa una 
certa represa dels motius del segon estil després d'un període una mica menys 
dens en incrustacions com fou el corresponent al tercer estil, malgrat exemples 
tan significatius com el de la casa de la Caccia Antica de Pompeia.39 

Durant el període de Trajà, les imitacions d'incrustacions de marbre arriben 
sovint als medis provincials 40 per a retornar a una certa estabilitat clàssica i a 

32. MAURIZIO BORDA, Op. cit ., pàgs. 10 i ss. 
33. Id., fig . pàg. 13. 
34. VITRUVII, De architectura, VII , 5-6. Veure, també, AMEDEO MAURI, La peinture 

ramaine, Génève 1953, pàgs. 38 i ss. 
35. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pàg. 20. ALBERT O BALIL , Pintura helenÍstica y romana, 

Madrid 1962, pàgs. 185 a 198. 
36. G. E. RIzzo, Op. cit., pàgs. 6 i 7. 
37. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pàg. 39 i fig. pàg. 39. 
38. ALBERTO BALIL , Pintura ... cit., pàg. 229, fig . 70. MAURI ZIO BORDA, Op. cit., 

fig . pàg. 86. Veure en general KARL SCHEFOLD, Pampejanische Malerei, Base! 1952. 
39. Enciclapedia deU'Arte Antica, vol. VI , Roma, tig. pàg. 338. 
40. Civitavecchia i, sobretot, certes viHes de Panònia, Aquincum (Budapest) i Co-

lònia. ALBERTO BALIL, Pintura. .. cit., pàg. 251. MAURIZIO BORDA, Op. cit ., pàgs. 92 a 94. 
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una certa represa dels motius del segon estil pompeia durant l'epoca d'Adria. 
Del període compres sota els darrers Antonins poden ésser datats els socols de 
la casa de Ganimedes a Ostia i les> pintures trobades a les viHes de Munsingen 
i Holstein, a Panonia, compostes de senzills rectangles que tanquen cercles o 

' losanges. Socols semblants es troben a Pompeia i duraran fins a la fi de l'Anti-
guitat. Per ells soIs no constitueixen elements suficients de datació, pero en el 
cas de les viHes de Munsingen i Holstein han pogut ésser datats en relació 
amb els mosaics i per l'excavació dellloc.41 Tots aquests motius senzills es faran 
cada vegada més freqüents a partir de finals del segle II d. J. C. L'enumeració 
de tots els llocs que en posseeixen podria constituir un treball a part i soIs em 
limitaré a citar unes pintures de Marsala a Sicília.42 A la primera meitat del 
segle III es podria situar una casa que es troba sota l'església dels sants Giovanni 
e Pablo a Roma. Borda ha atribult la tomba de Nehren a aquest període i 
Balil l'ha seguit, tot restant molt més prudent per les dificultats que presenta 
de voler proposar una cronologia fixa per motius tan poc estudiats i finalment 
tan comuns.43 Dins l'estudi de les imitacions d'incrustacions, hom pot apreciar 
periodicament un retorn constant a -les fórmules del segon estil pompeia. De 
finals del segle III o de principis del IV poden datar les pintures de Virunum,44 
amb motius de losanges i cercles, que seran freqüents sota la Tetrarquia. 

Nogensmenys, en aquests ambients ja trobem exempIes anteriors com els que Reusch ha 
datat de !'epoca de Vespasia. Veure WILHELM REUSCH, Wandmalereien und Mosaikboden 
eines Peristylhauses im Bereich der Trierer Kaiserthermen, «Trierer Zeitschrift», 29, 1966, 
pags. 187 i ss. A Roma el revestiment de marbre té cada vegada més difusió. Veure MAURIZIO 
BORDA, Op. cit., pags. 265 i 266, i també R. CAGNAT-V. CHAPOT, Manuel d'archéologie 
romaine, vol. I , París 1916, pags. 31 i 32. 

41. B. KApoSSY, Romische Wandmalereien aus Münsingen und Holstein, «Acta Ber-
nensia IV », Berna 1966. Aquest treball suposa una revisió de la datació proposada per 
W ALTER DRACK, Die Romische Wandmalereien der Schweiz, Basel 1950, pags. 22, 23 i 97 
a 99, pI. XLIII, 2. Una recensió del treball de Kapossy per J. M . CROISILLE a «Revue des 
Études Latines», vol. XLIV , París 1966, pags. 561 i 562. Per al motiu deIs cercles t:mcats 
dins de losanges, aquests en un rectangle, cal veure una tomba de Brestovic a ANTONIO 
'PROVA, Pittura romana in Bulgaria, Roma 1943, fig. 26 i pag, 24. ..'. 

42. Datades de finaIs del segle 1I o de la primera meitat del IlI . Veure G . AGNELLo, 
La pittura paleocristiana delta Sicilia, Roma 1952, pago 138 i fig. 29. 

43. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pago 127, i ALBERTO BALIL, Pintura ... cit., pago 293. 
Un exemple d'aquesta dificultat es presenta a la villa de Balacapuszta a Panonia. EDITH 
B. THOMAS, Romische Villen in Pannonien, Budapest 1964, pags. 95 i ss., proposa una da-
tació vers la fi del segIe 11I per a les pintures, mentre que G . Picard creu tot el conjunt 
severia. GILBERT CH. PICARD, L'art flavien, «Revue des études latines», vol. XLII, París 1964 
(publ. 1965), pags. 527 i 528 . 

. 44. H EDWIG KENNER-CAMILLO PRASCHNIKER, Der Biiderbezirk von Virunum, Wien 1947, 
pags. 217, 221 i ss., figs. 6, 7, 8, 9, 174 i 176. 
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D'aquest rapid cop d'ull a la pintura imitant marbre 45 fins a la Tetrarquia, 
es pot deduir, d'una part, l'existencia i la proliferació quasi contínua d'aquest 
tipus de decoració, i, d'altra part, la gamma reduida de motius representats que 
es redueixen quasi exclusivament a superfícies uniformes o a cercles i losanges, 
la divisió del socol en superfícies rectangulars restant una constant caracte-
rística. 

Durant el segle IV, o més concretament des del període constantinia, el 
gust de les imitacions de marbre es desenvolupara i es generalitzara. Borda, 
examinant aquest període, ha pogut dir: «L'imitazione dell'impellicciatura 
marmorea si affianca a motivi naturalistici che esprimono una reviviscenza di 
forme e tipi piu antichi»,46 mentre que Balil veu sota els successors de Constantí 
una ーｲ･､ｯｲｲｬￍｮ｡ｮｾ｡Ｌ＠ dins les imitacions d'intarsia, del gust pels efectes cromatics 
on les formes de losanges i cercles s'entrellacen, preludi dels decors cosmatescos 
posteriorsY Nogensmenys, una tendencia a la simplificació es fa notar dins la 
represa dels models antics, hi ha una certa adaptació dels models antics al gust 
de l'epoca.48 

Les pintures de Barcelona constitueixen, dins d'aquesta epoca i serie, un 
grup bastant ben delimitat. La forma del cercle amb quatre triangles o puntes 
que l'uneixen amb el rectangle que li serveix de marc és un motiu que, cronolo-
gicament, sembla bastant limitat. Almenys, tots els parallelismes que he trobat 
ho són i resten dins una cronologia bastant ferma.49 La tomba d'Ehrang (fig. 8) 
a Treveris presenta un motiu exacte als de Barcelona, i constituiria un element 
cronologic important si no reposés, com reposa, sobre una base de datació in-
suficient des dels primers estudis que hom li va dedicar, per a constituir després 

45. A més deIs treballs ja citats cal consultar OTFRIED DEUBNER, Expolitio, Inkrus-
tation und Wandmalerei, «Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts, Roemische 
Abteilung'), vol. 54, 1939, pags. 14 a 41, i FRIEDRICH GERKE, Die Wandmalereien der 
Neuefundenen Grabkammer in Pecs, «Neue Beitrage zur Kunstgeschichte des I Jahrtausends», 
vol. 1, Baden-Baden 1952, pags. 115 a 137. Una recensió per F. W. DEICHMANN a «Byzan-
tinische Zeitschrift», vol. XLVII, Munich 1954, pags. 428 i ss. 

46. MAURIZIO BORDA, Op. cit., pago 137. Veure també ANTONIO FROVA, Darte di 
Roma e del mondo romano, Torino 1961, pago 435, i PEDRO DE PALOL, Las pinturas ... cit., 
pago 70. 

47. ALBERTO BALIL, Pintura ... cit., pago 309. 
48. HENRI STERN, Le calendrier de 354, París 1953, pago 318. 
49. Lavín hi ha trobat un antecedent molt significatiu en una tomba de Kertsch 

datada del segle II d. J. c. Aquest autor creu, durant l'epoca constantiniana, en una represa 
sistematica i conscient de formes molt anteriors, pero amb una voluntat de substituir els 
murs de la cambra «by a fiction that is at least potentially true». IRVING LAVIN, The ceiling 
fresco es in Trier and illusiOllÍsm in constantinian painting, «Dumbarton Oaks Papers», XXI, 
1967, pags. 107 i 108 i per la tomba de Kertsch, figs. 41 i 42. 
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Fig. 8. Treveris. Tomba d'Ehrang. Pintures murals. (Segons P. Steiner, 

Romische Wandmalerei ... cit., fig. 19.) 

element de confusió freqüent.so Seran, doncs, les conc1usions de Barcelona les 
que dataran la tomba d'Ehrang. 

Al sepulcre de Quadragesima a Roma, datat per una inscripció de 432, 

50. La reconstrucció de la tomba proposada per D. KRENCKER a Das Romische Trier, 
Berlín 1923, pI. XI, 1, va servir a aquest autor per a avans:ar vagament que l'enterrament 
dels morts comens:ava a la regió vers el segle III per oposició a un període anterior d'incine-
ració (pags. 55 i 56). Sobre una base tan poc precisa i servint-se d'una afirmació de Recht 
que situava l'arribada d'aquest tipus de decoració a la regió de Treveris a principis del 
segle III d . J. c., P . STEINER a Romische Wandmalerei in Trier, «Trierer Zeitschrift», t. H, 
1927, pags. 64 a 67 i nota 32, data les pintures d'Ehrang vagament del segle III. Aquesta 
datació ha estat generaIment acceptada sense verificació. Agraeixo a Madame Alix Barbet del 
C.N.R.S., de París, haver-me cridat l'atenció sobre l'article de Steiner i les pintures d'Ehrang. 
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trobem un tipus d'imitació d'incrustació de marbre en forma de cercles bastant 
gruixuts que sovintejara a les catacumbes d'aquesta epOCa.51 En un edifici 
subterrani de la Via Salaria hi ha unes imitacions de marbre que dibuixen dos 
cercles concentrics, dels quals surten dos triangles petits en forma de dues puntes 
cada un, tot el conjunt trobant-se inscrit en un rectangle.52 A la basílica d'Aquileia, 
a !'aula de culte sud del bisbe Teodor,53 hi ha una representació de balustrada 
de fusta que reprodueix un motiu d'esperit semblant al nostre: a l'interior d'un 
rectangle, d'un cercle surten quatre barres amples que van als angles del 
rectangle.54 Dins la mateixa serie, unes pintures de Salünica posseeixen un en-
creuament de quatre barres a l'interior d'un rectangle.55 A Ostia, un paviment 
de grans plaques de marbre de la casa d'Amor i Psiché, reprodueix un motiu 
semblant al nostre en forma de quatre puntes din::; d'un quadrat que tanquen 
un cercle dintraI.S6 Les decoracions més directament relacionades amb Barcelona, 
les- trobem, en primer lloc, a la catacumba romana dels sants Pietro e Marcellino, 
on, en una paret recoberta de vertaderes incrustacions de marbre, trobem el 
cercle i els triangles que, partint del cercle, s'inscriuen en un losange, ell mateix 
inscrit en un rectangle.57 El mateix motiu es troba, ara en imitació pintada, a 
la catacumba de DomitiHa, en una de les cambres datades per Wilpert a mitjan 

51. ORAzro MARUCCHI, Le catacombe romane, Roma 1933 (?), pags .. 111 a 113 i fig. 20. 
52. Aquest conjunt datant del segle IV ha estat estudiat i reprodult per R. PARIBENI, 

Via Salaria. Scoperta di un edificio sotterraneo con pitture e mosaici, «Atti della R. Accademia 
Nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi di Antichith, vol. XX, Roma 1923, pags. 380 
a 396, tav. I a III. 

53. Bisbe del 308 al 319. 
54. Datades deIs anys que segueixen la mort del bisbe Teodor. G. BRUSIN-P. L. Zo-

VATTO, Monumenti paleocristiani di Aquileia e di Grado, Udine 1957, pags. 65 i ss., 111 i 
fig. 50, i PAOLO LINO ZOVATTO, Mosaici paleocristiani delle Venezie, Udine s. d . (1964 ?), 
pags. 92 a 95 i fig . 95. 

55. Datades de les primeres decades del segle IV . Veure STYLIANOS PELEKANIDIS, 
Gli affreschi paleocristiani ed i piu antichi mosaici parietali di Salonico, Ravenna 1963, 
pags. 12 i ss. Veure també del mateix autor, Die Malerei der Konstantinischen Zeit, «Akten 
des VII Internationalen Kongresses für Christliche Archaologie», Trier 1965 (Roma-Ber-
lín 1969), pp. 215 i ss. 

56. Becatti el data de la primera meitat del segle IV. GroVANNI BECATTI, Scavi di 
Ostia. Mosaici e Pavimenti Marmorei, vol. IV, pago 29, n.O 49 i tav. I, 2. D'altra part, a 

.Ostia mateix assistirem més tard a un fenomen de desplac;:ament d'aquest tipus de decoració 
deIs paviments cap als murs. Veure PIETRO ROMANELLI, Opus sectile ostiense, «Atti del 
VI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Ravenna seto 1962», Roma 1965, 
pags. 317 a 319. . 

57. Corresponen al segle IV. G . P. KIRSCH, Cubicoli dipinti del cimitero dei SS. Pietro 
e Marcellino sulla via Labicana, «Rivista di Archeologia Cristiana», 1932, Roma, pags. 23 i 36 
i fig. 2, i també del mateix autor, The catacombs of Rome, Roma 1947, pago 10, fig . 6 . 
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i fig. 2, i també del mateix autor, The catacombs ol Rome, Roma 1947, pàg. 10, fig . 6 . 
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segle IV (fig. 9) 58 i, sobretot, en les incrustacions de marbre que ornaven Santa 
Constan<;a a Roma, perdudes, pero reproduldes en dibuixos del Renaixement 
(fig. 10) i conegudes per descripci()ns que ens muen que eren en porfir vermell 
i verd i en marbre groc. D'un cerc1e central surten dos o quatre triangles inscrits 
en un rectangle.59 Tot aquest conjunt ha estat atribult per H. Stern a la meitat 
del segle IV. 60 Finalment, encara retrobem el motiu central de Barcelona, aquest 
cop sense triangles, pero amb el voltant del cerc1e estrellat, en les pintures des-
cobertes a Sant AquiHí de Mila i datades per Cecchelli cap a les primeres 
decades de la segona meitat del segle IV. 61 

Fig. 9. Roma. Catacumba de Domitilia. Pintures murals. (Segons J . Wilpert, Die Malereien ... 
cit., vol. I1 , taf. 194.) 

58. JOSEPH WILPERT, Die Malereien der Katakomben Roms, Freiburg im Breisgau, 
1903, vol. I1, taf. 194. 

59. Vegeu sobretot HERMANN EGGER, Codex Escurialensis, Wien 1906, vol. I1, fol. 7. 
60. HENRI STERN, Les mosaiques de l'église de Sainte-Constance tI Rome, «Dumbarton 

Oaks Papers», vol. XII, 1958, pags. 166, 208 a 212 i figs. 48 i 50. 
61. A. CALDERINI-G. CHIERICI-C. CECCHELLI, La basilica di S. Lorenzo Maggiore in 

Milano, Milano s. d. (1952 ?), pags. 229 a 231, 241 i pI. LXXXVIII i XCI. 
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Fig. 10. Roma. Santa Constan<;a. Incrustacions de parfir i marbre. (Foto Kunstbibliothek 
de Berlín. Anonymous Destailleur, n.O 4151, f. 73 r.) 

Tots aquests motius d'imitació d'incrustacions de marbre o d 'incrustacions 
veritables sobreviuran encara llargament,62 per a passar a Bizanci, al món 

62. Cal citar, .encara que no posseelxm el motiu de Barcelona, les incrustacions de 
la basílica de Junius Bassus a Roma. Veure LUGLI-AsHBY , La basílica de Giunio Basso, «Ri-
vista di Archeologia Cristiana», vol. IX , Roma 1932 i, sobretot, MICHELANGELO CAGIANO DE 
AZEVEDO, La datazione delte tarsie delta Basilica di Giunio Basso, «Atti della Pontificia 
Accademia romana di Archeologia. Rendiconti», vol. XL, 1967-68, pags. 151 a 170. També 
les pintures de la Chiesa dei Niccolini a Marsala (Sicilia), de la primera meitat del segle v, 
i les veritables incrustacions de marbre de l'oratori de la Santa Croce aixecat pel papa 
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omeiada 63 i a l'Occident Medieval, sense comptar llurs reminisd:ncies posteriors. 
L'estudi de les pintures de Barcelona no es pot comprendre independent-

ment del del mosaic, pero crec que -no es poden situar massa lluny dels exemples 
que hem vist a la catacumba dels sants Pietro e Marcellino, a Santa Constanc;:a 
i a la catacumba de DomitiHa -amb les quals les analogies són evidents- i 
de llur cronologia. 

EL MOSAIe 

Ja he dit més amunt que el mosaic amb curses de circ de Barcelona ha 
estat objecte, bastant recentment, d'un estudi molt important d'A. Balil.64 No 
em proposo ací de tornar a reveure tot el dossier del mosaiC, car l'estudi de 
Balil em sembla suficient, sinó més aviat de reprendre dos punts concrets: un, 
el de la sanefa, practicament deixat de banda en l'estudi de Balil i que ens pro-
porciona indicis cronologics notables, i l'altre, els noms dels cavalls, a fi d'aportar-
hi algunes precisions a la llum d'un estudi recento 

El problema que presenta l'estudi de la sanefa del mosaic de Barcelona 
s'acosta al que presenta l'estudi de qualsevol motiu geometric en els mosaics 
romans. Avui, tothom sembla estar d'acord a veure la importancia i la necessitat 
d'establir series de motius, el més nombroses possible, i, sobretot, en arees 
geografiques ben delimitades. On els parers varien és en la possibilitat d'establir 
una cronologia d'evolució dins de cada serie. Aixo s'integra dins el gran problema 
amb que s'enfronta l'estudi del mosaic antic, i que consisteix en la manca 
alarmant de documents datats per testimonis arqueologics exteriors i, per col}-
següent, en la necessitat de treballar amb cronologies fluctuants sovint basades 
insuficientment en criteris evolutius d'estil, que sempre seran massa subjectius; 
tot aixo encara agreujat per datacions establertes comparativament entre l'Orient 
i l'Occident partint d'exemples concrets, poc nombrosos i pertant poc segurs. 
El motiu de la sanefa del mosaic de Barcelona constitueix un exemple tipus 
d'aquesta problematica, encara que, per sort, alguns punts de referencia ben 
datats constitueixen bases solides per al seu estudi.65 Balil ha considerat el motiu 

Ilad (461-468) a Roma, prop del baptisteri de Sixt nI i que comporten un motiu quasi 
identic al de Barcelona. Veure GIOV. BATTISTA GIOVENALE, Il battistera Lateranense, 
Roma 1929, pago 133, fig. 76. 

63. R . W. HAMILTON, Khirbat-al-Mafjar; an Arabian mansian in the lardan valley, 
Oxford 1959; cal veure especialment la part que Oleg Grabar ha declicat a les pintures, 
pags. 294 i ss., 316 i ss. 

64. Més amunt, nota 2. 
65. Més endavant, notes 95 a 99. 
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de la sanefa com un element d'amplia cronologia,66 i té raó; aquesta cronologia, 
pero, només és amplia a partir d'un cert moment, bastant ben definit cronolo-
gicament, en que apareix el motiu per primera vegada. 

La sanefa del mosaic de Barcelona és formada per una doble cinta ondulada 
i oposada per les ondulacions, amb tonalitats de color vermelles i blanc grogo-
ses. En els espais buits creats per les ondulacions de la cinta hi ha flors vermelles 
amb tija verda (fig. 11). Mesura 28 centímetres d'amplada. La característica 
principal de la cinta és la línia contínua de tes selles blanques que, de manera 
alternativa, forma un croc per a moldejar l'ondulació de la cinta. Aquest element 
és important, car diferencia aquest tipus de cinta ondulada d'una senzilla línia 
ondulada de tes selles sense volum. 

D 'entre els estudis que citaré, n'hi ha un de base que ha servit a tots 
els autors posteriors que s'han enfrontat amb l'estudi d'aquest motiu: parlo del 
que Doro Levi dedica als mosaics d'Antioquia.67 Aquest estudi exemplar pre-
senta punts que es poden prestar a la confusió. Concretament, per exemple, en 
estudiar el motiu de la cinta ondejada, Doro Levi ha volgut veure una evolució 
que, partint d'elements o de formes dites més simples, arriba a formes més com-
plicades que es justifiquen per la cronologia. Aquesta evolució estilística i 
cronologica, l'ha aplicada a Antioquia oblidant una mica que aquesta evolució 
estilística no es pot generalitzar i no es justifica; car els motius que ell con-
sidera primaris i exclusivament de cronologia antiga per a Antioquia, en altres 
llocs es conserven, independentment de les formes que Doro Levi fa derivar 
d'aquelles, fins a dates ben tardanes.68 

66. ALBERTO BALIL, Algunos mosaicos bispanorromanos de época tardía, «Príncipe 
de Viana», vol. XXVI, Pamplona 1965, pago 289. Recau al professor Stern el merit d'haver 
vist l'interes del motiu de la sanefa de Barcelona i li agraeixo d'haver cridat la meya atenció 
sobre aquest punto 

67. DORO LEVI, Antiocb Mosaic Pavements, Princeton 1947, 2 vols. 
68. Id., vol. 1, pags. 453 a 457. Aquest és el problema concret del motiu que re-

presenta una cinta, o millor, una linia de tesseHes ondulada amb els buits creats per les 
ondulacions omplerts amb un degradat progressiu del color que vol obrar una impressió 
de profunditat. És un motiu freqüent i comú que es troba tot al llarg del mosaic afrid i 
molt freqüentment a Europa fins a epoca tardana, independentment del nostre motiu que, 
com veurem, és més aviat rar a Europa. BaW (op. cit. a la nota 66) ha seguit Levi i ha 
assimilat el ｭｯｴｾｵ＠ de la sanefa del mosaic de Puigvert d'Agramunt (pel mosaic de Puigvert 
d'Agramunt vegeu la bibliografia a BALIL id., pago 288, notes 18 i 19) al de Barcelona. 
No puc seguir-lo en aquest punt per les raons cronologiques exposades. El motiu de Puigvert 
es troba a Antioquia, quasi sense interrupció, entre els segles II i IV. Fendri, estudiant els 
mosaics de Djebel Oust (Colloque International sur la mosa/que gréco-romaine, París 1965, 
des d'ara CMGR, pags. 157 i ss.) va emprar meto des evolutius semblants als de Doro Levi. 
Per mi no es tracta d'una evolució de la cinta sinó de dues maneres, més o menys lligades, 
de representar-la (figs. 6 i 7). Ja el professor Stern va remarcar en la discussió que seguí la 
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Fig. 11. Barcelona. Mosaic amb curses de circ. Detall de la sanefa. 
(Foto Arxiu Mas, Barcelona, n.O CB59B.) 

comunicació que: «la reprise des memes motifs a différentes époques, qui est fréquent, 
rend parfois difficile de saisir l'évolution» (CMGR, pago 172). Un altre motiu que no s'ha 
de confondre amb el nostre és el format per una o dues línies de tesseHes contínues que 
descriuen corbes alternativament a dreta i esquerra, sense volum, sovint acompanyades 
de flors de lotus o fulletes. Es traba, per exemple, a finals del segle II d. J. C. a Sousse 
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Després d'un tímid assaig a Timgad, on el motiu de Barcelona apareix 
sota una forma menys elaborada en un grup de paviments que S. Germain ha 
atribult a un equip de mosaistes treballant a la ciutat durant el segle III d. J. C.,69 

la cinta ondulada i tallada per una línia recta de tes selles la trobem associada 
a la flor de lotus en el paviment dit dels banys des protomés a Thuburbo Maius 
(fig. 12), datat per Poinssot a l'epoca tetrarquica.70 A partir d'ací, aquest motiu 
tindra una difusió bastant important a l'Africa del Nord durant tot el segle IV 

i posteriors. Del període constantinia o immediatament posterior dataria la sanefa 
del paviment d'un edifici que G. Picard ha anomenat schola a Cartago.71 El 

(LoUIS FOUCHER, I nventaire des mosa'iques, Sousse, Tunis 1960, pI. XXVlI, n.O 57113, 
pago 54) per a reapareixer al mateix lioc a !'epoca bizantina (Id., pI. XXXVIII, 
n.O 57164, pago 75). A !'epoca deIs Severs el podem veure a Conimbriga (M. BAIRRAO OLEIRO, 
Mosa'iques romaines du Portugal, CMGR, pago 263 i fig. 4); durant el segle III en una 
casa- prop de la tomba deIs Scipions a Roma (M. E. BLAKE, Mosaics 01 the late empire 
in Rome and vicinity, «Memoirs of the American Academy in Rome», vol. XVII, 1940, 
pI. 13, 1-2 i pags. 84 i 85); a finals de segle en forma doble, en una casa sota Santa Sabina 
a Roma (Id., pI. 12, 3 i pago 84) i també en un exemplar a l'University Museum, de Fila-
delfia (Id., pI. 24, 1 i pago 107). El veiem encara a Grado, al sepulcre de Marcia, datat de 
la segona meitat del segle VI (G. BRUSIN-P. L. ZOVATTO, Op. cit., fig. 57, pags. 486 i ss.), al 
pavirnent de la basílica de Sta. Eufemia i al de Sta. Maria (PAOLO LINO ZOVATTO, Mosaici ... 
cit ., pags. 146 i 153, figs. 144 i 154). També a l'església ､ ｾ＠ Sta. Justina de Padova, de 
principis del segle v (Id., pago 45, fig . 39), en un emblema del Museu Nacional roma 
(D. LEvI, Mosaico, «Enciclopedia deli'Arte Antica», vol. v, 1963, pI. pago 222), i en un 
mosaic de la casa de la cursa de carros de Cartago datat per Hanoune del segle IV (ROGER 
HANouNE, Trois pavements de la maison de la course de chars a Carthage, «Mélanges 
d'Archéologie et d'Histoire de l'Ecole ｆｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ de Rome», t. 81, 1969, figs. 6 i ss.), o, 
encara, en un pavirnent de Tabgha (E. KITZINGER, Mosaics in the greek east Irom Cons-
tantine to Justinian, CMGR, fig. 17), i fins i tot a la basílica de la Illeta del Rei a Maó 
(PEDRO DE PALOL, En torno a la iconografía de los mosaicos cristianos de las islas Baleares, 
«Actas, Vitoria 1967, cit.», pags. 131 i ss., lam. VIII). Aquesta llista no vol ésser altra 
cosa que un mostrari de liocs on apareix aquest motiu, que per liur diversitat geografica i ero· 
nologica ens indiquen la seva expansió independent de la deIs altres motius semblants 
i sobre la qual hom podria fer un estudi com el que intento fer ara pel mosaic de Barcelona. 
Ja Salomonson (La mosa'ique aux cbevaux de l'antiquarium de Cartbage, La Haye 1965, 
pago 24, nota 2) ha fet remarcar inteHigentment que durant els segles IV i V es troben 
diverses varietats de la forma de la cinta ondejada que no són fruit d'una evolució contíri.ua, 
sinó que es troben empleades simultaniament. 

69. SUZANNE GERMAIN, Les mosa'iques de Timgad, París 1969, nos. 23, 35, 39, 44, 
57 i 162; pI. XII, XIII, XV, XVI, XVIII i XXI; pags. 30-31, 38-39, 40, 44, 51-52, 111 
i 118. A Tirngad sembla apareixer també de manera tímida la cinta doble oposada per les 
ondulacions, n .O 62, pI. XXIV i XC i pago 56. 

70. L. POINSSOT-P. QUONIAM, Mosa'iques des bains des protomés a Tbuburbo-Ma;us, 
«Karthago», IV , París 1953, pago 167, fig. 4. MOHAMED YACOUB, Le musée du Bardo, 
Tunis 1970, pago 57. Veure, també, IRVING LAvIN, Tbe bunting mosaics 01 Antiocb and 
their sources, «Dumbarton Oaks Papers», XVII , 1963, pago 212, fig. 27. 

71. G. CH. PICARD, Una schola de coUege a Cartbage, «Karthago», III , París 1951-52, 
pilgs. 175 (nota 8) a 179. Per a G. Picard, el motiu de la sanefa en forma de cinta ondejada 
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Després d'un tímid assaig a Timgad, on el motiu de Barcelona apareix 
sota una forma menys elaborada en un grup de paviments que S. Germain ha 
atribuït a un equip de mosaistes treballant a la ciutat durant el segle III d. J. C.,69 
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tindrà una difusió bastant important a l'Àfrica del Nord durant tot el segle IV 

i posteriors. Del període constantinià o immediatament posterior dataria la sanefa 
del paviment d'un edifici que G. Picard ha anomenat schola a Cartago.71 El 

(LOUIS FOUCHER, Inventaire des mosaïques, Sousse, Tunis 1960, pI. XXVlI, n.O 57113, 
pàg. 54) per a reaparèixer al mateix lloc a l'època bizantina (Id., pI. XXXVIII, 
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mosaic de la casa de la cursa de carros de Cartago datat per Hanoune del segle IV (ROGER 
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tantine to Justinian, CMGR, fig. 17), i fins i tot a la basílica de la Illeta del Rei a Maó 
(PEDRO DE PALOL, En torno a la iconografía de los mosaicos cristianos de las islas Baleares, 
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diverses varietats de la forma de la cinta ondejada que no són fruit d'una evolució contíri.ua, 
sinó que es troben empleades simultàniament. 
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57 i 162; pI. XII, XIII, XV, XVI, XVIII i XXI; pàgs. 30-31, 38-39, 40, 44, 51-52, 111 
i 118. A Timgad sembla aparèixer també de manera tímida la cinta doble oposada per les 
ondulacions, n.O 62, pI. XXIV i XC i pàg. 56. 

70. L. POINSSOT-P. QUONIAM, Mosaïques des bains des protomés à Thuburbo-Ma;us, 
«Karthago», IV , París 1953, pàg. 167, fig. 4. MOHAMED YACOUB, Le musée du Bardo, 
Tunis 1970, pàg. 57. Veure, també, IRVI NG LAVIN , The bunting mosaics ol Antioch and 
their sources, «Dumbarton Oaks Papers», XVII, 1963, pàg. 212, fig. 27. 

71. G. CH. PICARD, Una schola de collège à Carthage, «Karthago», III , París 1951-52, 
pàgs. 175 (nota 8) a 179. Per a G. Picard, el motiu de la sanefa en forma de cinta ondejada 
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Fig. 12. Thuburbo Maius. Mosaic ara al Museu del Bardo. Detall de la sanefa. 
(Foto Museu del Bardo, Tunis.) 
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mosaic del calendari de Cartago, conservat al British Museum, ha estat situat 
per Hinks a la primera meitat del segle.72 També al peristil de la casa dels cavalls 
de Cartago hi ha el nostre motiu,73 que es troba, encara, a les conegudes escenes 
agrícoles dels mosaics de Tabarka.74 A Djemila, la sanefa apareix tres cops; a la 
casa de Castorius, emmarcant el mosaic que ornava }'exedra del peristil (fig. 13), 
en el mosaic del rapte d'Europa i en el mosaic amb es cenes de cac;a.75 D'una 
manera més senzilla i més directament emparentat amb el motiu de Timgad, 
apareix a la casa d' Amfitrita, de Djemila. Un motiu de tipus directament sem-
blant al nostre es troba a la basílica cristiana de principis del segle v de Tébessa, 
i al mosaic de Thétis i Pelée de Cherchel, estudiat per Lassus.76 A Bulla Regia, 

serviria per ell mateix a situar el mosaic dins el segle IV. En tot cas, per part meya vull 
delxar ben dar que totes les series de motius que cito en aquest artide no presuposen en 
cap cas un· sentit d 'evolució o de datació irnmediata, sinó solamep.t un intent de situació 
en un espai determinat de temps. 

72. R. P . HINKS, Catalogue 01 the greek, etruscan and roman paintings and mosaiks 
in the British Museum, Londres 1933, n.O 29, pags. 89 a 96 i pI. XXIX. 

73. J . W. SALOMONSON, Op. cit., pago 24, pI. XII, 4. L'autor en publica un altre 
exemple, aquest ja d 'epoca bizantina, situat en una sala úbsidiada anexa, pags. 13 i 138, 
pI. V, 1. . 

74. Finals del segle IV o principis del V. MOHAMED YACOUB, Op. cit., figs. 52 i 53, 
pago 51. P. ROMANELLI , Rillessi di vita locale nei mosaici alricani, CMGR, pags. 275 i ss., 
fig. 7. Carandini data aquests mosaics de principis del segle V. Veure ANDREA CARANDINI, 
Ricerche sui problemi dell'ultima pittura tardo-antica nel bacina del Mediterraneo Meridio-
nale, «Archeologia Classica», vol. XIV, Roma 1962, pago 211, tav. LXXXVIII, 3. Un motiu 
semblant es troba en un mosaic de Thuburbo Maius conservat al Bardo. Veure MOHAMED 
YACOUB, Op. cit., fig. 97. Cal consultar, també, IRVING LAVIN, The hunting mosaics .. . cit., 
fig. 90 i pago 239. 

75. Agraeixo a Michele Lemée, del C.N.R.S. de París, d'haver-me permes de llegir 
la seva tesi doctoral inedita, en curs de publicació: Maisons a mosdiques du quartier central 
de Djemila (Cuicul), 1969, i d'haver-me facilitat la foto que en publico. En aquest treball, 
M. Lemée ha vist bé que el nostre motiu «apparait en Afrique vers le début du IVe siede 
et reste en usage jusqu'a la fin de l'Antiquité» (pags. 351-352). EIs tres mosaics de Djemila 
són tots tres tardius, de finals del segle IV o de principis del v; fins i tot, P . A. Février ha 
arribat a proposar una cronologia que aniria fins al segle VI pel mosaic de la cac;a. Veure 
PAUL-ALBERT FÉVRIER, Remarquei,' sur les mosa/ques de basse époque a Djemila (Algérie), 
«Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France», París 1965, pags. 85 a 92. 
Carandini el data dels voltants de 400 (Ricerche ... cit., pago 214). També es pot veure 
IRVING LAVIN, The hunting mosaics ... cit., pago 237, nota 239 i fig. 87, i E. KITZINGER, 
Op. cit., pago 346. El mosaic del rapte d'Europa ha estat reprodu'it per LOUIS LESCHI, Dje-
mila, Alger, S. d., pago 37. 

76. SERÉE DE ROCH, T ébessa, Alger 1952, fig. 16 i pago 43, i PAUL-ALBERT FÉVRIER, 
Conditions économiques et sociales de la création artistique en Alrique a la lin de l' antiquité, 
«Corsi di cultura ... », Ravenna 1970, pags. 161 i ss., fig. 7. JEAN LASSUS, Cherchel-La ma-
sa/que de Thétis et de Pélée, «Bulletin d'Archéologie Algérienne», t. I, París 1962-65, 
fig. 2 i pago 78, nota 1. 

. . 
, 1""'" , ' , .' '.', ＮｾｾＢＬＮ＠ .,1 1 I l , • • 

BARRAL PINTURES MURALS ROMANES INÈDITES 51 

mosaic del calendari de Cartago, conservat al British Museum, ha estat situat 
per Hinks a la primera meitat del segle.72 També al peristil de la casa dels cavalls 
de Cartago hi ha el nostre motiu,73 que es troba, encara, a les conegudes escenes 
agrícoles dels mosaics de Tabarka.74 A Djemila, la sanefa apareix tres cops; a la 
casa de èastorius, emmarcant el mosaic que ornava l'exedra del peristil (fig. 13), 
en el mosaic del rapte d'Europa i en el mosaic amb escenes de caça.75 D'una 
manera més senzilla i més directament emparentat amb el motiu de Timgad, 
apareix a la casa d'Amfitrita, de Djemila. Un motiu de tipus directament sem-
blant al nostre es troba a la basílica cristiana de principis del segle v de Tébessa, 
i al mosaic de Thétis i Pelée de Cherchel, estudiat per Lassus.76 A Bulla Regia, 

serviria per ell mateix a situar el mosaic dins el segle IV. En tot cas, per part meva vull 
deiX ar ben clar que totes les sèries de motius que cito en aquest article no presuposen en 
cap cas un· sentit d 'evolució o de datació immediata, sinó solamep.t un intent de situació 
en un espai determinat de temps. 

72. R. P . HINKS, Catalogue of the greek, etruscan and roman paintings and mosaiks 
in the British Museum, Londres 1933, n.O 29, pàgs. 89 a 96 i pI. XXIX. 

73. J . W. SALOMONS ON, Op. cit., pàg. 24, pI. XII, 4. L'autor en publica un altre 
exemple, aquest ja d 'època bizantina, situat en una sala úbsidiada anexa, pàgs. 13 i 138, 
pI. V, 1. . 

74. Finals del segle IV o principis del v. MOHAMED YACOUB, Op. cit., figs. 52 i 53, 
pàg. 51. P. ROMANELLI , Riflessi di vita locale nei mosaici africani, CMGR, pàgs. 275 i ss., 
fig. 7. Carandini data aquests mosaics de principis del segle v. Veure ANDREA CARANDINI, 
Ricerche sui problemi dell'ultima pittura tardo-antica nel bacina del Mediterraneo Meridio-
nale, «Archeologia Classica», vol. XIV, Roma 1962, pàg. 211, tav. LXXXVIII, 3. Un motiu 
semblant es troba en un mosaic de Thuburbo Maius conservat al Bardo. Veure MOHAMED 
YACOUB, Op. cit., fig. 97. Cal consultar, també, IRVING LAVIN, The hunting mosaics .. . cit., 
fig. 90 i pàg. 239. 

75. Agraeixo a Michèle Lemée, del C.N.R.S. de París, d'haver-me permès de llegir 
la seva tesi doctoral inèdita, en curs de publicació: Maisons à mosaïques du quartier central 
de Djemila (Cuicul), 1969, i d'haver-me facilitat la foto que en publico. En aquest treball, 
M. Lemée ha vist bé que el nostre motiu «apparait en Afrique vers le début du IVe siècle 
et reste en usage jusqu'à la fin de l'Antiquité» (pàgs. 351-352). Els tres mosaics de Djemila 
són tots tres tardius, de finals del segle IV o de principis del v; fins i tot, P . A. Février ha 
arribat a proposar una cronologia que aniria fins al segle VI pel mosaic de la caça. Veure 
PAUL-ALBERT FÉVRIER, Remarquei,' sur les mosaïques de basse époque à Djemila (AIgérie), 
«Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France», París 1965, pàgs. 85 a 92. 
Carandini el data dels voltants de 400 (Ricerche ... cit., pàg. 214). També es pot veure 
IRVING LAVIN, The hunting mosaics ... cit., pàg. 237, nota 239 i fig. 87, i E. KITZINGER, 
Op. cit., pàg. 346. El mosaic del rapte d'Europa ha estat reproduït per LOUIS LESCHI, Dje-
mila, Alger, s. d ., pàg. 37. 

76. SERÉE DE ROCH, Tébessa, Alger 1952, fig. 16 i pàg. 43, i PAUL-ALBERT FÉVRIER, 
Conditions économiques et sociales de la création artistique en Afrique à la fin de l'antiquité, 
«Corsi di cultura ... », Ravenna 1970, pàgs. 161 i ss., fig. 7. JEAN LASSUS, Cherchel-La mo-
saïque de Thétis et de Pélée, «Bulletin d'Archéologie Algérienne», t. I, París 1962-65, 
fig. 2 i pàg. 78, nota 1. 
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el motiu apareix una sola vegada en un mosaic de qualitat superior als de la 
ciutat (fig. 14).77 A Djebd Oust, trobo una de les cintes més semblants a la de 
Barcelona,78 així com a Dougga (fig. 15), on la cinta quasi desapareix en benefici 
de la línia central de tesseHes. 

El motiu de la cinta ondulada dins la línia de la de Barcelona és encara 
més freqüent en els segles posteriors a l'Africa del Nord. La trobem a la basílica 
justiniana de Sabrata,79 en mosaics tombals de Kelíbia,80 a l'església de Khaldé, 
al Líban, datada per Chéhab com de mitjan segle V i que presenta entre les 
ondulacions, una fulleta d'heura.81 Es troba, encara, a la basílica cristiana d'Upen-
na,82 a Setif 83 o a Sbeitla,84 per a esdevenir un element freqüent en les basí-
liques africanes d'epoca tardana. 

A l'Orient, el motiu de la cinta ondulada es troba en primer 11oc, sense 
que aixo impliqui cap ordre cronologic, sinó més aviat facilitat de recu11 , a 
Antioquia, on cal agrair a Doro Levi el seu estudi i d'haver estat el primer 
a intentar sistematitzar tots aquests motius geometrics i decoratius, i, pel que 
fa concretament al nostre, haver fet _les corresponents aHusions a Ravenna on, 
com veurem, el motiu que estudio es troba amb freqüencia.85 Un mosaic de 

77. Prop de la villa dita deIs mosaics. ROGER HANOUNE, Inventaire des mosalques de 
Bulla Regia, Memoria de l'Escola Francesa de Roma, inedita, n.O 93. Agraeixo a Roger 
Hanoune el fet d'haver-me facilitat la fotografia que en publico. 

78. M . FENDRI, Op. cit., pago 164, fig. 7,. la data de mitjan segle IV. 
79. SALVATORE AURIGEMMA, L'Italia in Alrica, Tripolitania, vol. I , part I , I mosaici, 

Roma 1960, tav. 21, pago 27. 
80. NOEL DUVAL , Deux basiliques chrétiennes de Tunisie Méridionale, «Cahiers 

Archéologiques», XIII , París 1962, pago 283, fig. 5. Duval la data del segle V. Veure també 
S. CINTAS-N. DUVAL, L'église du pretre Félix (Région de Kélibia), «Karthago», IX, 1958, 
pago 225, pI. XIV , c; XXVIII, a; XXXV, c; XXXVI, a. 

81. MAURTCE CHÉHAB, Mosazques du Liban, «Bulletin du Musée de Beyrouth», XV, 
París 1959, pags. 107 i ss., pI. LXIV , 1, 3 i LXXVII. 

82. P . GAUCKLER, Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1900 
a 1905-VIII, Basiliques d'Upenna et de Sidi Abich, «Nouvelles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires», t. XV, París 1908, pags. 405 i ss. pI. XXII, 1. 

83. PAUL-ALBERT FÉvIUER, Fouilles de Sétil. Les basiliques chrétiennes du quartier 
Nord-Ouest, París 1965, fig . 67, pago 74, mosaic A4. Per a la datació, veure pags. 39 i 40. 

84. Dec aquesta informació a Roger Hanoune de la Universitat de Liile. La fre-
qüencia del motiu en els mosaics sepulcrals africans es pot illustrar amb el mosaic de 
Chabersas, ara al Museu de Constantina, publicat per NOEL DUVAL a Les mosalques funé-
raires d'Algerie comparées a celles de Tunisie, «Corsi di cultura ... », Ravenna 1970, pags. 149 
i ss., fig 3. 

85. DORO LEVI, Op. cit., vol. I , pago 456, nota 209, pago 457, nota 214, i pags. 453 
a 457. A Antioquia trobem el nostre motiu al Hall 01 Philia (vers 450) (pags. 317 a 319, 
pI. LXXII a, b, c, d), a la House 01 Ge and the Seasons, niveil superior, cambra 14 (vers 450) 
(pI. LXXXI, b, pags. 364-347), en un paviment geometric del sector DH 27-H (vers 450) (pa-
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el motiu apareix una sola vegada en un mosaic de qualitat superior als de la 
ciutat (fig. 14).77 A Djebd Oust, trobo una de les cintes més semblants a la de 
Barcelona,7s així com a Dougga (fig. 15), on la cinta quasi desapareix en benefici 
de la línia central de tesseHes. 

El motiu de la cinta ondulada dins la línia de la de Barcelona és encara 
més freqüent en els segles posteriors a l'Africa del Nord. La trobem a la basílica 
justiniana de Sabrata,79 en mosaics tombals de Kelíbia,so a l'església de Khaldé, 
al Líban, datada per Chéhab com de mitjan segle v i que presenta entre les 
ondulacions, una fulleta d'heura.sl Es troba, encara, a la basílica cristiana d'Upen-
na,S2 a Setif S3 o a Sbeitla,s4 per a esdevenir un element freqüent en les basí-
liques africanes d'època tardana. 

A l'Orient, el motiu de la cinta ondulada es troba en primer lloc, sense 
que això impliqui cap ordre cronològic, sinó més aviat facilitat de recull, a 
Antioquia, on cal agrair a Doro Levi el seu estudi i d'haver estat el primer 
a intentar sistematitzar tots aquests motius geomètrics i decoratius, i, pel que 
fa concretament al nostre, haver fet _les corresponents aHusions a Ravenna on, 
com veurem, el motiu que estudio es troba amb freqüència.ss Un mosaic de 

77. Prop de la villa dita dels mosaics. ROGER HANOUNE, Inventaire des mosaïques de 
Bulla Regia, Memòria de l'Escola Francesa de Roma, inèdita, n.O 93. Agraeixo a Roger 
Hanoune el fet d'haver-me facilitat la fotografia que en publico. 

78. M. FENDRI, Op. cit., pàg. 164, fig. 7,. la data de mitjan segle IV. 
79. SALVATORE AURIGEMMA, L'Italia in Africa, Tripolitania, vol. I , part I , l mosaici, 

Roma 1960, tav. 21, pàg. 27. 
80. NOEL DUVAL , Deux basiliques chrétiennes de Tunisie Méridionale, «Cahiers 

Archéologiques», XIII , París 1962, pàg. 283, fig. 5. Duval la data del segle v. Veure també 
S. CINTÀS-N. DUVAL, L'église du prêtre Félix (Région de Kélibia), «Karthago», IX, 1958, 
pàg. 225, pI. XIV , c; XXVIII, a; XXXV, c; XXXVI, a. 

81. MAURTcE CHÉHAB, Mosaïques du Liban, «Bulletin du Musée de Beyrouth», XV, 
París 1959, pàgs. 107 i ss., pI. LXIV , 1, 3 i LXXVII. 

82. P. GAUCKLER, Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1900 
à 1905-VIII, Basíliques d'Upenna et de Sidi Abich, «Nou velles archives des Missions scien-
tifiques et littéraires», t. XV, París 1908, pàgs. 405 i ss. pI. XXII, 1. 

83. PAUL-ALBERT FÉVIUER, Fouilles de Séti/. Les basi/iques chrétiennes du quartier 
Nord-Ouest, París 1965, fig . 67, pàg. 74, mosaic A4. Per a la datació, veure pàgs. 39 i 40. 

84. Dec aquesta informació a Roger Hanoune de la Universitat de Lille. La fre-
qüència del motiu en els mosaics sepulcrals africans es pot illustrar amb el mosaic de 
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l'aires d'Algerie comparées à celles de Tunisie, «Corsi di cultura ... », Ravenna 1970, pàgs. 149 
i ss., fig 3. 

85. DORO LEVI, Op. cit., vol. I , pàg. 456, nota 209, pàg. 457, nota 214, i pàgs. 453 
a 457. A Antioquia trobem el nostre motiu al Hall of Philia (vers 450) (pàgs. 317 a 319, 
pI. LXXII a, b, c, d), a la House of Ge and the Seasons, nivell superior, cambra 14 (vers 450) 
(pI. LXXXI, b, pàgs. 364-347), en un paviment geomètric del sector DH 27-H (vers 450) (pà-



Fig. 13. Djemila. Casa de Castorius. Mosaic del peristil. 
(Foto MicheIe Lemée.) 

Fig. 14. Bulla Regia. Mosaic de paviment prop de la villa dita dels mosaics. 
(Foto Roger Hanoune.) 
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Fig. 14. Bulla Regia. Mosaic de paviment prop de la villa dita dels mosaics. 
(Foto Roger Hanoune.) 
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Beit Djebrin, datat per Vincent de principis del segle m, pero que segurament 
data de la refecció tardana de la villa als segles v i VI, presenta la cinta ondejada,86 
que també es troba en un paviment de la villa de Beth Guvrin datada per 
Kitzinger del segle V; 87 en un mosaic representant Orfeu, del Museo Arqueologic 

. d'Istambul, de ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ del segle VI,88 i en un paviment del monestir de 
Beth Shan.89 A final s del segle VI correspon una sanefa d'El-Mehayet que repren 
tota la serie de Madaba on el nostre motiu sovinteja bastant.9o Hi ha encara 
la sanefa que voreja un dels mosaics tan discutits del peristil del gran palau de 
Constantinoble,91 un mosaíc de la necropolis d'El-Hammann a Beisan 92 i totes 
les decoracions posteriors omeiades que reprenen el motiu, com, per exemple, 
al castell-palau de Khirbat-al-Mafjar, ja ben entrat el segle VIII,93 o a la famosa 
Cúpula de la Roca de Jerusalem.94 

Arribats ací, hem pogut apreciar les grans línies cronologiques de difusió 
del motiu, pero es presenta el problema de saber fins a quin punt les compara-
cions estilístiques serien valides en aquest cas per a precisar una cronologia. 
Jo crec que és a Europa on cal buscar els elements comparatius en els quals, 
per sort, el problema queda bastant-circumscrit tant en data com en extensió 
geografica; car, en els seus inicis, aquest motiu és bastant rar i soIs arribara 

gina 317, pI. CXXX, b) i a la House 01 the Ram's heads (vers 475) (pag. 350, 
pI. CXXXIII, e). 

86. L. H. VINCENT, Une ville gréeo-romaine a Beit-D;ebrin, «Revue Biblique», 
vol. XXXI, París 1922, pags. 259 i ss., pI. VIIi, IX i fig. 3. Després, per M. AVI-YONAH, 
Mosaie pavements in Palestine, «The Quarterly of the Department of Antiquities in.Pales-
tine», vols. II i III, n.O 23, pI. I, pago 13. Aquest treball, tan important en molts aspeetes, 
pateix de la manca de fotografies i de proposició de dates segures. Vegeu, per exemple, 
els núms. 346 i 133. 

87. ERNST KrTZINGER, Mosa/ques byzantines israéliennes, Milano 1965, pI. 5. 
88. HENRI STERN, Un nouvel Orphée-David dans une mosa/que du VI. siecle, 

«Comptes rendus de l'Aeadémie des Inseriptions et Belles-Lettres», París 1970, pags. 63 i ss., 
70 i fig . 7, que cal girar d'esquerra a dreta. 

89. G. M. FITZGERALD, A sixth eentury monastery at Beth-Shan, Philadelphia 1939, 
pI. XIV, XV-lo 

90. P. LEMAlRE, Mosa/ques et inseriptions d'El-Mehayet, «Revue Biblique», t . XLIII, 
1934, pags. 385 a 401, pI. XXIV, 2, i XXVII, 1. 

91. Vegeu, per exemple, amb bibliografia, WLADIMIRO DORIGO, Pittura Tardoromana, 
Milano 1966, pags. 268 i ss. i pI. XXXIX, o IRVI NG LAVIN, The hunting mosaies .. . cit., 
pago 267, per a dues oposicions de dates que van del segle IV al VI. 

92. IRVING LAVIN, Id., fig . 51, pago 218, nota 167. 
93. R. W. HAMILTON , Op. cit., pI. LXXXVIII; LC, 17; XCIII, 17; XCIX; C i 

LXXV, 14. 
94. MARGUERlTE VAN-BERCHEM, The mosaies 01 the Dome 01 the Roek at Jerusalem 

and the Great Mosque at Damaseus, a K. A. C. CRESWELL, .Early Muslim Arehiteeture, 
vol. I, Oxford 1932, ｾｩｧＮ＠ 288, pags. 213 i 216, pI. 15, a, b i 16, a, e. 
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a un nivell superior de difusió amb els mosaics murals cristians de l'Antiguitat 
tardana. En efecte, tenim dos exemples que ens acosten sensiblement al de 
Barcelona i ens permeten d'establir comparacions. El primer es troba a Ostia 
on, tret d'error, la sanefa en forma de cinta com a Barcelona apareix una sola 
vegada, a la domus dei dioscuri) paviment datat per Becatti de la primera meitat 
del segle IV. 95 El segon exemple, encara més precís, és el fruit d'un taller de 
mosaistes que treballa al sud de les GaHies i que produeix un grup de paviments 
amb la nostra sanefa, a Loupian,96 probablement a Taron,97 a Plassac 98 i, sobre-
tot, aSorde l'Abbaye (fig. 16), on J. Lauffray va trobar in situ) en el nucleus 
del mosaic, una moneda de bronze de Constantí que ens dóna un terminus 
post quem per a datar el paviment.99 

A part aquests exemples iSCllats, pero bastant ben situats cronologicament, 
el motiu de la cinta ondejada i tallada per una línia de tesseMes tindra una bona 
clifusió en el mosaic mural, sobretot a Italia. J a el trobem en un edifici subterrani 
de la via Salaria a Roma, data t del segle IV .100 A finals del segle IV, apareix a 
l'absis de Sant Aquillí de Mila,101 per a ésser un motiu freqüent a Ravenna, 
tant al mausoleu dit de GaMa Placídia (fig. 17),102 com al baptisteri dels Orto-
doxos (fig. 18),103 a S. Apollinare NUOVO,104 a la capella arxiepiscopal,105 o, 

95. GIOVANNI BECATTI, Op. cit.) pago 116, n.O 215 i vol. I1, pI. LXV i CCXVII, b . 
96. H. GALLET DE SANTERRE, Circonscription de Montpellier, Loupian) «Gallia», XXII, 

París 1964, pago 463, fig. 22. J. LAUFFRAY, La conservation, la réstauration et la présenta-
tion des pavements de mosa/ques, «Les monuments historiques de la France», París 1962, 
pago 19 i per Sorde (més avaU, nota 99), fig. 4. 

97. GERSPACH, La mosa/que, París s. d ., fig. pago 16. 
98. J. COUPRY, Circonscription de Bordeaux, Plassac, «Gallia», XXIII, París 1965, 

pags. 416 a 420, fig. 10, a. La notícia és molt imprecisa i ens parla de monedes trobades 
que van de Comode a Valentinia 1, pero malauradament sense saber ni quan, ni com, ni 
on han estat trobades. 

99. JACQUES COUPRY, Circonscription de Bordeaux, Sorde-l'Abbaye, «Gallia», XVII, 
París 1959, pags. 405, 406 i fig. 43. Per a la datació deIs bronzes de Constantí, cal veure 
essencialment: C. H. V. SUTHERLAND-R. A. G . CARSON, Tbe roman imperial coinage, vol. VII, 
Londres 1966, i HAROLD MATTINGLY, Roman coins, Londres 1967, pags. 211 i ss. . 

100. R. PARIBENI, Op. cit.) tav. 1, 2, i DORO LEVI, Op. cit., pago 456, nota 204. 
101. A. CALDERINI, Op. cit., pago 217, pI. LXXXIX i Xc. WLADIMIRO DORIGO, Op. cit.) 

pago 229 i pI. XXVII. H. P. L'ORANGE-P. J . NORDHAGEN, Mosaics) Londres 1966, fig. 48. 
Veure en darrer Uoc GIUSEPPE BOVINI, 1 mosaici del S. Aquilino di Milano, «Corsi di 
cultura ... », Ravenna 1970, pags. 61 i ss. 

102. FRIEDRICH WILHEIM DEICHMANN, Frübchristliche Bauten und Mosaiken von Ra-
venna, Baden-Baden 1958, figs. 3, 4, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23 i 27. 

103. FRIEDRICH WILHEIM DEICHMANN, Op. cit., figs. 88, 89, 92 i 93. 
104. Id., figs. 102, 103, 104 i 105. 
105. Id. , figs. 216 i 217. 
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Fig. 15. Dougga. Detall d'un mosaic de pavimento 

Fig. 16. Sorde l'Abbaye. Detall d'un mosaic de pavimento (Segons «Gallia», XVII, 1959, 
cit ., fig . 43.) 
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Fig. 15. Dougga. Detall d'un mosaic de paviment. 

Fig. 16. Sorde l'Abbaye. Detall d'un mosaic de paviment. (Segons «Gallia», XVII, 1959, 
cit., fig . 43.) 
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Fig. 17. Ravenna. Mausoleu dit de GaNa Placídia. Detall de la decoració musiva. 
(Foto X . Barral.) 
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Fig. 17. Ravenna. Mausoleu dit de GaNa Placídia. Detall de la decoració musiva. 
(Foto X . Barral.) 
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Fig. 18. Ravenna. Baptisteri deIs Ortodoxos. Detall de la decoracÍó musiva. 
(Foto X . Barral.) 
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Fig. 18. Ravenna. Baptisteri dels Ortodoxos. Detall de la decoració musiva. 
(Foto X . Barral.) 



Fig. 19. Barcelona. Mosaic amb curses de ca·c. Conjunt després de les restauracions. (Foto Arxiu Mas, Barcelona, n.O CB60.) Fig. 19. Barcelona. Mosaic amb curses de cIrc. Conjunt després de les restauracions. (Foto Arxiu Mas, Barcelona, n.O CB60.) 
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encara, a S. Vitale,106 per a passar més tard a l'art bizantí, tant en la decoració 
de manuscrits com en l'art monumenta1.107 

Més amunt ja he assenyalat que voler establir una cronologia evolutiva 
a partir del motiu que serveix al meu estudi, era una feina perillosa i arriscada 
que cal refusar; ara bé, les grans línies, sí que és poden posar en evidencia. 
A la llum dels materials de que disposo m'atreviria a dir que aquest motiu 
neix a l'Africa romana a finals del segle III o a principis del IV per a atenyer 
durant tot el segle una difusió bastant important, pero que ho sera més en els 
segles posteriors. Des dels grans centres d'Africa,IOs el motiu hauria anat cap 
a l'Orient,109 Italia 110 o la Península Iberica,111 car en el mosaic de Barcelona 
es tracta d'un motiu d'origen afrid 112 que cal situar cronologicament prop de 
l'exemple d'Ostia i dels del sud de les GaHies, per manca de poder establir unes 
relacions ¿fectives amb centres més llunyans. 

En tot cas, l'estudi de les pintures murals, el de la sanefa del mosaic i les 
conclusions de Ba1il sobre la tematica figurada de les representacions del mo-

106. FRIEDRICH WILHEIM DEICHMANN , Op. cit., figs. 306, 311 i 313. 
107. M. ALISON FRANTZ, Byzantine illuminated omament, «The Art Bulletin», Chica-

go 1934, pI. XX, r. i fig. 15. 
108. Vegeu per a tot aquest problema de difusió, ANDREA CARANDINI , La villa di 

Piazza Armerina, la circolazione della cultura figurativa africana nel tardo imperio ed altre 
precisazioni, «Dialoghi di Archeologia», Roma-Milano 1967, pags. 93 a 120. 

109. Per els motius d'origen afrid al proxim Orient: IRVING LAVIN, The hunting 
mosaics ... cit. 

110. Les relacions de conjunts com Piazza Armerina i els centres africans han estat 
sovint remarcades. WLADIMIRO DORIGO, Op. cit., pags. 170, 171 i nota 54. J. W . SALOMONSON, 
Op. cit., pago 92, i sobretot els darrers treballs de Carandini ja citats (notes 74 i 108), als 
quals cal afegir: ANDREA CARANDINI, Ricerche sullo stile e la cronologia dei mosaici della 
villa di Piazza Armerina, «Studi Miscellanei 7», Roma 1964. 

111. El problema del paper que els centres africans van jugar en l 'elaboració dels 
mosaics hispanics s'ha presentat sovint. Vegeu, per exemple, MICHELE LEMÉE, Grandes 
problemes de la mosa'ique au IVe siecle apres J. c., «L'Information d 'histoire de l'art», 
París 1965, sobretot pags. 59 i ss.; ALBERTO BALIL, Algunos mosaicos ... cit., pago 287; 
A. BALIL, Las escuelas musivarias del Conventus Tarraconensis, CMGR, pags. 29 i ss.' Balil, 
en aquest treball, en contestar potser de manera massa categorica (pag. 30) l'africanisme dels 
mosaics hispanics, indica va un camí de recerca que em sembla molt encertat i que confirma 
les conclusions del meu estudi; deia: «Creemos que en todo caso el africanismo deberá 
buscarse en uno de los aspectos menos estudiados hasta el presente, los motivos de relleno 
y las orlas más que en la temática figurada». Aixo de cap manera no serviria per a afirmar 
que el mosaic amb curses de circ es situa dios un context afrid. La problematica que pre-
senta aquest mosaic ha estat perfectament resumida per Stern, que hi veu la barreja d 'estils 
del segle IV (discusió després de la comunicació de BALIL, CMGR, pago 38). 

112. Sense que, en l'estat de les nos tres coneixences i sobretot mancats com estem 
de corpus i publicacions de conjunts africans, pugui precisar més. 
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mosaics hispànics, indicava un camí de recerca que em sembla molt encertat i que confirma 
les conclusions del meu estudi; deia: «Creemos que en todo caso el africanismo debení 
buscarse en uno de los aspectos menos estudiados hasta el presente, los motivos de relleno 
y las orlas mas que en la tematica figurada». Això de cap manera no serviria per a afirmar 
que el mosaic amb curses de circ es situa dins un context africà. La problemàtica que pre-
senta aquest mosaic ha estat perfectament resumida per Stern, que hi veu la barreja d 'estils 
del segle IV (discusió després de la comunicació de BALIL, CMGR, pàg. 38). 

112. Sense que, en l'estat de les nostres coneixences i sobretot mancats com estem 
de corpus i publicacions de conjunts africans, pugui precisar més. 
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saic,113 semblen ésser totalment coherents, si bé, potser, a la llum d'aquesta 
nova documentació, m'inclinaria per precisar la cronologia del mosaic proposada 
per Balil cap als voltants de la dartera de les dates límits proposades,114 i així 
podríem situar el conjunt de l'edifici (mosaic i pintures) entre 325 i 340 d. J. c.1I5 

L'estudi que J. W. Salomonson ha consagrat al mosaic dels cavalls de 
eartago ens ha proporcionat, entre altres coses, un assaig de sistematització 
que representa un pas més vers el corpus general de noms de cavalls, i en 
general d'animals, en les representacions figurades i en les inscripcions romanes. 
De retruc, ens ha portat un sistema de classificació que permet de fer-hi entrar 
sense dificultats els noms de cavalls del mosaic de Barcelona, tot donant-nos 
així la possibilitat de documentar els que fins ara no ho eren. 

Salomonson ha proposat de classificar els noms de cavalls en les categories 
següents: 116 Al Noms inspirats del color o de les característiques físiques o 
psíquiques del cavall (crec que cal diferenciar les psíquiques i posar-les en una 
categoria a part, B); el Noms trets del món diví o de la mitologia; DI Noms 
en relació amb les activitats, oficis o treballs humans; El Noms d'animals, i 
F I Noms geografics. 

Seguint aquest metode, podem classificar tot seguit i identificar els homs 
dels cavalls del mosaic de Barcelona de la manera següent: Al BOTROeALES,1I7 

113. Més amunt, nota 2. 
114. Balil proposava de datar el mosaic entre 310 i 325 d. J. C. 
115. Aquesta conclusió no contradiu en res la comparació totalment justificada que 

Balil va establir amb els mosaics de Piazza Armerina (BALIL, Sobre la cronología ... cit. ). 
Carandini sembla que ha arribat a establir una cronologia ferma i raonada per als mosaics 
de la villa (vegeu els treballs de Carandini citats a les notes 74, 108 i 110). Aquestes con-
clusions, que situen el ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｭ･ｮｴ＠ dels treballs cap a 315-320, han estat acceptades per 
bon nombre d'arqueolegs (WLADIMIRO DORIGO, Op. cit.; RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI , 
Rome la fin de l'art antique, París 1970, pags. 237 i ss.), pero continua essent refutada per 
d'a1tres com L'ORANGE al CMGR, pags. 305 i ss, o, en part, per M. CAGIANO DE AZEVEDO 
a Questioni vecchie e nuove su Piazza Armerina, «Atti della Pontificia Accademia romana di 
Archeologia. Rendiconti», vol. XL, 1967-68, pags. 123 i ss. Tot amb tot, fins a prova del 
contrari, la datació de Carandini és la que presenta més bases serioses a prendre en con-
sideració. Darrerament, G. Bovini torna a una datació anterior al 309. Veure GIUSEPPE 
BOVINI, 1 mosaici della villa romana di Piazza Armerina, «Corsi di cultura ... », Ravenna 1970, 
pags. 35 i ss. 

116. J. W . SALOMONSON, La mosazque aux chevaux de l'antiquarium de Carthage, 
«Nederlands Historisch Instituut te Rome, 1», La Haya, 1965, pago 84. 

117. 1 no BOTROCALENES, com hom havia interpretat un vas de vidre d'un cementiri 
de Roma (FILIPPO BUONARRUOTI, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di 
vetro ornati di figure trovati ne cimiteri di Roma, Firenze 1716,' tav. XXVII, fig . 1, pago 183). 
Aquest error ja va ésser corregit en el CIL, XV, 7031, per BOTROCALES, que és justo Quant 
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EVSTOLVS,118 ISPVMEVS,119 LVeXVRIOSVS120 i PYIRIPINVS.121 BI AR-
PASTVS,122 FAMOSVS i REGNATOR.123 el PELOPS. DI ISeOLASTIeVS 
o seOLASTlevs segons els diferents dibuixoS.I24 FI ERIDANVS 125 i EVFRA-
TA 126 (Hg. 19). 

a la significació d'aquest mot, podria venir del mot compost grec ｾｯＢｴｰｵｯＭｸ｣ｸﾡＢｴＢｬＩ＼［Ｂ＠ que podria 
significar «als cabelis ornats de ralm» o «en forma de ralm», cabelis liargs, a l'aire. Malhaura-
dament, el cavall ha desaparegut i no podem verificar aquesta hipotesi que no pot ésser 
ｭｾｳ＠ que una hipotesi, car en tot cas el mot liatí correcte hauria d'ésser Botronatus. 
J. M. C. TOYNBEE a Beasts and their names in the roman empire, «Papers of the British 
School at Rome», vol. XVI, 1948, a la pagina 26 proposava d'identificar aquest nom amb 
el personatge mitologic Patroclus, pero em sembla massa arriscat. ETTORE DE RUGGIERO en el 
seu Diúonario Epigrafico di Antichita Romane, al mot equus, vol. 11, parto 111 (Roma 1922), 
el deixa entre els de significat dubtós, i Salomonson (op. cit.) tampoc no en parla. 

118. O. EvsTvLvs, en el dibuix de l'album de la reina (fig. 2), i a ANTONIO ELÍAS 
DE MOLINS, Op. cit., pago 104. Del grec EÜ,"tOAO< agil, lieuger, ja remarcat per Toynbee 
(pag. 26), que dóna el significat de «ready». . 

119. I no ISPVMOSVS, com ha llegit Balil (Mosaicos circenses ... cit., pags. 281 i 335), 
car mirant bé el mosaic veiem encara el comens:ament del bras: central de la E. Ja Hübner 
va corregir el seu error inicial del CIL, 11, 5129 al CIL, 11, supl., 6146. Aquest nom pot 
ésser interpretat de ､ｵ･ｾ＠ maneres, o bé espumós, que treu espuma, o bé sota la forma 
spomeus que indica el cavall color d'espuma. En tot cas, com ha remarcat Balil, la I inicial 
és un afegit degut al liatí corrent i quotidia emprat per l'artista mosalsta (CMGR, pago 36). 

120. Sota la forma Luxuriosus, vigorós. 
121. El mot Pyiripinus comporta una I doble que s'explica per la mateixa raó donada 

per a la I inicial a la nota 119. Aquest mot implica una notació de color. Mot format per 
7tupl que és una arrel amb la qual es formen tots els compostos del foc, i ' 7tho< , que de-
signa el roveli. Aquesta és, dones, la notació de color, que es troba confirmada pel color 
del cavali. Toynbee havia proposat la traducció de «Fiery-Breath», que em sembla menys 
exacta. Ruggiero no l'ha interpretat. 

Vuli agrair ad els conselis que J. P. Darmon, del C.N.R.S. de París, m'ha donat respecte 
als noms deIs cavalis, així com les seves suggestions. . 

122. En grec tenim el mot éip7tcxa"tov que designa una pilota que es liens:a" per jugar, 
i el mot cxp7tcxa"tó<, que vol dir prendre, arrencar, arrabassat, rapir. El mot és atestat en liatí 
sota la forma harpastum, que té el mateix sentit de la pilota per a jugar; és potser en 
aquest sentit d'objecte difícil d'aconseguir, d'atrapar, que cal prendre aquest mot, a no ésser 
que l'artista no s'hagi equivocat i volgués escriure ARPASVS, del mot harpasus. En aquest 
cas, caldria situar aquest nom entre els geografics de rius. Ruggiero cita (H)arpatus. 

123. Probablement sota el sentit d'«el primer». 
124. De scholasticus. 
125. El Po. 
126. Femení de l'Eufrates. 
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• APENDIX 

SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS DOFINS EN ELS CIRCS ROMANS 

La lectura recent d'una te si doctoral que hom ha consagrat als paviments re-
presentant curses de circ 127 m'ha suggerit algunes reflexions sobre el funcionament 
deIs dofins com a indicador s en les curses de circ romanes. 

Aquest problema ha estat evocat bastant sovint en els estudis de representacions 
de circ. J. de C. S erra-Raíols , que dedica un artide als indicadors deIs cites tomans, 
el dou dient que els dofins serviren poques vegades com a marcador i les més com a 
boques d'aigua decoratives.128 Balil, estudiant el mosaic de Barcelona, diu que soIs 
en Ilurs orígens els dofins serviren per a indicar les voltes i que posteriorment foren 
utilit zats amb fins purament ornamentals.129 D'altres autors, com J. Polzer 130 o 
H. Stern,131 semblen creure en Ilur destinació constant com a indicadors. Cal, en primer 
Iloc, tornar a veure el text de Dion Cassius,132 on ens diu que, observant que la gent 
s'equivocava en comptar les voltes, Agripa (35 a. J. C.) féu aixecar els dofins perque 
les voltes fossin darament indicades. D 'altra part, Livi ens diu que el 174 a. J. c., 
hom féu aixecar els ovaria per indicar les voltes; 133 Varró cita els ovaria indicant 
darament que, quan el darrer OU acabava de baixar, la carrera estava acabada,134 i, 
encara, Tertulia ens parla deIs dofins que vomiten aigua.135 A aquests textos cal afegir 
tota la serie de representacions de l'edícula deIs dofins dins de la qual una bona part 
comporten una escala adossada per a facilitar Ilur funcionament, com podem veure 

127. }OSEPH POLZER, Circus Pavements, tesi doctoral inedita de la Universitat de Nova 
York, presentada el 1964. Una presentació a «Marsyas», vol. XI, Universitat de Nova York, 
1962-64, pago 80. He d'agrair al professor Polzer haver-me facilitat el microfilm de la 
seva tesi. 

128. }OSEP DE C. SERRA 1 RAFOLS, El marcador en els Jocs de Circ, «Anuario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos», Madrid 1936, vol. III, 
pago 15. 

129. A. BALIL , Mosaicos circenses ... cit., pags. 275, 297, 306, nota 174, i 309, nota 188. 
130. }OSEPH POLZER, Circus Pavements cit., pags. 346 i ss. 
131. HENRI STERN, Recueil général des mosazques de la Gaule, II, 1, París 1967, 

pago 65. També FORNI, a l'article Circo de l'Enciclopedia dell'arte antica, segueix aquesta 
posició (vol. II, 1959, pago 648). 

132. DION CASSIUS, XLIX, 43. 
133. LIVI , XLI , 27, 6. 
134. M. T . VARRONIS, Rerum rusticarum, I , 2, 11. 
135. TERTULLIANI, De spectaculis, VIII, 3. Es ben coneguda la relació entre els 

dofins i Neptú, així com el simbolisme de velocitat que els dofins representaven (HUGONIS 
DE S. VICTORE, De Bestiis et Aliis rebus, III, 55, i ISIDORI, Etymologiarum, XII, 6, 11) i la 
relació dels dofins amb Ca.stor i Pollux (ISIDORI, Etymologiarum, 'XVIII, 29, 1, i TERTULLIANI , 
De Spectaculis, VIII, 3). 
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en dos re11eus del Museu Vatidt (fig. 20),136 al re11eu Foligno,137 al re11eu del Palau 
Barberini 138 i en un re11eu del Museu Chiaramonti,139 entre d'altres. Algunes repre-

sen tacions en s mostren els dofins girats en sentits oposats, cosa que indicaria que a 
cada volta de pista u n dofí era girat ,140 al mateix temps que confirma 11ur posició 

Fig. 20. Roma. Museu Vatica. Detall d'un relleu representant curses de Clrc 

136. SALOMON REINACH, Répertoir e des reliefs grecs et romains, vol. 111, París 1912, 
pago 368, 2, i WALT ER AMELUNG-GEORG LIPPOLD, Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, 
vol. 111, Berlín 1936, 1 sala rotonda taf. 48, n.O cat. 546 a. 

137. K. ZANGEMEISTER, Rilievo di Foligno l'appresentante giuochi circensi, «Annali 
dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica», vol. 42, Roma 1870, pags. 250 i ss . . 

138. CH. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités... cit., pago 1191. 
139. WALTER AM ELUNG-GEORG LIPPOLD, Op. cit., vol. 1, taf. 65, amb solament cinc 

dofins, quatre d 'un costat i un girat de l'altre costat, amb una escala adossada per pujar. 
140. E . HÜ1lNER, Musaico di Barcello na ... cit., pags. 154 i ss. Vegeu també SALOMON 

REINACH, Op. cit., IlI , pago 368, 2 (tres d 'una banda i dos de l'altra). Id., 11, pago 500, 1 
(en posició oposada). Llantia publicada per K. ZANGEMEISTER, Op. cit., tav. N, 1 (tres 
d 'una banda i quatre de l'altra). Relleu Maffei (GERHART RODENWALDT, Romische Reliefs 
Vorstufen zur Spatantike, «J ahrbuch des Deutschen Archüologischen Instituts», vol. 55, 
Berlín 1940, figs. 10 i 11) (quatre d 'una banda i dos de l'altra), al costat esquerre del relleu 
hi ha les restes d 'una altra edícula amb dofins. Segons CH. DAREMBERG-E . . SAGI,IO, cit., 

BARRAL PINTURES MURALS ROMANES INÈDITES 63 

en dos relleus del Museu Vaticà (fig. 20),136 al relleu Foligno,137 al relleu del Palau 
Barberini 138 i en un relleu del Museu Chiaramonti,139 entre d'altres. Algunes repre-
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Fig. 20. Roma. Museu Vaticà. D etall d'un relleu representant curses de Clrc 

136. SALOMON REINAcH, Répertoire des reliefs grecs et romains, vol. III, París 1912, 
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Vorstufen zur Spatantike, «J ahrbuch des Deutschen Archüologischen Instituts», vol. 55, 
Berlín 1940, figs. 10 ilI) (quatre d'una banda i dos de l'altra), al costat esquerre del relleu 
hi ha les restes d'una altra edícula amb dofins. Segons CH. DAREMBERG-E . . SAGI,IO, cit., 
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mobil. Crec, doncs, que aquestes representacions són bastant dares per a poder afirmar 
que hom no treia pas un dofí després de cada volta, com potser es feia amb els 
ous, sinó que hom els feia girar sobre ells. mateixos (aixo troba explicació al mateix 
temps per a la funció de sortidors, car seria difícil de treure'ls) 141 si tenim en compte 
la dificultat material que suposaria de treure els dofins amb l'aigua a cada volta, 
sembla segur que aquests eren fixos i possiblement eren accionats sobre un eÍx.142 

Si només tinguéssim aquestes dades, les condusions serien facils i dares i en 
podríem condoure que els dofins servien per a comptar les voltes a la intenció dels 
espectadors situats al costat oposat als ova,143 de manera que quan la quadriga 
passava al costat deIs ova hom treia un ou,l44 mentre que mitja volta més tard 
era un dofi el que girava.145 Malauradament la cosa no és tan dara com sembla, car 
sovint el nombre de dofins és inferior a set,146 sobretot en el cas de Barcelona, que 
no es pot explicar per una reducció del nombre de voltes a cada cursa amb la 
finalitat de fer-ne més al cap del dia,147 car aleshores no podríem justificar que els 

fig. 1521, hi hauria nou ova. Relleu Foligno (més amunt, nota 137), amb representadó 
de set dofins, sis d'una banda i un de l'altra. 

141. Probablement, al mateix temps, l'aigua que sortia de llurs boques servia per 
a omplir la spina. De totes maneres, no s'ha de deixar de banda llur fundó estetica, Zan-
gemeister (Op. cit., pago 251), arriba a dubtar que hi hagués dofins sense aigua. 

142. Polzer proposa també la soludó de tallar l'aigua a mesura que la cursa ｡ｶ｡ｮｾ｡＠
(Op. cit., pago 352), pero no crec que aquesta soludó expliqui l'escala recolzada en la part 
més alta de la construcdó. 

143. SALOMON REINACH, Op. cit., In, pago 369,1 (dues edícules, una amb set ova 
i l'altra amb set dofins posats un a cada extrem de la spina. El mateix a nI, 186, 1. 
A Volubilis, en canvi, hi ha set dofins que treuen aigua. Vegeu RAYMOND THOUVENOT, 
Mosa/que de Volubilis représentant une course de chars, «Comptes rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres», París 1954, pags. 344 a 348, i ROGER HANOUNE, Trois 
pavements ... cit., fig. 2l. 

144. A Lió (H. STERN, Récueil ... cit., n.O 73) hi ha la representadó de l'Ereptor 
ovorum que treu els ova. Al relleu de Castell San Ella (MARGARETE BIEBER, The history 
01 the greek and roman theater. Princeton 1961, fig. 629) hi ha sis ova més baixos que 
l'altre, que encara esta dret. En una ll antia del Brítish Museum hi ha una escala que recolza 
en l'edícula deIs ous, que en conté set (H. B. WALTERS, Catalogue 01 the Creek and Roman 
Lamps in the British Museum, Londres 1914, pags. 94 i 95). 

145. Aquesta teoría ha estat acceptada per WOLFGANG HELBIG, Cuide dans les Musées 
d'Archéologie classique de Rome, Leipzig 1893, pago 247. 

146. SALOMON REINACH, Op. cit., n, pago 500, 1 (relleu de Londres amb quatre ous i 
dos dofins). En un mosaic de Cartago hi ha tres dofins que treuen aigua i possiblement 
hi havia els ous a l'altra costat de la spina (1. A. CONSTANS, Mosa/que de Carthage repré-
sentant les jeux du cirque, «Revue Archéologique», París 1916, pags. 247 i ss., bona 
reproducdó a G. CH. PICARD, La civilisation de l'Alrique romaine, París 1959, pago 306, i 
també A. MERLIN, Catalogue des Musées et Collections archéologiques de Z'Algérie et de la 
Tunisie, Musée Alaoui, II , suppI., París 1921, pago 4, n.O 341 i pI. 1). Aquest nombre inferior 
de dofins no es podría explicar per un moment ｡ｶ｡ｮｾ｡ｴ＠ de la cursa en que hom ja hagués 
tret alguns dofins, car els dintells de les construcdons són sovint fets a mida per als dofins 
que porten, com en el cas de Barcelona. D'altra part, quan es vol indicar un moment de la 
cursa, a vegades trobem alguns ous que manquen i l'espai que els ｣ｯｭ ｾ ｳｰｯｮ＠ és buit. 

147. El nombre de voltes tradicionalment admes era de seto ISIDoRI, Etymologiarum, 
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mòbil. Crec, doncs, que aquestes representacions són bastant clares per a poder afirmar 
que hom no treia pas un dofí després de cada volta, com potser es feia amb els 
ous, sinó que hom els feia girar sobre ells. mateixos (això troba explicació al mateix 
temps per a la funció de sortidors, car seria difícil de treure'ls) 141 si tenim en compte 
la dificultat material que suposaria de treure els dofins amb l'aigua a cada volta, 
sembla segur que aquests eren fixos i possiblement eren accionats sobre un eÍx.142 

Si només tinguéssim aquestes dades, les conclusions serien fàcils i clares i en 
podríem concloure que els dofins servien per a comptar les voltes a la intenció dels 
espectadors situats al costat oposat als ova,143 de manera que quan la quadriga 
passava al costat dels ova hom treia un ou,l44 mentre que mitja volta més tard 
era un dofi el que girava.145 Malauradament la cosa no és tan clara com sembla, car 
sovint el nombre de dofins és inferior a set,146 sobretot en el cas de Barcelona, que 
no es pot explicar per una reducció del nombre de voltes a cada cursa amb la 
finalitat de fer-ne més al cap del dia,147 car aleshores no podríem justificar que els 

fig. 1521, hi hauria nou ova. Relleu Foligno (més amunt, nota 137), amb representació 
de set dofins, sis d'una banda i un de l'altra. 

141. Probablement, al mateix temps, l'aigua que sortia de llurs boques servia per 
a omplir la spina. De totes maneres, no s'ha de deixar de banda llur funció estètica, Zan-
gemeister (Op. cit., pàg. 251), arriba a dubtar que hi hagués dofins sense aigua. 

142. Polzer proposa també la solució de tallar l'aigua a mesura que la cursa avança 
(Op. cit., pàg. 352), però no crec que aquesta solució expliqui l'escala recolzada en la part 
més alta de la construcció. 

143. SALOMON REINACH, Op. cit., III, pàg. 369,1 (dues edícules, una amb set ova 
i l'altra amb set dofins posats un a cada extrem de la spina. El mateix a III, 186, 1. 
A Volubilis, en canvi, hi ha set dofins que treuen aigua. Vegeu RAYMOND THOUVENOT, 
Mosaïque de Volubitis représentant une course de chars, «Comptes rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres», París 1954, pàgs. 344 a 348, i ROGER HANOUNE, Trois 
pavements ... cit., fig. 2l. 

144. A Lió (H. STERN, Récueil ... cit., n.O 73) hi ha la representació de l'Ereptor 
ovorum que treu els ova. Al relleu de Castell San Elia (MARGARETE BIEBER, The history 
ol the greek and roman theater. Princeton 1961, fig. 629) hi ha sis ova més baixos que 
l'altre, que encara està dret. En una ll àntia del British Museum hi ha una escala que recolza 
en l'edícula dels ous, que en conté set (H. B. WALTERS, Catalogue ol the Creek and Roman 
Lamps in the British Museum, Londres 1914, pàgs. 94 i 95). 

145. Aquesta teoria ha estat acceptada per WOLFGANG HELBIG, Cuide dans les Musées 
d'Archéologie classique de Rome, Leipzig 1893, pàg. 247. 

146. SALOMON REINACH, Op. cit., II, pàg. 500, 1 (relleu de Londres amb quatre ous i 
dos dofins). En un mosaic de Cartago hi ha tres dofins que treuen aigua i possiblement 
hi havia els ous a l'altra costat de la spina (1. A. CONSTANS, Mosaïque de Carthage repré-
sentant les jeux du cirque, «Revue Archéologique», París 1916, pàgs. 247 i ss., bona 
reproducció a G. CH. PICARD, La civilisation de l'Alrique romaine, París 1959, pàg. 306, i 
també A. MERLIN, Catalogue des Musées et CoUections archéologiques de Z'Algérie et de la 
Tunisie, Musée Alaoui, II , suppl., París 1921, pàg. 4, n.O 341 i pI. 1). Aquest nombre inferior 
de dofins no es podria explicar per un moment avançat de la cursa en què hom ja hagués 
tret alguns dofins, car els dintells de les construccions són sovint fets a mida per als dofins 
que porten, com en el cas de Barcelona. D'altra part, quan es vol indicar un moment de la 
cursa, a vegades trobem alguns ous que manquen i l'espai que els corrèspon és buit. 

147. El nombre de voltes tradicionalment admès era de set. ISIDORI, Etymologiarum, 
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ova restín en nombre de set. Un problema encara més complex es planteja en el 
mosaic de Lió, car si a Barcelona la cursa és teoricament acabada i els dofins i els ous 
han d'estar teoricament en la mateixa posició, a Lió, la cursa no s'ha acabat i quatre 
ous es troben més baixos que els altres, mentre que els dofins resten tots en la 

Fig. 21. Lió. Mosaic amb curses de circo Dibuix. Segons I nventaire des mosa'iques de la 
Caule, II , n.O 712 

XVIII , 37, 1. SENECA, Ad Lucilium epistulae, IV, 30, 13. A. GELLIl, Noctes Atticae, III, 
X, 16. Sobre la tendencia a fer un més gran nombre de curses per dia. SUETONIUS, De vita 
Caesarum Nero, VI, 22, 2. En un sarcOfag de Pisa hi ha només sis ova drets (SALOMON 
REINACH, Op. cit., III, pago 112, 1); en canvi, en un relleu de Verona hi són tots set 
(Id., III, pago 437, 1). Les representacions d 'un delphinum sol són freqüents. Vegell, per 
exemple, la llantia del Musell de Barcelona a JOSEP DE C. SERRA 1 RAFOLS, El marcador ... 
cit., lam. II . Una llantia de Treveris amb cinc dofins, tots en la mateixa posició, WILHEIM 
V . MAssow, Der Circus des Romische Trier, «Trierer Zeitschrift», vol. XV III , 1949, fig. 5 a. 
Una terracuita del Louvre amb cinc dofins, tots en la mateixa posició, a HERMANN V. ROHDEN-
HERMANN WINNEFELD, Die Antiken Terrakotte11, vol. IV , 1, Berlín-Stllttgart 1911, pago 138, 
fig. 256. Llantia del British Museum amb set doHns, en posició identiea, a H. B. WALTERS, 
Op. cit., pI. XXIII, n .O 671, pago 102. Relleu del Latera amb quatre dofins orientats en un 
costat i un a l'altre, a RANUCCIO BIANcm-BANDINELLI , Rome, le centre du pouvoir, París 1969, 
fig. 294. 
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mateixa posició.148 A més, a Lió els dofins no es poden explicar per un problema 
de visibilitat, car hi ha una doble representació dels ovaría a cada costat de la spína 
(fig. 21). Encara aixo podria trobar una -explicació per una voluntat de riquesa en la 
representació, pero, ¿podem creure que un error de l'artista hagi provocat la dife· 
rencia de posició deIs dofins en relació als ova? Que, de totes maneres, hem vist 
que és bastant freqüent; o, potser, els dofins, tot i havent conservat llur primitiva 
funció en el circ roma,149 han estat sovint mal interpretats o, millor, mal representats, 
conclusió que es justifica pels freqüents errors que es troben també en la repre· 
sentació dels ova, la funció deIs quals mai ningú no ha discutit. 

Universitat de París, ｭ｡ｲｾ＠ 1971. 

ADDENDA 

L'espai de més d'un any, passat entre la redacció d'aquest article i la cor· 
recció de proves, em permet de ·completar en alguns detalls el meu estudi.1SO 

En primer lloc, la meya posició és, ara; molt més esceptica per a la data del 
mosaic o, més ben dit, tinc una visió més crítica dels meus propis arguments 
i de les precisions de data que he pogut aportar.1Sl El fet de no posseir cap 
testimoni arqueologic exterior al mosaic crec que fa difícil de precisar una data 
exacta i, aleshores, em sembla que cal fixar cronologicament un moment cultural 
més aviat ample. El període compres entre 310 i 340 és el que inclou tots els 
elements i els diversos corrents artístics presents en el mosaic i en les pintures 
murals.1Sl bis 

148. Aquesta diferencia de posició es troba també al relleu Maffei (més amunt, 
nota 140) i al relleu citat en primer lloc a la nota 136, entre altres. 

149. Que, com hem vist, no és incompatible amb la funció de fonts. Ja R. CAGNAT 
i V. CHAPOT en el seu Manuel d'archéologie romaine, t . II , París 1920, deien que, a cada 
costat de la spina, dofins i ous servien per a comptar les voltes regularment, pero que llur 
nombre variava segons el monument i el caprici dels artesans (pag. 223). 

150. No he volgut tocar la redacció de la nota 3, malgrat que el malaurat J . de C. Serra 
i Rafols no va veure acabat aquest treball . 

151. Vull agrair al professor H . Stern, ultra el fet d'haver llegit aquest artide, totes 
les observacions que hi ha feto 

151 bis. Dos elements de comparació locals s'han de citar ací: el retrat representat en 
el mosaic sepulcral de Tarragona, dedicat o Optimus (potser ja de la segona meitat del 
segle IV . Cf. P . DE PALOL, Arqueología cristiana de la España romana, Madrid-Valladolid 1967, 
pags. 328, 339, 340 i pI. CI), i els retrats deIs personatges que són representats en els 
mosaics de la cúpula del mausoleu paleocristia de Centcelles (cap a mitjans del segle, Cf. HEL· 
MUT SCHLUNK, THEODOR HAUSCHILD, Informe preliminar sobre los trabajos realizados en 
Centcell es, «Excavaciones Arqueológicas en España, 19», Madrid 1962; i ara «Actas del 
VII Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona 1969», pubI. Roma·Barce· 
lona 1972, pags. 459476, pI. CC.CCX). 
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El marc cronologic. ample que em sembla més prudent de proposar ara 
és el generalment admes per als corrents figuratius de la zona cultural Africa 
del Nord-Sicília i no contrediu pas les precisions avanc;ades en l'article. Dar-
rerament, la cronologia del conjunt de Piazza Armerina ha trobat uns fonaments 
nous i solids (completar en aquest punt la meva nota 115), gracies al treball 
i a la publicació dels resultats d'una recerca feta per l'equip Ampolo-Carandini-
Pucci-Pensabene.152 La presencia de cera mica sigillada africana D no decorada 
sota els mosaics i l'absencia de sigillada africana D estampada (que sembla, 
segons Salomonson,153 apareixer cap al 320 d. J. C.), junt amb l'estudi dels altres 
materials, de les monedes i certes comparacions molt precises, ha permes als 
autors -dresprés de sondatges arqueologics molt meticulosos-precisar la data 
de la villa dins del període 310-320.154 

Les altres ñovetats bibliografiques no modifiquen el meu estudi. Cal citar 
un assaig de sÍntesi i una interpretació nova de l'estudi de les imitacions de 
marbre en la pintura mural,155 El mosaic portugues de Torre de Palma amb 
el nom de cavall PELOPS, ja citat per Balil,156 ha estat publicat de nou.157 

Caldria relacionar aquest mosaic portugues amb el dels cavalls de Cartago pu-
blicat per Salomonson.158 A la nota 84 del meu article cal afegir per Sbeitla la 
publicació de la tesi de Noel Duval.159 Per les faccions del circ, cal veure ara 
la publicació recent dels mosaics de Baccano160 i pel mosaic amb curses de circ 

152. CARMINE AMPOLO, ANDREA CARANDINI, GIUSEPPE PUCCI, PATRIZIO PENSABENE, 
La villa del Casale a Piazza Armerina. Problemi, saggi stratigrafici ed altre ricerche, «Mélanges 
de l'Ecole ｆｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ de Rome. Antiquité», vol. 83, 1971-1, pags. 141 a 281. Cal també afegir 
ací, l'assaig de «lectura» del mosaic de la gran ｣｡ｾ｡＠ temptat per CARANDINI a Appunti sulta 
composizione del mosaico detto «grande caccia» delta villa del Casale a Piazza Armerina, 
«Dialoghi di Archeologia», vols. IV-V (1), Milano 1970-71, pags. 120 a 134. 

153. J. W. SALOMONSON, Etudes sur la céramique romaine d'Afrique. Sigillée claire 
et céramique commune de Henchir el Ouiba (Raggada) en Tunisie Centrale, «Bulletin 
Antieke' Beschaving», vol. XLIII, Leyde 1968, pago 143. 

154. Malgrat tot, el problema de la data exacta d'aparició de la ceramica sigillada 
africana D no decorada encara no ha pogut ésser resolt. Vegeu les observacions de 
P . A. FÉVRIER a Fouiltes de Sétif. Les basiliques chrétiennes du quartier Nord-Ouest, 
París 1965, pago 141. . 

155. M. H. ERIsTov, Les imitations de marbre dans la peinture pompéienne, «L'informa-
tion d'histoire de l'art», vol. XVII, París' 1972, pags. 13 a 23. 

156. BALIL, Mosaicos ... cit., 1962, pago 349. 
157. FERNANDO DE ALMEIDA, O mosaico dos cavalos (Torre de Palma), «O arquéologo 

portugues», S. III , vol. IV, Lisboa 1970, pags. 263 a 275. 
158. Citat més amunt a la nota 116. 
159. NOEL DUVAL , Les basiliques de Sbeitla a deux sanctuaires opposés (Recherches 

archéologiques a Sbeitla 1), París 1971. 
160. G . BECATTI, E. FABBRICOTTI, A. GALLINA, P. SARONIO, F. R . SERRA, M. P . TAM-

BELLA, Mosaici antichi in Italia JI. Regione settima. Baccano: villa romana, Roma 1970. 
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de Girona el nou escrit de Balil,161 en el que torna a propasar una cronologia 
cap a la meitat del segle nI. Una precisió de Balil a proposit d'un relleu roma 
amb curses de circ se m'havia escapat.1b2 

- Tardar 1972. 

Recensió per STERN a «Bulletin d'Information de l'Association Internationale pour l'étude 
de la mosai'que antique», vol. III, París 1971, pags. 218 a 224. Una visió diferent, a la 
recensió de BALIL als seus Estudios sobre mosaicos romanos 1 (Studia Archaeologica 6), 
Santiago de Compostela 1970, pags. 21 a 35. 

161. A. BALIL , Mosaicos romanos de Hispania Citerior 1. Ager Emporitanus et Ge-
rundensis (Studia Archaeologica 12), Santiago de Compostela 1971, pags. 23 a 49, figs. 3 a 20. 

162. A. BALIL, Varia helenístico-romana 1. Fragmento de un sarcófago de tema 
circense a AEArq, XXXV, 1962, pags. 101-102, fig. 2. Diversos aspectes de la iconografia 
del circ roma seran tractats per mi mateix en un article en preparació sobre una serie de 
relleus del Museu del Louvre de París. La síntesi sobre el mosaic amb curses de eire de 
Barcelona surtid dins del meu volum en premsa: Les mosa'iques romaines et médiévales 
de la Regio Laietana. Dues curtes notes m'havien eseapat durant la preparació de la darrera 
part d'aquest estudi; sobretot la segona hi aporta algun detall interessant. Cf.: W. K. QUINN-

SCHOFIELD, Ova and Delphini of the Roman Circus a Latomus, XXV , 1966, pags. 99-100; 
i ALBERTO BALIL, Ova, Delphini, Roman Circus ... and -all that a Latomus, XXV, 1966, 
pags. 867-870. 
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Céramique Paléochrétienne· de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮ･ｾＧＨ＠
(MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD) 

Par Ariane Bourgeois /, 

L E Musée d'Histoire de la Ville de Barcelone, situé en plein Ca!ur du quartier 
gothique et donc sur la ville antique, reclleille la plupart du matériel 

archéologique découvert a Barcelone, trouvailles faites par hasard 'ou obtenues 
au cours de fouilles méthodiques. C'est dan s ses riches réserves que nous avons 
étudié une trentaine de fragments de céramique sigillée paléochrétienne, grise 
ou orange.\ Ces tessons -il y en a surement davantage-proviennent d'endroits 
variés, id et la dans la ville . lIs sont pour la plupart sans stratigraphie, parfois 
meme leur provenance est inconnue.2 Sinon, le contexte archéologique apporte 
peu. II nous a paru intéressant d'en publier un catalogue sommaire, surtout pour 
montrer la diffusion de cette céramique antique tardive dan s la région catalane. 

L'intéret d 'une telle étude, si courte soit-elle, est indéniable depuis qu'un 

* La señorita Ariane Bourgeois trabajó en este Museo de Historia de la Ciudad, 
durante el curso 1968·69, a base del material que el Museo puso a su disposición y que, 
procedente de excavaciones diversas, se conserva en los depósitos del mismo para su pos-
terior clasificación y estudio definitivos. Dicha investigadora estudió, como manifiesta, una 
treintena de fragmentos y con ellos formó un catálogo que publicó en «MeJanges de la Casa 
de Velázquez», t . VI, 1970, Y que reproducimos en el presente artículo. 

1. Nous remercions la direction du Musée d'Histoire de la ville de Barcelone de son 
accueil. 

2. Ces tessons, dont la trouvaille est échelonnée dans le temps et dans l'espace, n'ont 
parfois pas de numéro. Mais le plus souvent c'est la provenance qui n'est pas indiquée 
sur les boites qui les contiennent. 
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artic1e récent 3 permet de voir ces fragments d'une maniere nouvelle et plus 
précise. En effet, outre une typologie méthodique, il apporte la preuve que la 
céramique dite «estampée ｶｩｳｩｧｯｴｨｩｱｵ･Ｉｾ＠ était fabriquée en partie en Provence, 
en partie dans la région de Narbonne et en partie dans le Bordelais. Etant 
donaé la situation géographique de Barcino, ces quelques vases peuvent apporter 
quelques lueurs sur les contacts entre la Gaule du Sud et la Catalogne a une 
époque troublée, aux Ve et Vle siec1es. 

CATALOGUE 

FORME 1 (Planche 1) 

Cette forme est représentée par deux exemplaires. 

1. Inventaire n.O 4184, provenant" de la rue «Condes de Barcelona» 
(fig. 1). - Ce plat a marli horizontal a 27 cm. de diametre. Sa pate est gris c1air, 
fine "et serrée. Elle est rayable a l'ongle et les cassures, droites, sont un peu 
émoussées. ｌｾ＠ vernis existe des deux cotés. Gris et métallique, il vire au brun 
par endroits. Son adhérence est médiocre, surtout en-dessous. Le marli est orné 
de rosaces assez complexes, de grandes dimensions et de facture soignée. Le bord 
porte une rangée de «perles» en relief. L'estampage est fort neto 

Dimensions du fragment: 6,6 cm. sur 6,5. 

2. Inventaire n .O 8847, boite 597, provenance «Archivo Corona de Ara-
gón» (Hg. 2). - Nous avons affaire a un récipient de tres grande taille puisque 
son diametre est de 35,2 cm. La pate est de couleur gris bleuté et elle est fine et 
dure. La surface a été soigneusement lissée. Le vernis, gris assez foncé, est fin 
et brillant. Au contraire du précédent, il adhere solidement a la pateo 

Le décor, de bonne qualité, couvre le marli horizontal. Sur le pourtour, 
tout comme sur le précédent, il y a une rangée de «perles» dont l'empreinte 
ést si forte que la pate tout autour dessine un fin bourrelet, parfois meme entre 
deux d'entre elles. On peut aussi constater qu'elles ont été faite s une par une 
car leur écartement est variable. De plus le\lr distance par rapport au bord du 

3. JACQUELINE RIGOIR, Les sigillées paléochrétiennes grises e! orangées, «Gallia», 
t. XXVI , 1968, pp. 177-244. 
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plat n'est pas toujours la meme. Le centre du marli porte des arcatures assez 
régulieres, autour d'une rosette qui n'est jamais exactement au milieu du motif. 

Dimensions: 15 cm. sur 5. 

FORME 6 (Planche Il) 

3. Inventaire n.O 5606, caisse 546, de provenance incertaine ((fig. 3). -
Ce bol, de forme 6b, est légerement fermé en haut et le bord est assez 
épais. Son diametre est de 23,2 cm. La pate est gris bleuté, fine et peu dure. 
Le vernis est d'un gris bcaucoup plus foncé et il est mal conservé. 

Le décor consiste essentiellement en cerdes concentriques, inégalement 
imprimés dans la pate, ou bien faits avec un poinr;on usé. La partie supérieure 
de la panse porte une large bande de guillo chis , tres légers et rappelant les 
écailles d'un poisson, a la différence de la céramique sigillée gauloise ou daire, 
ou ce gente d'ornement fait plutor penser a des traces d'ongle, plus ou moins 
rapprochées. 

Dimensions: 6,2 cm. sur 5. 

4. Sans n.O d'inventaire, caisse 598, «ceramlca procedente de la Plaza 
del Rey, de ubicación desconocida», 1961 (fig . 4). - On peut rattacher ce 
récipient a la meme forme 6b, quoique son ouverture, par rapport a la panse, 
soit un peu plus large. Le bourrelet supérieur est aussi moins ｡｣ｾｵｳ￩Ｎ＠

La pate est gris foncé et tres fine. Elle est rayable a l'ongle mais les-
cassures sont nettes et droites et la surface est tres lisse. Le vernis a tout 
entier disparu. D 'infimes traces permettent de supposer qu'il était gris foncé. 

Le décor est simple: la panse porte une rangée de grandes rosaces, un peu 
plus grandes que celles du marli de la figure 1, et d'ailleurs elles sont d 'une 
inspiration un peu différente. Mall1eureusement ce décor, peut-etre fait avec 
des poinr;ons trop vieux, a été rendu peu perceptible par l 'usure du vernis et 
de la surface extérieure du vase. 

Dimensions: 10 cm. sur 6. 

5. InventaÍte n.O 4215 (fig. 5). - Ce bol de petite taille appartient, luí, 
a la forme 6a. Son profil est hémisphérique et le bourrelet supérieur est comme 
écrasé. 

La pate est gris dair, un peu bleutée, faite d'argile fine et serrée, malgré 
la présence de quelques «bulles» d'air. La surface ne porte aucune trace de 
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plat n'est pas toujours la même. Le centre du marli porte des arcatures assez 
régulières, autour d'une rosette qui n'est jamais exactement au milieu du motif. 

Dimensions: 15 cm. sur 5. 

FORME 6 (Planche II) 

3. Inventaire n.O 5606, caisse 546, de provenance incertaine ((fig. 3). -
Ce bol, de forme 6b, est légèrement fermé en haut et le bord est assez 
épais. Son diamètre est de 23,2 cm. La pate est gris bleuté, fine et peu dure. 
Le vernís est d'un gris bcaucoup plus foncé et il est mal conservé. 

Le décor consiste essentiellement en cercles concentriques, inégalement 
imprimés dans la pate, ou bien faits avec un poinçon usé. La partie supérieure 
de la panse porte une large bande de guillochis, très légers et rappelant les 
écailles d'un poisson, à la différence de la céramique sigillée gauloise ou claire, 
ou ce genre d'ornement fait plutêr penser à des traces d'ongle, plus ou moins 
rapprochées. 

Dimensions: 6,2 cm. sur 5. 

4. Sans n.O d'inventaire, caisse 598, «ceramlca procedente de la Plaza 
del Rey, de ubicación desconocida», 1961 (fig . 4). - On peut rattacher ce 
récipient à la même forme 6b, quoique son ouverture, par rapport à la panse, 
soit un peu plus large. Le bourrelet supérieur est aussi moins ｡｣ｾｵｳ￩Ｎ＠

La pate est gris foncé et très fine. Elle est rayable à l'ongle mais les-
cassures sont nettes et droites et la surface est très lisse. Le vernis a tout 
entier disparu. D 'infimes traces permettent de supposer qu'il était gris foncé. 

Le décor est simple: la panse porte une rangée de grandes rosaces, un peu 
plus grandes que celles du marli de la figure 1, et d'ailleurs elles sont d 'une 
inspiration un peu différente. Malheureusement ce décor, peut-être fait avec 
des poinçons trop vieux, a été rendu peu perceptible par l 'usure du vernis et 
de la surface extérieure du vase. 

Dimensions: 10 cm. sur 6. 

5. Inventaire n.O 4215 (fig. 5). - Ce bol de petite taille appartient, lui , 
à la forme 6a. Son profil est hémisphérique et le bourrelet supérieur est comme 
écrasé. 

La pate est gris clair, un peu bleutée, faite d'argile fine et serrée, malgré 
la présence de quelques «bulles» d'air. La surface ne porte aucune trace de 
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tournage. Par contre il semble que l'objet n'ait pas ｲ･ｾｵ＠ de vernis. Ou bien 
alors celui-ci n'a pas été lissé et il serait de la meme couleur que la pate 
elle-meme. 

Le décor, par rapport aux exemples précédents, montre aussi des anomalies 
puisqu'il consiste en sor tes de rosettes ou plutót en spirales irrégulieres et 
d'aspect assez mou. L'ensemble a d'ailleurs été mal imprimé dans la pate et cer-
tains éléments sont plus ou moins effacés. 

Dimensions: 4,2 cm. sur 5. 

6. Inventaire n.O 4216 (fig. 6). - Ce bol offre la particularité, dans toute 
notre série de tessons, de ne por ter aucun décor. Sinon pate et vernis ont les 
memes caractéristiques. La premiere est gris bleuté et tres fine. Elle est assez 
dure et les cassures sont nettes. Le vernis existe des deux cótés, il est gris foncé 
et brillant. Son adhérence est tres mauvaise, surtout a l'intérieur OU il a presque 
entierement disparu. On peut le rattacher aussi a la forme 6a hémisphérique. 
Le bord supérieur est a peine plus épais que la panse. 

Dimensions: 5,2 cm. sur 3,4. 

FORME 18 (Planches III et IV) 

Cette forme est largement représentée puisque nous en comptons huit 
exemplaires certains, sans parler de quelques tessons trop mutilés pour etre iden-
tifiés avec certitude.4 

7. Inventaire n.O 4202, «Condes de Barcelona» (fig. 8). - Ce fragment 
de col est d'une pate gris clair, fine et serrée, contenant un dégraissant micacé 
peu abondant. Des traces de tournage subsistent et les cassures sont droites. 
La pate est dure. 

La piece a été vernie des deux cótés et ce qui reste du vernis est gris 
tres foncé, tres brillant. Tres usé a l'intérieur, son adhérence est bien meilleure 
a l'extérieur. 

Le décor du col est fait de motifs géométriques paralleles, sortes de «pal-
mettes» terminées par des cercles. Ils sont nets et assez régulierement disposés 

4. RIGOIR, arto cit., p. 207: «Cette forme dérive directement des sigillées sud·gauloises 
(Drag. 37) .. . C'est la forme la plus caractéristique des sigillées paléochrétiennes. La panse 
galbée (légerement conique) de ce bol est surmontée d'un col nettement en retrait et franche-
ment clistinct de la panse ... ». 
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tournage. Par contre il semble que l'objet n'ait pas reçu de vernis. Ou bien 
alors celui-ci n'a pas été lissé et il serait de la même couleur que la pate 
elle-même. 

Le décor, par rapport aux exemples précédents, montre aussi des anomalies 
pwsqu'il consiste en sortes de rosettes ou plutot en spirales irrégulières et 
d'aspect assez mou. L'ensemble a d'ailleurs été mal imprimé dans la pate et cer-
tains éléments sont plus ou moins effacés. 

Dimensions: 4,2 cm. sur 5. 

6. Inventaire n.O 4216 (fig. 6). - Ce bol offre la particularité, dans tou te 
notre série de tessons, de ne porter aucun décor. Sinon pate et vernís ont les 
mêmes caractéristiques. La première est gris bleuté et très fine. Elle est assez 
dure et les cassures sont nettes. Le vernis existe des deux cotés, il est gris foncé 
et brillant. Son adhérence est très mauvaise, surtout à l'intérieur ou il a presque 
entièrement disparu. On peut le rattacher aussi à la forme 6a hémisphérique. 
Le bord supérieur est à peine plus épais que la panse. 

Dimensions: 5,2 cm. sur 3,4. 

FORME 18 (Planches III et IV) 

Cette forme est largement représentée puis que nous en comptons huit 
exemplaires certains, sans parler de quelques tessons trop mutilés pour être iden-
tifiés avec certitude.4 

7. Inventaire n.O 4202, «Condes de Barcelona» (fig. 8). - Ce fragment 
de col est d'une pate gris clair, fine et serrée, contenant un dégraissant micacé 
peu abondant. Des traces de tournage subsistent et les cas sures sont droites. 
La pate est dure. 

La pièce a été verníe des deux cotés et ce qui reste du vernis est gris 
très foncé, très brillant. Très usé à l'intérieur, son adhérence est bien meilleure 
à l'extérieur. 

Le décor du col est fait de motifs géométriques parallèles, sortes de «pal-
mettes» terminées par des cercles. lIs sont nets et assez régulièrement disposés 

4. RIGOIR, art. cit., p. 207: «Cette forme dérive directement des sigillées sud·gau1oises 
(Drag. 37) .. . C'est la forme la plus caractéristique des sigillées paléochrétiennes. La panse 
galbée (légèrement conique) de ce bol est surmontée d'un col nettement en retrait et franche-
ment clistinct de la panse ... ». 
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mais on peut constater que par endroits le ｰｯｩｮｾｯｮ＠ a légerement glissé et que 
des éléments de la «paImette» se chevauchent et s'embrouillent. 

Dimensions: 5,3 cm. sur 3,6; diametre: 19 cm. 

8. Inventaire n.O 4204, «Condes de Barcelona» (fig. 9). - Ce reclplent 
a un col un peu plus évasé que le précédent. Sa pate est presque noire, tres fine 
et peu dure. Le verrus lui aussi tres foncé et brillant est reladvement bien 
conservé a l'extéríeur. 

Le décor est dans la meme veine que le précédent puisqu'il s'agit de sortes 
de «paImettes» tres sché1l1atiques ter1l1inées par des cercles. Pourtant elles ne 
sont pas composées de pedts carrés en creux juxtaposés mais de tríangles, parfois 
si lié s entre eux qu'ils sont en «dents de scie». Les ｰｯｩｮｾｯｮｳ＠ sont nets. 

Dimensions: 5,4 cm. sur 3,3; diametre: 15 cm. 

9. Inventaire n.O 5701, caisse 545 (fig. 10). - Ce vase de tres grande 
taille puisque le diametre du bord supéríeur est de 28,6 cm., differe aussi des 
précédents par sa couleur et son décor. 

La pate, non pas grise ou noire, est beige rosé, tres claire, serrée et rayable. 
Elle porte un verrus orange rouge métallisé tres brillant des deux cotés. Il est 
mince et bien incorporé a la pateo Il subsiste partout, tout en étant finement 
oté par minuscules éclats. Il offre la particularíté d'etre plus fQncé et plus mat 
dans les cannelures et dans les empreintes. 

Le décor, sur la parde supéríeure du col, est une suÍte de pedts rectangles 
disposés en chevrons. Par endroits le poder semble avoir corrigé la posidon 
du ｰｯｩｮｾｯｮＮ＠

Dimensions: 7,7 cm. sur 4,1. 

10. Inventaire n.o 4186, caisse 599 «Debajo Tinell - Departament 5, 
3.a cavada» (fig. 11). - Ce récipient entre lui aussi dans la catégorie des vases 
de grande taille: le diametre est de 20,8 cm. Il offre les memes pardcularités 
générales que le précédent: pate beige rouge tres fine et lisse. Elle est tres dure. 
Le vernis varíe du marron au rouge. Il est assez clair et métallisé. Il n'existe 
plus qu'a l'extérieur ou, d'ailleurs, il adhere médiocrement a la pateo 

Le décor, de qualité moyenne, est aussi une succession de petits rectangles 
alignés disposés en «dents de scie». 

Dimensions: 7,5 cm. sur 5,3. 

_0_ .••. '. N.·· .••..• _. . ..... . o •••• ｬｦｊＡ［ｾＱ＠ "Oi 

76 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

mais on peut constater que par endroits le poinçon a légèrement glissé et que 
des éléments de la «palmette» se chevauchent et s'embrouillent. 

Dimensions: 5,3 cm. sur 3,6; diamètre: 19 cm. 

8. Inventaire n.O 4204, «Condes de Barcelona» (fig. 9). - Ce recipient 
a un col un peu plus évasé que le précédent. Sa pate est presque noire, très fine 
et peu dure. Le verms lui aussi très foncé et brillant est relativement bien 
conservé à l'extérieur. 

Le décor est dans la même veine que le précédent puisqu'il s'agit de sortes 
de «palmettes» très sché1l1atiques ter1l1inées par des cercles. Pourtant elles ne 
sont pas composées de petits carrés en creux juxtaposés mais de triangles, parfois 
si liés entre eux qu'ils sont en «dents de scie». Les poinçons sont nets. 

Dimensions: 5,4 cm. sur 3,3; diamètre: 15 cm. 

9. Inventaire n.O 5701, caisse 545 (fig. 10). - Ce vase de très grande 
taille puisque le diamètre du bord supérieur est de 28,6 cm., diffère aussi des 
précédents par sa couleur et son décor. 

La pate, non pas grise ou noire, est beige rosé, très claire, serrée et rayable. 
Elle porte un verms orange rouge métallisé très brillant des deux cotés. Il est 
mince et bien incorporé à la pate. Il subsiste partout, tout en étant finement 
oté par minuscules éclats. Il offre la particularité d'être plus fQncé et plus mat 
dans les cannelures et dans les empreintes. 

Le décor, sur la partie supérieure du col, est une suite de petits rectangles 
disposés en chevrons. Par endroits le potier semble avoir corrigé la position 
du poinçon. 

Dimensions: 7,7 cm. sur 4,1. 

10. Inventaire n.O 4186, caisse 599 «Debajo Tinell - Departament 5, 
3.a cavada» (fig. 11). - Ce récipient entre lui aussi dans la catégorie des vases 
de grande taille: le diamètre est de 20,8 cm. Il offre les mêmes particularités 
générales que le précédent: pate beige rouge très fine et lisse. Elle est très dure. 
Le vernis varie du marron au rouge. Il est assez clair et métallisé. Il n'existe 
plus qu'à l'extérieur ou, d'ailleurs, il adhère médiocrement à la pate. 

Le décor, de qualité moyenne, est aussi une succession de petits rectangles 
alignés disposés en «dents de scie». 

Dimensions: 7,5 cm. sur 5,3. 
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11. Inventaire n .o 5876, caisse 556 (fig. 12). - De ce bol, i1 ne reste 
qu'une partie de la panse, entaillée par de profondes cannelures dans sa partie 
supérieure. La pate est presque noire et tres dure. Le vernis n'a existé qu'a 
l'extérieur ou plutot, comme nous l'avons déja constaté (cf. Hg. 5), i1 est possible 
ｱｵＧｾｮ＠ ait seulement lis sé avec soin la surface extérieure, soyeuse. 

Le décor est une succession de motifs faits de rectangles disposés selon 
deux lignes paralle1es et verticales. Le ｰｯｩｮｾｯｮ＠ est tres net et appliqué avec 
vigueur car par endroits l'empreinte doit atteindre un millimetre de profondeur. 

Dimensions: 6 cm. sur 5,6. 

12. Inventaire n.O 8585, caisse 596 (Hg. 13). - Ce fragment est de 
petite taille mais i1 suffit a rattacher le bol auquel i1 appartenait a la meme 
forme 18. Le contact entre la panse et le col est souligné par une carene tres 
marquée a l'extérieur. 

La pate est beige et tres fine, assez dure. Les cassures sont droites et la 
surface soigneusement polie. Le vernis ｳｾ｢ｳｩｳｴ･＠ par infimes débris a l'intérieur. 
A l'extérieur, il va du marron clair a l'orange, et i1 porte des traces de coups de 
flamme. I1 est mince et adhere mal a la pate. 

Le décor devait etre une suite d'arcatures plus ou moins hautes, faite s 
avec un ーｯｩｮｾｯｮ＠ en bon état. 

Dimensions: 5,7 cm. sur 2,4; diametre indéterminable. 

13. Inventaire n.O 4179 (Hg. 14). - Ce vase, de grande taille, puisque 
le diametre du bord supérieur est de trente centimetres, est caractérisé par un 
col largement ouvert ver s l 'extérieur, ｳｯｵｬｩｧｮｾ＠ de profondes cannelures dan s 
la partie supérieure. La pate est orange et tres fine. Elle n'est pas fragile et 
rayable comme beaucoup d'autres mais tres dure. Le vernis est rouge marron 
foncé, peu brillant. I1 est mince et usé sur le bord supérieur. Par contre i1 est 
bien conservé partout ailleurs. 

Le décor est une succession de motifs schématiques obliques, faits avec 
un ｰｯｩｮｾｯｮ＠ en bon état mais qui a bougé, si bien que l'empreinte est parfois 
rendue peu claire. 

Dimensions: 6 cm. sur 4,8. 

14. Inventaire n.O 5863, caisse 556 «Debajo Tinell» (Hg. 15). - Ce frag-
ment permet de mieux saisir ce qu'est la forme 18 puisques reste le col et une 
partie de la panse, ce qu'est aussi le décor. Le vase entier était de grande taille 
(22 cm. de diametre) et profond, si on se He a la hauteur du col. 
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11. Inventaire n .o 5876, caisse 556 (fig. 12). - De ce bol, i1 ne reste 
qu'une partie de la panse, entaillée par de profondes cannelures dans sa partie 
supérieure. La ｰｾｨ･＠ est presque noire et très dure. Le vernis n'a existé qu'à 
l'extérieur ou plutot, comme nous l'avons déjà constaté (cf. fig. 5), i1 est possible 
ｱｵＧｾｮ＠ ait seulement lis sé avec soin la surface extérieure, soyeuse. 

Le décor est une succession de motifs faits de rectangles disposés selon 
deux lignes parallèles et verticales. Le poinçon est très net et appliqué avec 
vigueur car par endroits l'empreinte doit atteindre un millimètre de profondeur. 

Dimensions: 6 cm. sur 5,6. 

12. Inventaire n.O 8585, caisse 596 (fig. 13). - Ce fragment est de 
petite taille mai s i1 suffit à rattacher le bol auquel i1 appartenait à la même 
forme 18. Le contact entre la panse et le col est souligné par une carène très 
marquée à l'extérieur. 

La pate est beige et très fine, assez dure. Les cassures sont droites et la 
surface soigneusement polie. Le vernis ｳｾ｢ｳｩｳｴ･＠ par infimes débris à l'intérieur. 
A l'extérieur, il va du marron clair à l'orange, et i1 porte des traces de coups de 
flamme. 11 est mince et adhère mal à la pate. 

te décor devait être une suite d'arcatures plus ou moins hautes, faites 
avec un poinçon en bon état. 

Dimensions: 5,7 cm. sur 2,4; diamètre indéterminable. 

13. Inventaire n.O 4179 (fig . 14). - Ce vase, de g'rande taille, puisque 
le diamètre du bord supérieur est de tren te centimètres, est caractérisé par un 
col largement ouvert vers l 'extérieur, ｳｯｵｬｩｧｮｾ＠ de profondes cannelures dans 
la partie supérieure. La pate est orange et très fine. Elle n'est pas fragile et 
rayable comme beaucoup d'autres mai s très dure. Le vernis est rouge marron 
foncé, peu brillant. 11 est mince et usé sur le bord supérieur. Par contre i1 est 
bien conservé partout ailleurs. 

Le décor est une succession de motifs schématiques obliques, faits avec 
un poinçon en bon état mai s qui a bougé, si bien que l'empreinte est parfois 
rendue peu claire. 

Dimensions: 6 cm. sur 4,8. 

14. Inventaire n.O 5863, caisse 556 «Debajo Tinell» (fig. 15). - Ce frag-
ment permet de mieux saisir ce qu'est la forme 18 puisques reste le col et une 
partie de la panse, ce qu'est aussi le décor. Le vase entier était de grande taille 
(22 cm. de diamètre) et profond, si on se fie à la hauteur du col. 
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La pate est beige rosé, faite d'une argile fine et serrée, contenant tout de 
meme quelques impuretés noires. Elle est dure et les cassures sont droites. 
La surface intérieure n'a pas été lissée. 

Le vernis, dlammé», varíe du rouge au marron et son aspect est métallisé. 
Il est mince et bien incorporé a la pate mais il a disparu a l'intérieur. Sur les 
reliefs, a l'extéríeur, il est tres usé. 

Le col et la panse sont décorés selon deux registres différents. Dans la partie 
supérieure, nous retrouvons la ligne brísée de pedts rectangles alors qu'a mi-paroi 
ce sont des fougeres, probablement de haute taille. Le tout est assez soigneuse-
ment exécuté. 

Dimensions: 10 cm. sur 8,3. 

FORMES INCERTAINES 

15. Inventaire n.O 4201, «Condes de Barcelona» (fig. 7, PI. Ir). - Ce 
fond de plat peut appartenir a une forme 1, 4 ou 8, plats a marlis (forme 1) 
ou bien sans rebord (forme 4) ou bien encore rebord en amande (forme 8) tous 
décorés a l 'intérieur, au fondo 

La pate est quasiment noire, tres fine et serrée, et le dégraissant. est presque 
imperceptible. Les cassures sont droites mais émoussées. Le vernis a tout entier 
disparu et la surface, soigneusement polie, est rayable et comme micacée. 

Le décor ,est composé de «rectangles incisés en chevrons», disposés a l'in-
térieur d'une large cannelure, peu profonde. Les. motifs sont peu nets et im-
primés inégalement: leur p¡¡rtie gauche est effacée, parfois. 

Dimensions: 8 cm. sur 6,3; épaisseur: 0,6 cm. 

16. Inventaire n.O 5756, caisse 543 (fig. 16, PI. V). - Ce bord de vase 
ne permet pas de déterminer avec certitude a quelle forme il appartient. Son 
profil évasé et l'absence de bourrelet supérieur le rattachent a la fois a la 
forme 6 et a la forme 21 sans qu'une telle assimilation soit satisfaisante. 

La pate est gris bleu et peu solide. Le vernis gris foncé est tres brillant 
mais il est tres dégradé. 

Le décor est de tres médiocre qualité. En effet seuls sont nets les cercles 
supérieurs. Sinon les petits ronds alignés «en dents de scie» sont presque effacés. 

Dimensions: 4 cm. sur 3,6. 

17. Sans numéro d'inventaire, caisse 532 (fig. 22, PI. VI). - Il s'agit 
encore d'un fond de plat de forme 1, 4 ou 8. La pate est marron et fine. Elle 

BOURGEOIS CÉRAMIQUE PALÉOCHRÉTIENNE 79 

La pate est beige rosé, faite d'une argile fine et serrée, contenant tout de 
même quelques impuretés noires. Elle est dure et les cassures sont droites. 
La surface intérieure n'a pas été lissée. 

Le vernis, «flammé», varie du rouge au marron et son aspect est métallisé. 
Il est mince et bien incorporé à la pate mais il a disparu à l'intérieur. Sur les 
reliefs, à l'extérieur, il est très usé. 

Le col et la pans e sont décorés selon deux registres différents. Dans la partie 
supérieure, nous retrouvons la ligne brisée de petits rectangles alors qu'à mi-paroi 
ce sont des fougères, probablement de haute taille. Le tout est assez soigneuse-
ment exécuté. 

Dimensions: 10 cm. sur 8,3. 

FORMES INCERTAINES 

15. Inventaire n.O 4201, «Condes de Barcelona» (fig. 7, PI. II) . - Ce 
fond de plat peut appartenir à une forme 1, 4 ou 8, plats à marlis (forme 1) 
ou bien sans rebord (forme 4) ou bien encore rebord en amande (forme 8) tous 
décorés à l 'intérieur, au fondo 

La pate est quasiment noire, très fine et serrée, et le dégraissant. est presque 
imperceptible. Les cassures sont droites mais émoussées. Le vernis a tout entier 
disparu et la surface, soigneusement polie, est rayable et comme micacée. 

Le décor ,est composé de «rectangles incisés en chevrons», disposés à l'in-
térieur d'une large cannelure, peu profonde. Les. motifs sont peu nets et im-
primés inégalement: leur p¡¡rtie gauche est effacée, parfois. 

Dimensions: 8 cm. sur 6,3; épaisseur: 0,6 cm. 

16. Inventaire n.O 5756, caisse 543 (fig. 16, PI. V). - Ce bord de vase 
ne permet pas de déterminer avec certitude à quelle forme il appartient. Son 
profil évasé et l'absence de bourrelet supérieur le rattachent à la fois à la 
forme 6 et à la forme 21 sans qu'une telle assimilation soit satisfaisante. 

La pate est gris bleu et peu solide. Le vernis gris foncé est très brillant 
mais il est très dégradé. 

Le décor est de très médiocre qualité. En effet seuls sont nets les cercles 
supérieurs. Sinon les petits ronds alignés «en dents de scie» sont presque effacés. 

Dimensions: 4 cm. sur 3,6. 

17. Sans numéro d'inventaire, caisse 532 (fig. 22, PI. VI). - Il s'agit 
encore d'un fond de plat de forme 1, 4 ou 8. La pate est marron et fine. Elle 
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est assez dure et ne porte plus de traces de tournage. Le vernis ne subsiste plus 
qu'entre les éléments du décor et alors il est parcouru de tout un réseau de 
fines rayures. Il est marron, flammé -et mato Le décor, de minces palmettes, 
est d'assez bonne qualité. 

Dimensions: 4,8 cm. sur 3; épaisseur: 0,5 cm. 

FORMES INDÉTERMINABLES (Planches V et VI) 

Il s'agit désormais de fragments de panse qui n'offrent d'intéret que pour 
leur décor car on ne peut guere les rattacher a une forme type. 

18. Sans numéro d'inventaire, dans une caisse non numérotée; prove-
nance: «Plaza del Rey» (fig. 17). - Ce fragment est de mauvaise qualité. La 
pate gris bleu et fine est fragile et non lissée a l'intérieur. Il est impossible de 
savoir comment était le vernis, entierement disparu. 

Quant au décor, il est réparti en trois zones au moins: dans la partie 
supérieure, l'une au-dessus de l'autre, deux lignes brisées doubles, faite s de 
petits carrés juxtaposés et joints par des cercles. Plus bas, il devait y avoir 
des feuilles surmontées d'une vague rosace. Ce décor est tres léger, parfois 
inexistant si la matrice a été mal appliquée. 

Dimensions: 6,2 cm. sur 6,4. 

19. Inventaire n.O 4173 (fig. 18). - Nous avons affaire a un exemplaire 
de céramique rouge. En effet la pate est beige rose tres fine. Elle contient un 
abondant dégraissant blanc, tres mince, et de nombreuses pe tites impuretés. 
Elle est peu résistante et elle garde des traces de tournage a l'intérieur. Le vernis 
rouge marron, assez clair et d'aspect métallisé, brille beaucoup plus a l'extérieur 
qu'a l'intérieur. Son adhérence est mauvaise des deux cotés. 

Médiocre aussi est le décor car il est fait avec des poinc;ons usés et il se 
trouve a demi effacé par l'usure de la surface extérieure. Nous voyons sur le col 
une ligne brisée simple, faite de petits rectangles. Sur la panse arrondie, ce sont 
des feuilles dont les nervures centrales sont invisibles. 

Dimensions: 8 cm. sur 7,5. 

20. Inventaire n.o 4212 (fig. 19). - La pate est claire, de couleur gris 
bleu. Elle est tres fine et assez dure, soigneusement polie. Le vernis, mince, est 
gris foncé et brillant. Il a completement disparu a l'intérieur et il est tres usé a 
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est assez dure et ne porte plus de traces de tournage. Le vernis ne subsiste plus 
qu'entre les éléments du décor et alors il est parcouru de tout un réseau de 
fines rayures. Il est marron, flammé -et mat. Le décor, de minces palmettes, 
est d'assez bonne qualité. 

Dimensions: 4,8 cm. sur 3; épaisseur: 0,5 cm. 

FORMES INDÉTERMINABLES (Planches V et VI) 

Il s'agit désormais de fragments de panse qui n'offrent d'intérêt que pour 
leur décor car on ne peut guère les rattacher à une forme type. 

18. Sans numéro d'inventaire, dans une caisse non numérotée; prove-
nance: «Plaza del Rey» (fig. 17). - Ce fragment est de mauvaise qualité. La 
pate gris bleu et fine est fragile et non lissée à l'intérieur. Il est impossible de 
savoir comment était le vernis, entièrement disparu. 

Quant au décor, il est réparti en trois zones au moins: dans la partie 
supérieure, l'une au-dessus de l'autre, deux lignes brisées doubles, fai tes de 
petits carrés juxtaposés et joints par des cercles. Plus bas, il devait y avoir 
des feuilles surmontées d'une vague rosace. Ce décor est très léger, parfois 
inexistant si la matrice a été mal appliquée. 

Dimensions: 6,2 cm. sur 6,4. 

19. Inventaire n.O 4173 (fig. 18). - Nous avons affaire à un exemplaire 
de céramique rouge. En effet la pate est beige rose très fine. Elie contient un 
abondant dégraissant blanc, très mince, et de nombreuses petites impuretés. 
Elie est peu résistante et elie garde des traces de tournage à l'intérieur. Le vernis 
rouge marron, assez clair et d'aspect métaliisé, brille beaucoup plus à l'extérieur 
qu'à l'intérieur. Son adhérence est mauvaise des deux cotés. 

Médiocre aussi est le décor car il est fait avec des poinçons usés et il se 
trouve à demi effacé par l'usure de la surface extérieure. Nous voyons sur le col 
une ligne brisée simple, fai te de petits rectangles. Sur la panse arrondie, ce sont 
des feuilles dont les nervures centrales sont invisibles. 

Dimensions: 8 cm. sur 7,5. 

20. Inventaire n.o 4212 (fig. 19). - La pate est claire, de couleur gris 
bleu. Elie est très fine et assez dure, soigneusement polie. Le vernis, mince, est 
gris foncé et brillant. Il a complètement disparu à l'intérieur et il est très usé à 
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l'extérieur. Par contre le décor, fort net, est assez régulier et de bonne qualité. 
Le reEistre inférieur porte des feuilles surmontées par des arcatures. Au-dessus, 
une rangée de rectangles quadrillés, de deux types. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 2,7. 

21. Inventaire n.o 4188, caisse 599, provenance: «Debajo Tinell-departa-
ment 5, 3.a cavada» (Hg. 20). - Ce tesson provient de la panse d'un grand 
vase de pate rose et fine pleine de calcite bien visible a la loupe. Elle est assez 
dure et les traces de tournage sont fort nettes a l'intérieur. Le vernis varie de 
l 'orange au marron a cause d'une cuisson inégale mais une fois de plus il 
adhere tres médiocrement. Le décor n'est guere meilleur car les ｰｯｩｮｾｯｮｳ＠ sont 
tres usés et mal imprimés. Il consiste en deux rangées de grandes fougeres. 

Dimensions: 4,8 cm. sur 5,8. 

22. Inventaire n.O 4206, «Condes de Barcelona» (Hg. 21). - La pate 
de ce petit fragment est rouge orangé, micacée, tres Hne et dure. Le vernis 
orange flammé et brillant n'existe ーｬｵｾ＠ a l'intérieur. Le décor de fougeres est 
médiocre. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 2,8. 

23. Inventaire n.O 5702, caisse 545 (fig . 23). - Ce bol, de forme 
indéterminable a une pate gris bleuté tres fine et dure. Le vernis, seulement a 
l 'extérieur, est gris foncé. Il est tres mal incorporé a la pate ét il y adhere d'une 
ｦ ｡ ｾｯｮ＠ médiocre. Le décor, par cont:re, est net et régulier. Remarquons ｴｯｵｾ＠ de 
meme que la bande de petits rectangles qui souligne l'arcature qui subsiste 
est incomplete. 

Dimensions: 3,8 cm. sur 4,3; épaisseur: 0,6 cm. 

24. Inventaire n.O 5875, caisse 556 (fig. 24). - La pate est beige, fine 
et assez peu solide. Le vernis, orange métallisé, est mince et bien incorporé a la 
pateo Son adhérence est mauvaise sur les reliefs mais a l 'intérieur il semble 
meme n'avoir jamais existé. 

Le décor est de bonne qualité. Il est obtenu a l 'aide d'une rangée de rosaces 
assez complexes, dans la partie supérieure, et plus bas d'une rangée de fougeres, 
serrées et assez bien imprimées sur la surface. 

Dimensions: 4,5 cm. sur 6; épaisseur: 0,8 cm. 

25. Inventaire n.O 5703, caisse 545 (Hg. 25). - Nous sommes en présence 
d'un grand vase de pategris clair, fine et peu dure. Le vernis, au contraire des 
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l'extérieur. Par contre le décor, fort net, est assez régulier et de bonne qualité. 
Le reEistre inférieur porte des feuilles surmontées par des arcatures. Au-dessus, 
une rangée de rectangles quadrillés, de deux types. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 2,7. 

21. Inventaire n.O 4188, ca is se 599, provenance: «Debajo Tinell-departa-
ment 5, 3.a cavada» (fig. 20). - Ce tesson provient de la panse d'un grand 
vase de pàte rose et fine pleine de calcite bien visible à la loupe. Elle est assez 
dure et les traces de tournage sont fort nettes à l'intérieur. Le vernis varie de 
l 'orange au marron à cause d'une cuisson inégale mais une fois de plus il 
adhère très médiocrement. Le décor n'est guère meilleur car les poinçons sont 
très usés et mal imprimés. Il consiste en deux rangées de grandes fougères. 

Dimensions: 4,8 cm. sur 5,8. 

22. Inventaire n.O 4206, «Condes de Barcelona» (fig. 21). - La pàte 
de ce petit fragment est rouge orangé, micacée, très fine et dure. Le vernis 
orange flammé et brillant n'existe ーｬｵｾ＠ à l'intérieur. Le décor de fougères est 
médiocre. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 2,8. 

23. Inventaire n.O 5702, caisse 545 (fig . 23). - Ce bol, de forme 
indéterminable a une pàte gris bleuté très fine et dure. Le vernis, seulement à 
l 'extérieur, est gris foncé. Il est très mal incorporé à la pàte èt il y adhère d'une 
faç on médiocre. Le décor, par cont:re, est net et régulier. Remarquons ｴｯｵｾ＠ de 
même que la bande de petits rectangles qui souligne l'arcature qui subsiste 
est incomplète. 

Dimensions: 3,8 cm. sur 4,3; épaisseur: 0,6 cm. 

24. Inventaire n.O 5875, caisse 556 (fig. 24). - La pàte est beige, fine 
et assez peu solide. Le vernis, orange métallisé, est mince et bien incorporé à la 
pàte. Son adhérence est mauvaise sur les reliefs mais à l 'intérieur il semble 
même n'avoir jamais existé. 

Le décor est de bonne qualité. Il est obtenu à l 'aide d'une rangée de rosaces 
assez complexes, dans la partie supérieure, et plus bas d'une rangée de fougères, 
serrées et assez bien imprimées sur la surface. 

Dimensions: 4,5 cm. sur 6; épaisseur: 0,8 cm. 

25. Inventaire n.O 5703, caisse 545 (fig . 25). - Nous sommes en présence 
d'un grand vase de pategris clair, fine et peu dure. Le vernis, au con traire des 



PLANCHE VI 

ti 
26 

27 

PLANCHE VI 

fi 

26 

27 



84 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

exemples précédents, est fort bien conservé. A l'extérieur, il est presque noif 
et peu brillant mais son toucher est soyeux. Alors qu'a l'intérieur il n'a pas du 
tout été lissé, pas plus que la surface ere la pateo 

Seulle haut de la panse porte un décor de lignes verticales assemblées par 
deúx, faites de petits rectangles et terminées par des cercles. Il est visible, id 
aussi, que le poinc;on du potier a par moments bougé, car cercles et rectangles 
s'entremelent. 

Dimensions: 6,2 cm. sur 5,7. 

26. Inventaire n.O 5754, caisse 543 (fig . 26). - La pate est marron assez 
clair. Elle est dure mais friable. Malgré sa finesse, on perc;oit fort bien a l'(l!i! 
nu un dégraissant abondant et réparti en noyaux inégaux. L'intérieur n 'a pas 
été lissé. Le vernis marron clair, flammé des deux cótés, est brillant et son 
adhérence est excellente a l'intérieur, moindre sur les figures en creux, a l'exté-
rieur. Le décor est une suite de. petits motifs géométriques assez complexes, 
réguliers et d'impression tres nette. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 3,5. 

27. lnventaire n.o 5885, caisse 556 (fi g. 27). - Ce fragment est d'une 
pate grise, fine et de dure té moyenne. Il semble n'avoir jamais été verni mais 
seulement lissé, ce qui lui donne tout de meme un aspect «soigné». Le décor 
ressemble beaucoup a celui de la figure 25. lci encore, la m¡lin du potier n'a 
pas été sure pour l 'application de certains motifs. 

Dimensions: 5 cm. sur 7,8. 

28. lnventaire n,o 5818, caisse 556 (Hg. 28). - La pate est marron 
rougeatre. Tout en étant fine, elle contient beaucoup de bulles d'air. Elle est 
dure et mal lissée a l'intérieur. Le verrus, peu brillant, hésite entre l 'orange 
et le marron. Sur ce tesson il est particulit:rement épais et son adhérence est 
tres mauvaise, ce qui est moins inhabituel. 

Le décor, en deux bandes parall eles, semble etre identique dans les deux 
zones ainsi délimitées. Il s'agit de «rectangles indsés en chevrons», inégalement 
marqués dans la pateo 

Dimensions: 4,8 cm, sur 5; épaisseur: 0,6 cm. 

29. lnventaire n.O 5820, caisse 556 (Hg. 29). - Il n'y a rien a ajouter 
a la description du tesson précédent pour la pate et le vernis de ce fragment 
informe. Le décor est tres médiocre, en partie effacé ou jamais imprimé. 

Dirnensions: 3,3 sur 4,2. 

84 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 
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26. Inventaire n.O 5754, caisse 543 (fig . 26). - La pate est marron assez 
clair. Elle est dure mais friable. Malgré sa finesse, on perçoit fort bien à l'(l!i! 
nu un dégraissant abondant et réparti en noyaux inégaux. L'intérieur n 'a pas 
été lissé. Le vernis marron clair, flammé des deux còtés, est brillant et son 
adhérence est excellente à l'intérieur, moindre sur les figures en creux, à l'exté-
rieur. Le décor est une suite de. petits motifs géométriques assez complexes, 
réguliers et d'impression très nette. 

Dimensions: 5,5 cm. sur 3,5. 

27. Inventaire n.O 5885, caisse 556 (fi g. 27). - Ce fragment est d'une 
pate grise, fine et de dure té moyenne. Il semble n'avoir jamais été verni mai s 
seulement lissé, ce qui lui donne tout de même un aspect «soigné». Le décor 
ressemble beaucoup à celui de la figure 25. Ici encore, la m¡lÍn du potier n'a 
pas été sure pour l 'application de certains motifs. 

Dimensions: 5 cm. sur 7,8. 

28. Inventaire n.o 5818, caisse 556 (fig. 28). - La pate est marron 
rougeàtre. Tout en étant fine, elle contient beaucoup de bulles d'air. Elle est 
dure et mal lissée à l'intérieur. Le verms, peu brillant, hésite entre l 'orange 
et le marron. Sur ce tesson il est particulièrement épais et son adhérence est 
très mauvaise, ce qui est moins inhabituel. 

Le décor, en deux bandes parall èles, semble être identique dans les deux 
zones ainsi délimitées. Il s'agit de «rectangles incisés en chevrons», inégalement 
marqués dans la pate. 

Dimensions: 4,8 cm. sur 5; épaisseur: 0,6 cm. 

29. Inventaire n.O 5820, caisse 556 (fig . 29). - Il n'y a rien à ajouter 
à la description du tesson précédent pour la pate et le vernis de ce fragment 
informe. Le décor est très médiocre, en partie effacé ou jamais imprimé. 

Dimensions: 3,3 sur 4,2. 
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30. Inventaire n.O 5816, caisse 556 (fig. 30). - Ce tesson a une pate 
identique aux deux derniers fragments. Le vernis, rougeatre et brillant, est fin 
et bien incorporé a la pate mais son adhérence n'est guere meilleure que dans 
les autres cas. Le décor a été obtenu a l'aide de poinc;ons tres usés, et id encore 
nous trouvons une rangée de «Íeuilles» tournées ver s le bas, au-dessus d'un 
motif trop incomplet pour etre identifié. 

Dimensions: 5,7 cm. sur 3; épaisseur: 0,5 cm. 

* * * 

Quelques impressions se dégagent d'elles memes de ce catalogue. Tout 
d'abord les formes certaines se limitent a trois, pour quatorze exemples sur 
trente. Les formes représentées sont la forme 1 (fig. 1 et 2, PI. 1), la forme 6 
(figs. 3, 4, 5 et 6, PI. II) et surtout la forme 18 (figs. 8, 9, 10, 11, PI. III; 
fígs. 12, 13, 14 et 15, PI. IV). Pour trois autres fragments on peut hésiter 
entre les formes 1,4 ou 8 (figs. 7 et 22) ou bien entre la forme 6 et 21 (fig. 16). 

Notre trentaine de tessons se répartit a peu pres également entre les deux 
couleurs dominantes, gris et orange, puisque seize fragments sont dans le premier 
cas (figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 23, 25 et 27). La pate varie 
du gris clair ou du gris bleu au gris presque noir (figs. 7, 8 et 12). Il est 
difficile de parler des nuances de la couleur du vernis a cause de son état 
général d'usure. 

Les autres fragments (figs. 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24,\ 26, 
28, 29 et 30) ont une pate qui va du beige tres clair au marron rougeatre en 
passant par l'orange vif. Le vernis a une couleur plus uniforme car il est toujours 
marron rougeatre avec des reflets métalliques. 

Ces différences de nuances sont peut-etre involontaires. Car les méthodes 
de travail des potiers sont sans doute redevenues plus approximatives qu'a 
l'époque de la céramique sigillée traditionnelle. En tous cas, le partage en deux 
groupes équivalents, service orange et service gris, vient d'une volonté délibérée 
de varier la production, en utilisant paralleIement la cuisson oxydante et la 
cuisson réductrice. Quant aux qualités variables de la pate et du vernis, leur 
dure té, leur finesse, il s'agit aussi des incertitudes de la cuisson. En fait, on ne 
peut manquer d 'etre surpris, lorsqu'on sait l'excellence des sigillées rouges 
ou oranges antérieures, devant l 'absence de résistance, presque générale, de la 
pate des tessons paléochrétiens et la médiocrité de leur vernis, la plupart du temps 
écaillé, rayé ou meme entierement disparu. 

La répartition des formes suivant la couleur apporterait sans doute beau-
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général d'usure. 

Les au tres fragments (figs. 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24,\ 26, 
28, 29 et 30) ont une pate qui va du beige très clair au marron rougeatre en 
passant par l'orange vif. Le vernis a une couleur plus uniforme car il est toujours 
marron rougeatre avec des reflets métalliques. 

Ces différences de nuances sont peut-être involontaires. Car les méthodes 
de travail des potiers sont sans doute redevenues plus approximatives qu'à 
l'époque de la céramique sigillée traditionnelle. En tous cas, le partage en deux 
groupes équiva1ents, service orange et service gris, vient d'une volonté délibérée 
de varier la production, en utilisant parallèlement la cuisson oxydante et la 
cuisson réductrice. Quant aux qualités variables de la pate et du vernis, leur 
dure té, leur finesse, il s'agit aussi des incertitudes de la cuisson. En fait, on ne 
peut manquer d 'être surpris, lorsqu'on sait l'excellence des sigillées rouges 
ou aranges antérieures, devant l 'absence de résistance, presque générale, de la 
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écaillé, rayé ou même entièrement disparu. 

La répartition des formes suivant la couleur apporterait sans doute beau-
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coup dans une étude plus vaste. Id on se bornera a la signaler a titre indicatif. 
Les grands plats de forme 1 (ou 4 ou 8, pour deux d'entre eux) sont gris ainsi 
que les bols du type 6. Par contre trOls sur huit des bols de la forme 18 sont 
gris. Les fragments indéterminés, comme il se doit, se partagent en deux groupes 
éqúivalents. 

Une derniere remarque s'impose, a propos des formes de ces divers frag-
ments: la prédominance de la forme 18, forme de bol a «panse galbée ... sur-
montée d'un col nettement en retrait».5 On est frappé aussi par la plus grande 
simplidté de la majorité des bords des' vases de Barcelone, en comparaison des 
types proposés comme références: un simple bourrelet, plus ou moins aplati, 
ou bien une levre arrondie, a peine soulignée d'une caru'lelure peu profonde, 
s'.opposent aux profils cómpliqués trouvés en France, notamment pour la 
forme 18.6 

On peut 'rapidement établir une comparaison avec des sigillées paléochré-
tiennes de Catalogne ou meme de provenance plus méridionale. o Vingt huit 
fragments de Tarragone 7 et sept d'Elche 8 en fournissent la matiere. Ces autres 
exemples montrent qu'll est impossible d'ériger les remarques faite s a propos 
des vases de Biucelone en lois généra-Ies. A Tarragone ttois seulement s'ont 
orañges et a Elche tous sontgris. La répartition des formes contredit aussi les 
memes 'idées: la f0rme la plus représentée a Tarragone et- ｾ＠ Elcheest la pre-
miere, groupant -les grands plats a marlis: huit exemples dans la capitale de 
la Tarraconnaise, trois dans la seconde ville (dans deux cas, on peut ' tout 
de ｭｾｭ･＠ hésiter entte les formes '1, 4 et 8). Les vases de fórme -18, au nombre d.e 
trois a Tarragone, sont moins 'nombreux que c'eux se rattactlant aux types 6 
(quatre fragments) ou 15a (cinq tessons). Ne parlons pas'd'Elche 'qui n'est pas 
représentatif, avec seulement sept vases. Dans l'áutre ville 'les formes 3 et 9 ont 
ｦｾｵｲｮｩ＠ chac:une un exemple. On peut donc constater que sur un nombre équiva-
lent de fragments, les différentes formes,' plus nombreuses, sont en proportions 
variables. On va d'ailleurs aboutir a des conc1usions sensiblement voisirtes a 
propos des décors. 

: ｾＮ＠

5. RIGOIR, arto cit., p. 207. 
6 . . ItICOIR, arto cit., pI. XIV, p. 227, <<Marseille XXII-2», «Marseille 111-0-52»; pI. XV, 

p. 228, «Saint BlaÍse 1230», «St. Blaise 1617», «Pas deja Selle 1»; pI. XVI, p . 229, «la 
Nerthe» ... · . _ 

7. Musée "próvincial et Mus¿e paléochrétien. 11 n'est pas question ici d'en faire une 
publication méthodique ni meme -un catalogue. Mme RIGOIR, d'ailleurs, a l'intention d'en 
faire prochainement une' étude. _. 

8. Musée Provincial d'Elche. Ces tessons ont ·été publiés par AL EJANDRO RAMOS FOL-
QUÉs, Cerámica estampada de la Alcudia de Elché, dans le «Boletín del Seminario de Estudios 
'de Arte y Arqueología» (Valladolid): '1958, t . 'XXIV , ppJ 39-63. 
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coup dans une étude plus vaste. Ici on se bornera à la signaler à titre indicatif. 
Les grands plats de forme 1 (ou 4 ou 8, pour deux d'entre eux) sont gris ainsi 
que les bols du type 6. Par contre tro1S sur huit des bols de la forme 18 sont 
gris. Les fragments indéterminés, comme il se doit, se partagent en deux groupes 
éqúivalents. 

Une dernière remarque s'impose, à propos des formes de ces divers frag-
ments: la prédominance de la forme 18, forme de bol à «panse galbée ... sur-
montée d'un col nettement en retrait».5 On est frappé aussi par la plus grande 
simplicité de la majorité des bords des' vases de Barcelone, en comparaison des 
types proposés comme références: un simple bourrelet, plus ou moins aplati, 
ou bien une lèvre arrondie, à peine soulignée d'une caru'J.elure peu profonde, 
s'.opposent aux profils cómpliqués trouvés en France, notamment pour la 
fòrme 18.6 

On peut 'rapidement établir une comparaison avec des sigil1ées paléochré-
tiennes de Catalogne ou même de provenance plus méridionale. o Vingt huit 
fragments de Tarragone 7 et sept d'Elche 8 en fournissent la matière. Ces atftres 
exemples montrent qu'í1 est impossible d'ériger les remarques faites à propos 
des vases de Biucelone en lois généra-Ies. A Tarragone ttois seulement s'ont 
oranges et à Elche tous sontgris. La répartition des formes contredit aussi les 
rbêmes 'idées: la f0rme la plus représentée à Tarragone et' à Elcheest la pre-
mière, groupant -les grands plats à marlis: huit exemples dans la capitale de 
la Tarraconnaise, trois dans la seconde vil1e (dans deux cas, on peut ' tout 
de même hésiter entte les formes '1, 4 et 8). Les vases de fórme -18, au nombre d.e 
trois à Tarragone, sont moins 'nombreux que c'eux se ràttacli.ant aux types 6 
(quatre fragments) ou 15a (cinq tessons). Ne parlons pas'd'Elche 'qui n'est pas 
représentatif, avec seulement sept vases. Dans l'autre vil1e 'les formes 3 et 9 ont 
ｦｾｵｲｮｩ＠ chac:une un exemple. On peut donc constater que sur un nombre équiva-
lent de fragments, les différentes formes,' plus nombreuses, sont en proportions 
variables. On va d'ail1eurs about:ir à des conclusions sensiblement voisirtes à 
propos des décors. 

: ｾＮ＠

5. RIGOIR, art. cit., p. 207. 
6 . . IÜCOIR, art. cit., pI. XIV, p. 227, <<Marseille XXII·2», «Marseille 111·0·52»; pI. XV, 

p. 228, «Saint BlaÍse 1230», «St. Blaise 1617», «Pas deJa Selle 1»; pI. XVI, p . 229, «la 
Nerthe» ... · . . 

7. Musée "próvincial et Mus¿e paléochrétien. 11 n'est pas question ici d'en faire une 
publication méthodique ni même' un catalogue. Mme RIGOIR, d'ailleurs, a l'intention d'en 
faire prochainement une' étude. .' 

8. Musée Provincial d'Elche. Ces tessons ont ·été publiés par ALE]ANDRO RAMOS FOL' 
QUÉs, Ceramica estampada de la Alcudia de Elché, dans le «Boletín del Seminario de Estudios 
'de Arte y Arqueología» (Valladolid): '1958, t . 'XXIV , ppJ 39·63. 
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* * * 

Tous nos fragments de Barcelone, sauf un parfaitement lisse, portent des 
décors différents. Ceux.ci, obtenus par l'impression de poinr;ons en relief, peuvent 
aussi entrer dans quelques catégories définies, car l'inspiration, florale, géomé· 
trique ou stylisée, est pauvre. A l'intérieur d'un type de motifs, par contre, il 
est rare de trouver deux modeles identiques, sans doute pour une raison pratique 
bien simple, dont on rencontre la trace sur beaucoup de vases: 9 les matrices, 
peu solides, s'usaient vite, d'autant plus que leurs reliefs étaient peu saillants 
-et par conséquent les motifs en creux sont peu profonds. Dans l'obligation 
alors de renouveler souvent le matériel, on reproduit la figure mise hors d'usage, 
mais elle a un peu changé dans ses proportions, le nombre de ses éléments (les 
nervures stylisées des feuilles par exemple), ou on a cherché a l'améliorer. En 
ｯｾｴｲ･＠ cette céramique provient peut·etre d'ateliers dispersés, et sans pour autant 
reconnaitre-des styles, on peut ainsi expliquer la varié té innombrable des motlls, 
a premiere vue tres proches les uns des autres. 

L'objet le plus souvent représenté, tout au moins dans nos exemples de 
Barcelone, est une feuille triangulaire aux nervures bien marquées, bordée de pe· 
tits rectangles (n.o 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, PI. VII) ou bien une feuille longue 
et étroite presque rectangulaire, plus simple (n.o 1 et 7, PI. VII) . Un autre 
décor d 'origine floral est la rosace, complexe (fig . n.O 14, PI. VII; 17, 18, 
PI. VII) ou bien faite de far;on traditionnelle avec des pétales centrés sur un 
cercle (n.o 16 et 20), en étoile (n.o 19), en spirale (n.o 13) ou réduite a des 
cercles concentriques (n.o 15). Cette derniere solution, fréquente, est ici réduite 
a un exemple, ce qui ne laisse pas d'étonner un peu. 

Les arcatures stylisées sont aussi assez nombreuses (n.o 21 a 24, PI. VII ). 
Nos quatre exemplaires de Barcelone sont particulierement nets et bien con· 
servés. Ils sont souvent associés a un motif floral, feuille ou rosace. D'autres 
sujets qu'il est difficile de qualifier, figures géométriques décoratives, sont 
aussi nombreuses que les rouelles ou rosaces. Le type le plus courant est fait 
de deux lignes paralleIes de petits rectangles ou carrés, en nombre variable, 
terminées de chaque coté par un cercle. Ces figures sont verticales ou obliques, 
disposées parallélement (figs. 28, 29, 31, 32, PI. VIII) ou bien en lignes zigza· 
gantes (fig. 25, PI. VIII) . Sans doute de la meme inspiration proviennent les 
chevrons de petits rectangles liés en haut et en bas par des rectangles plus 

9. Les n.O 5, 7, 17, 28, 29 et 30 fournissent . la preuve de l'usure rapide des 
poin\ons. 

BOURGEOIS CÉRAMIQUE PALÉOCHRÉTIENNE 87 

* * * 

Tous nos fragments de Barcelone, sauf un parfaitement lisse, portent des 
décors différents. Ceux.ci, obtenus par l'impression de poinçons en relief, peuvent 
aussi entrer dans quelques catégories définies, car l'inspiration, florale, géomé· 
trique ou stylisée, est pauvre. A l'intérieur d'un type de motifs, par contre, il 
est rare de trouver deux modèles identiques, sans doute pour une raison pratique 
bien simple, dont on rencontre la trace sur beaucoup de vases: 9 les matrices, 
peu solides, s'usaient vite, d'au tant plus que leurs reliefs étaient peu saillants 
-et par conséquent les motifs en creux sont peu profonds. Dans l'obligation 
alors de renouveler souvent le matériel, on reproduit la figure mise hors d'usage, 
mais elle a un peu changé dans ses proportions, le nombre de ses éléments (les 
nervures stylisées des feu illes par exemple), ou on a cherché à l'améliorer. En 
ｯｾｴｲ･＠ cette céramique provient peut·être d'ateliers dispersés, et sans pour autant 
reconnaitre-des styles, on peut ainsi expliquer la variété innombrable des motlls, 
à première vue très proches les uns des autres. 

L'objet le plus souvent représenté, tout au moins dans nos exemples de 
Barcelone, est une feuille triangulaire aux nervures bien marquées, bordée de pe· 
tits rectangles (n.o 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, PI. VII) ou bien une feuille longue 
et étroite presque rectangulaire, plus simple (n.o 1 et 7, PI. VII) . Un autre 
décor d 'origine floral est la rosace, complexe (fig . n.O 14, PI. VII; 17, 18, 
PI. VII) ou bien faite de façon traditionnelle avec des pétales centrés sur un 
cercle (n.o 16 et 20), en étoile (n.o 19), en spirale (n.o 13) ou réduite à des 
cercles concentriques (n.o 15). Cette dernière solution, fréquente, est ici réduite 
à un exemple, ce qui ne lais se pas d'étonner un peu. 

Les arcatures stylisées sont aussi assez nombreu ses (n.o 21 à 24, PI. VII ). 
Nos quatre exemplaires de Barcelone sont particulièrement nets et bien con· 
servés. lIs sont souvent associés à un motif floral, feuille ou rosace. D'autres 
sujets qu'il est difficile de qualifier, figures géométriques décoratives, sont 
aussi nombreuses que les rouelles ou rosaces. Le type le plus courant est fait 
de deux lignes parallèles de petits rectangles ou carrés, en nombre variable, 
terminées de chaque coté par un cercle. Ces figures sont verticales ou obliques, 
disposées parallélement (figs. 28, 29, 31, 32, PI. VIII) ou bien en lignes zigza· 
gantes (fig. 25, PI. VIII) . Sans doute de la même inspiration proviennent les 
chevrons de petits rectangles liés en haut et en bas par des rectangles plus 

9. Les n.O 5, 7, 17, 28, 29 et 30 fournissent . la preuve de l'usure rapide des 
poinçons. 



88 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

PLANCHE VII 
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Poin<;on n.o 1: fragment n.O 22; P. 2 et 3: fr. 30; P. 4: fr . 7; 
P. 5: fr. 24; P. 6: fr. 21; P. 7: fr. 28; P . 8: fr. 20 (il s'agit 
du meme ーｯｩｮｾｯｮ＠ sur les tessons n.O 29 et 21); P. 9: fr. 29; 
P. 10: fr. 17; P. 11: fr. 15; P. 12: fr. 21; P. 13: fr . 5; P. 14: 
fr. 1; P. 15: fr. 3; P. 16: fr . 23; P. 17: fr. 24; P. 18: fr . 4; 
P . 19: fr. 17; P. 20: fr. 2; P . 21: fr. 19; P. 22: fr. 23; P . 23: 

fr. 2; P. 24: fr. 13 
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grands et plus profonds ou des parallelépipedes (n.o 35, 36, 37 et 39, PI. VIII). 
Remarquons que dans notre série de Barcelone, ils sont exclusivement sur le 
col de vases de forme 18 et non pas·sur la panse. Limitée a quatre exemples, 
cela peut n'etre qu'une comcidence. lout comme le fait que ces quatre vases 
soñt du service orange. N'associons pas les deux autres décors en chevrons, 
chacun unique en son genre et d'un esprit différent. 

Il est difficile de tirer des indications du modele en «damier», a trois ou 
quatre rangées verticales, si fréquent par ailleurs. Il existe déja dan s l'estampée 
africaine. L'unique exemple que nous ayons est tres mutilé. 

Ces catégories de motifs décoratifs se retrouvent a Elche et a Tarragone. 
Mais, sauf de tres rares cas, on n'en rencontre aucun identiques a ceux de 
Barcelone. Trois seulement peuvent etre reliés a notre série: les feuilles n.O 3 
et 5 (PI. VII) et les arcatures n.O 21 et 24 (PI. VII). En fait seule la similitude 
de l'arc strié, a Tarragone, est flagrante, car il a partout la meme taille, la 
meme courbure (n.o 1 et 2, PI. IX), mais comme les deux fois il est incomplet 
il est difficile de savoir s'il est exactement composé du meme nombre de petits 
éléments, dans tous les caso A ｔ｡ｲｲ｡ｧｯｮｾＬ＠ on le voit deux fois, sur un bol de 
forme 18, comme a Barcelone, associé a une rouelle et a une feuille de modele 
nouveau, la deuxieme fois sur un fond de grand plat, surmontant une figure 
en forme de «huit». A Elche, un bol 6b, de couleur grise porte le deuxieme 
type d'arc, centré sur un cercle simple (PI. IX, fig. 3). Il semble néanmoins 
un peu plus évasé a la base. 

Le cas de la feuille est moins convaincant. En effet, a Barcelone déja, ｬｾｳ＠
deux dessins que nous croyons retrouver ailleurs sont incomplets et de tailles 
différentes. Donc on ne peut établir ces rapprochements qu'avec une certaine 
marge d'incertitude. A Tarragone un bol de forme 15a, gris, est décoré d'arca-
tures sans rapports avec celles de Barcelone, surmontant des feuilles tres proches 
des n.O 3 et 5, sauf que cette derniere est nettement plus courte (PI. IX, Hg. 4). 
Toujours dans cette meme ville, un tes son de forme non identifiable porte 
cette meme feuille mais plus petite (PI. IX , fig. 5). 

On ne peut établir aucun rapprochement, meme approximatif comme dans 
le cas précédent. Mais une derniere remarque, a propos de ces décors, nous 
semble devoir etre faite: a Barcelone, deux figures sont répétées trois ou quatre 
fois sur des tessons différents. Malgré des variations dans le nombre des 
éléments qui les composent, leur disposition et les effets de composition, elles 
paraissent dues a la meme imagination. Ces deux motifs sont les alignements 
de petits rectangles disposés en chevrons et aussi les figur,es stylisées faites de 
deux lignes paralleles de petits carrés terminé s par des cercles. Or on ne les 
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de l'arc strié, à Tarragone, est flagrante, car il a partout la même tai11e, la 
même courbure (n.o 1 et 2, PI. IX), mais comme les deux fois il est incomplet 
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retrouve absolument pas a Tarragone, ni a Elche. Par contre a Tarragone, il 
y a d'autres figures qui seraient a regrouper. Par exemple un autre décor 
stylisé (PI. IX, figs. 6, 7 et 8) es reproduit a plusieurs reprises avec des 
variantes. Ne pourrait-on envisager alors qu'un atelier donné avait une certaine 
exclusivité d'exportation dans telle ou telle cité catalane? En fait il serait 
hasardeux d'affirmer cela en se fondant seulement sur ces deux cas, peut-etre 
fortuits. 

Un apport important du dernier article sur la céramique sigillée gris e est 
la localisation, régionale tout au moins, de trois grands centres producteurs: le 
Bordelais, la Provence et les environs de Narbonne.1O Voyons a quoi peuvent 
se rattacher nos tessons, suivant leur forme, leur couleur et éventuellement leur 
décor. Pour la couleur, rappelot;ls qu'a Barcelone, il y a a peu pres autant de 
tessons orangés que de gris. A ＧＺＨＱｾｲｲ｡ｧｯｮ･＠ et Elche, le rapport des deux groupes 
est tres différent mais nous n'erivisagerons pas leur étude, meme rapide. Or en 
France il apparait «une région nettement délimitée OU l'utilisation de la cuisson 
oxydante s'applique a une portion importante de la production. De 40 a 60 %. 
Cette région se situe a l'Ouest du Languedoc et au Sud de l'Auvergne. Le dépot 
le plus important est celui de Narbonne et les caractéristiq{¡es du matériel. .. 
autorisent a y localiser le centre principal de cette production ... La fabrication 
y est soignée, le style des décors assez homogene et une bonne proportion de 
pieces porte un engobe jaune orangé de nuance constante analogue a celui de la 
sigillée claire B ... » 

Rien ne contredit cette hypothese d'une production narbonnaise. Bien .au 
contraire, outre l'abondance des fragments oranges, le motif n.O 7 de Barcelone, 
cette feuille longue et étroite, peut etre assimilé au «rectangle incisé en che-
vrons»,l1 «caractéristique de Narbonne». Lors de la publication méthodique des 
poinc;ons et des décors, la preuve d'une provenance languedocienne pourrait 
etre faite avec une certitude encore plus grande. 

Cette origine de nos vases paléochrétiens de Barcelone n'a rien d'étonnant, 
a cause de la proximité géographique de la Catalogue et de la Narbonnaise. Si on , 
considere l'époque a laquelle ces échanges ont eu 'lieu, on aboutit a la con-
clusion que les transactions commerciales étaient encore tres actives, par voie 
de mer ou de terre, apres la désintégration de l'Empire Romain, car n'importe 
quel musée archéologique catalan possede sa collection, plus ou moins riche, 
de sigillée paléochrétienne, probablement de meme origine régionale. On peut 

10. RIGOIR, arto cit.) pp. 181-187. 
11. RIGOIR, arto cit.) p. i85. 
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retrouve absolument pas à Tarragone, ni à Elche. Par contre à Tarragone, il 
y a d'autres figures qui seraient à regrouper. Par exemple un autre décor 
stylisé (PI. IX, figs. 6, 7 et 8) es reproduit à plusieurs reprises avec des 
variantes. Ne pourrait-on envisager alors qu'un atelier donné avait une certaine 
exêlusivité d'exportation dans telle ou telle cité catalane? En fait il serait 
hasardeux d'affirmer cela en se fondant seulement sur ces deux cas, peut-être 
fortuits. 

Un apport important du dernier article sur la céramique sigillée gris e est 
la localisation, régionale tout au moins, de trois grands centres producteurs: le 
Bordelais, la Provence et les environs de Narbonne.1O Voyons à quoi peuvent 
se rattacher nos tessons, suivant leur forme, leur couleur et éventuellement leur 
décor. Pour la couleur, rappelot;ls qu'à Barcelone, il y a à peu près autant de 
tessons orangés que de gris. A ＧＺＨＱｾｲｲ｡ｧｯｮ･＠ et Elche, le rapport des deux groupes 
est très différent mais nous n'erivisagerons pas leur étude, même rapide. Or en 
France il apparait <<llne région nettement délimitée ou l'utilisation de la cuisson 
oxydante s'applique à une portion importante de la production. De 40 à 60 %. 
Cette région se situe à l'Ouest du Languèdoc et au Sud de l'Auvergne. Le dépot 
le plus important est celui de Narbonne et les caractéristiq{¡es du matériel. .. 
autorisent à y localiser le centre principal de cette production ... La fabrication 
y est soignée, le style des décors assez homogène et une bonne proportion de 
pièces porte un engobe jaune orangé de nuance constante analogue à celui de la 
sigillée claire B ... » 

Rien ne contredit cette hypothèse d'une production narbonnaise. Bien .au 
contraire, outre l'abondance des fragments oranges, le motif n.O 7 de Barcelone, 
cette feuille longue et étroite, peut être assimilé au «rectangle incisé en che-
vrons»,l1 «caractéristique de Narbonne». Lors de la publication méthodique des 
poinçons et des décors, la preuve d'une provenance languedocienne pourrait 
être fai te avec une certitude encore plus grande. 

Cette origine de nos vases paléochrétiens de Barcelone n'a rien d'étonnant, 
à cause de la proximité géographique de la Catalogne et de la Narbonnaise. Si on , 
considère l'époque à laquelle ces échanges ont eu 'lieu, on aboutit à la con-
clusion que les transactions commerciales étaient encore très actives, par voie 
de mer ou de terre, après la désintégration de l'Empire Romain, car n'importe 
quel musée archéologique catalan possède sa collection, plus ou moins riche, 
de sigillée paléochrétienne, probablement de même origine régionale. On peut 

10. RIGOIR, art. cit.) pp. 181-187. 
11. RIGOIR, art. cit.) p. i85. 
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d'ailleurs constater -estoce seulement une co'incidence?-, en tous cas dans 
les réserves du musée de Barce1one, que la céramique estampée du IV e siec1e, 
de fabrication africaine, est représentée dans les memes proportions que la 
céramique «wisigothique». A Elche, par contre, la prédominance de la premiere 
est écrasante. C'est normal: les re1ations de cet ancien port, plus méridional, 
sont faciles avec l'Afrique. Malgré le décalage chronologique a ne pas perdre 
de vue, on peut sans doute en tirer des renseignements économiques intéressants 
sur la diffusion de l'une et de l'autre céramique, sur la persistance de l'habitat 
dans certains sites, et sur l'activité des potiers antiques a une époque troublée. 
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El Monestir de J onqueres 
HISTORIA D'UN EDIFICI DESAPAREGUT 

per Maria-Merce Costa V. 

L A comunitat femenina de l'Orde de Santiago, fundada el 1214, prengué 
el nom de la seva primera localització, a Sant Vicenc;: de Jonqueres, on 

romangué només per mitja centúria. Traslladada al molí d'en Carbonell, al 
Clot (1270), ben aviat s'installa a Barcelona (1300 ).1 El proposit d'aquest 
article és la reconstrucció ideal dels edificis monastics segons l'abundosa 
､ｏＧ｣ｵｭ･ｮｴ｡｣ｩｾ＠ encara existent. 

En un espai vagament triangular foren alc;:ats l 'església i el monestir. 
La base del triangle tocava al camí de la muralla de la ciutat, vers l'actual plac;:a 
d 'Urquinaona. La banda oriental donava a un carrer que condula a un portal 
del mateix mur; portal i carrer portaren el nom del monestir. Per occident 
tocava a un torrent que adopta així mateix aquell nom, el qual també fou 
donat a la placeta formada al sud, a la unió dels dos carrers. L'edificació, 
comenc;:ada el 1293, rodejava dos grans patis. Per la banda meridional ro fou 
unida l'església i més tard el parlador i alguns horts. 

Les monges comptaren ben sovint amb l'ajuda economica dels reis per 
afer front a les despeses de la construcció. Així veiem com Jaume Il concedia 
dos mil sous per a les obres de l'església (1318).2 Pere III dona cinc-cents 

1. Una reconstrucció de la historia de la comunitat l'hem intentada amb el titol ､ ｾ＠

«Les dames nobles de Jonqueres», comunicació presentada al II Colloqui del Monaquisme 
Catara, Sant Joan de les Abadeses, 1970; de propera publicació. 

2. Arxiu de la Corona d'Aragó (= ACA) , Cancelleria, r . 259, f. 127. 
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«Les dames nobles de Jonqueres», comunicació presentada al II Colloqui del Monaquisme 
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sous per ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｲ＠ l'obra del claustre, que fou edificat al voltant del primer 
pati (1366 ).3 Perran 1 havia concedit mil cinc-cents florins per construir un 
dormitori comú, a cobrar sobre les ¡endes del Mestrat de Santiago; sembla 
que hi hagué algunes dificultats per afer-los efectius, ja que les monges hagueren 
de, demanar la intervenció del mestre, que era llavors l 'infant Enric d'Ara-
gó (1425).4 

La historia de l'església és ja prou coneguda perque ens hi detinguem massa 
llargament. Quan les monges hagueren d'abandonar el monestir, el 1808, fou 
convertida pels francesos en magatzem de pólvora. Vint anys més tard pogué 
ésser-hi reunit un capítol de cavallers de l'Orde i després soIs hi foren celebra-
des les festes solemnes anuals. El 1864, la «Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País» convoca un concurs de monografies sobre l'església de 
Jonqueres, considerada com a monument de gran valor artístico L'autor premiat 
fou Miquel Garriga i Roca, el qual en fa una descripció arquitectonica precisa.5 

En ésser creada la parroquia de la Concepció, l'església de Jonqueres fou sal-
vada, per un acord municipal, de la destrucció que ja ｡ｭ･ｮ｡ｾ｡ｶ｡＠ el mo-
nestir (1868); derrocada ordenadament, fou traslladada i reconstruIda per Jeroni 
Granell en el seu ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴ＠ actual, on pogué ésser benelda el 15 d'agost 
de 1871. El claustre hi fou així mateix traslladat, i inaugurat el 1888. A tot 
aixo ens limitarem a afegir-hi només algunes dades arxivístiques. En canvi, 
creiem de poder fer una aportació més considerable a l'estudi de l'edifici mo-
nastic.6 

L'església, doncs, estava orientada vers el nord i tenia la portada principal 
a llevant, al carrer del Portal de Jonqueres. La ｦ｡ｾ｡ｮ｡＠ devia donar dins de1 

3. ACA, Cancelleria, r. 1343, f. 142. 
4. Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona (= AHCB), Papers Aguiló, 1732. 
5. M. GARRIGA 'Y ROCA, Monografía del monasterio de Santa María de Junqueras 

de Barcelona, en «Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña», Barcelona 1899, 
pp. 45-75. Parlen també de l'església i monestir: A. PAULÍ MELÉNDEZ, El edilicio social de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, en «Boletín de la Asociación del Per-
sonal de la CPVA», 55, Barcelona 1961-62, pp. 36-41. J. AINAUD, J . GUDIOL, F. P. VERRIÉ, 
La ciudad de Barcelona, Madrid 1947, pp. 163-167. J . BASSEGODA NONELL, Cien años de la 
parroquia de la Concepción. El monasterio de Junqueras, en «La Vanguardia», 12-XI-1971, 
p. 47. 

6. Com sempre en els nos tres articles sobre Jonqueres (V. també Las elecciones 
priorales en el monasterio de Santa María de Junqueras, comunicació al «Congreso Inter-
nacional Luso-Español de las Ordenes Militares», 1971; encara inedit), hem d'advertir que 
hem utilit zat els fons de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, secció d'Ordes Religioses i Militars 
(= ORM), series procedents de la Universi tat (= U). Sovint donarem les notícies sense 
signatura perque les hem trobades esparses en el mateix fons, pendent de classificació de-
finitiva. 
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c1austre i tenia un rosetó que fou construit, el 1511, pel pintor Jaume Fontanet.7 

En fer-se el trasllat, hom collod. la porta lateral a la que actualment és fac;:ana 
principal, i sota el rosetó mateix. Tota l'església era d'estil gotic, de.' pedra; i 
amb coberta de fusta primitiva; després, Garriga parla de c1aus de volta 
esculpides. Havia estat consagrada el 1448. El 1763 fou constrult un cam-
panar, que no ha estat conservat.s 

L 'interior tenia una gran nau amb l'altar major i vuit altars laterals dis-
posats d'aquesta forma: Entre l'altar major i el portal, l'altar dels sants Joan 
Baptista i Evangelista. Després de la porta, el del Corpus Christi i santa Paula, 
el de sant Pere Martir, i un Sant Sepulcre. A l'altra banda, comenc;:ant pel 
presbiteri, els de sant Jaume; sant Miquel i santa Margarida; santa Ｇ ｍ｡ｧ､｡ ｾ＠

lena, i, finalment, sant Francesc. Als peus de la nau hi havia el cor baix, que 
tenia al damunt un altre cor on hi havia l'altar de sant Jordi i santa Caterina. 

_ A les darreries del segle xv, la priora Francina de Vilanova i la sots-priora 
Elionor de Gualbes fan fer per Pere Duran el retaule de fusta de l'altar major.9 

Seguidament s'ocuparen de fer-lo pintar i ho encarregaren aPere Alemany i 
Rafel Vergós. No hem pogut trobar els capítols fets amb els pintors, actuant 
de notari Lluís Jorba, pero sí nombroses dades dels pagaments que els foren 
fets: el 1498, quatre pagues de vint lliures i una de deu lliures; i vint lliures 
llega a aquest fi l'esmentada Elionor (t 2-IV-1498).1O Altres vint lliurés el 1499, 
i deu més el 1500; aquestes les rebé, en lloc de Rafel, el seu pare JaumeY 
El mateix any els pagaren altres cinquanta lliures la mateixa priora i Jeronima 
de Gualbes.12 El 1501, els pintors reberen vuitanta lliures i altres deu en 
dona la sagristana Magdalena Ballester tot prometent una suma major.13 L'any 
següent rebien vint lliures, i altres trenta les rebia Alemany tot sol; sembla 
que Rafel havia mort abans del 1503.14 També fou Alemany qui, successiva-
ment, rebé dinou i dotze lliures. Finalment, el 1505, en rebia cinquanta-dues, 
a compliment del total de sis-centes vuitanta lliures que li havien promes.15 

Aquest retaule n'havia de substituir un altre de més vell, descrit en la 

7. ACA, ORM, U, v. 186, f. 60. 
8. ACA, ORM, U, v. 362. 
9. Arxiu Historie de Protocols de Barcelona, Bartomeu Costa, Manual 1486-90, 

dia 24-11-1490. 
10. ACA, ORM, U, v. 183, f. 69 v i ful1 solt. 
11. ACA, ORM, U, v. 183, f. 153. 
12. ACA, ORM, U, v. 183, f. 187. 
13. ACA, ORM, U, v. 184, ff. 40 v, 41. 
14. ACA, ORM, U, V . 184, ff. 92, 132. 
15. ACA, ORM, U, v. 184, ff. 141 v, 215 v; v. 185, f. 125. 
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visita de l'Orde, del 1481, en el qual hi havia una imatge de la Verge, al voltant 
els set Goigs de Maria i, a dalt, el Crist crucificat entre els dos lladres. El nou 
retaule rodejava una imatge escultoria de la Verge vestida amb un mantell de 
domas vermell, amb l'Infant damunt els genolls; més amunt hi havia una 
imatge de sant Jaume i, a dalt de tot, un Crucifix. Les pintures, que no trobem 
descrites amb precisió, sembla que formaven quatre ordres de taules: a una 
banda, la historia de la Verge, i a l'altra, la de sant Jaume i altres escenes 
piadoses. Hihavia, als costats, dues columnes entorxades amb dos angels que 
sostenien unes cortines. Durant el setge de Barcelona pel duc de Vendome, el 
28 de juny de 1697, el retaule queda destrult per una bomba incendiaria que 
caigué damunt el presbiterio 

La major part de l'església havia quedat així mateix destruIda: quedaven 
en peu només tres altars, i les parets foranes restaren totes crivellades. Les 
monges demanaren una ajuda al rei, pero aquest no pogué complaure-les i elles 
hagueren d'obtenir diners per mitja de cen·sals. Entre el 1699 i el 1700 l'església 
fou reedificada. Entretant havien instaHat l'oratori, de .forma provisional, en 
una habitació del monestir i tenien el Santíssim a l'aula capitular. El trasllat 
a l'església renovada fou fet, en mig de grans festes, l'onze de juny -de 1702. 
També foren beneIdes per aquell temps dues campanes anomenades Barbara 
i Maria Josepa. Les despeses de la reedificació pujaren set mil set-centes vint-i-
quatre lliures, setze sous i nou diners. 

Altres bombes causaren dos esvorancs a l'església, pel setge del 1714, 
pero foren reparats per fora sen.se grans dificultats. El retaule major fou constrult 
en estil barroc per Pere Costa, l'autor de la ｦ｡ｾ｡ｮ｡＠ de la Seu de Girona, i queda 
instaHat el 1721, després de les rep¡¡racions general s de murs i arcades. Encara 
el 1726 fou renovada la vidriera del rosetó del coro Pels mateixos anys hom 
troba entre els artesans de l'església el pintor Antoni Viladomat i el seu germa 
Agustí, daurador. Junts decoraren la capella de santa Paula amb el retaule 
corresponent, i el Monument que hom hi instaHava cada any (1720); per tot 
aixo cobraren set-centes setanta-dues lliures.16 Després, Agustí daura una imatge 
de sant J aume que anava coHocada al damunt d'un nou faristol que havien fet 
per al coro Antoni pinta a l'olí uns quadres de sant Jaume per a l'altar major, 
i el sagrari; i, al temple, la volta, els arcs i les parets del presbiteri, mentre 
que Agustí daurava i jaspiava les escultures de Pere Costa. Una part del pres-
biteri fou més tard pintada per Manuel Tramulles (1749)Y El retaule major 

16. ACA, ORM, U, V. 357, ff . 333-334. 
17. ACA, ORM, U, V. 362. 
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visita de l'Orde, del 1481, en el qual hi havia una imatge de la Verge, al voltant 
els set Goigs de Maria i, a dalt, el Crist crucificat entre els dos lladres. El nou 
retaule rodejava una imatge escultòria de la Verge vestida amb un mantell de 
domàs vermell, amb l'Infant damunt els genolls; més amunt hi havia una 
imatge de sant Jaume i, a dalt de tot, un Crucifix. Les pintures, que no trobem 
descrites amb precisió, sembla que formaven quatre ordres de taules: a una 
banda, la història de la Verge, i a l'altra, la de sant Jaume i altres escenes 
piadoses. Hi havia, als costats, dues columnes entorxades amb dos àngels que 
sostenien unes cortines. Durant el setge de Barcelona pel duc de Vendome, el 
28 de juny de 1697, el retaule quedà destruït per una bomba incendiària que 
caigué damunt el presbiteri. 

La major part de l'església havia quedat així mateix destruïda: quedaven 
en peu només tres altars, i les parets foranes restaren totes crivellades. Les 
monges demanaren una ajuda al rei, però aquest no pogué complaure-les i elles 
hagueren d'obtenir diners per mitjà de cen·sals. Entre el 1699 i el 1700 l'església 
fou reedificada. Entretant havien instaHat l'oratori, de .forma provisional, en 
una habitació del monestir i tenien el Santíssim a l'aula capitular. El trasllat 
a l'església renovada fou fet, en mig de grans festes, l'onze de juny -de 1702. 
També foren beneïdes per aquell temps dues campanes anomenades Bàrbara 
i Maria Josepa. Les despeses de la reedificació pujaren set mil set-centes vint-i-
quatre lliures, setze sous i nou diners. 

Altres bombes causaren dos esvorancs a l'església, pel setge del 1714, 
però foren reparats per fora sen.se grans dificultats. El retaule major fou construït 
en estil barroc per Pere Costa, l'autor de la façana de la Seu de Girona, i quedà 
instaHat el 1721, després de les rep ¡¡racions generals de murs i arcades. Encara 
el 1726 fou renovada la vidriera del rosetó del cor. Pels mateixos anys hom 
troba entre els artesans de l'església el pintor Antoni Viladomat i el seu germà 
Agustí, daurador. Junts decoraren la capella de santa Paula amb el retaule 
corresponent, i el Monument que hom hi instaHava cada any (1720); per tot 
això cobraren set-centes setanta-dues lliures.16 Després, Agustí daurà una imatge 
de sant Jaume que anava coHocada al damunt d'un nou faristol que havien fet 
per al cor. Antoni pintà a l'oli uns quadres de sant Jaume per a l'altar major, 
i el sagrari; i, al temple, la volta, els arcs i les parets del presbiteri, mentre 
que Agustí daurava i jaspiava les escultures de Pere Costa. Una part del pres-
biteri fou més tard pintada per Manuel Tramulles (1749)Y El retaule major 

16. ACA, ORM, U, v. 357, H. 333-334. 
17. ACA, ORM, U, v. 362. 
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aeaba a l'esgl¿sia de Gelida i es perdé definitivament pels fets de l'any 1936. 
Hi havia també retaules als altres altars, pero les notícies són ineompletes. 

El més antie fins ara conegut és el de sant Jaume. Sembla haver estat obra de 
l'anomenat Mestre de Sant Mare, possiblement Arnau Bassa. El eontraete fou 
fet el 1347 entre Perrer i Arnau Bassa, i una dama de la familia de Be110eh 
molt 11igada al monestir de Jonqueres.18 Es conserva un fragment de la taula 
central al Museu Diocesa de Barcelona.19 El retaule de sant Pere Martir fou 
obra de Prancesc Serra, segons contrae te amb la monja Constanc;a Des-Va11s, 
de 29 de maig de 1355.20 El 21 de setembre de 1425, les monges contractaren 
amb Pere Rovira el retaule de sant Miquel i santa Margarida.2 1 El retaule dels 
sants Joans fou encarregat per Jeronima de Gualbes aPere Alemany, el 20 de 
juny de 1505.22 Queda notícia de la segona de les tres pagues convingudes, 
és a dir, tretze lliures que cobra Alemany el 28 de maig de 1506.23 L'import 
tQtal era de quaranta lliures. Alemany morí sense acabar-lo i la seva vídua, 
Oliva, tingué amb les monges una qüestió que dirimiren els pintors Perran 
Camargo i Antoni Marques, estimant que només havia estat pintada la quarta 
part del retaule, per valor de deu lliures; sembla entendre's, dones, que la 
vídua no podia reclamar res.24 Dos anys més tard, el pintor Nicolau de Credenc;a, 
que havia estat fiador en el contrae te amb Alemany, fou encarregat judicialment 
d'acabar el retaule i rebé les vint-i-sis lliures que Jeronima havia donat al difunt, 
més la resta del preu convingut.25 

Entre altres obres artístiques cal es mentar l'escultura de sant Jaume coHo-
cada damunt la porta forana del monestir, possible obra de Pere Costa, que 
passa al Museu d'Art de Catalunya (1843 ).26 En un pati del monestir, pro-
bablement el d 'entrada, Domenec Sans, el 1504, pinta un Crucifix amb diverses 
figures, per tal d 'evitar els jocs de pilota i d'infondre respecte al dit 110C.27 

18. V Art Catala, I, Barcelona 1955, p . 387. Cal recordar que' hi hagué almenys una 
monja d'aquesta familia, Al amanda de Belloch (+ 1334). 

19. L'Art Catala, p. 385. 
20. J. M. MADURELL, El pintor Luis Borrassá, en «Anales y Boletín de los Museos de 

Arte de Barcelona», VIII, Barcelona 1950, p. 12. 
21. J. M. MADURELL , El arte en la comarca alta de Urgel, Barcelona 1946, pp. 62 i 314; 

ID ., El pintor Luis Borrassá, p. 341, docs. 327 i 328. 
22. AHCB, Papers Aguiló, 1788. 
23. ACA, ORM, D, vv. 185 i 162. 
24. ACA, ORM, D, v. 185, f. 211. J. M. MADURELL, Dos pintors castell ans a Barce-

lona en temps de Ferran el Catblic: Pedro Bello i Fernando Camargo, en «V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón», V, Zaragoza 1962, pp. 179 i 192, doc. 24. 

25. ACA, ORM, D, v. 186, f. 37 v. 
26. AIN AUD, GUDIOL, VERRIÉ, op. cit ., p. 163. 
27. ACA, ORM, D, v. 185, f. 50 v. 
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acabà a l'església de Gelida i es perdé definitivament pels fets de l'any 1936. 
Hi havia també retaules als altres altars, però les notícies són incompletes. 

El més antic fins ara conegut és el de sant Jaume. Sembla haver estat obra de 
l'anomenat Mestre de Sant Marc, possiblement Arnau Bassa. El contracte fou 
fet el 1347 entre Ferrer i Arnau Bassa, i una dama de la família de Belloch 
molt lligada al monestir de Jonqueres.IB Es conserva un fragment de la taula 
central al Museu Diocesà de Barcelona.19 El retaule de sant Pere Màrtir fou 
obra de Francesc Serra, segons contracte amb la monja Constança Des-Valls, 
de 29 de maig de 1355.20 El 21 de setembre de 1425, les monges contractaren 
amb Pere Rovira el retaule de sant Miquel i santa Margarida.2 l El retaule dels 
sants Joans fou encarregat per Jerònima de Gualbes a Pere Alemany, el 20 de 
juny de 1505.22 Queda notícia de la segona de les tres pagues convingudes, 
és a dir, tretze lliures que cobrà Alemany el 28 de maig de 1506.23 L'import 
tQtal era de quaranta lliures. Alemany morí sense acabar-lo i la seva vídua, 
Oliva, tingué amb les monges una qüestió que dirimiren els pintors Ferran 
Camargo i Antoni Marquès, estimant que només havia estat pintada la quarta 
part del retaule, per valor de deu lliures; sembla entendre's, doncs, que la 
vídua no podia reclamar res.24 Dos anys més tard, el pintor Nicolau de Credença, 
que havia estat fiador en el contracte amb Alemany, fou encarregat judicialment 
d'acabar el retaule i rebé les vint-i-sis lliures que Jerònima havia donat al difunt, 
més la resta del preu convingut.25 

Entre altres obres artístiques cal esmentar l'escultura de sant Jaume collo-
cada damunt la porta forana del monestir, possible obra de Pere Costa, que 
passà al Museu d'Art de Catalunya (1843 ).26 En un pati del monestir, pro-
bablement el d 'entrada, Domènec Sans, el 1504, pintà un Crucifix amb diverses 
figures, per tal d 'evitar els jocs de pilota i d'infondre respecte al dit 1l0c.27 

18. L'A rt Català, I, Barcelona 1955, p . 387. Cal recordar que' hi hagué almenys una 
monja d'aquesta familia, Al amanda de Belloch (+ 1334). 

19. L'A rt Català, p. 385. 
20. J. M. MADURELL, El pintor Luis Borrassa, en «Anales y Boletín de los Museos de 

Arte de Barcelona», VIII, Barcelona 1950, p. 12. 
21. J. M. MADURELL , El arte en la comarca alta de Urgel, Barcelona 1946, pp. 62 i 314; 

ID ., El pintor Luis Borrassa, p. 341, docs. 327 i 328. 
22. AHCB, Papers Aguiló, 1788. 
23. ACA, ORM, U, vv. 185 i 162. 
24. ACA, ORM, U, v. 185, f. 211. J. M. MADURELL, Dos pintors castell ans a Barce-

lona en temps de Ferran el Catòlic: Pedro Bello i Fernando Camargo, en «V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón», V, Zaragoza 1962, pp. 179 i 192, doc. 24. 

25. ACA, ORM, U, v. 186, f. 37 v. 
26. AIN AUD, GUDIOL, VERRIÉ, op. cit., p. 163. 
27. ACA, ORM, U, v. 185, f. 50 v. 
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Una imatge. de sant Jaume, d'argent, per a l'església, fou encarregada, el 1506, 
a l'argenter Ferrer Guerau, amb els corresponents capítols.28 Entre el 1511 i 
el 1513 fou consttult un faristol de talla.29 De la mateixa epoca era la catedra del 
coro EIs setials, en nombre de quaranta, juntament amb el nou faristol, foren re-
fets el 1721. L'orgue també havia sofert renovacions. N'hi havia un, ja el se-
gle xv; perque tenim notícia de diversos organistes i afinadors. El segle XVI en fou 
construtt un altre, que estava situat al damunt de la capella de sant Francesc. 
Hagué d'ésser reparat el 1730 a carrec d'Antoni Bosca.30 Les portes de l'orgue 
foren pintades el 1762 i les manxes foren adobades el 1784.31. 

Tant runtre de l'església com al claustre, hi havia diverses sepultures de 
monges, algunes d'elles en forma d'umes esculpides amb figures, estatues 
jacents i escuts familiars. En algunes d'altres hi havia només la lapida amb 
una inscripció i, de vegades, amb el relleu d'una figura jacent. Les de l'església 
es perderen a l'epoca del trasllat. Queden només tres sepultures al claustre, 
corresponents a Alamanda de Belloch (t 1334), Alamanda de Centelles (t 1349) 
i Violant Girona.32 

* * * 

Hom entrava al recinte monas tic per la porta que donava a la ｰｬ｡ｾ｡＠ i que 
tenia al damunt l'estatua de sant Jaume. S'obria a un pati allargat. A la dreta 
apareixia l'absis de l'església, rodejat de ruverses eruficacions: la sagristia, una 
cambreta on guardaven les fustes del Monument i una altra cambra on, per 
una finestra enreixada que donava a l'església, les monges rebien els Sagraments 
de Confessió i Comunió. Per fora quedava un hortet on sembla que antigament 
tenien el cementiri, amb un gran xiprer; la major part deIs enterraments, pero, 
es feien a l'església. 

A la banda esquerra del pati, passada una primera portería encarregada 
a una dona seglar, entraven en un altre hort que, amb el temps, serví de lloc 
d'esplai per a les monges. Fou en un .d'aquests espais forans on es trobava 
una famosa palmera que inspira a mossen Jacint Verdaguer la poesia titulada 
predsament «La palmera de Junqueras».33 Quan enderrocaren el monestir la 

28. ACA, ORM, U, V. 185, f. 149. 
29. ACA, ORM, U, V. 186, ff. 63 v, 96, 147 v. 
30. ACA, ORM, U, v. 358. MADURELL, El arte en la comarca alta de Urgel, p. 153. 
31. ACA, ORM, U, vv. 362 i 365. 
32. AINAUD , GUDIOL, VERRIÉ, op. cit., p . 164. 
33. «Boletín de la Asociación del Personal de la CPVA», op. cit., p . 42. 
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Una imatge. de sant Jaume, d'argent, per a l'església, fou encarregada, el 1506, 
a l'argenter Ferrer Guerau, amb els corresponents capítols.28 Entre el 1511 i 
el 1513 fou construït un faristol de talla.29 De la mateixa època era la càtedra del 
cor. Els setials, en nombre de quaranta, juntament amb el nou faristol, foren re-
fets el 1721. L'orgue també havia sofert renovacions. N'hi havia un, ja el se-
gle xv; perquè tenim notícia de diversos organistes i afinadors. El segle XVI en fou 
construït un altre, que estava situat al damunt de la capella de sant Francesc. 
Hagué d'ésser reparat el 1730 a càrrec d'Antoni Boscà.30 Les portes de l'orgue 
foren pintades el 1762 i les manxes foren adobades el 1784.31. 

Tant dintre de l'església com al claustre, hi havia diverses sepultures de 
monges, algunes d'elles en forma d'urnes esculpides amb figures, estàtues 
jacents i escuts familiars. En algunes d'altres hi havia només la làpida amb 
una inscripció i, de vegades, amb el relleu d'una figura jacent. Les de l'església 
es perderen a l'època del trasllat. Queden només tres sepultures al claustre, 
corresponents a Alamanda de Belloch (t 1334), Alamanda de Centelles (t 1349) 
i Violant Girona.32 

* * * 

Hom entrava al recinte monàstic per la porta que donava a la plaça i que 
tenia al damunt l'estàtua de sant Jaume. S'obria a un pati allargat. A la dreta 
apareixia l'absis de l'església, rodejat de diverses edificacions: la sagristia, una 
cambreta on guardaven les fustes del Monument i una altra cambra on, per 
una finestra enreixada que donava a l'església, les monges rebien els Sagraments 
de Confessió i Comunió. Per fora quedava un hortet on sembla que antigament 
tenien el cementiri, amb un gran xiprer; la major part dels enterraments, però, 
es feien a l'església. 

A la banda esquerra del pati, passada una primera porteria encarregada 
a una dona seglar, entraven en un altre hort que, amb el temps, serví de lloc 
d'esplai per a les monges. Fou en un .d'aquests espais forans on es trobava 
una famosa palmera que inspirà a mossèn Jacint Verdaguer la poesia titulada 
preCisament «La palmera de Junqueras».33 Quan enderrocaren el monestir la 

28. ACA, ORM, D, v. 185, f. 149. 
29. ACA, ORM, D, v. 186, ff. 63 v, 96, 147 v. 
30. ACA, ORM, D, v. 358. MADURELL, El arte en la comarca alta de Urgel, p. 153. 
31. ACA, ORM, D, VV. 362 i 365. 
32. AINAUD , GUDIOL, VERRIÉ, op. cit., p . 164. 
33. «Eoletín de la Asociación del Personal de la CPVA», op. cit., p . 42. 



\1 • , .' :o ••••• ' ...... -'" • ""," ," 

COSTA EL MONESTlR DE JONQUERES 101 

trasplantaren a un lloc proper, pero l'arbre no resistí el canvi i s'asseca al cap 
de poc temps. El 1605, els visitador s volgueren que fos closa la porta que 
comunicava el pati amb l'hort, i que a aquest hom hi passés des de l'interior 
del monestir. Les monges hi trobaren dificultats, entre altres el fet de no haver-hi 
espai per a fer una porta nova, que ｦｯｲｾｯｳ｡ｭ･ｮｴ＠ havia de donar al petit locutori 
de la priora; a més, l'hortola i els mossos no podrien utilitzar-Ia sense incon-
venients per a la clausura. 1 per altra part, el monestir no quedaria ben tancat 
com fins aleshores.34 En efecte, entre l'hort i el pati d'entrada s'estenia el 
locutori, rectangular, dividit interiorment per reixes, amb una zona reservada 
a la priora. Les monges hi entraven des d'unes estances a prop de la porteria 
interior, i el públic des del pati; també hi havia un torno Al fons del pati hi 
havia l'entrada a la porteria interior, que conduYa al claustre. La monja portera 
se situava en una cambra a la dreta. 

El claustre tenia una bona varietat de plantes i d'arbres fruiters, especial-
ment llimoners i tarongers, i un brollador. Al voltant hi havia les conegudes 
arcade s gotiques, avui, com sabem, a la parroquia de la Concepció. Eren cent 
trenta-dos ares, entre el claustre i la galeria, pero en el trasllat foren redtÜts 
en nombre. La part baixa havia estat construida vers el 1400; la galeria data 
de la segona meitat del segle xv. Hem de suposar que, el segle XVII, hi volgueren 
fer una reforma. Efectivament, el 1635, compraren vint-i-set pilars o columnes, 
amb bases i capitells, al monestir del Carme, a raó de dues lliur'es cadascun; 
i poc després pagaren vuitanta lliures, un sou idos diners per ｣｡ｬｾ＠ emprada 
en l'obra del claustre.35 Després de les destruccions de les guerres, el claustre 
fou també reparat. 

Per dos passatges, a dreta i esquerra, hom sortia a un gran pati, tan o 
més gran que el mateix claustre i, com eH, rodejat d'edificacions que formaven 
el cos del monestir. Al centre hi havia rosers i altres flor s , arbres fruiters i 
un pou. 

Des del claustre, per una escala de pedra, pujaven a la galeria, on donaven 
altres estances. Del capdamunt de l'escala hom entrava al cor superior de l'es· 
glésia. Més al fons, hi havia una cambra on es guardava l'arxiu de la coml,l1litat; 
i a la dreta del cor, la sala capitular, la qual tenia una finestra que donava 
damunt la porteria interior. 

També des de la planta baixa del claustre, a la dreta, hom passava a una 
altra porteria corresponent a l'anomenada porta del tragí, que donava al carrer 

34. ACA, ORM, U, lligall 22. 
35. ACA, ORM, U, V . 350. 
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trasplantaren a un lloc proper, però l'arbre no resistí el canvi i s'assecà al cap 
de pOC temps. El 1605, els visitadors volgueren que fos closa la porta que 
comunicava el pati amb l'hort, i que a aquest hom hi passés des de l'interior 
del monestir. Les monges hi trobaren dificultats, entre altres el fet de no haver-hi 
espai per a fer una porta nova, que forçosament havia de donar al petit locutori 
de la priora; a més, l'hortolà i els mossos no podrien utilitzar-la sense incon-
venients per a la clausura. l per altra part, el monestir no quedaria ben tancat 
com fins aleshores.34 En efecte, entre l'hort i el pati d'entrada s'estenia el 
locutori, rectangular, dividit interiorment per reixes, amb una zona reservada 
a la priora. Les monges hi entraven des d'unes estances a prop de la porteria 
interior, i el públic des del pati; també hi havia un torn. Al fons del pati hi 
havia l'entrada a la porteria interior, que conduïa al claustre. La monja portera 
se situava en una cambra a la dreta. 

El claustre tenia una bona varietat de plantes i d'arbres fruiters, especial-
ment llimoners i tarongers, i un brollador. Al voltant hi havia les conegudes 
arcades gòtiques, avui, com sabem, a la parròquia de la Concepció. Eren cent 
trenta-dos arcs, entre el claustre i la galeria, però en el trasllat foren reduïts 
en nombre. La part baixa havia estat construïda vers el 1400; la galeria data 
de la segona meitat del segle xv. Hem de suposar que, el segle XVII, hi volgueren 
fer una reforma. Efectivament, el 1635, compraren vint-i-set pilars o columnes, 
amb bases i capitells, al monestir del Carme, a raó de dues lliufes cadascun; 
i poc després pagaren vuitanta lliures, un sou i dos diners per calç emprada 
en l'obra del claustre.3s Després de les destruccions de les guerres, el claustre 
fou també reparat. 

Per dos passatges, a dreta i esquerra, hom sortia a un gran pati, tan o 
més gran que el mateix claustre i, com ell, rodejat d'edificacions que formaven 
el cos del monestir. Al centre hi havia rosers i altres flors, arbres fruiters i 
un pou. 

Des del claustre, per una escala de pedra, pujaven a la galeria, on donaven 
altres estances. Del capdamunt de l'escala hom entrava al cor superior de l'es· 
glésia. Més al fons, hi havia una cambra on es guardava l'arxiu de la coml,l1litat; 
i a la dreta del cor, la sala capitular, la qual tenia una finestra que donava 
damunt la porteria interior. 

També des de la planta baixa del claustre, a la dreta, hom passava a una 
altra porteria corresponent a l'anomenada porta del tragí, que donava al carrer 

34. ACA, ORM, U, lligall 22. 
35. ACA, ORM, U, v. 350. 
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del Portal de Jonqueres. Sembla que antigament, per algun temps, havia estat 
aquella l'entrada principal del monestir. Probablement el canvi a l'altra porteria 
fou el que els havia estat manat pel rei quan, el 1568, les inonges li enviaren 
un memorial dient que no disposaven de mitjans per a complir-ho. El rei els 
concedí cinc-cents ducats, amb els quals havien de comprar també una casa 
per a l'administrador.36 Per la visita del 1576 hom sap que la casa, contigua, 
ja havia estat comprada; prop d'ella calia plantar-hi un hort per a recreació de 
les monges i per a la producció 'de verdures. Com que havia estat elos el portal 
de la muralla iel carrer havia quedat redu'it a un carreró poc concorregut, els 
visitadors opinaren que, en definitiva, era millor tornar la portería principal 
a la banda de la plac;:a. A la cambra de la portera hom guarda, des de llavors, 
els instruments de música. Felip III concedí, el 1599, vuit-c:ents ducats per 
costejar la portería nova. Per la vella, o porta del tragí, entraven les provisions 
del convent i especialment la llenya, el gra í la farina, i tot aixo era portat 
directament al forn. Aquest, situat al mateix elaustre, vora l'escala de la ｧ｡ｬ･ｲｩｾ Ｌ＠

comprenia algunes estances on guardaven el" blat i el pa, que hi fou elaborat 
també segons les epoques. El forn fou destru'it per les bombes i, per bé que 
adobaren les teulades i els murs, deixa d'utilitzar-se després dels setges que ja 
hem esmentat. 

Com en molts dels grans monestirs de l'epoca, les monges no vivien total-
ment en comunitat. A Jonqueres aixo encara resultava menys estrany, ates el 
ca rae ter de la institució, que ben sovint la feia semblar més aviat un pensionat 
de luxe que no un convent estricte. Al voltant dels patis, les grans famílies de 
la ciutat constru'iren veritables cases, on les monges vivien en grups units 
pel parentiu, als quals s'afegien algunes escolanes o novícies encomanades per 
a la seva edl1cació a les professes titular s de cada casa. Les dependencies mo-
nastiques, a part .de l'església i el cor, que agrupaven les monges per a una 
més intensa vida de comunitat, variaren segons les epoques. 

EIs visitadors de les darreries del segle xv volgueren emprendre una gran 
reforma de la vida conventual i ordenaren la construcció d'un refetor i d'un 
dormitorio Segons sembla, ja tenien un dormitori comú, pero tal vegada era 
poc utilitzat perque bé prou tenien les cambres a les cases respectives .. Llavors 
fou manat que al dormitori vell, hi fessin una infermeria. El dormitori vell 
es devia trobar a la planta baixa, perque hi ha notícia d'un pou que hi havia 
davant la seva porta (1437).37 Ens imaginem que es trobava al elaustre, entre 

36. ACA, ORM, U, llig . 22. 
37. ACA, ORM, U, V. 343. 
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del Portal de Jonqueres. Sembla que antigament, per algun temps, havia estat 
aquella l'entrada principal del monestir. Probablement el canvi a l'altra porteria 
fou el que els havia estat manat pel rei quan, el 1568, les monges li enviaren 
un memorial dient que no disposaven de mitjans per a complir-ho. El rei els 
concedí cinc-cents ducats, amb els quals havien de comprar també una casa 
per a l'administrador.36 Per la visita del 1576 hom sap que la casa, contigua, 
ja havia estat comprada; prop d'ella calia plantar-hi un hort per a recreació de 
les monges i per a la producció 'de verdures. Com que havia estat clos el portal 
de la muralla iel carrer havia quedat reduït a un carreró poc concorregut, els 
visitadors opinaren que, en definitiva, era millor tornar la porteria principal 
a la banda de la plaça. A la cambra de la portera hom guardà, des de llavors, 
els instruments de música. Felip III concedí, el 1599, vuit-çents ducats per 
costejar la porteria nova. Per la vella, o porta del tragí, entraven les provisions 
del convent i especialment la llenya, el gra i la farina, i tot això era portat 
directament al forn. Aquest, situat al mateix claustre, vora l'escala de la ｧ｡ｬ･ｲｩｾ Ｌ＠

comprenia algunes estances on guardaven er blat i el pa, que hi fou elaborat 
també segons les èpoques. El forn fou destruït per les bombes i, per bé que 
adobaren les teulades i els murs, deixà d'utilitzar-se després dels setges que ja 
hem esmentat. 

Com en molts dels grans monestirs de l'època, les monges no vivien total-
ment en comunitat. A Jonqueres això encara resultava menys estrany, atès el 
caràcter de la institució, que ben sovint la feia semblar més aviat un pensionat 
de luxe que no un convent estricte. Al voltant dels patis, les grans famílies de 
la ciutat construïren veritables cases, on les monges vivien en grups units 
pel parentiu, als quals s'afegien algunes escolanes o novícies encomanades per 
a la seva educació a les professes titulars de cada casa. Les dependències mo-
nàstiques, a part .de l'església i el cor, que agrupaven les monges per a una 
més intensa vida de comunitat, variaren segons les èpoques. 

Els visitadors de les darreries del segle xv volgueren emprendre una gran 
reforma de la vida conventual i ordenaren la construcció d'un refetor i d'un 
dormitori. Segons sembla, ja tenien un dormitori comú, però tal vegada era 
poc utilitzat perquè bé prou tenien les cambres a les cases respectives .. Llavors 
fou manat que al dormitori vell, hi fessin una infermeria. El dormitori vell 
es devia trobar a la planta baixa, perquè hi ha notícia d'un pou que hi havia 
davant la seva porta (1437).37 Ens imaginem que es trobava al claustre, entre 

36. ACA, ORM, U, llig . 22. 
37. ACA, ORM, U, v. 343. 
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la porteria interior i l'escala del cor.38 Les obres del nou dormitori foren em-
preses, pero quedaren interrompudes perque els resultaven massa costoses.39 

Malgrat tot, el 1504 ja estava acabat i funcionava, amb un llum al centre que 
cremava tota la nit; una dona llega s'encarregava de fer els llits. Una altra 
dificultat fou, al cap de pocs anys, el fet de no haver-hi lloc suficient per a 
totes les monges; a poc a poc tornaren a quedar-se a les cases i el dormitori 
queda abandonat ja abans de la visita del 1605. Hem dedult que el dormitod 
nou devia trobar-se a la galería, entre el claustre, on donaven tres ceHes, i el 
segon pati, on en donaven quatre. En un extrem hi havia un petit oratorí r 
al cap del corredor hi havien de fer la infermeria (1509). 

Dessota d'ell mateix, a la planta baixa, hi devia haver el refetor i la cuina. 
Aquesta s'alc;:a sobre uns fonaments constrults el 1507.40 La visita del 1509 ja 
la troba feta, així com l'esmentat refetor, on menjaven només en determinats 
dies; es veu que a vega des trobaven excuses per no utilitzar-Io. El 1515 els 
manaven que no mengessin a les cambres, i el 1529 els visitadors ordenaren 
que al refetor hi hagués candeles suficients i que per manca d'iHuminació no 
deixessin d'anar-hi.4\ Uns quants anys després, sembla que volien traslladar-lo 
al peu de l'escala del cor, potser on havia estat el dormitori vell, pero no creiem 
que arribes sin a fer-ho (1538); aixo no obstant, el 1556 els fou manat que 
el fessin en una sala a prop de la casa Llull, que antigament havia estat dor-
mitori, la qual cosa sembla coincidir amb la situació del dormitori vello El 1625 
hom parlava d'unes obres per al refetor nou.42 És possible que efectivament 
hagués estat traslladat, perque ja el 1605 existia una caseta situada a l'extrem 
de l'antic refetor, habilitada potser en una part d'ell mateix i habitada per la 
vídua Llanas, amassadora de pa al fom del monestir; i al seu costat hi havia 
encara una pe tita cambra per a magatzem de llenya. Aixo ens fa pensar que 
havien ocupat una part de l'espai del refetor antic. Malgrat tot, el 1628 diuen 
que el refetor es trobava a la banda del nord; en aquest cas es deuria tractar 
sempre del mateix espai. Després, ja no en trobem notícies més precises. La 
cuina del convent també havia deixat d'ésser utilitzada. El 1605, els visitadors 

38. Cal dir que la nostra reconstrucció resta en bona part hipotetica per ｭｾｮ｣｡＠ de 
dades més precises. Els nos tres pHmols, basats, en l'estructura general, en el que publica 
Garriga i en un de més antic i molt esquematic facilitat per I'Arxiu Historie Nacional, 
resulten aproximatius i útils només per a donar una idea de la distribució interior del 
monestir. 

39. ACA, ORM, U, V. 183, 35 v; V. 184, f. 33. 
40. ACA, ORM, U, V. 185, f. 191. 
41. ACA, ORM, U, !lig. 375, doc. 20. 
42. ACA, ORM, U, v. 347. 
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la porteria interior i l'escala del cor.38 Les obres del nou dormitori foren em-
preses, però quedaren interrompudes perquè els resultaven massa costoses.39 

Malgrat tot, el 1504 ja estava acabat i funcionava, amb un llum al centre que 
cremava tota la nit; una dona llega s'encarregava de fer els llits. Una altra 
dificultat fou, al cap de pocs anys, el fet de no haver-hi lloc suficient per a 
totes les monges; a poc a poc tornaren a quedar-se a les cases i el dormitori 
quedà abandonat ja abans de la visita del 1605. Hem deduït que el dormitori 
nou devia trobar-se a la galeria, entre el claustre, on donaven tres celles, i el 
segon pati, on en donaven quatre. En un extrem hi havia un petit oratori 1 
al cap del corredor hi havien de fer la infermeria (1509). 

Dessota d'ell mateix, a la planta baixa, hi devia haver el refetor i la cuina. 
Aquesta s'alçà sobre uns fonaments construïts el 1507.40 La visita del 1509 ja 
la trobà feta, així com l'esmentat refetor, on menjaven només en determinats 
dies; es veu que a vegades trobaven excuses per no utilitzar-lo. El 1515 els 
manaven que no mengessin a les cambres, i el 1529 els visitadors ordenaren 
que al refetor hi hagués candeles suficients i que per manca d'iHuminació no 
deixessin d'anar-hi.41 Uns quants anys després, sembla que volien traslladar-lo 
al peu de l'escala del cor, potser on havia estat el dormitori vell, però no creiem 
que arribessin a fer-ho (1538); això no obstant, el 1556 els fou manat que 
el fessin en una sala a prop de la casa Llull, que antigament havia estat dor-
mitori, la qual cosa sembla coincidir amb la situació del dormitori vell. El 1625 
hom parlava d'unes obres per al refetor nou.42 És possible que efectivament 
hagués estat traslladat, perquè ja el 1605 existia una caseta situada a l'extrem 
de l'antic refetor, habilitada potser en una part d'ell mateix i habitada per la 
vídua Llanas, amassadora de pa al forn del monestir; i al seu costat hi havia 
encara una petita cambra per a magatzem de llenya. Això ens fa pensar que 
havien ocupat una part de l'espai del refetor antic. Malgrat tot, el 1628 diuen 
que el refetor es trobava a la banda del nord; en aquest cas es deuria tractar 
sempre del mateix espai. Després, ja no en trobem notícies més precises. La 
cuina del convent també havia deixat d'ésser utilitzada. El 1605, els visitadors 

38. Cal dir que la nostra reconstrucció resta en bona part hipotètica per ｭｾｮ｣｡＠ de 
dades més precises. Els nostres plànols, basats, en l'estructura general, en el que publica 
Garriga i en un de més antic i molt esquemàtic facilitat per l'Arxiu Històric Nacional, 
resulten aproximatius i útils només per a donar una idea de la distribució interior del 
monestir. 

39. ACA, ORM, U, v. 183, 35 v; v. 184, f. 33. 
40. ACA, ORM, U, v. 185, f. 191. 
41. ACA, ORM, U, llig. 375, doc. 20. 
42. ACA, ORM, U, v. 347. 
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l'havien trobada ja transformada en cambra on dormia una dona seglar anome-
nada Isabel Puig, encarregada del refetQr; ignorem, doncs, on hi havia els 
serveis culinaris. El 1719 hi vivia una criada que escombrava el refetor (sense 
altres referencies), el claustre i el cor baix; mentre que una altra dona que 
ajudava la porteria, escombrava porteria i locutoris i tocava la campana con-
ventual, dormia en una cambra enfront de l'anterior, potser identificable amb 
l'antiga porteria de la porta del tragí o amb part de l'antiga casa Sant Climent . 

. De !'epoca de les grans reformes conventual s (1493-95) data la cons-
trucció del recambró per a la fusta del Monument, de la cambra de la finestra 
per als Sagraments i d 'una altra finestra per a la sagristana, que havia de lliurar 
els' ornaments 'de l 'església als sacerdots. També arreglaren la porteria interior 
i conStrulren les reixes del locutori, que ja existia.43 Dintre l'església ｡ｬｾ｡ｲ･ｮ＠
dos pams les reíxes de fusta del co!" i feren la tribuna de l'orgue. Pera per 
alguna raó, el 1509 i també el 1512, fpu ordenat que les parets ｡ｬｾ｡､･ｳ＠ al 
locutori fossín tornades al seu estat primitiu. · El 1778 els locutoris havien 
estat renovats. 

El 1602, el Consell d'Ordes concedí vuit-cents ducats per fer reparacions 
diverses. És entre el 1626 i el 1629 qüan trobem les monges fent adobar els 
fonaments i les parets de la banda: de la muralla, fent derrocar un mur entre 
el 'pati .d'entrada i l'hort de l'església, renovant les bigues de la galeria i, a 
l'església, encarregant una trona, una beneitera i unes noves vidrieres per al 
·cor.44 A més,calia comptar sempre amb les reparacions de les cases que queda-
ven buides i passaven a ésser propietat del convento Ja el 1694 havien acordat 
que si els cavallers . no reparaven les seves cases buides ho far-ia el convent, 
p"eta no hi aniriaa viurecap monja nova que no pagués el que haguessín costat 
ies obres.45 Quan les bbmbes destrui:ren un bon nombre de les cases i els seus 
amos no 'pogueren reedificar-les,' hagueren ､Ｇ｡ｬｾ｡ｲ＠ les monges, almenys, les 
parets mestres i les foranes i refer les teulildes, per tal d'assegurar la clausura 
del monestir. Per tots els adobs del- '1697 pagaren set mil vuit-centes se tanta-una 
lliúres, vuit sous i quatre' díners. 

Havien tornat a la ciutat el 4 de gener de 1698, des deIs llocs on s'havien 
.refugiat per causa de la guerra. i, veient. que no podien habitar a Jonqueres, 
s'instaHaren en unes cases de Josep Santjust, 'al carrer del Pi. De les cases, 
n'havien queqat dretes només tres. 'Com que no obtinguéren ajuda superior, 

43. ACA, ORM, U, v. 182, f. 200 v; v. 183, ff. 6 i 11 v. 
44. ACA, ORM, U, V. 347. ｾ＠ . . ; ¡; • 
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l'havien trobada ja transformada en cambra on dormia una dona seglar anome-
nada Isabel Puig, encarregada del refetor; ignorem, doncs, on hi havia els 
serveis culinaris. El 1719 hi vivia una criada que escombrava el refetor (sense 
altres referències), el claustre i el cor baix; mentre que una altra dona que 
ajudava la porteria, escombrava porteria i locutoris i tocava la campana con-
ventual, dormia en una cambra enfront de l'anterior, potser identificable amb 
l'antiga porteria de la porta del tragí o amb part de l'antiga casa Sant Climent . 

. De l 'època de les grans reformes conventuals (1493-95) data la cons-
trucció del recambró per a la fusta del Monument, de la cambra de la finestra 
per als Sagraments i d 'una altra finestra per a la sagristana, que havia de lliurar 
els' ornaments 'de l 'església als sacerdots. També arreglaren la porteria interior 
i conStruïren les reixes del locutori, que ja existia.43 Dintre l'església alçaren 
dos pams les reixes de fusta del cor i feren la tribuna de l'orgue. Però per 
alguna raó, el 1509 i també el 1512, fpu ordenat que les parets alçades al 
locutori fossin tornades al seu estat primitiu. · El 1778 els locutoris havien 
estat renovats. 

El 1602, el Consell d'Ordes concedí vuit-cents ducats per fer reparacions 
diverses. És entre el 1626 i el 1629 quan trobem les monges fent adobar els 
fonaments i les parets de la banda: de la muralla, fent derrocar un mur entre 
el 'pati .d'entrada i l'hort de l'església, renovant les bigues de la galeria i, a 
l'església, encàrregant una trona, una beneitera i unes noves vidrieres per al 
·cor.44 A més, calia comptar sempre amb les reparacions de les cases que queda-
ven buides i passaven a ésser propietat del convent. Ja el 1694 havien acordat 
que si èls cavallers . no reparaven les seves cases buides ho faria el convent, 
p'etò no hi aniria a viure cap monja nova que no pagués el que haguessin costat 
:les obres.45 Quan les bombes destruïren un bon nombre de les cases i els seus 
amos il.ò 'pogueren reedificar-les,' hagueren d'alçar les monges, almenys, les 
parets mestres i les foranes i refer les teulades, per tal d'assegurar la clausura 
dèl monestir. Per tots els adobs del- '1697 pagaren set mil vuit-centes setanta-una 
lliúres, vuit sous i quatre' diners. 

Havien tornat a la ciutat el 4 de gener de 1698, des dels llocs on s'havien 
.refugiat per causa de la guerra. i, .veient. que no podien habitar a Jonqueres, 
s'instaHaren en unes cases de Josep Sant just, 'al carrer del Pi. De les cases, 
n'havien queqat dretes només tres. 'Com que no obtingueren ajuda superior, 

43. ACA, ORM, U, v. 182, f. 200 v; v. 183, ff. 6 i 11 v. 
44. ACA, ORM, U, v. 347. ｾ＠ . . ; ¡; • 

45. ACA, ORM, U, v. 166, f . 1. :r ... . t' 
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determinaren de manllevar dotze mil lliures en forma de censals (1699).46 Per 
tal d'adobar les cases derruIdes donaren un termini de sis mesos als propietaris; 
si ells no ho feien, serien lliurades les cases a altres persones o bé acabaria el 
convent per fer reparar les que convingués.47 Els cavallers s'excusaren: Bernat 
d'Aymerich renunciava la casa (no sabem exactament quina) en favor de la 
priora, perque ell no era successor directe i no la volia.48 Anton d'Oms tenia 
altres despeses afer, més precises, i ho veia impossible fins i tot per a després 
de la collita. Com que no sabia quan podria ocupar-se'n, agrairia que li pren-
guessin la casa i suggeria que el convent obrés el mur fora i la teulada i que 
les monges que hi habitessin paguessin les altres obres; aquestes valgueren 
cent trenta lliures, onze sous i sis diners.49 Així mateix les monges referen la 
teulada de la casa de Maria Anna d'ArmengoPO 

Pero no solament era la guerra el que obligava a certes obres. A la historia 
del convent trobem almenys dos robatoris que causaren alguns desperfectes. 
El 1590, algú entra amb claus falses per la porta gran de l'església i s'emporta 
objectes de plata. Calgué que fos adoptat un altre sistema de tancar la porta 
per dins. 1 el 7 de ｭ｡ｲｾ＠ de 1699, de nit, els lladres obriren amb un ferro el 
mur per la banda del torrent, entraren a l'hort de la sagristana Maria de Copons, 
ｦｯｲｾ｡ｲ･ｮ＠ una caixa i prengueren també argent per valor de dues-centes lliures; 
el vicari general féu publicar l'excomunió contra ignots.51 

Després del setge de 1714 continuaren arreglant les cases, algunes d'elles 
encara en ruInes des del 1697. Així, el 1715 apuntalaren sostres i rebaixaren 
els murs de la casa Llupia.52 Com anteriorment, donaren un any de temps a les 
families per ocupar-se'n, altrament quedarien totes per al convent i hi viurien 
les futures novícies o atorgades. Tornaren a apareixer les excuses: Marianna 
de Llupia no podía fer res fins que li retornessin la hisenda perduda.53 El baró de 
Rocafort no tenia mitjans, a menys que poguessln esperar que els temps millo-
ressin.54 1 així successivament. El 1719 feren una revisió total de les nou 
cases que quedaven derruIdes i calcularen el cost de la possible reedificació. 

Passaren uns anys, el nombre de monges ana sempre en dísminució i les 

46. ACA, ORM, U, v. 166, f. 5 v. 
47. ACA, ORM, U, v. 166, f. 4. 
48. ACA, ORM, U, lli g. 12. 
49. ACA, ORM, U, lli g. 35. 
50. ACA, ORM, U, v. 359. 
51. ACA, ORM, U, lli g. 8/6, full solt. 
52. ACA, ORM, U, v. 357. 

·'53. ACA, ORM, U, lli g. 12. 
54. ACA, ORM, U, llig . 11. 
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determinaren de manllevar dotze mil lliures en forma de censals (1699).46 Per 
tal d'adobar les cases derruïdes donaren un termini de sis mesos als propietaris; 
si ells no ho feien, serien lliurades les cases a altres persones o bé acabaria el 
convent per fer reparar les que convingués.47 Els cavallers s'excusaren: Bernat 
d'Aymerich renunciava la casa (no sabem exactament quina) en favor de la 
priora, perquè ell no era successor directe i no la volia.48 Anton d'Oms tenia 
altres despeses a fer, més precises, i ho veia impossible fins i tot per a després 
de la collita. Com que no sabia quan podria ocupar-se'n, agrairia que li pren-
guessin la casa i suggeria que el convent obrés el mur forà i la teulada i que 
les monges que hi habitessin paguessin les altres obres; aquestes valgueren 
cent trenta lliures, onze sous i sis diners.49 Així mateix les monges referen la 
teulada de la casa de Maria Anna d'ArmengoPO 

Però no solament era la guerra el que obligava a certes obres. A la història 
del convent trobem almenys dos robatoris que causaren alguns desperfectes. 
El 1590, algú entrà amb claus falses per la porta gran de l'església i s'emportà 
objectes de plata. Calgué que fos adoptat un altre sistema de tancar la porta 
per dins. l el 7 de març de 1699, de nit, els lladres obriren amb un ferro el 
mur per la banda del torrent, entraren a l'hort de la sagristana Maria de Copons, 
forçaren una caixa i prengueren també argent per valor de dues-centes lliures; 
el vicari general féu publicar l'excomunió contra ignots.51 

Després del setge de 1714 continuaren arreglant les cases, algunes d'elles 
encara en ruïnes des del 1697. Així, el 1715 apuntalaren sostres i rebaixaren 
els murs de la casa Llupià.52 Com anteriorment, donaren un any de temps a les 
famílies per ocupar-se'n, altrament quedarien totes per al convent i hi viurien 
les futures novícies o atorgades. Tornaren a aparèixer les excuses: Marianna 
de Llupià no podia fer res fins que li retornessin la hisenda perduda.53 El baró de 
Rocafort no tenia mitjans, a menys que poguessin esperar que els temps millo-
ressin.54 l així successivament. El 1719 feren una revisió total de les nou 
cases que quedaven derruïdes i calcularen el cost de la possible reedificació. 

Passaren uns anys, el nombre de monges anà sempre en disminució i les 

46. ACA, ORM, U, v. 166, f. 5 v. 
47. ACA, ORM, U, v. 166, f. 4. 
48. ACA, ORM, U, lli go 12. 
49. ACA, ORM, U, lli go 35. 
50. ACA, ORM, U, V. 359. 
51. ACA, ORM, U, lli go 8/6, full solt. 
52. ACA, ORM, U, V. 357. 

·'53. ACA, ORM, U, lli go 12. 
54. ACA, ORM, U, llig o 11. 
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cases quedaren, en gran part, abandonades. El convent seguí fent algunes obres 
de conservació. El 1779, hom fa esment de vuit cases probablement habitades.55 

En general, havien adobat els paviments, els pilars, l'escala del cor, el locutori, 
on feren noves reixes de fusta, i la porta exterior de la ｰｬ｡ｾ｡ＮＵＶ＠ Encara el 1780 
acordaren citar per una sola vegada els amos de les cases. 1 decidiren que les 
obres menors dependrien només de la priora, mentre que per a les majors 
caldria un acord de la comunitat i per a fer-ne de noves una disposició del 
Consell; hom entenia per obres menors les inferiors a l'import de cent lliures. 

La darrera notícia sobre aquest tema és de quan fou demanada a les 
monges una informació de les cases derruides, amb els noms dels propietaris 
i títols de la propietat.57 Val a dir que pocs anys més tard la ruina esdevingué 
definitiva. El convent, des del 1808, fou hospital militar. El 1856 fou casa 
de correcció municipal, i entre el 1868 i el 1869 era caserna dels voluntaris de 
la Llibertat. 1 a continuació fou enderrocat l'edifici i traslladada l'església. 

* * * 

Les cases familiar s de les monges donaven gairebé totes al carrer: unes 
al Torrent de Jonqueres, d'altres de cara a la muralla i d'altres al carrer del 
Portal. Per l'interior donaven al claustre o al segon patio Entre aquests dos 
també hi havia cases, arnés d'algunes dependencies del monestir. Cada casa 
tenia més d'una planta i eren totes elles diferents. Per aquesta raó ens resultaria 
molt difícil de reconstruir-les amb la suficient precisió. És probable que arribes-
sin gairebé totes a ｬＧ｡ｬｾ｡､｡＠ del sostre de la galeria claustral, perque, en aquesta, 
hi trobem ben poques cases amb individualitat propia i encara alguna d'elles pro-
cedeix d'una divisió amb la seva corresponent de la planta baixa; així i tot, 
les de la part superior tenien a vegades més d'una planta.58 

Sembla haver-hi una constant confusió de termes entre «casa» i «cambra». 
Moltes vega des devien significar el mateix, pero en alguns casos creiem que 
es tractava realment d'una sola cambra. En general, una casa tenia diverses 
cambres i sales, tant a la seva planta baixa com al primer pis, on pujaven per 
una escala interna. A mitja escala podia haver-hi una cambra per a les criades 
de la casa mateixa. La cuina podia ésser als baixos o bé en un pla encara 

55. ÁCA, ORM, U, llig. 28. 
56. ACA, ORM, U, vv. 358 i 362. 
57. ACA, ORM, U, llig . 42. 
58. Per a la descripció i altres notícies particulars referents a les cases ens hem basat 
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i títols de la propietat.57 Val a dir que pocs anys més tard la ruïna esdevingué 
definitiva. El convent, des del 1808, fou hospital militar. El 1856 fou casa 
de correcció municipal, i entre el 1868 i el 1869 era caserna dels voluntaris de 
la Llibertat. I a continuació fou enderrocat l'edifici i traslladada l'església. 
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Les cases familiars de les monges donaven gairebé totes al carrer: unes 
al Torrent de Jonqueres, d'altres de cara a la muralla i d'altres al carrer del 
Portal. Per l'interior donaven al claustre o al segon pati. Entre aquests dos 
també hi havia cases, a més d'algunes dependències del monestir. Cada casa 
tenia més d'una planta i eren totes elles diferents. Per aquesta raó ens resultaria 
molt difícil de reconstruir-les amb la suficient precisió. És probable que arribes-
sin gairebé totes a l'alçada del sostre de la galeria claustral, perquè, en aquesta, 
hi trobem ben poques cases amb individualitat pròpia i encara alguna d'elles pro-
cedeix d'una divisió amb la seva corresponent de la planta baixa; així i tot, 
les de la part superior tenien a vegades més d'una planta.58 

Sembla haver-hi una constant confusió de termes entre «casa» i «cambra». 
Moltes vegades devien significar el mateix, però en alguns casos creiem que 
es tractava realment d'una sola cambra. En general, una casa tenia diverses 
cambres i sales, tant a la seva planta baixa com al primer pis, on pujaven per 
una escala interna. A mitja escala podia haver-hi una cambra per a les criades 
de la casa mateixa. La cuina podia ésser als baixos o bé en un pla encara 

55. ÀCA, ORM, D, lligo 28. 
56. ACA, ORM, D, vv. 358 i 362. 
57. ACA, ORM, D, llig o 42. 
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Planta baixa: E: Església; H : Horts; L: Locutori; P: Portería; D : Dormitori vell; 
F: Forn; C: Cuina; R: Refetor; T: Porta del tragí 

Planta alta: C: Cor; S: Sala capitular 
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inferior. Algunes cases tenien un petit oratorio Així mateix disposaven d'algun 
pati o jardinet ｰ｡ｾｴｩ｣ｵｬ｡ｲ＠ amb tarongers i altres plantes, i, finalment, d'unes 
golfes o d'un terrat que servia també de mirador. 

Una de les grans preocupacions dels visitadors de totes les epoques, pero 
molt especialment dels reformadors del segle xv, fou la de fer cloure les fines-
tres que donaven al carrer, fins a una alc;ada que permetés la ventilació i la 
llum, pero que impedís tota comunicació amb el món de fora. Pel que fa als 
terrats, ordenaren que fossin dosos per la banda del carrer, pero que fos con-
servada la visió del campo Es veu que aquestes disposicions no trobaren un 
resso massa favorable en la comunitat, perque successivament hagueren d'ésser 
repetides. El 1504, els visitador s amenac;aven amb una penitencia les monges 
que haguessin desfet les obres fetes; a més, haurien de fer-ho adobar a des-
peses de la culpable. Hi havia monges que havien protestat, altres es queixaven 
de la humitat que produ"ia la clausura quasi completa, pero els visitadors foren 
inflexibles. On no es tancava amb paret d'óbra hi feien posar reixes. I foren 
alc;ades les parets del carrer si quedaven massa baixes.59 Si, tenien humitat, els 
feien posar gelosies (1515), les quals faria posar també el convent a les cases 
vacants abans no hi habites sin altres monges (1576). 

Hem pogut localitzar més de vint cases del monestir, pero difícilment 
tingueren vida al mateix temps. Diuen que el 1628 n'hi havia setze, comptant-
n'hi també alguna de buida. L'origen de la possessió de les cases podia ésser 
per venda o assignació de la priora, per lloguer o per llegat testamentari d'altres 
monges. A continuació presentem un assaig de reconstrucció de les cases de 
Jonqueres a través del temps i de les famílies, per bé que ens queden encara 
molts dubtes i tenim gairebé la seguretat de caure en alguns errors. Les hem 
designades amb una xifra que es repeteix en el pHmol del monestir, on indiquem 
les respective s localitzacions, amb les majors reserves pel que fa a les delimita-
cions respectives. 

1. Casa Gualbes-Llull. - Entrant al ｣ｬ｡ｵｳｴｲｾ＠ per la porteria interior, es 
trobava al racó de la banda esquerra. Donava al Torrent de Jonqueres i a l'hort 
de <larrera el locutori. Hom hi pujava per una escaleta. Sembla que es forma 
per la unió de dues cases. Fos com fos, potser originariament havia estat la 
casa de Violant Botella (t 1411), la qual la deixa a la seva neboda Isabel 
de Gualbes, qlle morí essent priora del monestir (1447). Aquesta la deixa a les 

59. ACA, ORM, U, v. 182, ff. 166 í 199 V; v. 183, f. 137 V; v. 185, f. 49; llíg . 375, 
doc. 20. 
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pati o jardinet ｰ｡ｾｴｩ｣ｵｬ｡ｲ＠ amb tarongers i altres plantes, i, finalment, d'unes 
golfes o d'un terrat que servia també de mirador. 

Una de les grans preocupacions dels visitadors de totes les èpoques, però 
molt especialment dels reformadors del segle xv, fou la de fer cloure les fines-
tres que donaven al carrer, fins a una alçada que permetés la ventilació i la 
llum, però que impedís tota comunicació amb el món de fora. Pel que fa als 
terrats, ordenaren que fossin closos per la banda del carrer, però que fos con-
servada la visió del camp. Es veu que aquestes disposicions no trobaren un 
ressò massa favorable en la comunitat, perquè successivament hagueren d'ésser 
repetides. El 1504, els visitadors amenaçaven amb una penitència les monges 
que haguessin desfet les obres fetes; a més, haurien de fer-ho adobar a des-
peses de la culpable. Hi havia monges que havien protestat, altres es queixaven 
de la humitat que produïa la clausura quasi completa, però els visitadors foren 
inflexibles. On no es tancava amb paret d'óbra hi feien posar reixes. l foren 
alçades les parets del carrer si quedaven massa baixes.59 Si, tenien humitat, els 
feien posar gelosies (1515), les quals faria posar també el convent a les cases 
vacants abans no hi habitessin altres monges (1576). 

Hem pogut localitzar més de vint cases del monestir, però difícilment 
tingueren vida al mateix temps. Diuen que el 1628 n'hi havia setze, comptant-
n'hi també alguna de buida. L'origen de la possessió de les cases podia ésser 
per venda o assignació de la priora, per lloguer o per llegat testamentari d'altres 
monges. A continuació presentem un assaig de reconstrucció de les cases de 
Jonqueres a través del temps i de les famílies, per bé que ens queden encara 
molts dubtes i tenim gairebé la seguretat de caure en alguns errors. Les hem 
designades amb una xifra que es repeteix en el plànol del monestir, on indiquem 
les respectives localitzacions, amb les majors reserves pel que fa a les delimita-
cions respectives. 

1. Casa Gualbes-Llull. - Entrant al ｣ｬ｡ｵｳｴｲｾ＠ per la porteria interior, es 
trobava al racó de la banda esquerra. Donava al Torrent de Jonqueres i a l'hort 
de darrera el locutori. Hom hi pujava per una escaleta. Sembla que es formà 
per la unió de dues cases. Fos com fos, potser originàriament havia estat la 
casa de Violant Botella (t 1411), la qual la deixà a la seva neboda Isabel 
de Gualbes, qlle morí essent priora del monestir (1447). Aquesta la deixà a les 

59. ACA, ORM, U, v. 182, H. 166 i 199 v; v. 183, f. 137 v; v. 185, f. 49; llig o 375, 
doc. 20. 
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nebodes que VlVlen amb ella: Violant Llull i Elionor de Vilanova, monges, 
í les menor s Isabel i Constans:a Llull i Elionor de Gualbes, si bé aquesta darrera 
ja tenia una altra cambra de propietat seva -i aixo fa que es desorientin una 
mica les nostres deduccions-, potser a la casa de Maria de Gualbes (filla de 
Ramon). Totes les hereves havien de triar, dins la casa, la cambra que pre-
ferissin. Isabel de Gualbes posse'ia, a més, una caseta subterrania dins la casa 
d'Elionor de Palou; una altra caseta dins el pati del cementiri, on tenia 
gallines, i hi guardava llenya; un hort al costat del de la sagristia i un altre al 
cap de l'església, que deixa a la seva parenta Maria de Gualbes (tilla de Pere). 

Elionor de Gualbes, de fet, vis qué a la casa i hi féu obres, que paga 
també la seva germana Isabel, muller de Joan Llul1. Un hort de darrera l'altar 
major havia estat donat a la sagristia a canvi d'un altre, pero la sagristana Elionor 
de Vallgornera el deixa a l'esmentada Elionor de Gualbes (1476), i aquesta 
､ｾｲｲ･ｲ｡Ｌ＠ per cortesia, compra també el del cap de l'altar. Un dels seus horts 
l'establí Elionor a Bartomeu Coll, matalasser; el convent s'encarrega de pagar 
la meitat de l'adob d'una tapia perque havia caigut i quedava el monestir 
obert.60 Succe'iren en la casa altres nebodes: Isabel, Violant i Agnes Llull i 
Jeronima i Constans:a de Gualbes. El 1605 hi vivien Maria Anna Dusay Llull i 
Anna Pon s Llull; la primera hi féu algunes estances noves i el convent hi havia 
d'ajudar amb cinc-centes lliures si en volia d'altres. Més tard hi visqu,=ren Agra'ida 
Pons (t 1669), Angela de Guimera i les nebodes d'aquesta darrera, Marina i 
Beatriu Des-Bosch. La darrera habitant fou Maria de Copons Paleó (t 1719), 
víctima d'un dels robatoris que ja hem comentat. Després la casa queda buida. 
Per l'alludida Anna Pons havia passat a la successió del comte de Robres, o 
sigui a les famílies Pons-Salba. 

2. Casa Sentmenat-Vilanova-Gualbes. - Venia a continuació de l'anterior, 
també donant al Torrent. És molt probable que fos aquesta la casa d'Antonia 
d'Horta, que passa a la seva neboda Elionor de Sentmenat. Després fou d'Elisabet 
de Sentmenat, la qualla deixa a la seva tia Prancina de Vilanova, priora (t 1516), 
a la qual succe'iren Aldons:a i Joana de Vilanova i, més tard, Anna i Magdalena 
Marquet. En alguna epOca potser la casa queda unida amb la del seu costat, 
la nostra núm. 3, que duia també el nom de Gualbes. El cas és que sembla 
més aviat referir-se amb aquest nom a la mateixa del núm. 2 la notícia del 1605 
que la dóna com a buida i tenint-ne les claus Margarida de Guimera. Hom hi 
guardava només unes arques amb roba, pero no hi visqué mai més ningú. Els 

60. ACA, ORM, D, v. 344, f. 35. 
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nebodes que V1V1en amb ella: Violant Llull i Elionor de Vilanova, monges, 
í les menors Isabel i Constança Llull i Elionor de Gualbes, si bé aquesta darrera 
ja tenia una altra cambra de propietat seva -i això fa que es desorientin una 
mica les nostres deduccions-, potser a la casa de Maria de Gualbes (filla de 
Ramon). Totes les hereves havien de triar, dins la casa, la cambra que pre-
ferissin. Isabel de Gualbes posseïa, a més, una caseta subterrània dins la casa 
d'Elionor de Palou; una altra caseta dins el pati del cementiri, on tenia 
gallines, i hi guardava llenya; un hort al costat del de la sagristia i un altre al 
cap de l'església, que deixà a la seva parenta Maria de Gualbes (filla de Pere). 

Elionor de Gualbes, de fet, visqué a la casa i hi féu obres, que pagà 
també la seva germana Isabel, muller de Joan Llull. Un hort de darrera l'altar 
major havia estat donat a la sagristia a canvi d'un altre, però la sagristana Elionor 
de Vallgornera el deixà a l'esmentada Elionor de Gualbes (1476), i aquesta 
､ｾｲｲ･ｲ｡Ｌ＠ per cortesia, comprà també el del cap de l'altar. Un dels seus horts 
l'establí Elionor a Bartomeu Coll, matalasser; el convent s'encarregà de pagar 
la meitat de l'adob d'una tàpia perquè havia caigut i quedava el monestir 
obert.60 Succeïren en la casa altres nebodes: Isabel, Violant i Agnès Llull i 
Jerònima i Constança de Gualbes. El 1605 hi vivien Maria Anna Dusay Llull i 
Anna Pons Llull; la primera hi féu algunes estances noves i el convent hi havia 
d'ajudar amb cinc-centes lliures si en volia d'altres. Més tard hi visqu,=ren Agraïda 
Pons (t 1669), Àngela de Guimerà i les nebodes d'aquesta darrera, Marina i 
Beatriu Des-Bosch. La darrera habitant fou Maria de Copons Falcó (t 1719), 
víctima d'un dels robatoris que ja hem comentat. Després la casa quedà buida. 
Per l'alludida Anna Pons havia passat a la successió del comte de Robres, o 
sigui a les famílies Pons-Salbà. 

2. Casa Sentmenat-Vilanova-Gualbes. - Venia a continuació de l'anterior, 
també donant al Torrent. És molt probable que fos aquesta la casa d'Antònia 
d'Horta, que passà a la seva neboda Elionor de Sentmenat. Després fou d'Elisabet 
de Sentmenat, la qualla deixà a la seva tia Francina de Vilanova, priora (t 1516), 
a la qual succeïren Aldonça i Joana de Vilanova i, més tard, Anna i Magdalena 
Marquet. En alguna època potser la casa quedà unida amb la del seu costat, 
la nostra núm. 3, que duia també el nom de Gualbes. El cas és que sembla 
més aviat referir-se amb aquest nom a la mateixa del núm. 2 la notícia del 1605 
que la dóna com a buida i tenint-ne les claus Margarida de Guimerà. Hom hi 
guardava només unes arques amb roba, però no hi visqué mai més ningú. Els 

60. ACA, ORM, U, v. 344, f. 35. 
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visitadors del 1605 havien ordenat que fos donat a Lluís de Gualbes o algun 
altre familiar un termini de sis mesos per a reparar el portal, un pilar i una 
paret de la banda del patio Segurament que no hi feren res i ｾｯｮｴｩｮｵ｡＠ buida. 
En ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｲ＠ el segle XVIII pertanyia a Manuel de Llupia. Les bombes del 1714 
acabaren d'enrunar-Ia i, si bé fou apuntalada, el 1719 fou declarada inhabitable. 

3. Casa Gualbes-Ros-Amat. - Com ja hem dit, possiblement estigué unida 
a la casa núm. 2. Pero en el seu origen fou comprada a un ciutada de Barcelona 
per Maria de Gualbes, filla de Pere, la qual féu un pacte amb Caterina 
Sunyer (1442): Caterina faria dues cambres noves amb teulada, al primer 
pis, i Maria li pagaría cent florins; la que donaria al pati seria de Caterina, 
i la del torrent, de Maria. En cas de morir Caterina, tot quedaria per a Maria 
mentre visqués, i després passaria a qui Caterina hagués designat. Maria tindria 
dret de pas per la nova cambra i hi posaria. una taula per menjar-hi en comú 
quan volguessin. Catarina no admetria cap noia a viure-hi, sense llicencia de 
Maria, excepte en el cas que fossin germanes seves. La 'planta baixa seria 
comuna i pagarien a mitges un cens al convent.61 

A ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ del segle XVI, sembla que a la casa no hi vivia ningú. 
En tenia cura Violant de Sant Climent. Tenim la impressió que fou, després, 
de la família Ros, per la descripció que en fa la visita del 1605, pero en aquella 
epoca estava mig enderrocada i el convent avisa alguns parents dels Ros, Lluís 
de Corbera, Ferran Oliver i Bernat de Pinós, perque fos feta habitable. No ho 
aconseguiren i arriba a convertir-se en un solar on el convent tenia llenya. Per 
la situació, devia ésser aquesta la casa Amat, dels marquesos de Castellbell, el 
segle XVIII. El cert és que, el 1719, es trobava enrunada i només seguien en 
peu la paret del carrer i la del claustre. La família no tenia mitjans per a 
reparar-la, i l'obra de renovació de les parets mestres ana a carrec del convent 
per tal de mantenir la clausura. Potser els Amat l'edificaren més endavant, perque 
sembla que el 1764 hi vivien diverses germanes de la mateixa familia. 

4. Casa Palou-Torrelles-Armengol. - A continuació de l'anterior, tocant 
a l'entrada del segon pati del monestir. Havia estat d'una de les porteres, després 
fou d'Elionor de Palou i, el 1458, la priora l'assigna a Beatriu de Palou (t 1465), 
a canvi d'una esmena que hauria de donar en morir, segons li semblés.62 Es molt 
possible que tinguessin la casa partida amb Margarida de Torrelles, la qual 

61. ACA, ORM, U, V. 174, f. 56. 
62. ACA, ORM, U, V. 177, full solt. 
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visitadors del 1605 havien ordenat que fos donat a Lluís de Gualbes o algun 
altre familiar un termini de sis mesos per a reparar el portal, un pilar i una 
paret de la banda del pati. Segurament que no hi feren res i çontinuà buida. 
En començar el segle XVIII pertanyia a Manuel de Llupià. Les bombes del 1714 
acabaren d'enrunar-la i, si bé fou apuntalada, el 1719 fou declarada inhabitable. 

3. Casa Cualbes-Ras-Amat. - Com ja hem dit, possiblement estigué unida 
a la casa núm. 2. Però en el seu origen fou comprada a un ciutadà de Barcelona 
per Maria de Gualbes, filla de Pere, la qual féu un pacte amb Caterina 
Sunyer (1442): Caterina faria dues cambres noves amb teulada, al primer 
pis, i Maria li pagaria cent florins; la que donaria al pati seria de Caterina, 
i la del torrent, de Maria. En cas de morir Caterina, tot quedaria per a Maria 
mentre visqués, i després passaria a qui Caterina hagués designat. Maria tindria 
dret de pas per la nova cambra i hi posaria. una taula per menjar-hi en comú 
quan volguessin. Catarina no admetria cap noia a viure-hi, sense llicència de 
Maria, excepte en el cas que fossin germanes seves. La 'planta baixa seria 
comuna i pagarien a mitges un cens al convent.61 

A començaments del segle XVI, sembla que a la casa no hi vivia ningú. 
En tenia cura Violant de Sant Climent. Tenim la impressió que fou, després, 
de la família Ros, per la descripció que en fa la visita del 1605, però en aquella 
època estava mig enderrocada i el convent avisà alguns parents dels Ros, Lluís 
de Corbera, Ferran Oliver i Bernat de Pinós, perquè fos feta habitable. No ho 
aconseguiren i arribà a convertir-se en un solar on el convent tenia llenya. Per 
la situació, devia ésser aquesta la casa Amat, dels marquesos de Castellbell, el 
segle XVIII. El cert és que, el 1719, es trobava enrunàda i només seguien en 
peu la paret del carrer i la del claustre. La família no tenia mitjans per a 
reparar-la, i l'obra de renovació de les parets mestres anà a càrrec del convent 
per tal de mantenir la clausura. Potser els Amat l'edificaren més endavant, perquè 
sembla que el 1764 hi vivien diverses germanes de la mateixa família. 

4. Casa Palau-Tarrelles-Armengal. - A continuació de l'anterior, tocant 
a l'entrada del segon pati del monestir. Havia estat d'una de les porteres, després 
fou d'Elionor de Palau i, el 1458, la priora l'assignà a Beatriu de Palau (t 1465), 
a canvi d'una esmena que hauria de donar en morir, segons li semblés.62 Es molt 
possible que tinguessin la casa partida amb Margarida de Torrelles, la qual 

61. ACA, ORM, U, v. 174, f. 56. 
62. ACA, ORM, U, v. 177, full solt. 
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VIVla encara er 1455, i 'que féu hereva la seva neboda Isabel. De fet, aquest 
cognom s'hi conserva fins a molt més endavant. També podem suposar que 
en aquesta casa visqué Marquesa de Santa Pau (t 1500). Després, per la 
part que fou de Palou, sembla que queda buida per molts anys. A la part 
de Torrelles, admetent la imaginada divisió, visqué una dona seglar, Elionor 
Mas, encarregada de l'església (1605), la qual tenia el terrat comú amb la casa 
següent. Pertanyia, anys després encara, a la família Armengol; enrunada per 
les bombes, queda reduida a les dues parets mestres, en les mateixes condicions 
que la casa núm. 3, ja que el baró de Rocafort tampoc no podia reedificar-la. 

5. Casa Soler-Gualbes-Serra-Malla-Tamarit. - Donava ja al segon pati, 
des de l'entrada d'aquest. L'havia comprada Simoneta Serra per setanta lliures 
i per testament la deixa a la seva neboda Joana de Gualbes, la qual morí pre-
lJlaturament (1439); llavors Simoneta en disposa la venda. Hi visqueren, potser 
tenint-hi només alguna cambra, monges de les famílies Malla i Soler. Pero 
el 1509 no hi havia ningú. El 1538 fou donat un termini a Elionor Soler 
per posar dues reixes a les fines tres del torrent; no sembla que ella fos monja, 
pero devia ésser la titular de la casa. Més tard hi habitaren Anna de Malla 
(t 1570), Elena de Malla (t 1571) i les germanes Elena i Francesca de Montoliu. 
El 1605 sembla haver-hi encara una divisió: tenia la casa Serra lfl que actuava 
com a presidenta de la comunitat, Lluisa <;a-Pila, vacants els carrecs de priora 
i sots-priora. La part de Soler la tenia Francesca Ortiz. El 1628, la casa tornava a 
restar buida; i mig enrunada, inhabjtable, quedava el 1719. Les habitacions 
es veien formades, pero no hi havia sostre ni paviments. Era, llavors, de 
Salvador de Tamarit. 'Suposem que més endavant la devien fer adobar i que 
potser hi devien viure les germanes Tamarit, una d'elles priora, i la seva 
cosina Gertrudis Terré. 

6. Casa Conjunta-Miquel-Saportella-Vilallonga. - Devia ésser una casa 
no gaire gran i construida molt enlla<;ada amb la casa següent, perque els seus 
límits creiem que resulten, a vegades, contradictoris. Hi vis qué Nicolaua Con-
junta, que morí després del 1504; el 1491 havien fet obres en els fonaments.63 

El 1509 ja havia quedat buida i servia de magatzem de fusta. Per un acord 
capitular fou assignada més tard a Jeronima Miquel, la qual la reforma, i passa 
seguidament a Isabel Miquel (t 1549); després fou destinada a lloguer fins 
que hi hagués altres membres de la família. Aquesta casa tenia un hort que es 

63. ACA, ORM, U, v. 182, f. 83. 
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ViVIa encara er 1455, i 'que féu hereva la seva neboda Isabel. De fet, aquest 
cognom s'hi conservà fins a molt més endavant. També podem suposar que 
en aquesta casa visqué Marquesa de Santa Pau (t 1500). Després, per la 
part que fou de Palou, sembla que quedà buida per molts anys. A la part 
de Torrelles, admetent la imaginada divisió, visqué una dona seglar, Elionor 
Mas, encarregada de l'església (1605), la qual tenia el terrat comú amb la casa 
següent. Pertanyia, anys després encara, a la família Armengol; enrunada per 
les bombes, quedà reduïda a les dues parets mestres, en les mateixes condicions 
que la casa núm. 3, ja que el baró de Rocafort tampoc no podia reedificar-la. 

5. Casa Soler-Gualbes-Serra-Malla-Tamarit. - Donava ja al segon pati, 
des de l'entrada d'aquest. L'havia comprada Simone ta Serra per setanta lliures 
i per testament la deixà a la seva neboda Joana de Gualbes, la qual morí pre-
lJlaturament (1439); llavors Simone ta en disposà la venda. Hi visqueren, potser 
tenint-hi només alguna cambra, monges de les famílies Malla i Soler. Però 
el 1509 no hi havia ningú. El 1538 fou donat un termini a Elionor Soler 
per posar dues reixes a les finestres del torrent; no sembla que ella fos monja, 
però devia ésser la titular de la casa. Més tard hi habitaren Anna de Malla 
(t 1570), Elena de Malla (t 1571) i les germanes Elena i Francesca de Montoliu. 
El 1605 sembla haver-hi encara una divisió: tenia la casa Serra lfl que actuava 
com a presidenta de la comunitat, Lluïsa Ça-Pila, vacants els càrrecs de priora 
i sots-priora. La part de Soler la tenia Francesca Ortiz. El 1628, la casa tornava a 
restar buida; i mig enrunada, inhabjtable, quedava el 1719. Les habitacions 
es veien formades, però no hi havia sostre ni paviments. Era, llavors, de 
Salvador de Tamarit. 'Suposem que més endavant la devien fer adobar i que 
potser hi devien viure les germanes Tamarit, una d'elles priora, i la seva 
cosina Gertrudis Terré. 

6. Casa Conjunta-Miquel-Saportella-Vilallonga. - Devia ésser una casa 
no gaire gran i construïda molt enllaçada amb la casa següent, perquè els seus 
límits creiem que resulten, a vegades, contradictoris. Hi visqué Nicolaua Con-
junta, que morí després del 1504; el 1491 havien fet obres en els fonaments.63 

El 1509 ja havia quedat buida i servia de magatzem de fusta. Per un acord 
capitular fou assignada més tard a Jerònima Miquel, la qual la reformà, i passà 
seguidament a Isabel Miquel (t 1549); després fou destinada a lloguer fins 
que hi hagués altres membres de la família. Aquesta casa tenia un hort que es 

63. ACA, ORM, U, v. 182, f. 83. 
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dividia entre élla i la casa Ballester. El 1628 vivia a la casa Rafela <::a-Portella 
i la seva neboda Teresa, escolana. En acabar aquell segle queda igualment inhabi-
table. El seu amo era Magí de Vilallonga <::a-Portella. Segurament, arreglada 
més tard, fou alla on visqueren Raimunda i Teresa de Vilallonga (1764). 

7. Casa Perrero - Era la casa del racó del pati, donant al Torrent i a 
la muralla. Ja abans d'ésser priora la devia tenir Germana Ferrer, perque sabem 
que pagava un cens per tres cases que antigament hi havia de la banda del 
torrent i que foren incorporades a la seva (1437).64 Probablement la casa era 
la que havia estat de Serena de Cabanyelles (t 1433), tia de Germana, i aquesta la 
tingué per herencia. De fet era una casa ｦｯｲｾ｡＠ gran. Germana féu hereva, vita-
lícia, Elionor de Vallgornera (t 1476), pero deixa la seva cambra a les seves 
nebodes, filles d'Antic Ferrer. Una altra cambra, per tal d'evitar raons, la 
demana al convent, li fou donada, i en paga cent florins. Les nebodes tindrien 
dret de pas i no s'imposarien mai com a deixebles d'Elionor, la qual tindria 
també un petit hort que els visitador s havien donat a Germana. A la cambra 
d'Elionor sembla que vis qué després Agnes de Rocacrespa (t 1527). ａｬ､ｯｮｾ｡＠
Ferrer obtingué en establiment, del procurador del monestir, un solar o casa 
derruida, que havia estat de Mateu Creus, a l'angle dels dos carrers, pel cens 
anual d'una tassa d'aigua (1486).65 Elisabet Ferrer (1534) llega la casa a la 
seva neboda Jeronima (t 1552). El 1605 hi vivien Marina Ferrer i Lluisa 
de Tamarit, i el i628 no hi havia ningú. A la mateixa casa, o en una part 
almenys, habitava, el 1719, .Angela de Santjust. 

8. Casa Pujades-Ballester-Grimau-Pinós. - Situada entre la muralla i el 
segon pati, tenia un hort o jardí en comú amb la casa següent, que més tard 
fou dividit entre les dues cases. El segle xv, pertanyia a Elionor Pujades i suc-
cessivament fou de les seves nebodes Blanca Pujades, priora (t 1500), i Magda-
lena Ballester (t 1501). El 1504 no hi havia ningú. Durant algun temps es 
veu que hi vis qué Agnes de Rocacrespa 0509); tal vegada la seva cambra 
estava situada entre aquesta casa i l'anterior i per aixo les referencies resulten 
ambigües. Després fou d'Elionor Ballester, que hi féu obres, pero marxa del 
convent amb moltes d'altres monges (1560-61). És probable que fos donada 
la casa a lloguer, pero no sabem en quines condicions la tenien Agraida i 
Eugenia Grimau i Maria d'Erill i Cardona, que hi vivien el 1605. Amb Eugenia 

64. ACA, ORM, U, v. 343. 
65. ACA, ORM, U, v. 181, f. 61 v. 
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dividia entre dIa i la casa Ballester. El 1628 vivia a la casa Rafela ça-Portella 
i la seva neboda Teresa, escolana. En acabar aquell segle quedà igualment inhabi-
table. El seu amo era Magí de Vilallonga ça-Portella. Segurament, arreglada 
més tard, fou allà on visqueren Raimunda i Teresa de Vilallonga (1764). 

7. Casa Ferrer. - Era la casa del racó del pati, donant al Torrent i a 
la muralla. Ja abans d'ésser priora la devia tenir Germana Ferrer, perquè sabem 
que pagava un cens per tres cases que antigament hi havia de la banda del 
torrent i que foren incorporades a la seva (1437).64 Probablement la casa era 
la que havia estat de Serena de Cabanyelles (t 1433), tia de Germana, i aquesta la 
tingué per herència. De fet era una casa força gran. Germana féu hereva, vita-
lícia, Elionor de Vallgornera (t 1476), però deixà la seva cambra a les seves 
nebodes, filles d'Antic Ferrer. Una altra cambra, per tal d'evitar raons, la 
demanà al convent, li fou donada, i en pagà cent florins. Les nebodes tindrien 
dret de pas i no s'imposarien mai com a deixebles d'Elionor, la qual tindria 
també un petit hort que els visitadors havien donat a Germana. A la cambra 
d'Elionor sembla que visqué després Agnès de Rocacrespa (t 1527). Aldonça 
Ferrer obtingué en establiment, del procurador del monestir, un solar o casa 
derruïda, que havia estat de Mateu Creus, a l'angle dels dos carrers, pel cens 
anual d'una tassa d'aigua (1486).65 Elisabet Ferrer (1534) llegà la casa a la 
seva neboda Jerònima (t 1552). El 1605 hi vivien Marina Ferrer i Lluïsa 
de Tamarit, i el i628 no hi havia ningú. A la mateixa casa, o en una part 
almenys, habitava, el 1719, Àngela de Sant just. 

8. Casa Pujades-Ballester-Grimau-Pinós. - Situada entre la muralla i el 
segon pati, tenia un hort o jardí en comú amb la casa següent, que més tard 
fou dividit entre les dues cases. El segle xv, pertanyia a Elionor Pujades i suc-
cessivament fou de les seves nebodes Blanca Pujades, priora (t 1500), i Magda-
lena Ballester (t 1501). El 1504 no hi havia ningú. Durant algun temps es 
veu que hi visqué Agnès de Rocacrespa 0509); tal vegada la seva cambra 
estava situada entre aquesta casa i l'anterior i per això les referències resulten 
ambigües. Després fou d'Elionor Ballester, que hi féu obres, però marxà del 
convent amb moltes d'altres monges (1560-61). És probable que fos donada 
la casa a lloguer, però no sabem en quines condicions la tenien Agraïda i 
Eugènia Grimau i Maria d'Erill i Cardona, que hi vivien el 1605. Amb Eugènia 

64. ACA, ORM, U, v. 343. 
65. ACA, ORM, U, v. 181, f. 61 v. 



COSTA EL MONESTIR DE JONQUERES 113 

hi habitaren també Agnes i Anna Maria Grimau i Casilda de Sentmenat (1628). 
En acabar el segle XVII era de Josep de Pinós i hi visqué Manuela de Pinós, 
i també Francesca de Llupia perque tenia derruIda la seva propia casa (1719). 

9. Casa Montmany. - Unida pel jardí amb la casa Ballester. El 30 de 
juny de 1442, la priora vengué de paraula a Margarida de Montmany una casa 
que havia estat de Maria de Sola (t 1432) i que després fou pallissa, per vint-
i-set lliures i deu sous. La compradora, pel mateix preu, vengué en censal 
mort a la priora una part d'un cens que li pagaya a ella la universitat de Barce-
lona.66 El mateix dia, les germanes Maria i ｃｯｮｳｴ ｡ｮｾ｡＠ de Gualbes, filles de 
Ramon, dona ven llicencia a Marg2rida per obrir una finestra rodona, amb vidre 
o reixes, que doné s a un hort que tenien al costat de la casa, amb la condició 
d'haver-la de tapar quan elles ho volguessin, sense que hom pogués allegar cap 
dret per raó del temps transcorregut.67 La venda formal de la casa fou feta 
per la priora següent, Violant Girona, el 20 d'agost de 1451. 1, també el mateix 
dia, Margarida compra l'hort de les Gualbes, ja difuntes, a l'administradora 
dels béns d'ambdues, l'altra Maria de Gualbes, filla de Pere, per set lliures 
i catorze sous.68 Margarida féu hereva Agnes Romeu, pero no ens consta que 
visqués en aquesta casa. Damunt l'hort, amb el temps, és probable que hom 
fes edificacions. La qui hi visqué fou Isabel Beneta de Montmany, les seves 
nebodes Isabel Joana i Jeronima, i una filla d'Agustí Ros. D'aquí vingué que 
hi visqués també Maria Enríquez de Lacarra, filla d' .Agata Ros (encara el 1504). 
El 1509 no hi vivia ningú. Continua després amb Marianna de Montmany 
(t 1605) i torna a quedar buida fins que tingueren edat d'habit'ar-hi Maria i 
Elionor d'Alentorn juntament amb Paula de Foixa (1628). En aquesta epoca 
fou concedit l'ús de dues cambres de la casa a Rafela <;a-Portella (1631).69 
Segons sembla, el seu amo fou posteriorment el comte de Munter, Josep de 
Clariana i Gualbes. Pero les qui hi vivien el 1719 eren Marianna d'Armengol 
i Cartella i Raimunda de Reart i Xammar. 

10. Casa Vilatorta-C;a-Cirera. - Sembla que havia d'ésser una casa no 
gaire gran, després de l'hort de les Gualbes, on habita la priora ｃｯｮｳｴ｡ｮｾ｡＠
Des-Cros (t 1468). Aquesta la deixa a la seva neboda ｃｯｮｳｴ｡ｮｾ｡＠ Carreres, amb 
caracter vitalici, i, en darrer terme, a lloguer. Una cambra, pero, la deixa a 

66. ACA, ORM, U, v. 174, f. 53. 
67. ACA, ORM, U, v. 174, f. 55. 
68. ACA, ORM, U, v. 175, ff. 22, 30. 
69. ACA, ORM, U, v. 189, f. 33 v. 
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hi habitaren també Agnès i Anna Maria Grimau i Casilda de Sentmenat (1628). 
En acabar el segle XVII era de Josep de Pinós i hi visqué Manuela de Pinós, 
i també Francesca de Llupià perquè tenia derruïda la seva pròpia casa (1719). 

9. Casa Montmany. - Unida pel jardí amb la casa Ballester. El 30 de 
juny de 1442, la priora vengué de paraula a Margarida de Montmany una casa 
que havia estat de Maria de Solà (t 1432) i que després fou pallissa, per vint-
i-set lliures i deu sous. La compradora, pel mateix preu, vengué en censal 
mort a la priora una part d'un cens que li pagava a ella la universitat de Barce-
lona.66 El mateix dia, les germanes Maria i Constança de Gualbes, filles de 
Ramon, donaven llicència a Marg2rida per obrir una finestra rodona, amb vidre 
o reixes, que donés a un hort que tenien al costat de la casa, amb la condició 
d'haver-la de tapar quan elles ho volguessin, sense que hom pogués aHegar cap 
dret per raó del temps transcorregut.67 La venda formal de la casa fou feta 
per la priora següent, Violant Girona, el 20 d'agost de 1451. I, també el mateix 
dia, Margarida comprà l'hort de les Gualbes, ja difuntes, a l'administradora 
dels béns d'ambdues, l'altra Maria de Gualbes, filla de Pere, per set lliures 
i catorze sous.68 Margarida féu hereva Agnès Romeu, però no ens consta que 
visqués en aquesta casa. Damunt l'hort, amb el temps, és probable que hom 
fes edificacions. La qui hi visqué fou Isabel Beneta de Montmany, les seves 
nebodes Isabel Joana i Jerònima, i una filla d'Agustí Ros. D'aquí vingué que 
hi visqués també Maria Enríquez de Lacarra, filla d'Àgata Ros (encara el 1504). 
El 1509 no hi vivia ningú. Continuà després amb Marianna de Montmany 
(t 1605) i tornà a quedar buida fins que tingueren edat d'habit'ar-hi Maria i 
Elionor d'Alentorn juntament amb Paula de Foixà (1628). En aquesta època 
fou concedit l'ús de dues cambres de la casa a Rafela ça-Portella (1631).69 
Segons sembla, el seu amo fou posteriorment el comte de Munter, Josep de 
Clariana i Gualbes. Però les qui hi vivien el 1719 eren Marianna d'Armengol 
i Cartell à i Raimunda de Reart i Xammar. 

10. Casa Vilatorta-Ça-Cirera. - Sembla que havia d'ésser una casa no 
gaire gran, després de l'hort de les Gualbes, on habità la priora Constança 
Des-Cros (t 1468). Aquesta la deixà a la seva neboda Constança Carreres, amb 
caràcter vitalici, i, en darrer terme, a lloguer. Una cambra, però, la deixà a 

66. ACA, ORM, U, v. 174, f. 53. 
67. ACA, ORM, U, v. 174, f. 55. 
68. ACA, ORM, U, v. 175, H. 22, 30. 
69. ACA, ORM, U, v. 189, f. 33 v. 
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Brígida Bastida i, malgrat haver quedat després la casa per al convent, li perme-
teren de viure-hi sempre; e! 1509 encara hi era. El fet de trobar, en la visita 
d'aquest any, que hi havia viscut Maria Enríquez, ens fa pensar que la cambra 
d'aquesta es devia trobar al límit amb la casa Montmany i hi havia també 
alguna confusió, potser per part deIs visitadors, respecte a la propietat. Compra 
la casa al convent, per trenta lliures, Beneta de Vilatorta, i hi féu moltes 
obres. Hi visqueren també les seves nebodes Beatriu i Ange!a de Vilatorta, 
sortides e! 1560-61. La darrera la destina a lloguer. En comen¡;ar e! segle XVII 

era de les germanes Mo·ntsuar, parentes deIs Vilatorta, pero vivien en una 
altra casa i aquesta resta buida. Fou després propietat de Manue!a <";a-Cirera, 
vídua de Mique! d'Alentorn, pero queda enrunada per les bombes i inhabitable. 

11. Casa Girona-Amat-Calders-Oms. - Al costat de la casa anterior. 
Havia estat d'Isabe! Jonqués i fou as signada a la seva neboda Aldon¡;a (1458 ),70 
amb la condició de deixar, en morir, deu lliures al monestir per l'anima d'Isabel. 
Aldon¡;a la deixa a la seva neboda Violant Girona (neboda' també de la priora 
de! mateix nom), la qual e! 1504 ja no hi era. Fou més tard de les nebodes de 
Violant Girona, Isabe! i Elionor de Calders, pero seguidament s'enderroca. 
La priora escriví a la familia, que no tingué cap interes a adobar-la. En prengué 
cura Jeronima Amat, neboda de l'esmentada Elionor, i e!s seus parents cos-
tejaren la reedificació. El 1605 hi vivia Anna de Guimera i e! 1628 ja hi havia 
Joana i Aldon¡;a d'Oms i Marquesa Meca. Resta de propietat d'Anton d'Oms 
i després de! 1694 hi visqueren Teresa i Magd¡¡lena de Marimon, que pagaren 
la reparació de la cuina després de! setge. No en queden més notícies. 

12. Casa Romeu-Copons. - A l'altre racó de! segon pati, entre la mu-
ralla i e! carrer de! Portal. Forma part, segurament, de la casa que es feia 
construir Isabe! de Rocabertí i que queda inacabada en morir ella, ver s l'any 1457. 
En e! seu testament la deixa, vitalícia, a Agnes Romeu i després a descendents 
d'aquesta família i deIs Durall. Deduim' que la propietat devia ésser bastant 
･ｸｴｾｮｳ｡＠ i que d'aeÍ, més o menys, en sor tiren dues cases. En aquesta de! racó 
visqué Francina Romeu, neboda d'Agnes, la qual deixa una cambra vitalícia 
a Joana Gilabert (1530), El 1529 havia estat ordenat de fer-hi unes reparacions, i 
e! 1538 e! convent dona mig any de temps per arreglar-la, També hi degueren 
habitar Elionor i Lucrecia Alzina, filles d'Elionor Romeu, sortides e! 1560-61, 
i després devia ésser donada a lloguer, El 1605 hi vivia Anna de Copons, i amb 
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Brígida Bastida i, malgrat haver quedat després la casa per al convent, li perme-
teren de viure-hi sempre; el 1509 encara hi era. El fet de trobar, en la visita 
d'aquest any, que hi havia viscut Maria Enríquez, ens fa pensar que la cambra 
d'aquesta es devia trobar al límit amb la casa Montmany i hi havia també 
alguna confusió, potser per part dels visitadors, respecte a la propietat. Comprà 
la casa al convent, per trenta lliures, Beneta de Vilatorta, i hi féu moltes 
obres. Hi visqueren també les seves nebodes Beatriu i Àngela de Vilatorta, 
sortides el 1560-61. La darrera la destinà a lloguer. En començar el segle XVII 

era de les germanes Mü·ntsuar, parentes dels Vilatorta, però vivien en una 
altra casa i aquesta restà buida. Fou després propietat de Manuela Ça-Cirera, 
vídua de Miquel d'Alentorn, però quedà enrunada per les bombes i inhabitable. 

11. Casa Girona-Amat-Calders-Oms. - Al costat de la casa anterior. 
Havia estat d'Isabel Jonqués i fou assignada a la seva neboda Aldonça (1458 ),ïO 
amb la condició de deixar, en morir, deu lliures al monestir per l'ànima d'Isabel. 
Aldonça la deixà a la seva neboda Violant Girona (neboda' també de la priora 
del mateix nom), la qual el 1504 ja no hi era. Fou més tard de les nebodes de 
Violant Girona, Isabel i Elionor de Calders, però seguidament s'enderrocà. 
La priora escriví a la família, que no tingué cap interès a adobar-la. En prengué 
cura Jerònima Amat, neboda de l'esmentada Elionor, i els seus parents cos-
tejaren la reedificació. El 1605 hi vivia Anna de Guimerà i el 1628 ja hi havia 
Joana i Aldonça d'Oms i Marquesa Meca. Restà de propietat d'Anton d'Oms 
i després del 1694 hi visqueren Teresa i Magd¡¡lena de Marimon, que pagaren 
la reparació de la cuina després del setge. No en queden més notícies. 

12. Casa Romeu-Copons. - A l'altre racó del segon pati, entre la mu-
ralla i el carrer del Portal. Formà part, segurament, de la casa que es feia 
construir Isabel de Rocabertí i que quedà inacabada en morir ella, vers l'any 1457. 
En el seu testament la deixà, vitalícia, a Agnès Romeu i després a descendents 
d'aquesta família i dels Durall. Deduïm' que la propietat devia ésser bastant 
･ｸｴｾｮｳ｡＠ i que d'ací, més o menys, en sortiren dues cases. En aquesta del racó 
visqué Francina Romeu, neboda d'Agnès, la qual deixà una cambra vitalícia 
a Joana Gilabert (1530), El 1529 havia estat ordenat de fer-hi unes reparacions, i 
el 1538 el convent donà mig any de temps per arreglar-la, També hi degueren 
habitar Elionor i Lucrècia Alzina, filles d'Elionor Romeu, sortides el 1560-61, 
i després devia ésser donada a lloguer, El 1605 hi vivia Anna de Copons, i amb 
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ella, el 1628, la seva germana Elionor i les seves nebodes Maria i Isabel de 
Copons i Elionor de Masdovelles. Isabel morí el 1658 i la deixa a les seve.s 
nebodes Isabel i Raimunda de Copons. El 1714 morí la darrera Isabel i, p-<:;r 
bé que la casa era de propietat de Ramon de Copons, passaren a viure-hi -le!; 
germanes Teresa, Gaietana, Jeronima i Eulalia de Marimon (1719). 

13. Casa Durall o Dusay. - Fou una gran casa construIda sobre la casa 
inacabada d'Isabel de Rocabertí, donant al pati i al carrer del Portal. Se 'n féu 
carrec Galceran Durall, que l'edifica per a les seves filles Francina, Caterina 
i Violant i obtingué llicencia de les monges per a fer un passatge a través d'un 
hort de la priora Agnes Romeu, Velna seva, per tal que les filles tinguessin 
millor camí fins al cor en temps de pluges, vist que la casa es trobava allunyada 
de l'església (1489).71 A la mateixa casa hi havia un hort amb tarongers, un 
I:0u i un gallinero A l'epoca de Ca terina Durall, que fou priora, hi visqueren les 
seves nebodes Elionor, Magdalena i Agnes Durall i Lucrecia Aybrí, Elionor 
de Marimon i Ca terina Des-Valls, a més de diverses nenes que hi tenia acollides. 
Magdalena Durall, també priora (t 1572), deixa la casa a Jeronima i Felipa 
Des-Valls i a les germanes Anna, Agnes, Elena i Beatriu de Montsuar. Les 
dues darreres hi vivien el 1605, amb les seves nebodes Hipolita, Anna, Maria 
i Agnes d'Argensola i amb l'escolana Isabel Dusay. El 1628 hi· vivia també 
Maria de Montsuar i les escolanes Cecília de Corbera i Albínia de Clariana. 
Isabel Dusay (t 1646) féu obres a la casa i la llega a la seva neboda Teresa, 
per bé que podria estar-hi, mentre visqués, Anna d'Argensola (t 1662). Des-
prés dels setges era de Josep Dusay i fou reedificada; hi habitaren Joana Dusay 
Aragall (t 1732) i Anna i Raimunda Dusay Bru. Hom parla encara d'adobs 
fets a la casa el 1740. 

14. Casa Oliver-Corbera-Magarola. - Situada entre el segon pati i el 
cIaustre, donant al carrer del Portal. Fou de Sibília Oliver, la qual, en el seu 
testament (1485), la deixa a Elisabet Oliver i Elisabet March, les quals hi eren 
encara el 1509. Després fou de Maria de Corbera (1605), i en certa epoca 
la tingué Paula de Foixa pagant un ral per any. El 1719 hi vivia la priora 
Maria Josepa de Magarola, ja que pel fet de no haver-Ia reedificat els Corbera 
havia quedat per al monestir. Amb ella hi havia les escolanes Josepa i Margarida 
de Magarola i hem de suposar que hi visqueren les nombrases descendents 
d'aquesta família fins a l'extinció de la comunitat. 
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ella, el 1628, la seva germana Elionor i les seves nebodes Maria i Isabel de 
Copons i Elionor de Masdovelles. Isabel morí el 1658 i la deixà a les seve.s 
nebodes Isabel i Raimunda de Copons. El 1714 morí la darrera Isabel i, p-<:;r 
bé que la casa era de propietat de Ramon de Copons, passaren a viure-hi -1e$ 
germanes Teresa, Gaietana, Jerònima i Eulàlia de Marimon (1719). 

13. Casa Durall o Dusay. - Fou una gran casa construïda sobre la casa 
inacabada d'Isabel de Rocabertí, donant al pati i al carrer del Portal. Se'n féu 
càrrec Galceran Durall, que l'edificà per a les seves filles Francina, Caterina 
i Violant i obtingué llicència de les monges per a fer un passatge a través d'un 
hort de la priora Agnès Romeu, veïna seva, per tal que les filles tinguessin 
millor camí fins al cor en temps de pluges, vist que la casa es trobava allunyada 
de l'església (1489).71 A la mateixa casa hi havia un hort amb tarongers, un 
I:0u i un galliner. A l'època de Caterina Durall, que fou priora, hi visqueren les 
seves nebodes Elionor, Magdalena i Agnès Durall i Lucrècia Aybrí, Elionor 
de Marimon i Caterina Des-Valls, a més de diverses nenes que hi tenia acollides. 
Magdalena Durall, també priora (t 1572), deixà la casa a Jerònima i Felipa 
Des-Valls i a les germanes Anna, Agnès, Elena i Beatriu de Montsuar. Les 
dues darreres hi vivien el 1605, amb les seves nebodes Hipòlita, Anna, Maria 
i Agnès d'Argensola i amb l'escolana Isabel Dusay. El 1628 hi· vivia també 
Maria de Montsuar i les escolanes Cecília de Corbera i Albínia de Clariana. 
Isabel Dusay (t 1646) féu obres a la casa i la llegà a la seva neboda Teresa, 
per bé que podria estar-hi, mentre visqués, Anna d'Argensola (t 1662). Des-
prés dels setges era de Josep Dusay i fou reedificada; hi habitaren Joana Dusay 
Aragall (t 1732) i Anna i Raimunda Dusay Bru. Hom parla encara d'adobs 
fets a la casa el 1740. 

14. Casa Oliver-Corbera-Magarola. - Situada entre el segon pati i el 
claustre, donant al carrer del Portal. Fou de Sibília Oliver, la qual, en el seu 
testament (1485), la deixà a Elisabet Oliver i Elisabet March, les quals hi eren 
encara el 1509. Després fou de Maria de Corbera (1605), i en certa època 
la tingué Paula de Foixà pagant un ral per any. El 1719 hi vivia la priora 
Maria Josepa de Magarola, ja que pel fet de no haver-la reedificat els Corbera 
havia quedat per al monestir. Amb ella hi havia les escolanes Josepa i Margarida 
de Magarola i hem de suposar que hi visqueren les nombroses descendents 
d'aquesta família fins a l'extinció de la comunitat. 
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15. Casa Ramis-Planella. - Entre el c1austre i el carrer del Portal, tocant 
a la porteria del tragí. Probablement fou aquesta la casa de Beatriu de Vila-
demany (t 1436), i que ella deixa a Clara d'Argentona; si no quedaven altres 
descendents de la seva família, havia d'ésser venuda. Sembla, pero, que Beatriu 
morí sense fer desapropi i els seus béns quedaren del monestir, el qual, per 
altra banda, lloga a Clara una caseta per a tenir gallines, al pati del cementiri, 
que havia estat de la mateixa difunta.72 El 1451 la casa era encara del convento 
Passa després a Joana Buguera i, morta aquesta darrera, el 30 de maig de 1458, 
el convent la vengué per cinquanta lliures a Joana RalllÍs i Elionor de Planella.73 

Llavors, elles dues volgueren dividir la casa, que trobem limitada d'una manera 
molt poc precisa, ja que devia tenir una planta molt irregular. Encarregaren l'afer 
a la monja Francina de Sentmenat i a Bartomeu Santjust, els quals feren que 
dos mes tres de cases, per tal de poder donar la sentencia arbitral, determinessin 
la forma de la divisió. Així, dones, Joana es queda la planta baixa i Elionor el 
primer pis, pel qual paga vuit florins a ｊｯ｡ｮｾ［＠ aquesta permetria el pas fora 
dels tubs de conducció, que Elionor havia de pagar. Totes dues pagarien el 
portal divisori i Elionor, encara, havia de fer construir el peu de l'escala en 
el terme d'un mes.74 Joana deixa la casa a la seva neboda del mateix nom, i 
l'ús d'una cambra a Joana Soler. Pero el 1501 ja era buida, i seguí essent-ho 
perque la consideraven humida i no la volia ningú. El 1605 en tenia les c1aus 
Agraida Grimau. La casa Planella, que resultava situada a la galeria alta, tingué 
una mica més de vida. El 1493 hi feien reparacions.75 Havia quedat per a Mi-
quela Planella, neboda d'Elionor. Buida, també, ja el 1501, hi visqué després 
la priora Beatriu de Rebolledo (t 1604) i probablement la seva germana Anna 
(t 1597). Torna a quedar buida per diversos anys, i el 1719 la tenia el marques 
de Rupit, Francesc de Bournonville Perapertusa Vilademany i Erill, des-
cendent de les famílies que havien tingut la casa antigament. Queda enrunada 
per la guerra i fou reparada per la comunitat. Gairebé podem imaginar que hi 
visqueren les darreres monges de la casa d'Erill (Teresa, Vicenta i Maria Josepa) 
en ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｲ＠ el segle XIX . 

16. Casa Guixar. - Més que casa, devia ésser un petit apartament format 
per una cambra i una cuina, que donava només a la galería del c1austre i es 
trobava entre la casa Planella i la següent. Fou d'Isabel Guixar (t 1457), que 
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15. Casa Ramis-Planella. - Entre el claustre i el carrer del Portal, tocant 
a la porteria del tragí. Probablement fou aquesta la casa de Beatriu de Vila-
demany (t 1436), i que ella deixà a Clara d'Argentona; si no quedaven altres 
descendents de la seva família, havia d'ésser venuda. Sembla, però, que Beatriu 
morí sense fer desapropi i els seus béns quedaren del monestir, el qual, per 
altra banda, llogà a Clara una caseta per a tenir gallines, al pati del cementiri, 
que havia estat de la mateixa difunta.72 El 1451 la casa era encara del convent. 
Passà després a Joana Buguera i, morta aquesta darrera, el 30 de maig de 1458, 
el convent la vengué per cinquanta lliures a Joana Ramis i Elionor de Planella.73 

Llavors, elles dues volgueren dividir la casa, que trobem limitada d'una manera 
molt poc precisa, ja que devia tenir una planta molt irregular. Encarregaren l'afer 
a la monja Francina de Sentmenat i a Bartomeu Sant just, els quals feren que 
dos mestres de cases, per tal de poder donar la sentència arbitral, determinessin 
la forma de la divisió. Així, doncs, Joana es quedà la planta baixa i Elionor el 
primer pis, pel qual pagà vuit florins a ｊｯ｡ｮｾ［＠ aquesta permetria el pas forà 
dels tubs de conducció, que Elionor havia de pagar. Totes dues pagarien el 
portal divisori i Elionor, encara, havia de fer construir el peu de l'escala en 
el terme d'un mes.74 Joana deixà la casa a la seva neboda del mateix nom, i 
l'ús d'una cambra a Joana Soler. Però el 1501 ja era buida, i seguí essent-ho 
perquè la consideraven humida i no la volia ningú. El 1605 en tenia les claus 
Agraïda Grimau. La casa Planella, que resultava situada a la galeria alta, tingué 
una mica més de vida. El 1493 hi feien reparacions.75 Havia quedat per a Mi-
quela Planella, neboda d'Elionor. Buida, també, ja el 1501, hi visqué després 
la priora Beatriu de Rebolledo (t 1604) i probablement la seva germana Anna 
(t 1597). Tornà a quedar buida per diversos anys, i el 1719 la tenia el marquès 
de Rupit, Francesc de Bournonvi11e Perapertusa Vi1ademany i Eri11, des-
cendent de les famílies que havien tingut la casa antigament. Quedà enrunada 
per la guerra i fou reparada per la comunitat. Gairebé podem imaginar que hi 
visqueren les darreres monges de la casa d'Eri11 (Teresa, Vicenta i Maria Josepa) 
en començar el segle XIX . 

16. Casa Guixar. - Més que casa, devia ésser un petit apartament format 
per una cambra i una cuina, que donava només a la galeria del claustre i es 
trobava entre la casa Planella i la següent. Fou d'Isabel Guixar (t 1457), que 
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la deixa a Aldonc;a Jonqués; pero creiem que aquesta visqué a la casa de la 
seva tia, que li fou assignada com ja hem visto Per tant, la cambra devia passar 
a les descencents de la família d'Armengol de Montornés, parentes d'Isabel. 
El 1502 encara hi feien obres,76 pero ja no hi havia ningú el 1509. La visita 
del 1605 deia que era una estanc;a pertanyent a la casa de Monteada; aixo ens 
sembla dubtós per tal com no creiem que hi hagués mai monges d'aquesta 
família, i amb certesa des del segle xv. Es veu que servia per a tenir llenya 
i provisions i depenia segurament de les monges Montornés que vivien a la 
casa vema. 

17. Casa Gualbes - Des-Llor - Montornés. - Al costat de la casa Planella, 
tenia planta baixa i pis i donava al carrer del Portal i al claustre. Fou d'Agnes 
d'Rorta (t 1410) i queda per al convent, que la lloga per quatre lliures anuals 
a Maria de Gualbes, filia de Ramon, el 30 d'abril de 1436,77 la qual hi visqué 
amb la seva germana Constanc;a (t 1442). Tingué també un hort, al costat de 
la casa Montmany, i disposa que fos venut; hem vist també com aixo fou 
complert. En morir (1449), deixa la casa a la seva cosina Maria, que ja tenia 
la seva propia. La casa passa al convent, i la priora, el 7 de juliol de 1451, la 
vengué a Beatriu Olivella per noranta lliures.78 Com que en aquell moment 
l'ajuda amb trenta lliures Miquel Marc Des-Llor, Beatriu, que no anava gaire 
d'acord amb la seva mateixa família, deixa la casa a Violant Des-Llor, filla de 
Miquel (1527), la qual fou sots-priora. Després es podria donar a lloguer. 
El 1605 hi vivia Llulsa de Montornés (t 1634) i l'escolana Marquesa de Mon-
tornés (t 1621); també, el 1628, s'hi trobava Jeronima de Calders, es colana 
(t 1655). Finalment passa a la propietat del comte de Darnius, Oleguer de 
Taverner i Montornés, i les bombes la deixaren enrunada. Com que ell no la 
féu reparar, se n'encarrega el convent, pero queda inhabitable. 

18. Casa Palafolls-Clasquerí-Meca. - Rom hi anava per l'escala prin-
cipal del monestir, al racó dret del claustre. Es trobava a mig aire entre la 
planta baixa i la galeria claustral, tenia la porta prop de la del cor i donava 
al carrero Fou de la priora Francesca de Palafolls (t 1429) i amb ella vivÍen les 
seves nebodes Constanc;a de Clasquerí, que en fou l'hereva, Beatriu d'Argentona 
i Jaufresina de Barbera. Tenia dret a una cambra de dalt, la seva cunyada Joana, 
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la deixà a Aldonça Jonqués; però creiem que aquesta visqué a la casa de la 
seva tia, que li fou assignada com ja hem vist. Per tant, la cambra devia passar 
a les descencents de la família d'Armengol de Montornés, parentes d'Isabel. 
El 1502 encara hi feien obres,76 però ja no hi havia ningú el 1509. La visita 
del 1605 deia que era una estança pertanyent a la casa de Montcada; això ens 
sembla dubtós per tal com no creiem que hi hagués mai monges d'aquesta 
família, i amb certesa des del segle xv. Es veu que servia per a tenir llenya 
i provisions i depenia segurament de les monges Montornés que vivien a la 
casa veïna. 

17. Casa Cualbes - Des-Llor - Mantornés. - Al costat de la casa Planella, 
tenia planta baixa i pis i donava al carrer del Portal i al claustre. Fou d'Agnès 
d'Horta (t 1410) i quedà per al convent, que la llogà per quatre lliures anuals 
à Maria de Gualbes, filla de Ramon, el 30 d'abril de 1436,77 la qual hi visqué 
amb la seva germana Constança (t 1442). Tingué també un hort, al costat de 
la casa Montmany, i disposà que fos venut; hem vist també com això fou 
complert. En morir (1449), deixà la casa a la seva cosina Maria, que ja tenia 
la seva pròpia. La casa passà al convent, i la priora, el 7 de juliol de 1451, la 
vengué a Beatriu Olivella per noranta lliures.78 Com que en aquell moment 
l'ajudà amb trenta lliures Miquel Marc Des-Llor, Beatriu, que no anava gaire 
d'acord amb la seva mateixa família, deixà la casa a Violant Des-Llor, filla de 
Miquel (1527), la qual fou sots-priora. Després es podria donar a lloguer. 
El 1605 hi vivia Lluïsa de Montornés (t 1634) i l'escolana Marquesa de Mon-
tornés (t 1621); també, el 1628, s'hi trobava Jerònima de Calders, escolana 
(t 1655). Finalment passà a la propietat del comte de Darnius, Oleguer de 
Taverner i Montornés, i les bombes la deixaren enrunada. Com que ell no la 
féu reparar, se n'encarregà el convent, però quedà inhabitable. 

18. Casa Palafolls-Clasquerí-Meca. - Hom hi anava per l'escala prin-
cipal del monestir, al racó dret del claustre. Es trobava a mig aire entre la 
planta baixa i la galeria claustral, tenia la porta prop de la del cor i donava 
al carrer. Fou de la priora Francesca de Palafolls (t 1429) i amb ella vivien les 
seves nebodes Constança de Clasquerí, que en fou l'hereva, Beatriu d'Argentona 
i Jaufresina de Barberà. Tenia dret a una cambra de dalt, la seva cunyada Joana, 
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vídua de Pere de Palafolls. Successivament Constanc;:a la deixa a Jaufresina, i 
en comenc;:ar el segle XVI no hi havia ningú. Sembla que en acabar el segle hi 
vivien les germanes Hipolita i Magdalena Agustín. Pero el 1605 tornava a ésser 
buida i en tenia les claus la presidenta de la comunitat. Fou donada a Ca terina 
de Marimon, després de fer-hi algunes reparacions (1625).79 Ella també hi féu 
obres. Passa després a la família Meca, descendent dels Clasquerí; si altres 
monges l'haguessin volguda, havien de pagar cent lliures per raó de les obres 
fetes. Fou també enrunada per les bombes i, per bé que fou reparada pel 
convent, queda deshabitada. 

19. Casa San! Climen!. - Situada entre el claustre i el pati, al costat 
de la cuina del monestir . Havia estat de Constanc;:a de Sant Climent i la deixa 
a la seva neboda Elionor si arribava a ésser monja, i a Isabel Des-Pla; després 
aniria a lloguer. Segons una notícia del 1509, havia estat d'Agnes de Rocacrespa. 
Aixo no obstant, en aquella época la tenia Violant de Sant Climent. No devien 
quedar r&escendents de la família, per tal com el 1605 hi vivia una dona vídua, 
Eulalia <;a-Vall, ajudant de la porteria. 

20. Casa Marimon. - A la galeria, entre el claustre i el segon pati, al 
costat de· la casa Sant Climent i tal vegada ampliada amb la part alta de la 
i::larrera. Hi visqué Violant de Marimon (t 1593) i les seves nebodes Clemencia 
·Cbdina i Elisabet i Ca terina de Marimon. Elisabet morí el 1624 i la casa queda 
buida, perque Caterina (t 1633) passa a viure a la casa Clasquerí. El priorat es 
féu carrec de la casa. El 1719 hi vivien les germanes Gertrudis, Joana i Isabel 
de Lanuc;:a. 

21. Casa Sayol-Sentmenat. - Al costat de la casa anterior, entre pati 
i claustre, damunt del refetor. Hi havia vis cut Llui'sa Sampsó (t 1558), i després 
el capítolla dona a Guiomar Sayol (t 1560), pero hi tenia part la famí1ia Sent-
menat, que havia de contribuir a la meitat de les despeses de reparacions (dues-
centes vint-i-sis lliures). Hi visqueren les seves cosines Elionor i Serena de Vall-
seca, i Anna de Blanes, neboda d'elles. En el seu testament, Elionor feia esment 
de les possibles descendents de Ramon Vicens de Sentmenat. El 1605 hi habitava 
Margarida de Guimera, i el 1628 es trobava buida, pero hi foren ordenades 
algunes reparacions. Sofrí també desperfectes en temps de guerra i queda 
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inhabitable. El 1719 pertanyia als Sentmenat ｌ｡ｮｵｾ｡Ｌ＠ marquesos de Castell-
dosrius, pero no hi havia cap monja de la família. 

Només una casa ens ha quedat absolutament sense identificar. Es la que 
portava el nom d'Oluja i solament en tenim una breu notícia de reparacions 
(1695). Segurament és una de les ja conegudes, pero és difícil de situar-la, 
perque no depenia tot d'una relació de parentiu, sinó que podien haver estat 
assignades en lloguer per la priora. 

Al costat de la galeria de la banda del Torrent, el 1719 hi havia la part 
superior de tres cases que corresponien a les de la planta baixa, enrunades 
totes per les bombes. 1, finalment, hi havia un graner buit, que es devia trabar 
damunt la casa núm. 1, perque tenia obertures donant a la porteria i a l'hort 
de l'entrada. 

1 aquí acaba, per ara, el nostre estudi, que queda pendent de les mo-
dificacions que puguin aportar-hi les investigacions futures dels qui s'interes-
s-aran pel tema. 
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EIs dos retaules majors de l'antic convent 
de Santa Clara de Barcelona 

per Josep Maria M<1durelI Marimon ｾ＠

E L monestir de menoretes fundat, l 'any 1233, per sor Agnes de Peranda 
d'Assís i sor Clara de Janua, parentes de la qui fou més tard santa Clara,1 

inicialment institu:it en una ermita, vora del mar, consagrada a sant Antoni 
abat, va ésser trasHadat després al sumptuós convent que Jaume I , en 1237, mana 
edificar, el qual, per disposició del bisbe Berenguer de Palou, fou dedicat a 
sant Antoni de Padua.2 

La recopilació de notes documental s relacionades amb els .dos retaules 
majors del temple conventual de les monjes clarisses barcelonines, és a dir, 
deIs de les epoques gotica i barroca, permet donar a coneixer el seu procés 
historic, el qual, tot seguit, anirem a enumerar. 

EL RETAULE GOTIC 

Pels motius de que acabem de fer esment, el retaule de l'altar major d'aqueH 
cenobi fou erigit a Haor d'ambdós sants Antoni, és a dir, el confessor i l'er-
mita. Així ho certifica l'acta de la visita canonica practicada, en el transcurs 

1. FELIU DE LA PEÑA, NARCISO, Anales de Cataluña. Barcelona, 1709, II, pago 42. 
VINYOLAS y TORRES, PABLO, Santa Inés de Peranda de Asís y Santa Clara de ]anua, en 
Barcelona, y su culto inmemorial. Barcelona, 1930, pago 10. IMBERT, ERASME D', Sant Erasme, 
vulgarment apellat Sant Elm, patró dels navegants. Notes histariques. Barcelona, 1950, 
pago 27. MADURELL MARIMON, ]OSEP MARIA, L'antic convent de Santa Clara, «V. O. T. de 
Nostra Senyora de Pompeia», abril 1955, n.O 60, pago 1. 

2. FELIU DE LA PEÑA, oh. cit., pago 42. Crónica Seráfica, Madrid, 1684. FITA, P. FI-
DEL, S. 1., Fundación y primer período del monasterio de Santa Clara de Barcelona. Bulas 
inéditas de Gregario IX, Inocencia IV y Alejandro IV. «Boletín de la Real Academia de 
la Historia», XXVII (1895), pago 279, doc. 3. VINYOLAS, ob. cit., pago 15. MADURELL MA-
RIMON, ob. cit., pago 2. 
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de l'any 1547, a l'església del dit monestir, ... un rataula de fust pintat sots 
invocació de dos sancts, ｾｯ＠ és, Anthoni, confessor, y Anthoni, eremita, ya molt 
antich.3 

Indubtablement, aquest retaule devia ésser el mateix contractat pel famós 
pintor Lluís Borrassa, en virtut dels capítols firmats, el 24 de febrer del 1383, 
conjuntament amb sor Isabel Dusay i sor Eulalia de Cabanyals, monges de 
l'esmentat monestir de sant Antoni, de l'orde de santa Clara.4 

Aquesta obra pictorica borrassiana fou generosament subvencionada per 
Pere el Cerimoniós, amb la donació graciosa de tres mil sous,5 anys més tard 
confirmada pel seu fill Joan I, durant la seva estada al monestir barceloní de 
santa Maria de Valldonzella.6 

La plena i efectiva realització de les dites pintures tres-centistes borrassia-
nes, l'acredita una apoca, datada el 24 de maig del 1385, de l'import d'una 
quantitat de diner a favor de Lluís Borrassa, precisament assenyalada en la sen-
tencia arbitral o veredicte favorable al nostre pintor-contractista, dictada pel 
famós mestre imaginaire i acreditat orfebre Pere Moragues, junt amb el pintor 
Esteve Rovira. És de remarcar que aquest rebut fou signat en concepte de liqui-
dació final de comptes.7 

Les pintures d'aquest retaule gotic foren malhauradament desaparegudes, tal 
vegada després de l'any 1686, en ésser substituIr per un altre de factura barroca, 
obrat del mestre escultor Andreu Sala, com tot seguit tindrem ocasió d'exposar. 

EL RETAULE BARRoe 

Per raó de l'obra i fabrica del retaule major de l'església del monestir de 
santa Clara, aleshores subjecte a l'orde de sant Benet, el dia 10 d'agost del 1686, 
les ｭｯｮｧ･ｾ＠ d'aquest convent, convocades a so de campana, es reuniren davant 
de la reixa de santa Magdalena de la sala capitular, presidides per l'abadessa 
Eulalia Vilar i Mongay, amb l'assistencia de la priora Maria Dez-Pujol, de la 
sots-priora Marina Paleó i de les monges professes Paula Ximenes, Maria Ara-

3. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARíA, El pintor Lluís Borrassa. Su vida, su tiempo, 
sus seguidores y sus obras. 1 Texto. Apéndice documental. Indices. «Anales y Boletín de 
los Museos de Arte de Barcelona», VII, 1949, pago 58. 

4. MADURELL MARIMON, El pintor .. . , I, pago 58, II. Apéndice documental, VIII, 1950, 
pago 74, doc. 73. 

5. Ibídem, I, pago 58; II, pags. 74-76, docs. 74-76: 30 ｭ｡ｲｾ＠ 1383, 18 abril 1385. 
6. Ibídem, I, pago 58; 111. Addenda al Apéndice documental, X, 1952, pago 109, 

doc. 521; 5 abril 1388. 
7. Ibídem, I, pago 58; II , pago 77, doc. 77. 
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(Foto Mas) 

Lam. 1. - El retale barroe, obra de Andreu Sala, traslladat, amb algunes modifieacions, 
a l'altar major del Saló del Tron del antie Palau Reial 

(Foto Mas) 

Làm. 1. - El retale barroc, obra de Andreu Sala, traslladat, amb algunes modificacions, 
a l'altar major del Saló del Tron del antic Palau Reial 
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gall, .Angela Dez-Pujol, Maria .Angela de la Fox, Guiomar Planella, Jeronima 
Dusay, Caterina Areny, Hipolita Nadal, Maria Anna Monrodon i Teresa Novell. 

Així reunida la Comunitat, en presencia de l'escultor Andreu Sala, fou 
formalitzada la firma d'una escriptura pública de contracte per la manufactura 
del retaule major, amb l'estipulació d'una serie de pactes i condicions, els 
quals tot seguit analitzarem. 

La primera clausula contractual correspon a aquella en que es condicio-
nava que Andreu Sala havia d'obrar lo dit retaule segons la trafa feta de 

columnas y quartos, la qual trafa és firmada de ma de dita senyora abadesa 

y de dit Sala, de bona fusta de alba y segons se pertany de bon perit oficial. 
Tres foren els terminis fixats pels diferents i successius estats d'execució 

de l'obra, és a dir, el primer, dos dies abans de la propera festa de sant Benet, 
data en que havia d'estar ｡ｳｳ･ｮｴｾｴ＠ lo peu y pedestal; mentre que la primera 
andana de fornícules amb imatges i les pasteras de las figuras, havien d'estar 
collocades i installades dos jorns ' abans de la solemnitat de santa Clara de 
l'any 1687. Pel que feia al darrer i tercer tetmini, quan l'obra de l'esmentat 
retaule fos feta en el competent temps. 

Per a la satisfacció del preu fet de la feina aleshores contractada, l'abadessa 
i religioses comuniraries prometien pagar al mestre Andreu Sala les 750 lliures 
barceloneses convingudes, en quatre terminis, aixo és, el primer, limitat a 
165 urutats de la dita moneda, al comenc;:ament de l'obra; el segon, amb iden-
tica suma de diner, el primer d'agost del 1687, després de collocada la primera 
andana, la fornícula i les imatges dels sants; el tercer plac;:, després d'installada 
la segona andana, i, finalment, el quart termini, les restants 250 lliures, una 
vegada acabat i collocat el retaule i ésser vist i reconegut per dos oficials 
practics experimentats, previament elegits per ambdues parts contractants. 

Consignem la presencia, en l'acte de la firma del contracte, del reverend 
doctor Joan Santamaria i de l'escultor Josep Font, els quals actuaren com a 
fermances o avalistes en garantia del compliment de les obligacions contractuals 
contretes per Andreu Sala, per raó de la firma del dit compromís. 

El contracte que ara acabem d'analit,zar és ｰｾ｣＠ explícit quant a instruc-
cions concretes sobre la part iconografica del projectat retaule, així com sobre 
els detalls tecnics relatius als elements arquitectonics i escultorics que el deco-
rarien, els quals, segons s'establia, es mostraven en una trac;:a dissortadament 
perduda.8 

8. AHPB. (= Arxiu Historie de Protocols de Barcelona), Bonaventura Torres, llig . 22, 
mano 28, any 1626, f. 287. 
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doctor Joan Santamaria i de l'escultor Josep Font, els quals actuaren com a 
fermances o avalis tes en garantia del compliment de les obligacions contractuals 
contretes per Andreu Sala, per raó de la firma del dit compromís. 

El contracte que ara acabem d'analit.zar és ｰｾ｣＠ explícit quant a instruc-
cions concretes sobre la part iconogràfica del projectat retaule, així com sobre 
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perduda.8 

8. AHPB. (= Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), Bonaventura Torres, llig o 22, 
mano 28, any 1626, f. 287. 



Lam. II . - El retaule barroe, reeonstrult amb algunes variants, eolloeat a l'altar major 
de l'església de Sant Jaume, després del 1939 

Làm. Il . - El retaule barroc, reconstruït amb algunes variants, collocat a l'altar major 
de l'església de Sant Jaume, després del 1939 
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Malgrat tot el que acabem d'exposar, una nota d'arxiu supleix aquella defi-
ciencia, ja que considera l'altar major com un dels bons de la nostra ciutat 
comtal. 

Així sabem que l'aHudit retaule era compost de tres andanes: la primera, 
.presidida per la imatge del Pare sant Benet, i a ambdós costats, les de les san-
tes Escolastica i Gertrudis; la segona, amb les tres figures dels sants Anton 
abat, Maur i Plkid, i, finalment, la tercera amb santa Clara, sant Bernat i santa 
Lutgarda. Complement de les susdites imatges, es mostrava la del Pare 
Etern al cim del retaule, i, damunt del Sagrari, la figura de la Puríssima Con-
cepció.9 

L'obra d'aquest bell retaule consta que fou ｣ｯｭ･ｮｾ｡､｡＠ el día 20 del ma-
teix mes d'agost de l'any 1686, és a dir, en la mateixa data en que fou firmat 
el contracte, i així ho acredita el següent text: 

A 20 de agost 1686, se és comensat lo retaule del altar major. Y lo a fet 
Andreu Sala, escultor. 

y se a fet acta en poder de Bonaventura Torres, notari públich de Barce-
lona, en preu de 970 lliures.1° 

Com acabem d'indíc¡¡r, el cost total del retaule fou de 970 lliures, en lloc 
de les 750 assenyalades com a preu fet a l'esmentat contracte, a més de 
70 lliures per l'import de la fusta i mans del sagrari, i per altres despeses no 
especificades. Aquesta sensible diferencia potser devia equivaler a la suma 
total de les quantitats pagades per l'afegitó del Sagrari petit de la reserva, la 
imatge de Nostra Senyora de la Concepció i l'obra del cambril, tant per la feina 
de fuster com per la de pintor.11 

El nostre artífex Andreu Sala, el 23 de gener del 1689 signava rebut de 
820 lliures barceloneses, en concepte de liquidació final de comptes per raó 
de la díta obra, 750 de les quals corresponien a l'import del preu fet per la 
manufactura d'aquell retaule, mentre les restants setanta unitats de la mateixa 

9. Llibre de les coses dignes de memoria del monestir de Santa Clara, de Barcelona. 
'Estan¡;a 24, N.O XI, pago 112. Nota facilitada pel doctor Joan Ainaud de Lasarte, director 
deIs Museus d'Art de Barcelona. 

10. Ibídem, pago 94. 
11. Més per lo sacrari petit de la reserva: 12 lliures. Per la imatge de Nostra Senyora 

de la Concepr:ió: 13 lliur es, 18 reals. Per lo camaril, al fuster: 10 lliures, 15 reals. Per pintar 
lo cameril: 16 lliures 10 reals. 

Se a acabat de pagar a 23 de janer 1689, com consta ab acte en poder de Bonaventura 
Torres, notari publich de Barcelona i del convento 

1 tot se a pagat, par! de caritat de diferents persones y lo demés o a pagar lo monestir. 
Suma tot vuitcentes setanta tres lliures ... 873 lliures. 
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(Foro Mas) 

Lam. III . - El retaule barroe, amb importants modificacions, installat al creuer de l'església 
de Sant ｖｩ｣･ｮｾ＠ de Sarria 

(Foto Mas) 

Làm. III . - El retaule barroc, amb importants modificacions, installat al creuer de l'església 
de Sant Vicenç de Sarrià 
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moneda eren en satisfacció de les despeses de la fusta i de la ma d'obra per 
la confecció del Sagrari,l2 

A més, consta que a l'escultor se li pagaren les 70 lliures contractades 
a més de lliurar-li el Sagrari vell, el qual seria sustitult pel nou. Y després se a 
anyadit lo sacrari gran. Y donaren a dit escultor 70 Uiures y lo sacrari veU,u 

Com a nota curiosa, registrem la del daurat de l'antic sagrari, obra con-
fiada al daurador Joan Antoni Vilar, segons certifica el contracte signat, 
el 10 d'octubre del 1639, entre sor Hipolita Dez-Pujol, monja del dit monestir 
i l'esmentat mestre daurador, el qual havia de practicar aquella delicada feina, 
pel preu fet de 100 lliures, 30 de les quals serien satisfetes a l'inici de l'obra, 
altres trenta a la meitat del treball, i les 40 restants acabat de daurar per dit 
dia de Nadal proxim, ab tata pulicia y perfectió, confor.me pertany aban 
daurador.14 

Dos anys després de l'acabament del retaule major del convent de santa 
Clara, treballat per l'escultor Andreu Sala, el 18 de mare; del 1691, la delicada 
feina del daurat de l'esmentada obra fou contractada pel daurador Francesc Mas, 
mitjane;ant la formalització de la corresponent escriptura, simultaniament sig-
nada per l'abadessa sor Eulalia Vilar i Mongay, la priora Maria Dez-Pujol, la 
sots-priora Maria Faleó i les professes Teresa Dez-Vall, Paula Ximenes, Jero-
nima Dusay, Maria Aragall, Angela Dez-Pujol, Maria-Angela Foix, Guialmar 
Planella, Susanna Pons, Maria Montaner, Hipolita Nadal, Jacinta Codol, Teresa 
Novell, Caterina Areny, Gertrudis Monfar, Maria-Manuela de Llupia i Joana 
Mata, previament convocades a la reixa del parlador de l'abadia del dit monestir. 

El primer pacte contractual establia que Francesc Mas es comprometia a 
daurar totalment d'or els elements arquitectonics i escultorics del retaule i d'en-
carnar les parts d'escultura. 

L'artífex-contractista s'avenia a tenir a punt i daurada tota la primera 
andana del retaule abans de la propera festa de santa Clara, a fi que l'esmentada 
andana pogués coHocar-se a l'església. 

Pel que feia al preu fet convingut per la labor del daurat del dit retaule, 
consta que fou de set-centes lliures barcelonines, dues-centes de les quals serien 
satisfetes en l'acte de la firma del contracte; cent unitats de la mateixa mo-
neda, després de posada la primera andana, i les quatre-centes restants el dia 
de l'acabament del daurat, amb la condició que la dita feina fóra previament 

12. Ibídem, pago 94. 
13. Llibre de les coses .. . , pago 94. 
14. AHPB. Francesc Lentiscla, llig . 1, mano 1, contr. any 1639. 

128 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

moneda eren en satisfacció de les despeses de la fusta i de la mà d'obra per 
la confecció del Sagrari,l2 

A més, consta que a l'escultor se li pagaren les 70 lliures contractades 
a més de lliurar-li el Sagrari vell, el qual seria sustituït pel nou. Y després se a 
anyadit lo sacrari gran. Y donaren a dit escultor 70 lliures y lo sacrari vell,u 

Com a nota curiosa, registrem la del daurat de l'antic sagrari, obra con-
fiada al daurador Joan Antoni Vilar, segons certifica el contracte signat, 
el 10 d'octubre del 1639, entre sor Hipòlita Dez-Pujol, monja del dit monestir 
i l'esmentat mestre daurador, el qual havia de practicar aquella delicada feina, 
pel preu fet de 100 lliures, 30 de les quals serien satisfetes a l'inici de l'obra, 
altres trenta a la meitat del treball, i les 40 restants acabat de daurar per dit 
dia de Nadal pròxim, ab tota pulicia y perfectió, confor.me pertany a bon 
daurador. 14 

Dos anys després de l'acabament del retaule major del convent de santa 
Clara, treballat per l'escultor Andreu Sala, el 18 de març del 1691, la delicada 
feina del daurat de l'esmentada obra fou contractada pel daurador Francesc Mas, 
mitjançant la formalització de la corresponent escriptura, simultàniament sig-
nada per l'abadessa sor Eulàlia Vilar i Mongay, la priora Maria Dez-Pujol, la 
sots-priora Maria Falcó i les professes Teresa Dez-Vall, Paula Ximenes, Jerò-
nima Dusay, Maria Aragall, Àngela Dez-Pujol, Maria-Àngela Foix, Guialmar 
Planella, Susanna Pons, Maria Montaner, Hipòlita Nadal, Jacinta Còdol, Teresa 
Novell, Caterina Areny, Gertrudis Monfar, Maria-Manuela de Llupià i Joana 
Mata, prèviament convocades a la reixa del parlador de l'abadia del dit monestir. 

El primer pacte contractual establia que Francesc Mas es comprometia a 
daurar totalment d'or els elements arquitectònics i escultòrics del retaule i d'en-
carnar les parts d'escultura. 

L'artífex-contractista s'avenia a tenir a punt i daurada tota la primera 
andana del retaule abans de la propera festa de santa Clara, a fi que l'esmentada 
andana pogués coHocar-se a l'església. 

Pel que feia al preu fet convingut per la labor del daurat del dit retaule, 
consta que fou de set-centes lliures barcelonines, dues-centes de les quals serien 
satisfetes en l'acte de la firma del contracte; cent unitats de la mateixa mo-
neda, després de posada la primera andana, i les quatre-centes restants el dia 
de l'acabament del daurat, amb la condició que la dita feina fóra prèviament 

12. Ibídem, pàg. 94. 
13. Llibre de les coses .. . , pàg. 94. 
14. AHPB. Francesc Lentisclà, llig o 1, mano I , contr. any 1639. 



Ｌｾｦ｟＠ .. .' ....... ｾｉﾷＮｲ＠ ＺＭ［Ｉﾷｾ＠ .... ·:·:t •.. l •• • ,-- .... 1'1'".' ...... f· •• -!.'" ... ·.; .... r"' .• -..... ! •• , •• 

MADURELL DOS RETAULES DEL CONVENT DE SANTA CLARA 129 

reconeguda per dos experts mes tres dauradors de la mateixa ciutat de Barcelona.15 

El mateix dia de la firma del dit contracte, Francesc Mas cobrava les dues-
centes lliures estipulades com a primera paga. Et sunt pro prima solucione 
de dorar lo retaule majar de la iglésia de dit monestir. Així ho acredita l'apoca 
signada per tal efecte, en que firmaren com a testimonis l'escultor Andreu 
Sala i el jove escultor Francesc Sala,16 possiblement fill seu. 

El daurador Francesc Mas, el 2 de setembre del 1691, mitjane;:ant la firma 
de rebut, acreditava a l'abadessa sor Eulalia Vilar i Mongay haver cobrat 
350 lliures barcelonines per l'import de la meitat del preu fet pel daurat del 
dit retaule. Et sunt medietatem de la fábrica de dorar lo retaule majar de la iglé-
sia de dit monestir, en la qual quantitat restava indos l'import de la primera 
pagaP 

Amb data del '2 de gener del 1692, Francesc Mat cobrava de les propies 
mans de l'abadessa sor Eulalia Vilar i Mongay, 110 lliures barcelonines, a 
compte del preu fet de la labor del daurat del susdit retaule major,18 mentre 
el dia 14 del següent mes de mare;: percebia de la mateixa abadessa 210 lliures 
de les 700 assenyalades com a import del preu fet convingut entre ambdues 
parts contractants.19 Finalment, sabem com, el 28 del propvinent mes de no-
vembre, li foren abonades 59 lliures.20 És d'advertir que sumades les quantitats 
de diner satisfetes a l'aHudit Francesc Mas, donen un import total de 929 lliures, 
xifra superior a les 700 fixades per l'esmentat preu feto ' 

La personalitat artística d'Andreu Sala, segons les nostres notes d'arxiu, 
la trobem caracteritzada per la manufactura d'altres retaules: el major de l'es-
glésia del monestir barceloní de sant Francesc de Paula (1685), el dels sants 
Crispí i Crispinia, de la Confraria dels Joves Sabaters, instituida en el monestir 
de sant Francesc (1696); el dels sants Abdon i Senén, de l'església parroquial de 
santa Maria del Pi (1698); i, encara, com a artífex de les imatges corpóries del 
Misteri del Portacreu, és a dir, de la Veronica, i la de Simó Cirineu, de la pro-
cessó del Divendres Sant, de la Confraria de la Sang de Barcelona (1692). 

15. AHPB. Francesc Bonaventura Torres, llig. 2, mano 2, any 1691, f. 47. 
16. Ibídem, f. 48. 
17. Ibídem, f . 145. 
18. AHPB. Francesc Bonaventura Torres, llig. 2, mano 3, any 1692, f. 2. 
19. Ibídem, f. 80. Firmen !'apoca, com a testimonis, els organistes Jaume Bru i Josep 

Ribot. 
20. Ibídem, f. 229. 
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(Foto Mas) 

Lam. IV. - Santa Escolastica. Detall del retaule barroc instaHat a l'església 
de Sant Vicen<; de Sarria 

(Foto Mas) 

Làm. IV. - Santa Escolàstica. Detall del retaule barroc instaHat a l'església 
de Sant Vicenç de Sarrià 
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ELS TRES TRASLLATS DEL RETAULE BARROC 

En primer 11oc, recordem com el monestir barceloní de santa Clara expe-
rimenta grans estralls durant el setge deIs anys 1713--1714,21 i com, més tard, 
en el del 1715, per l 'avinentesa d'edificar la Ciutade11a, les monges clarisses 
del barri de Ribera passaren a ocupar unes dependencies de l 'antic palau reial 
major graciosament cedides per Felip V i s'habilita per a església la sala major 
d'aque11 edifici avui popularment coneguda per Saló del Tine11.22 

En aquella oportunitat, el retaule sis-centista, principal motiu dels presents 
comentaris, fou objecte del primer tras11at, i passa a ornamentar l'altar major 
de la propdita sala gran reí al palatina adaptada com a església, si bé amb algunes 
sensibles modificacions. La lamina que illustra les presents pagines, mostra com 
estava installat el retaule abans dels successos de l'any 1936, en que fou des-
muntat i conservat a fi d'evitar la seva destrucció per les turbes inoconoclastes 
(lam. 1), els elements del qual seguidament tindrem l'oportunitat de descriure. 

Així podem assenyalar com, entre dues ornamentades columnes salomani-
ques, es mostrava el tabernacle, en la porta del qual es podia veure la imatge pin-
tada del BOR Pastor, mentre en una fornícula del damunt del Sagrari aparei-
xia la figura corparia de la Immaculada Concepció. 

Més ava11, en dues fornícules laterals, s'exhibien la figura de santa Clara 
i la d'una altra benaventurada, la qual pels pocs deta11s de la fotografia no ens 
ha estat permes d'identificar; ignorem si es tracta de les santes Escolastica, Ger-
trudis o Lutgarda, que en temps reculats consta que s'exhibien en el mateix 
retaule. 

En una altra fornícula del damunt de la Verge Immaculada es mostrava la 
imatge del Pare sant Benet, flanquejades per les d'altres sants, els noms deIs 
quals tampoc no hem pogut reconeixer; tal vegada, sant Maur i sant Placid, que 
trobem indicats en una descripció d'aquest formó s retaule escultaric. 

En el centre de la part alta del mateix retaule, sobresortia un magnífic 
pIafó de mig re11eu amb dues imatges, els noms de les quals tampoc no ha estat 
possible determinar. 

21. PI y AruMÓN, ANDRÉS AVELlNo , Barcelona, Antigua y Moderna. B arcelona, 1854, 
1, pago 534. SANPERE y MIQUEL, SALVADOR, Los Terrenos de la Ciudadela. B a rcelon a , 1911, 
pla VII. LLAV E y GARCÍA, J OAQUÍN DE LA , El Sitio de Barcelona en 1713-1714. Estudio 
histórico. Madrid, 1903. ob. cit ., pago 37. MADURELL MARIMON, L'antic convent .. . , pago 2. 

22. BOFARULL, FRANCISCO DE, El Palacio Real Antiguo de Barcelona. Barcelona, 1904, 
pago 8. IMBERT. ob. cit., p ago 40. MADURELL MARIMON, L'antic convent ... , pago 2. 
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major graciosament cedides per Felip V i s'habilità per a església la sala major 
d'aquell edifici avui popularment coneguda per Saló del Tinell.22 

En aquella oportunitat, el retaule sis-centista, principal motiu dels presents 
comentaris, fou objecte del primer trasllat, i passà a ornamentar l'altar major 
de la propdita sala gran reial palatina adaptada com a església, si bé amb algunes 
sensibles modificacions. La làmina que illustra les presents pàgines, mostra com 
estava installat el retaule abans dels successos de l'any 1936, en què fou des-
muntat i conservat a fi d'evitar la seva destrucció per les turbes inoconoclastes 
(làm. I), els elements del qual seguidament tindrem l'oportunitat de descriure. 

Així podem assenyalar com, entre dues ornamentades columnes salomòni-
ques, es mostrava el tabernacle, en la porta del qual es podia veure la imatge pin-
tada del BOFl Pastor, mentre en una fornícula del damunt del Sagrari aparei-
xia la figura corpòria de la Immaculada Concepció. 

Més avall, en dues fornícules laterals, s'exhibien la figura de santa Clara 
i la d'una altra benaventurada, la qual pels pocs detalls de la fotografia no ens 
ha estat permès d'identificar; ignorem si es tracta de les santes Escolàstica, Ger-
trudis o Lutgarda, que en temps reculats consta que s'exhibien en el mateix 
retaule. 

En una altra fornícula del damunt de la Verge Immaculada es mostrava la 
imatge del Pare sant Benet, flanquejades per les d'altres sants, els noms dels 
quals tampoc no hem pogut reconèixer; tal vegada, sant Maur i sant Plàcid, que 
trobem indicats en una descripció d'aquest formós retaule escultòric. 

En el centre de la part alta del mateix retaule, sobresortia un magnífic 
plafó de mig relleu amb dues imatges, els noms de les quals tampoc no ha estat 
possible determinar. 

21. PI y AruMóN, ANDRÉs AVELlNO , Barcelona, Antigua y Moderna. B arcelona, 1854, 
I , pàg. 534. SANPERE y MIQUEL, SALVADOR, Los Terrenos de la Ciudadela. B arcelona, 1911, 
pla VII. LLAV E y GARCÍA, JOAQUÍN DE LA , El Sitio de Barcelona en 1713-1714. Estudio 
hist6rico. Madrid, 1903. ob. cit., pàg. 37. MADURELL MARIMON, L'antic convent .. . , pàg. 2. 

22. BOFARULL, FRANCISCO DE, El Palacio Real Antiguo de Barcelona. Barcelona, 1904, 
pàg. 8. IMBERT. ob. cit., pàg. 40. MADURELL MARIMON, L'antic convent ... , pàg. 2. 



Lam. V. - Santa Gertrudis. Detall del retaule barroe, eoHoeat a l'església 
de Sant Vicenc; de Sarria 

(Foto Mas) 

Làm. V. - Santa Gertrudis. Detall del retaule barroc, coHocat a l'església 
de Sant Vicenç de Sarrià 

(Foto Mas) 
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A la part esquerra d'aquest retauló es mostrava la figura de sant Antoni 
de Padua, de mig cos, i a la part dreta, un bust d'una santa verge; i al cim del 
retaule mitja imatge de Déu Pare (lam. 1). 

Acabada la guerra civil espanyola, després de l'any 1939, aquest mateix 
retaule de talla policromada fou reconstrult, pero amb algunes variants, com 
després tindrem ocasió d'exposar, i fou provisionalment instaHat al pres-
biteri de l'altar major de l'església parroquial de sant J aume de la nostra ciutat 
comtal, i . resta en la forma que és de veure en l'adjunt gravat que iHustra 
les presents pagines (lam. II). 

Les ｶ｡ｲｩ｡｣ｩｯｮｾ＠ observades en dit retaule en comparació de quan estava 
instaHat en la sala major del palau reial major convertít en temple, foren la su-
pressió de les portes pintades; la substitució de la imatge de la Immaculada 
Concepció per una, moderna, de l'apostol sant Jaume, patró de la parroquia; 
i la figura del Pare sant Benet per la del Sagrat Cor, de novella factura, i el 
pIafó de mig relleu per la figura corporia de la Verge Maria. 

Les quatre imatges de les dues andanes foren reemplac;ades per les de les 
san tes Gertrudis i Escolastíca i les dels sants Plkid i Maur. 

El retaule exiliat de l'antíc convent de santa Clara del barri de Ribera, 
després d'haver passat per la sala major del palau reial, i pel presbiteri de l'altar 
major del temple parroquial de sant J aume, passa definitívament al creuer :de 
l'església de la parroquia de sant Vicenc; de Sarria, gracies al zel del rector i de la 
Junta d'Obra de l'esmentada parroquia i de la generositat dels entusiastes feli-
gresos sarrianencs. 

Aquest retaule, un dels més importants de l"epoca barroca, de talla poli-
cromada, amb columnes salomoniques i imatges de sants de bon art,23 mostra 
encara la seva grandiosa magnificencia, .si bé amb importants modificacions, 
i ocupa el mateix lloc d'emplac;ament del retaule barroc esculpit per Joan 
Costa, el 1715, com després tíndrem ocasió d'exposar, i que fou destru'it en el 
transcurs del mes de juliol del 1936. 

Les variacions observades són: la supressió del tabernac1e i l'anivellament 
dels arquitraus de les dues fornícules central s amb les laterals, la primera mit-
janc;ant la coHocació d'una imatge moderna de sant Antoni de Padua, i la se-
gona amb la reinstaHació de l'antiga figura del Pare sant Benet (lam. III). 

Per a major iHustració del lector, reprodu'im tres detalls del retaule amb 
les imatges de les santes Escolastica, germana del Pare sant Benet (lam. IV), 

23. AINAUD, JUAN; GUDIOL, JosÉ; VERRIÉ, F.-P., Catálogo monumental de España. 
La Ciudad de Barcelona. Madrid, 1947, pago 175. 
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(Foto Mas) 

Lam. VI. - Sant Antoru abato Detall del retaule barroe instaHat a l'església 
de Sant Vieenc,: de Sarria 

(Foto Mas) 

Làm. VI. - Sant Antoni abat. Detall del retaule barroc instaHat a l'església 
de Sant Vicenç de Sarrià 



(Foto I.M .H .) 

Lam. VII. - El retaule de Sant Antoni de Padua, obra de Joan Costa, que hi havia 
a l'església de Sant ｖｩ｣･ｮｾ＠ de Sarria i que fou sustitult per el del convent de Santa Clara 

(Foto LM .H .) 

Làm. VII. - El retaule de Sant Antoni de Pàdua, obra de Joan Costa, que hi havia 
a l'església de Sant Vicenç de Sarrià i que fou sustituït per el del convent de Santa Clara 
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i Gertrudis (lam. V), i, finalment, la de san Antoni abat, un dels patrons 
titulars del prímitiu convent de les c1arisses barcelonines (lam. VI). 

Així, dones, en el transcurs de tres segles aquest bell retaule ha estat tras-
lladat tres ;egades: des de l'antic i prímitiu convent de santa Clara, vora del 
mar, el 1715, a la sala major del palau reíal; després de l'any 1939, al temple 
parroquial de sant Jaume, i pocs anys més tard, a la seva definitiva estada del 
temple sarrianenc, on avui afortunadament podem admirar aquesta magnífica 
i modelica obra. 

Ja hem exposat que la Parroquia sarrianenca, abans de l'any 1936, comp-
tava amb l'existencia d'un retaule en l'altar dedicat a sant Antoni de Padua, 
emplac;at al creuer d'aquell temple, l'obra del qual fou objecte de la previa 
firma del corresponent contracte, formalitzat el dia 25 d'abril del 1715, entre 
el prevere oeneficiat Magí Carulla, simultaniament amb Jaume Baixeres, ferrer, 
i Pere Balaguer, pages, d'una part; els administrador s de la Confraria del sant 
padua, i l'escultor barceloní Joan Costa, de l'altra part. 

La primera condició contractual a la lletra diu així: Primerament, dit Joan 
Costa promet y se obliga a fabricar un rataula y un frontal per dit altar, y una 
Sacra, Evangeli y Lavabo, tot a sas costas, de fusta de alba bona y rebadol'a, 
posanthi fusta mans y reecaptes, fabricant aquell del modo y perfecció que esta 
fabricat lo retaule de sant Magí, que es en la iglésia de sant Sebastia d'esta 
ciutat de Barcelona, si bé que haura de ser més gran, y segons la capacitat del 
loch que hi ha en la capella ahont ha de estar dit retaula. 

Per pacte convingut, el retaule tindria una sola fornícula principal, és a 
dir, amb la imatge del dit sant Antoni de Padua, i als costats, en lloc de colum-
nes, dues figures de sants, o sia, a la ma dreta, la de sant Josep, i a l'esquerra, 
la de sant Adjutori. Sota la fornícula de sant Antoni i al damunt de les dues 
grades de l'altar, es mostraría la imatge jacent de sant Francesc Xavier. El 
retaule constaria, a més, de cinc retaulons amb escenes de la vida antoniana. 

L'import del preu fet per la manufactura del dit retaule fou de 280 lliures 
barcelonines, i el terme per a l'acabament de l'obra restava limitat a un any.24 
Aquesta pec;a d'art de poca valua, com ja hem indicat, fou destruIda arran dels 
successos de l'any 1936. 

Es tracta d'una pec;a d'art barroc decadent, que proporciona la mostra 
d'una obra d'un escultor gairebé desconegut, és a dir, de Joan Costa (lam. VII) , 
tal vegada membre de l'acreditada dinastía de mes tres escultors d'aquest cognom. 

24. AHPB. Salvador Pi, mano 4, any 1715, f. 119. Segueix una apoca de 100 lliures 
per la primera paga. Al foli 355, amb data 6 desembre 1715, altra apoca de 80 lliur es. Altra 
de 100 lliures, al foli 163 del mano 6, any 1716. 
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Crónica del Museo 
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RESUMEN DE LAS CAMPAÑAS ARQUEOLOGICAS 
MUNICIPALES XXVII, XXVIII, XXIX Y XXX 

CAMPAÑA XXVII. AÑo 1967 * 

E STA Campaña del Servicio Arqueológico del Museo, correspondiente a 
este año, abarcó seis sectores distintos: 
Se continuaron los trabajos de excavación en el subsuelo de la casa núme-

ro 5 de la calle de San Severo, propiedad de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, que dio por resultado el hallazgo de unos silos, probablemente medie-
vales, formados por tres depósitos que se comunican entre sí. Una vez ter-
minada la excavación se procedió a los trabajos de cobertura, que terminaron 
en febrero de 1967. 

En el mismo mes de febrero, al realizar unas obras de cimentación en un 
solar situado en la Avenida de la Catedral, esquina a la calle Freixures, se 
halló un sepulcro romano de tejas. Tal vez se trata de la continuación de la 
necrópolis de la Plaza de Antonio Maura. 

Al ser derribada la casa Albó, situada en el ángulo formado por la calle 
Arcs y la calle Boters, quedó al descubierto una pilastra que formaba parte 
de la fachada del edificio y se comprobó que se trataba de una construcción 
medieval. Al quedar el solar libre se aprovechó la ocasión para hacer catas en 

* Datos facilitados por la señorita Joaquina Sol, conservadora de la Sección de Ar-
queología. 
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varios puntos y comprobar si existían vestigios de la ciudad romana anterior 
a la destrucción de finales del siglo III sin resultados positivos. 

En ｾ｡ｹｯ＠ se iniciaron las excavaciones en la torre n.O 33 de la muralla 
romana, de planta circular, en la calle Arrieros. La torre quedaba ubicada en el 
interior de los edificios de la Plaza y los trabajos se comenzaron desde uno 
de ellos. Tuvieron que efectuarse obras de consolidación de esta torre para 
poder proseguir la excavación. 

Se continuó trabajando en la torre n.O 25, recuperando una cupa hallada 
en la campaña anterior, cuatro capiteles y varios elementos de decoración. 

Durante el mes de septiembre se efectuaron varias catas en la Plaza de 
San Miguel, frente al novísimo edificio del Ayuntamiento, todavía en cons-
trucción, pero no pudo terminarse su estudio, ya que por conveniencia del 
Municipio tuvieron que cubrirse dichas catas. 

Paralelamente a estos trabajos, el día 16 de febrero se inició la excava-
ción del ámbito C. 1I. de la Basílica Paleocristiana contigua al ámbito C. ex-
cavado anteriormente. 

En estos trabajos se ha localizado un amplio pavimento de «opus signinum», 
dos pedestales de mármol unidos, por lo que parece pudo ser el basamento de 
un pretil, bajo el cual, adentrándose en el pavimento hasta comunicar con el 
interior basilical, se halló una pequeña conducción o desagüe. Tras los pedesta-
les y el basamento del pretil, amplios restos de un pavimento formado por 
fragmentos de mármol de color de calidad y formas diversas. 

En uno de los muros, que parece seguir la línea de fachada de la catedral 
románica del siglo XI , se halló empotrado un gran pedestal con una inscripción 
romana del siglo II, correspondiente, probablemente, a un monumento ecues-
tre dedicado a Cayo Mario Emiliano, duumvir, flamen y juez de las cinco 
decurias. 

Se han hallado restos escultóricos decorativos, generalmente en mármol, 
atribuibles al siglo VII, y numerosos fragmentos de estuco con restos de letras 
que tal vez permitan reconstruir una inscripción. 

HALLAZGOS 

Se recuperó numerosa cerámica medieval, árabe y romana, monedas di-
versas y una placa de bronce con inscripción latina alusiva a S. Julián. 

Numerosos fragmentos arquitectónicos, una cupa anepígrafa y una mo-
neda del emperador Claudio II Gótico. 
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HALLAZGOS 

Se recuperó numerosa ceratnÍca medieval, arabe y romana, monedas di-
versas y una placa de bronce con inscripción latina alusiva a S. Jullan. 

Numerosos fragmento s arquitectónicos, una cupa anepígrafa y una mo-
neda del emperador Claudio II Gótico. 
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RESUMEN DE LA XXVIII CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL. AÑo 1968 

Prosiguieron las excavaciones en la torre n.O 33 de planta circular, situada 
en la Plaza de Arrieros. Se recuperaron varios fragmentos arquitectónicos y 
elementos sepulcrales (cercos funerarios, una cupa con inscripción y una cabeza 
de Medusa). Se ha puesto al descubierto un ángulo de edificio apresado en su 
interior que tal vez se trate de un importante monumento funerario. 

Al realizarse unas obras de alcantarillado cerca del río Bes6s, en el To-
rrente de Estadella, aparecieron restos romanos, probablemente pertenecientes 
a un molino o villa romana destruida a fines del siglo III. 

La excavación de la zona basilical en el sector C. II . ha dado óptimos 
resultados que han culminado con el hallazgo de la piscina baptisterial, pre-
cedido por el de otros elementos pertenecientes a las estructuras circundantes. 

En marzo de este año el Museo de Historia, en colaboración con el 
«Instituto Internazionale di Studi Liguri» de Bordighera (Italia), empezó tra-
bajos de excavación en la Plaza de San Miguel, gracias a los cuales se ha esta-
blecido una estratigrafía de la ciudad en la que se ha podido comprobar la 
destrucción de Barcelona hacia el año 275 y señalar, como fecha más antigua 
para la fundación de la colonia romana en el Mons Taber, la época augustea. 

CAMPAÑA XXIX. AÑo 1969 

En esta Campaña prosiguieron las excavaciones en la zona basilical, iden-
tificada ya como baptisterio, y en la Plaza de San Miguel, en la que se han 
hallado amplios restos de las termas romanas. 

En el baptisterio se halló un tercer basamento de mármol de iguales ca-
racterísticas que los dos hallados en la anterior Campaña y que estaban unidos 
por lo que parece pudo ser el basamento de un pretil. Este tercer basamento 
confirmó la hipótesis de la existencia, en torno a la piscina, de una estructura 
poligonal formada por ocho columnas. Correspondiendo con el centro de la 
mencionada estructura, la piscina octogonal apareció con una disposición in-
terior insólita: cuatro caras lisas y otras cuatro con una triple grada adosada 
que dan como resultado el dibujo de una cruz patada en el fondo. Parece que 
este conjunto baptisterial data de mediados del siglo VI; por tanto, posterior 
a la época de la primitiva Basílica paleocristiana. En octubre han quedado 
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detenidos los trabajos de excavación de la Basílica para estudiar la forma de 
cubrir el espacio excavado hasta la fecha. 

En las excavaciones de la Plaza de San Miguel se ha confirmado la exis-
tencia de las termas romanas de las que se han hallado muchos restos. Entre 
los más importantes, una boca de horno y parte de un arco de muy buena 
factura construido con dovelas de cerámica probablemente de un paso de aire 
caliente. Se han puesto al descubierto gran número de bases de ladrillo corres-
pondientes a las columnitas del «caldarium» de dichas termas. Se han encontrado 
también muchos fragmentos de mármol de 2 a 3 cm. de espesor, que segura-
mente habían servido como revestimiento de muros. En la parte del Paso de 
la Enseñanza se ha puesto al descubierto uno de los muros de cierre en «opus 
certum» y se han hallado dos piscinas. Ha sido posible establecer dos fases 
en la construcción de las termas: una anterior a la destrucción de la ciudad en la 
segunda mitad del siglo III y otra inmediatamente posterior a finales de dicho 
siglo. 

RESUMEN DE LA CAMPAÑA XXX. AÑo 1970 

Se han continuado las excavaciones en la Plaza de San Miguel y han 
seguido los hallazgos de restos del «caldarium». 

Debajo de una piscina adosada al muro sudoeste y sobre la que se había 
construido un pavimento en época posterior, se ha hallado íntegra una co-
lumnita del «caldarium» que nos da su altura 47 cm. En la confluencia de este 
muro sudoeste con el muro de cierre en «opus certum» se halló otra boca de 
horno que parece posterior a la hallada anteriormente y cuya situación viene 
a coincidir en la esquina de la bajada de San Miguel con la calle del Paso 
de la Enseñanza, pero a una profundidad de 3,5 a 4 m. respecto al nivel actual. 

Entre las cenizas de una de las zonas del «caldarium» se halló un tesorillo 
de 56 monedas del siglo IV. 

En el mes de mayo se amplió la zona de excavación. En el lugar donde 
estuvo ubicado el antiguo cementerio de San Miguel se han hallado cuatro 
tumbas del siglo x. Alguna sirvió de osario hasta el siglo pasado, osario que 
llega en profundidad hasta un pavimento romano en «opus signinum» del si-
glo IV . Debajo de. este pavimento junto con materiales de un anterior «calda-
rium», sirviendo de terraplén se halló, en tres fragmentos, una magnífica lápida 
de mármol que en total mide 2,062 m. de largo por 0,74 de ancho, en bellas 
letras capitales de 12 cm., que por primera vez en un mismo epígrafe nos da 
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todos los títulos honoríficos de la Barcelona romana: «COLONIA IULlA 
AUGUSTA FAVENTIA PATERNA BARCINO» y que es el hallazgo más 
importante efectuado en las excavaciones de la Plaza de San Miguel. * 

En la Basílica paleocristiana, con motivo de un socavón en el pavimento, 
se pudo hacer un estudio de la cerámica que formaba parte del mismo y que 
sitúa la fecha. de este pavimento después del primer cuarto del siglo v. 

Como excavación de emergencia citamos la efectuada en la calle de Bagur 
en la barriada de Sants. El servicio de alcantarillado del Ayuntamiento nos 
comunicó en mayo de este año que al abrir una zanja hallaron unos sepulcros 
antiguos. Se trataba de inhumaciones tardo romanas; en total, 9 distribuidas 
en una extensión de 11 m. de largo por 2 de ancho a unos 3,75 m. de pro-
fundidad en relación con el nivel de la calle. Sólo dos de estos sepulcros se 
conservaban enteros, todos' estaban orientados hacia el este y no tenían ajuar 
alguno. 

Se trabajó también este año en el sector de la muralla en la torre n.O 26, 
en la que se hallaron unos elementos arquitectónicos que se dejaron «in situ» 
y se rescataron varios fragmentos de mosaico polícromo. 

En el transcurso del verano, en el bal'1'Ío de Las Corts, en el límite con 
el de Sarriá, se emprendió la excavación de los restos de un campo de silos 
ibéricos ya localizados en 1963, junto a los que se descubrieron otros, de una 
villa y una necrópolis romana. Estos restos de villa y los muy escasos de la 
necrópolis son los testimonios de una continuidad de habitación en Barcelona, 
un núcleo romano en un lugar de asentamiento ibérico. 

DIA DEL MUSEO DE 1969 

Continuando la costumbre establecida en el año anterior, se celebró el Día 
del Museo, cuya celebración tuvo lugar el 1 Y 5 de febrero en la Real Capilla 
de Santa Agueda. El día 1, sábado, a las 19.30, comenzó la sesión con asis-
tencia de numeroso público y con una glosa de la actuación del Museo por 
el Director Dr. D. Federico Udina Martorell, exponiendo la actividad desarro-
llada durante el año, las principales adquisiciones y donativos, asimismo la 
colaboración prestada por la Institución. Acto seguido se representó el drama 

* Véase «Apéndice» en «Miscellanea Barcinonensia». N.O XXVIII , Barcelona 1971, 
págs. 165·167. 
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en catalán, anónimo del siglo XVI, «Misteri de la Gloriosa sancta Agata», según 
los datos, escenas y reparto que sigue: 

Representación de Teatro Medieval: 
«Misteri de la gloriosa sancta Agata» * 

Presentación: El tema de la vida y martirio de santa Agueda está escasa-
mente documentado en la literatura escénica medieval. Sin embargo, conocemos 
en la catalana un misterio basado en dicho motivo: es el que ofrecemos en 
esta ocasión, representándolo precisamente en la histórica y armoniosa capilla 
real barcelonesa consagrada a la santa. 

Nuestro misterio puede fecharse en el primer tercio del siglo XVI ; aunque 
manteniendo plel1amente la técnica y las concepciones dramáticas del teatro 
medieval. Como la casi totalidad del teatro hagiográfico de la época, el Misteri 
de la gloriosa 'sancta Agata se caracteriza por su ingenuidad y elementalidad. 
Como en todas las obras del mismo género, destinadas a celebrar y recordar 
la vida ejemplar de un santo, objeto de culto generalmente local, el autor de 
este misterio no aspiró a hacer obra personal ni pretendió dotarlo de com-
plejidad artística ni de profundidad humana, sino que se limitó a seguir los 
módulos escénicos corrientes, y se propuso, sobre todo, adoctrinar y fortalecer 
la piedad impresionable y sencilla de los fieles. Sin duda en estas mismas limita-
ciones reside el encanto de estas obritas, rectilíneas y sin relieve humano y 
conceptual, lo mismo que las tablas góticas de su tiempo, concebidas y obradas 
con la misma finalidad. 

Nuestro misteri se basa en la fuente hagiográfica más común durante la 
Edad Media, la Legenda aurea, de Jacobus de Voragine, y su derivación, la Flos 
sanctorum catalana, de modo que el autor ha rimado y seguido el texto clásico, 
aunque ,desarrollando, no sin acierto, algunos episodios apenas insinuados en él. 
Esta fidelidad ha permitido completar nuestro misterio, que hemos conservado 

- incompleto a partir de la aparición de san Pedro a la santa, mediante la escenifi-
cación del relato de la Legenda aurea, que el narrador recita desde el púlpito. 

JOSEP ROMEU FIGllERAS 

Las escenas: I. El pretor Quincia expone ante sus Consellers su disgusto 
porque no es temido ni respetado por la ciudad. Aquéllos le instan para que 

* Reproducimos el texto del programa que se repartió el día de la representación. 
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obre con crueldad y rigor, especialmente contra los cristianos, a los que debe 
obligar a abjurar de su fe. Le hablan de .Agata, bella y noble cristiana, y de la 
oportunidad de seducirla y hacerla apostatar. Quincia envía al Algutzir en 
busca de la doncella. - II . .Agata manifiesta al A1gutzir su fe inquebrantable, 
pero accede a acudir ante el pretor. - III. Quincia recibe con halagos a .Agata, 
finge dolerse de la muerte de los padres de la doncella y de la soledad en que 
ésta se halla, y le propone que se una a él. .Agata rechaza los ofrecimientos del 
pretor: Dios tiene cuidado de sus muertos y ella no se siente sola, pues Dios 
le acompaña siempre. Indignación de Quincia, reiteración de las mismas pro-
puestas y nueva negativa de .Agata. Quincia ordena que la doncella sea reducida 
a prisión. - IV . El A1gutzir conduce a .Agata a la cárcel. Ella se alegra, pues 
tiene así ocasión de servir a Dios. - V. Los Consellers sugieren que sea llamada 
Afrodisa, alcahueta de mala ｾｩ､｡Ｌ＠ para que acepte en su casa a .Agata, hasta que 
ésta consienta a las pretensiones de Quincia. - VI. Afrodisa ante Quincia, 
quien le expone sus propósitos. - VII. Oración de .Agata en la cárcel. -
VIII. Afrodisa adoctrina a sus Pilles. - ) IX . .Agata es conducida a casa de 
Afrodisa. Elogios e insinuaciones de ésta a la doncella: bella, rica y libre, puede 
permitirse todos los placeres de esta vida . .Agata contesta a las palabras de 
la alcahueta y sucesivamente a las de las tres Pilles: la belleza no está en el 
cuerpo, sino en el alma y en el servicio de Dios, a Éste pertenecen todos los 
bienes y sólo en Él está la salvación y la felicidad. Afrodisa, impaciente, recluye 
la doncella en una habitación. - X. Nueva oración de la santa, sobre la virtud 
de la castidad. - XI. Un Jove visita la casa de Afrodisa, que la conduce ante 
.Agata. - XII. El Jove elogia la belleza de la doncella y le declara su amor. 
Enérgica repulsa de .Agata. - XIII. El Jove echa en cara de Afrodisa la afrenta 
que ha recibido. - XIV. Afrodisa, después de increpar a la doncella y de re-
cibir una adecuada respuesta, renuncia ante Quincia el encargo que éste le hicie-
ra. - XV . .Agata nuevamente ante el pretor. Desprecios y ataques de éste contra 
la doncella y negativa de ésta a abjurar. - XVI. El pretor da órdenes para 
que .Agata sea fuertemente abofeteada. - XVII. .Agata persiste en su fe y 
Quincia manda que sea azotada. - XVIII. Exasperado ante una nueva nega-
tiva, el pretor ordena que le sean cortados los senos a la doncella para tormento 
y afrenta. - XIX. Otra vez en la cárcel, .Agata recibe la aparición de san Pedro, 
en figura de médico. Sólo porque el santo viene como 'emisario de Dios y es 
voluntad divina, acepta ser curada del horrible tormento que ha sufrido como 
prueba de su amor al Todopoderoso. 

Hasta:aquí la parte conservada del manuscrito. Sube al púlpito el Narrador, 
que recita el texto restante, abreviado, de la Legenda aurea, que los actores 

144 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

obre con crueldad y rigor, especialmente contra los cristianos, a los que debe 
obligar a abjurar de su fe. Le hablan de Àgata, bella y noble cristiana, y de la 
oportunidad de seducir1a y hacerla apostatar. Quincià envía al Algutzir en 
busca de la doncella. - 11. Àgata manifiesta al Algutzir su fe inquebrantable, 
pero accede a acudir ante el pretor. - III. Quincià recibe con halagos a Àgata, 
finge dolerse de la muerte de los padres de la doncella y de la soledad en que 
és ta se halla, y le propone que se una a él. Àgata rechaza los ofrecimientos del 
pretor: Dios tiene cuidado de sus muertos y ella no se siente sola, pues Dios 
le acompaña siempre. Indignación de Quincià, reiteración de las mis mas pro-
puestas y nueva negativa de Àgata. Quincià ordena que la doncella sea reducida 
a prisión. - IV . El Algutzir conduce a Àgata a la carcel. Ella se alegra, pues 
tiene así ocasión de servir a Dios. - V. Los Consellers sugieren que sea llamada 
Afrodisa, alcahueta de mala ｾｩ､｡Ｌ＠ para que acepte en su casa a Àgata, hasta que 
ésta consienta a las pretensiones de Quincià. - VI. Afrodisa ante Quincià, 
quien le expone sus propósitos. - VII. Oración de Àgata en la carcel. -
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Afrodisa. Elogios e insinuaciones de ésta a la doncella: bella, rica y libre, puede 
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la alcahueta y sucesivamente a las de las tres Filles: la belleza no esta en el 
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bienes y sólo en Él esta la salvación y la felicidad. Afrodisa, impaciente, recluye 
la doncella en una habitación. - X. Nueva oración de la santa, sobre la virtud 
de la castidad. - XI. Un Jove visita la casa de Afrodisa, que la conduce ante 
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Quincià manda que sea azotada. - XVIII. Exasperado ante una nueva nega-
tiva, el pretor ordena que le sean cortados los senos a la doncelÍa para tormento 
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Hasta:aquí la parte conservada del manuscrito. Sube al púlpito el Narrador, 
que recita el texto restante, abreviado, de la Legenda aurea, que los actores 
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representan sumariamente y cuyas partes dialogadas entre Agata y Quincia 
recitan los dos que encarnan ambos personajes. 

xx. ｑｾｩｮ｣ｩ｡＠ vuelve a requerir la presencia de Agata, que persiste en su 
fe. El pretor ordena que sea quemada viva. - XXI. Pero habiendo sobrevenido 
un terremoto y protestado el pueblo, el pretor desiste y hace que la doncella 
sea nuevamente encarcelada. - XXII . En la cárceL y después de una lírica 
oración, Agata muere. 

ACTORES DE «TEATRO MEDIEVAL DE BARCELONA» 

Reparto. - Quincia: Antoni Jorquera. Conseller I : Josep M. Bonet. Con-
seller II: Uuís Puig. Algutzir : Alex Aixala. Agata: Eulali a Arqué. Criat: Santi 
Latorre. Afrodisa: Merce Guiamet. Filla I: Elisenda Sala. Filla II: Núria Ca-
sulleras. Filla III: Angels Muñoz. Jove: Uuís Sotillos. Botxí 1: Joan Mercadé. 
Botxí II: Miquel A. Plaza. Sant Pere: Joaquim Fabregas. Narrador: Uuís Bosch. 
Figurines: Francesc Albors. Luminotecnia: A. Bachs Torné. Movimiento - es-
cénico: Uuís David Gil. Dirección escénica: Rafael Vid al Folch. Dirección 
general: Josep Romeu Figueras. 

DIA DEL MUSEO DE 1970 

Siguiendo la costumbre, este año se celebró el Día del Museo el 4 y 5 de 
febrero. 

El miércoles, día 4, tuvo lugar la conferencia del Dr. D. José Serra Rafols, 
que disertó sobre «Lamparillas romanas y la colección donada al Museo por 
la señora Quintana». 

El doctor Serra Rafols hizo una descripción de la vida en época antigua, 
preferentemente en tiempos romanos, y el uso y la fabricación de las lampa-
rillas o lucernas, tipología y característkas y belleza de los infinitos modelos 
que permiten establecer una sistematización. Esta conferencia se celebró en la 
Real Capilla de Santa Agueda y fue seguida con gran interés por el público 
que llenaba por completo este recinto. * 

Acto seguido el Director del Museo, doctor Federico Udina, hizo un re-

* La conferencia del Dr. D. José de C. Serra RaíaIs viene publicada en este mismo 
volumen, por lo que no se dan más datos de la misma. Véase pág. 5 . 

• .J.' f _. __ • ｾ＠ • ,. ••• .., ｾ＠ ::.' 
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sumen de las actividades desarrolladas durante el año anterior, poniendo de 
manifiesto -la colaboración de todos los compañeros de trabajo, secundando 
las iniciativas que la Institución lleva a cabo. 

Terminada esta sesión, el público pasó a la Exposición de donativos re-
cientes que se inauguró en la Sala II del Museo, ocupando lugar preferente 
unas vitrinas con las 37 lamparillas romanas que, por mediación del doctor 
Serra Rafols, donó la señora Quintana, entre las cuales se encuentran ejemplares 
raros y valiosos. Todos los asistentes fueron obsequiados con un ejemplar de 
la «Guía del Museo», editada en esta ocasión y que venía a sustituir la ante-
rior; ésta, ampliamente documentada e ilustrada con numerosos grabados en 
color y en negro. 

En la jornada siguiente, día 5 de febrero, propiamente «Día del Museo» 
por ser la festividad de santa Agueda, se celebró una misa en dicha Capilla 
a ｾ｡ｳ＠ 12 horas, con panegírico dedicado a la Santa y la significación de lo que 
representa esta devoción en el contexto barcelonés. El celebrante, que fue el 
Rd<? Dr! D. Francisco Camprubí, Canónigo de la Catedral, recordó asimismo 
la Casa Padellás, en su primitiva ubicación de la calle de Mercaders, y sus in-
cursiones por ella cuando niño, evocación de uno de los edificios del Museo, 
lo cual contribuyó al sentido íntimo que tuvo el acto, al que, sin embargo, 
asistieron algunas autoridades: Delegado de Cultura del Excmo. Ay'untamiento, 
representación del Capitán General y otras personalidades. 

Con este motivo el Museo concedió entrada gratuita a los visitantes desde 
el día 5 al 8 de este mes de febrero. 

DIA DEL MUSEO DE 1971 

El 5 de febrero de este año, festividad de santa Agueda, se celebró el 
«Día del Museo». Por la mañana, como en anteriores ocasiones, se celebró una 
misa en la Real Capilla de Santa Agueda, con asistencia de muchos invitados 
que siguen con pasión las actividades de nuestro Museo. 

Por la tarde, en la «Avantcambra», se celebró un acto académico iniciado 
por la Memoria del Director en funciones, don F.-F. Verrié. Presidía la es-
tancia la gran lápida llamada «de los Sevires», encontrada en las excavaciones 
de San Miguel, en el mes de diciembre del pasado año, y una de las pinturas 
descubiertas hace años en el Tinell, del siglo XIII , recientemente restaurada. 

En la lectura de esta Memoria dijo que el «Día del Museo» viene a sig-
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nificar la apertura de un diálogo entre los ciudadanos y su Museo, como si éste 
perteneciera a la propia familia barcelonesa, como de derecho y de hecho 
es así. Enumeró los acontecimientos más sobresalientes que se llevaron a cabo 
durante el curso, las publicaciones, los donativos, las adquisiciones y la cola-
boración del Museo a congresos y exposiciones y la referencia a las excava-
ciones arqueológicas que el Museo lleva a cabo, en el recientemente descubierto 
Baptisterio con las prospecciones bajo el pavimento de la Catedral y los tra-
bajos de la Plaza de San Miguel, donde estuvieron situadas las termas romanas. 

Terminó con unas palabras en catalán agradeciendo la presencia del doctor 
Federico Udina, que temporalmente había dejado la dirección y cuidaba de las 
publicaciones de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y anunció 
que seguidamente sus colegas en las tareas del Museo iban a leer unos textos 
estudiando los vecinos del barrio antiguo a través de la Historia. 

Añadió el señor Verrié que las cinco conferencias que se iban a pro-
nunciar en una sola sesión eran más bien cinco conferenciantes para una sola 
conferencia. Cinco conferenciantes que constituyen todo el equipo técnico del 
Museo, diciendo que se unía a ellos, como decían nuestros Consellers medie-
vales en la fórmula final de su correspondencia, a vostre honor aparellats. Siguió 
el acto con la disertación de la señorita Joaquina Sol, Conservadora Técnica 
de la Sección Arqueológica, que expuso una síntesis de las excavaciones de la 
Plaza de San Miguel y el descubrimiento de la lápida de los Sevires Augustales 
en la que figura la serie completa, en forma abreviada, de todos los títulos 
honoríficos de la Barcelona romana: COLONIA IVLIA AVGVSTA FAVENTIA 
PATERNA BARCINO, haciendo un estudio de la inscripción y de la significa-
ción ciudadana de los Sevires. 

A continuación habló la señorita Isabel Rodá, Auxiliar de la Sección 
Arqueológica, que trató de los mismos Sevires, los personajes que ostentaron 
este cargo y su papel en el contexto social de la Barcelona romana de los 
siglos más brillantes del Imperio. 

En la tercera disertación la señorita Victoria Mora, Auxiliar de la Sección 
Medieval del Museo, evocó la gente de armas que se movió por las calles y 
plazas de este barrio en los inicios del período gótico, a través de un fragmento 
de pintura mural de la antigua decoración del palacio que figuraba en lugar 
preferente en la estancia, texto leído por no poder asistir su autora, por la 
Conservadora señorita Núria Soldevila. 

La Conservadora Técnica de la Sección Medieval, señorita Margarita Tintó, 
hizo una descripción del barrio en los siglos XIII, XIV y xv, hablando de al-
gunos personajes ｧｾ･＠ residieron en ella, desde los reyes, a pintores como Bernat 
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Martorell O J aume Huguet y otros nombres conocidos que dieron vida y nomo 
bradía a este sector de la ciudad medievaL 

Por último, puso fin a esta conferencia don José M. Garrut, Subdirector 
del Museo y Conservador de la Sección de Historia Moderna, que, siguiendo 
el hilo de la Historia, expuso los principales vecinos que la poblaron, y con-
tando algunos hechos y anécdotas de los mismos, desde el siglo XVI hasta nues-
tros días, desde San Francisco de Borja, cuando fue nombrado virrey de Ca-
taluña hasta Durán y Sanpere y Adolfo Florensa, los dos que valoraron éste 
que se ha llamado «Barrio Gótico», pasando por Viladomat, los Tramulles, 
Oriol Mestrbs, Angel Guiinerá o Mauricio Vilumara.1: 
. 'Con . esta ermmeración histórica terminó esta conferencia única por cinco 
lOuferenciantes, dando cuenta 'en una breve síntesis de dos rriil años de historia 
en los alrededores del Museo, cuyo día se conmemoraba en esta ocasión. 

Los asistentes fuerón obsequiados con una tarjeta, reproducción de la lápida 
､ｾ Ｇ ｬｯｳ＠ Sevires Augustales, explicada con un texto breve. 

El público, que llenó por completo la «Avantcambra», aplaudió está 
original disertación. 

DIA DEL MUSEO DE 1972 

Se inició el acto, celebrado en la nueva Sala Alta de la «Avantcambra», 
ínaugurada en esta ocasión, con la lectura de la Memoria del año por el sub-
director don J. M. Garrut, que detalló la labor realizada y los hechos más 
sobresalientes acaecidos durante este período. 

A continuación, el señor F.-P. Verrié, Director en funciones del Museo, 
dio una conferencia sobre «Els Minicis Natals i les Termes de Barcelona». Se 
refirió ante todo a los trabajos de excavación de la Plaza de San Miguel y a 
la posibilidad de identificar las termas, localizadas en el transcurso de ·las 
mismas, con las fundadas en el segundo cuarto de siglo II de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ Era por 
los Minicios Nat'ales, padre e hijo.** 

Esta es la conclusión a la que, segÓn el conferenciante; permite llegar el 
reciente hallazgo de un fragmento de inscripción perteneciente con toda proba-

* El texto de l.a Memoria y de lo dicho por los cinco conferenciantes fue reproducido 
en el «Apéndice» de la revista Múnicipal «Miscellanea Barcinonensia» de abril de 1971, 
núm. XXVIII, págs. 159 a 185 . 

. H .F.·P .. VERRIÉ, Tres hallazgos arqueológicos significativos para la H istoria de Barc!?· 
lona, «La Vanguardia», Barcelona, 9 enero 1972, il . 
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lona, «La Vanguardia», Barcelona, 9 enero 1972, il . 
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bilidad al edificio termal que, destruido en la invasión franco-alamana de ha-
cia 265, fue reconstruido inmediatamente a fines del mismo siglo III o en los 
primeros años del IV, reutilizando gran parte de los vestigios subsistentes de la 
estructura anterior y numerosos fragmentos de su decoración, incluso epigráfica. 

El conferenciante presentó a continuación un calco del fragmento recién 
hallado y el dibujo a tamaño natural --casi 2 metros de ancho por 0,90 de 
alto- de la reconstrucción del conjunto. Con un minucioso análisis del con-
tenido del fragmento y tras su comparación con otras varias inscripciones 
barcelonesas, el conferenciante fue justificando cada uno de los detalles de la 
reconstrucción que presenta completa una buena parte del curriculum político-
militar de Lucio Minicio Natal, júnior, llamado también Lucio Minicio Natal 
Quadronio Vero, hasta por 10 menos su tribunado de 126. La inscripción, que 
es algo posterior a esta fecha, debió levantarse en las propias termas al pie de 
algún monumento que, arruinado por el tiempo, fue preciso restaurar. Del con-
texto parece deducirse que fue la Colonia 1 ulia Carthago Magna la que se 10 
había ofrecido, quizás en agradecido recuerdo de su gestión como pretor de 
aquella diócesis africana entre 123 y 125, en la misma época en que Lucio 
Minicio Natal, padre, ejerció el cargo de Procónsul de la Provincia Africana. 

(\.¡ ¡--le ｾ＠ ')/1 Esta inscripción barcelonesa, otra en que aparece como patrono de la 
Colonia de Leptis Magna y su ulterior cargo de Procónsul, contribuyen a delinear 
el relieve político que a mediados del siglo II de nuestra Era alcanzó la figura 
del barcelonés Lucio Minicio Natal, hijo, en el gobierno de la zona norte-africana. 

El conferenciante comentó luego de modo anecdótico la repercusión que 
la mención· a la condición olímpica de Minicio Natal, hijo, en un artículo suyo 
tuvo en la prensa local y extranjera hasta convertirse en el supuesto hallazgo 
de una medalla olímpica de oro, ganada en la carrera de carros en 227, desa-
fortunada información que dio en pocos días la vuelta al mundo. 

La victoria en la carrera de carros en la olimpiada 227, año 129 de nuestra 
Era, queda históricamente probada por el hallazgo a fines del siglo pasado en 
"la misma Olimpia de dos fragmentos de la inscripción que adornaba el zócalo 
sobre el cual se levantaba el carro vencedor ofrecido al Santuario por Lucio 
Minicio Natal, primer hispano vencedor de una carrera olímpica, de quien se 
tiene noticia. 

Concluyó sugiriendo que la medalla de referencia, aunque nunca existió, 
valdría la pena acuñarla en la coincidencia del año olímpico con los recientes 
hallazgos barceloneses relacionados con Lucio Minicio Natal Quadronio Vero 
y que en el futuro, una vez terminados los trabajos arqueológicos de la Plaza 
de San Miguel, ésta se denominara oficialmente de los Minicios Natales. Ex-
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presó finalmente su esperanza de poder concluir la investigación epigráfica en 
curso, con la localización en la propia Olimpia de los fragmentos de inscripción 
referentes al personaje barcelonés, con el fin de obtener una información gráfica 
y plástica de la misma para nuestro Museo de Historia.'¡' 

El conferenciante terminó expresando su agradecimiento a la señora Roda 
de Mayer, auxiliar del Museo, por su gentil colaboración en estos trabajos de 
investigación epigráfica. 

Acto seguido se inauguró otra nueva sala del sector del Salón del Tinell , 
junto a la sala alta de la «Avantcambra», con la exposición de dibujos y notas del 

Celebración del Día del Museo. 5 febrero 1972. Exposición de «Aspectos desaparecidos o 
modificados de la Barcelona del siglo XIX» 

" Sobre la ulterior localización de los mismos, véase: F.-P. VERRIÉ, Tras las huellas 
de Lucius Minicius Natalis en Olimpia, «La Vanguardia», Barcelona, 27 agosto 1972, il. 
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fondo de reserva del Museo, seleccionado por los Conservadores J. M. Garrut y 

Margarita Tintó, bajo el título Aspectos desaparecidos o modificados de la Barce-
lona del siglo XIX. Las obras expuestas y catalogadas fueron las siguientes: 

1. Luis Rigalt: Huerta de San Beltrán junto a Montjulc. 1846. Dibujo 
lápiz plomo, lavado, sobre papel. 14,2 X 24,3 cm. N.o Inv. 2643. 

2. Ramón Martí Alsina: Cercanías de 'Barcelona: Vallcarca. Dibujo lápiz 
plomo, sobre papel. 20,5 X 26,5 cm. N.o Inv. 9091. (Donativo de M. Olivar.) 

3. Manuel Albi: Patio del convento del Carmen que más tarde fue 
Universidad. Oleo sobre cartón. 32 X 26 cm. N.o Inv. 1152. (Donativo de Juan 
Buxareu a la Comisión de Monumentos Históricos de Barcelona. Noviem-
bre 1880.) 

4. Luis Rigalt: Claustro contiguo a la derribada iglesia del convento 
del Carmen, después Universidad. 14 agosto 1869. Dibujo lápiz plomo, lavado, 
sobre papel. 20,5 X 13,6 cm. N.O Inv. 2647. 

5. Luis Rigalt: Interior del templo de San Pedro de les Puelles. 18 ju-
lio 1869. Dibujo lápiz plomo, lavado, sobre papel. 13,4 X 18,9 cm. 
N.O Inv. 2653. • 

6. Francisco Soler RovÍtosa: Convento de Jonqueres y patio de la an-
tigua Casa de Corrección. 17 marzo 1864. «Gouache» sobre papel. 24,2 X 31,5 
centímetros. N.O Inv. 9092. 

7. Luis Rigalt: Entrada a la fonda de «Lo Beco del Racó», en la calle 
de Capellans. 1857. Dibujo lápiz plomo, lavado, sobre papel. 10,5 X J5 cm. 
N.O Inv. 9093. 

8. Mauricio Vilomara: Calle Bajo Muralla y puente que unía el Paseo 
de la Muralla de Mar, con el primer piso de la Capitanía General. Dibujo lápiz 
plomo, sobre papel. 13 X 16 cm. N.O Inv. 470. (Donativo del autor.) 

9. Luis Rigalt: Calle del Torrent de Jonqueres: la fuente y la palmera 
del convento que le caracterizaron. 22 febrero 1870. Aguatinta y lápiz plomo. 
19,5 X 12,2 cm. N.O Inv. 2.655. .. .:-

10. Luis Rigalt: La Plac;:a Nova en el inicio de las calles del Bou y de la 
Corribia. 17 abril 1870. Dibujo lápiz plomo, lavado, sobre papel. 12,2 X 19,7 cm. 
N.O Inv. 9094. 

11. Domingo Soler: Calle del Are de la Gloria. Acuarela sobre papel. 
39 X 20 cm. N.O Inv. 2677. 
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12. Luis Rigalt: La Colegiata de Santa Ana. Aguatinta y lápiz plomo, so-
bre papel. 16,6 X 25,7 cm. N.o lnv. 9095. 

13. Luis Rigalt: Entrada al ámbito de la iglesia de la Colegiata de Santa 
Ana. Dibujo lápiz plomo, lavado, ligeramente coloreado, sobre papel. 15,5 X 
X 22,7 cm. N.O lnv. 2641. 

14. Luis Rigalt: Iglesia de las Jerónimas en la calle de San Antonio Abad. 
30 enero 1870. Dibujo lápiz plomo, lavado, sobre papel. 14 X 20,6 cm. 
N.O lnv. 477. 

15. Luis Rigalt: Antiguo Palacio Real Menor. Aguatinta y lápiz plomo, 
sobre papel. 16,8 X 26,5 cm. N.O lnv. 2646. 

16. Domingo Soler: La Riera de Sant Joan esquina calle del Sant Crist 
y Gracia Amat. Acuarela sobre papel. 32,5 X 22,5 cm. N.O lnv. 2634. 

17. Luis Rigalt: Calle de Santa Clara, casa n.O 2, esquina calle Frenería. 
13 julio 1869. Dibujo lápiz plomo, lavado, ligeramente coloreado, sobre papel. 
19,7 X 12,2 cm. N.O lnv. 2656. 

18. Luis Rigalt: Entrada a la calle Alta de San Pedro desde los Ares de 
Jonqueres. Aguatinta y lápiz plomo, sobre papel. 14,8 X 22 cm. N.O lnv. 475. 

19. Luis Rigalt: Plaza del Padró y convento de Jerónimas. 13 agosto 1869. 
Dibujo lápiz plomo, lavado, sobre papel. 13,5 X 21,2 cm. N.O ｬｮｾＮ＠ 2652. 

20. Luis Rigalt: Calle de la Piedad y entrada a la del Paradís. 5 julio 1869. 
Aguatinta y lápiz plomo, sobre papel. 19,7 X 12 cm. N.O lnv. 2657. 

21. Luis Rigalt: Arco de la Bajada de San Miguel, atravesando la Muralla 
romana. Acuarela sobre papel. 28,5 X 21,5 cm. N.O lnv. 2640. 

22. Luis Rigalt: Arco de San Cristóbal en la calle de Regomir. 1 octu-
bre 1861. Dibujo lápiz plomo, ligeramente lavado, sobre papel. 32 X 16,5 cm. 
N.O lnv. 471. 

23. Luis Rigalt: Calle dels Ases, desde la de l'Espaseria. Octubre 1891. 
Dibujo lápiz, plomo, ligeramente coloreado, sobre. papel. 28,2 X 14 cm. 
N.O lnv. 469. 

24. Agustín Antiga: Plaza del Rey durante las obras efectuadas al de-
moler la escalera de la iglesia de Santa Clara, hacia 1938. Aguatinta sepia. 
34 X 26 cm. N.O lnv. 481. 

25. ' Juan Roig-Soler: Plaza del Rey con la columna del antiguo templo 
romano, trasladada en la actualidad a 'su lugar de origen. Oleo sobre tela. 
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23,5 X 16 cm. N.o Inv. 482. (Donativo del hijo del autor, Dr. J. Roig y 

Raventós.) 

26. Juan Roig-Soler: Las Voltes dels Encants Vells, calle de la Fusteria. 
Oleo sobre tela. 23 X 15,5 cm. N.o Inv. 482 bis. (Donativo del hijo del autor, 
Dr. J. Roig y Raventós.) 

27. Raquel de Tortosa Murillo: La Plaza del Rey en 1909, con la fuente 
neogótica inaugurada en 1888. Oleo sobre tela. 17,2 X 24,5 cm. N.o Inv. 8974. 
(Donativo del autor.) 

28. Aquiles Battistuzzi: La ｐｬ｡ｾ｡＠ Nova. 1874. Oleo sobre cartón. 36 X 
X 27,5 cm. N.o Inv. 1151. 

29. Francisco Soler Rovirosa: Las Ramblas frente al Teatro Principal. 
1840. Aguatinta sanguina. 25,5 X 30,3 cm. N.o Inv. 871. 

30. Francisco Soler Rovirosa: Las Ramblas frente al Teatro Principal y 
la Font del Vello 1849. Aguatinta sobre papel. 20,5 X 29,5 cm. N.o Inv. 869. 

31. Francisco Canyellas: Patio del Palacio de la Virreina. Acuarela sobre 
papel. 33,5 X 26 cm. N.o Inv. 2673. 

32. Francisco Canyellas: Calle de Santa María del Mar. Acuarela sobre 
papel. 33 X 26 cm. N.o Inv. 2668. 

DIA DEL MUSEO DE 1973 

Como cada año, el 5 de febrero, festividad de Santa Agueda, el Museo 
de Historia celebró, con asistencia de numeroso público, este día que conmemora 
la Institución, según recomendación del ICOM (Consejo Internacional de Mu-
seos). Este, con motivo de inaugurarse la restauración y colocación de las puertas 
laterales del retablo del Condestable, la obra de Jaume Huguet, en las que 
figuran: una, Santa Catalina de Alejandría, y otra, Santa Isabel de Hungría, 
en el altar mayor de la Real Capilla de Santa Agueda y, asimismo, las cuatro 
ｴ｡｢ｬｾｳ＠ de la predela, constituidas por las imágenes de San Sebastián, San Cris-
tóbal, San Jorge y San Benito, debidamente protegidas con un paramento de 
cristal, fue dedicado a esta obra significativa de una época y vinculada estrecha-
mente con esta capilla, que forma parte del circuito museístico. 

Previamente, y también como todos los años, se celebró una misa rezada 
por el cura párroco de la parroquia donde radica el Museo, la Basílica de los 
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Santos Justo y Pastor, con homilía dedicada a la festividad conmemorada y a 
la patrona de la Capilla, Santa Agueda, la mártir siciliana del siglo IV, devoción 
introducida en Cataluña por los reyes en la baja Edad Media. 

Por la tarde tuvo lugar una conferencia a cargo del Dr. D. Joan' Ainaud 
de Lasarte, Director General de los Museos Municipales del Arte, de Barcelona, 
en la cual hizo detallada exposición de la obra de Huguet, desde su realización 
por encargo de Pedro de Portugal, y las múltiples vicisitudes sufridas por 
él mismo a través de quinientos años hasta llegar a nuestros días; al propio tiem-
po dio razón de la restauración llevada a cabo últimamente antes de ser colocado 
«in situ», en el mismo punto para donde fue pintado. El público, que llenaba 
por completo la Real Capilla comentó favorablemente la magistral conferencia 
del doctor Ainaud, historiador del pintor Huguet y conocedor muy a fondo del 
historial de esta excepcional pieza, como 10 demostró en su conferencia. 

Asimismo se entregó a todos los asistentes un resumen cronológico del 
retablo, que publicamos a continuación, obsequiando al público con colecciones 
de postales en color, reproduciendo el conjunto y las tablas del mismo. 

RETABLO DEL CONDESTABLE: RESUMEN CRONOLÓGICO 1, 

1464, 21 de enero. Don Pedro, Condestable de Portugal, proclamado Rey 
de Aragón por los cata1a'nes en guerra con Juan II, desembarca en Barcelona. 

1464, 12 de mayo. Don Pedro destina 300 florines de oro a obras en la 
capilla del Palacio Real de Barcelona, entre ellas la realización del retablo. 

1464, 28 de mayo. El pintor Jaume Huguet y los tallistas Pere Duran (ar-
tífice de la carpintería del retablo) y Miguel Prats (autor de la sillería) son 
eximidos de la prestación del servicio militar por orden del Condestable. 

1465, 21 de septiembre. Se trabaja en el dorado del retablo. 
1465, 14 de noviembre. El Condestable ordena el pago de 300 sueldos 

barceloneses «a -N Jachme Huguet, qui pinta lo retaule». 
1465, 5 de diciembre. Jaume Huguet firma un recibo notarial de 17 libras 

barcelonesas a cuenta de la pintura del retablo. 
1465, 22 de diciembre. El Condestable ordena la colocación de una cor-

tina para proteger el retablo. 
1686. El mercedario P. Manuel Mariano Ribera, en una monografía sobre 

" Cronología realizada por la conservadora técnica Srta. Margarita Tintó, revisada y 
ampliada por el Dr. Ainaud de Lasarte. 
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la Real Capilla, al referirse a la tabla central del altar mayor dice que en ella 
está representada la Adoración de -los Reyes Magos. 

1835. El retablo, que permanecía in situ en la Capilla, fue retirado por don 
Próspero de Bofarull y guardado en el Archivo de la Corona de Aragón, pues, 
debido a los acontecimientos políticos y sociales, se cerró la Capilla al culto y se 
retiraron los objetos sacros. 

1852. La Comisión de Monumentos solicita a la Reina Isabel II la auto-
rizaCión para restaurar la Capilla. 

1854. La Reina ordena entregar la llave de la Capilla a la Comisión de 
Monumentos, que inicia los trabajos de restauración encomendados al arquitecto 
Elias Rogent. 

1858. Detenidas las obras, la Comisión de Monumentos y la Real Academia 
de Buenas Letras decide instalar en la capilla un «Museo Provincial de Anti-
güedades». 

1868, 24 de agosto: Se traslada a la capilla las ocho tablas del retablo que 
se guardaban en el Archivo de la Corona de Aragón. 

1888. A. Elias de Molins publica los primeros documentos conocidos re-
ferentes a la cronología del retablo en el Catálogo del Museo Provincial de 
Antigüedades de Barcelona. 

1922. J. Palleja da a conocer el documento de 14 de noviembre de 1485 
que identifica. a Jaume Huguet como autor de las pinturas del retablo. 

1932, 17 de marzo. La Junta de Museos de Barcelona solicita la Real Ca-
pilla de Santa Agueda y ofrece la adecuada permanencia y rehabilitación en ella 
del retablo del Condestable. 

1932, 5 de abril. Orden Ministerial de aceptación del ofrecimiento de la 
Junta y este Organismo se hace cargo del retablo, cuya restauración es en-
comendada a don Manuel Grau Mas. 

1937, marzd-mayo. J. Folch y Torres publica en el «Butlletí dels Museus 
d'Art de Barcelona» un estudio monográfico del retablo, sobre su estado y los 
trabajos de conservación en curso . 

. - 1938. El profesor Ch. R. Post atribuye a Huguet las tablas de San Jorge 
y San Benito, que entonces pertenecían a la colección Junyent y luego a la de 
don Luis Plandiura, de Barcelona (luego trasladadas a su colección en La 
Garriga). 

1941. El mismo autor publica con la atribución a Huguet, las tablas de 
San Sebastián y San Cristóbal, identificadas en la colección Brimo de Larous-
silhe, de París. 

1942. El retablo, consolidado, es colocado de nuevo en la Capilla. 
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1943, 9 de abril. Se restablece el culto en la Capilla. 
1948. J. Gudiol y J. Ainaud, en su monografía sobre Huguet, proponen 

atribuir a la predela del retablo las cuatro tablas publicadas por Post. 
1949. Con motivo de la exposición retrospectiva de Jaume Huguet son 

colocadas en el lugar de la predela fotografías de las cuatro tablas. 
1964, 24 de enero. Ingresan en el Museo de Historia de la Ciudad, al que 

está adscrita la Real Capilla, las tablas de San Jorge y San Benito, adquiridas 
por el Ayuntamiento de Barcelona. " 

1964, 25 de septiembre. Ingresan en el mismo Museo las tablas de San 
Sebastián y San Cristóbal, adquiridas también por el Ayuntamiento. 

1965, 4 de noviembre. Las cuatro tablas recién adquiridas se exhiben en 
la Real Capilla en la «Exposición de actividades del Museo de Historia de la 
Ciudad». 

l q r f, }965-:- J. M. Madurell publica el segundo recibo de Huguet para el retablo. 
, 1973, 5 de febrero. Presentación en la Capilla de todas las tablas cono-
cidas del retablo, después de haber sido restauradas las puertas y la predela 
en el Laboratorio de los Museos Municipales de Arte de Barcelona. 

Barccelona, «Día del Museo» de 1973. 

LISTA DE LOS PRINCIPALES OBJETOS INGRESADOS EN 1969 

DONATIVOS 

- Carpeta con el protocolo de hermandad «Barcelona-Túnez», en árabe 
y castellano. (Donativo de la Alcaldía.) 

- Treinta y siete lamparillas romanas, de interesante tipología. (Donativo 
de la señora de Quintana.) Véase el artículo del Dr. J. de C. Serra Rafols 
en pág. 5. 

- Doce figuritas de plomo de 6 cm. de altura, con uniformes del personal 
de movimiento de la Compañía de Tranvías de Barcelona, desde 1890 hasta 
nuestros días. (Donativo de Tranvías de Barcelona, S. A.) 

- Una casulla, dos dalmáticas, una capa pluvial y otros ornamentos, con 
bordados del siglo XVII y XIX, sobre terciopelo moderno. (Donativo del Gremio 
de Panaderos de Barcelona.) 
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PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 

- Moneda de oro, imitación antigua, contemporánea de las auténticas y 
de uso normal, correspondiente a Justiniano 1. Siglo VI. (Excavaciones de la 
Plaza de San Miguel.) 

- Moneda «semís» con inscripción ibérica, (Excavaciones de la Plaza 
de San Miguel.) 

POR COMPRA 

«Croat» de Barcelona, de Jaime 11. 
«Croat» de Barcelona, época del rey Martín 1. 
Llave honorífica de la Ciudadela, en cuyo mango figura una filactería 

con leyenda alusiva y puño con esquema de la planta de dicha edificación, en 
su forma de estrella, 

- «Aureo» de Gala Placidia, 

LISTA DE LOS PRINCIPALES OBJETOS INGRESADOS EN 1970 

DONATIVOS 

Cuatro medallas contemporáneas, (Donativo de don Salvador Ferré,) 
- Una moneda de Felipe V, (Donativo de don Esteban Reixach,) 
- Una moneda «croat» de Lérida, de la época de Felipe III, correspon-

diente al período del alzamiento de Cataluña, 1640-1652. (Donativo de la se-
ñorita C. Carreras Candi.) 

- Carnet de la Exposición Universal de 1888, a nombre de don Ignacio 
Balcells. (Donativo de don Salvador Casas.) 

- Dibujo al lápiz plomo «Paisaje de Vallcarca», obra del pintor Ramón 
Martí Alsina. (Donativo de don Marc;al Olivar Daydí.) 

- Cuatro dibujos acuarelados con tema de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888 y de la Catedral. (Donativo Mercedes Bibliloni de Castro.) 
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PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

Gran lápida en mármol de 2,069 m. de largo por 0,735 m. de ancho, 
con letras capitales e inscripción completa de los nombres de la Colonia de 
Barcino. (Encontrada en las excavaciones de la Plaza de San Miguel.) 

LISTA DE LOS PRINCIPALES OBJETOS INGRESADOS EN 1971 

DONATIVOS 

- Romana procedente del Mercado de San José, de comienzos del si-
glo XIX. (Donativo de la familia Caballé Terrera.) 

PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 

Fragmento de una escultura en mármol, tal vez representación del otoño. 
(Procedente de las obras de recimentación de la capilla Real de Santa Agueda.) 

- Fragmento de inscripción que puede atribuirse a 1. Minicio Natal. 

V CURSILLO DE DIVULGACION HISTORICA 

Continuando la costumbre, el Museo de Historia de la Ciudad celebró, 
durante los meses de abril y mayo de 1970, un cursillo de trece sesiones, de-
dicado a la historia ciudadana expuesta de modo cronológico por diferentes 
especialistas, cuya composición de temas, autores y día de su celebración fue-
ron los siguientes: 

Abril 
Viernes, día 17: Presentación del cursillo a cargo del Dr. D. Federico Udina, 

Director del Museo. 
«La Pre-Barcelona», por el Dr. D. José de C. Serra Raíols, Delegado Local 

de Excavaciones Arqueológicas. 

Gi\.RRUT CRÓNICA DEL MUSEO 159 

PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES 

Gran lapida en marmol de 2,069 m. de largo por 0,735 m. de ancho, 
con letras capitales e inscripción completa de los nombres de la Colonia de 
Barcino. (Encontrada en las excavaciones de la Plaza de San Miguel.) 

LISTA DE LOS PRINCIPALES OBJETOS INGRESADOS EN 1971 

DONATIVOS 

- Romana procedente del Mercado de San José, de comienzos del si-
glo XIX. (Donativo de la familia Caballé Terrera.) 

PROCEDENTES DE EXCAVACIONES 

Fragmento de una escultura en marmol, tal vez representación del otoño. 
(Procedente de las obras de recimentación de la capilla Real de Santa Agueda.) 

- Fragmento de inscripción que puede atribuirse a 1. Minicio Natal. 

V CURSILLO DE DIVULGACION HISTORICA 

Continuando la costumbre, el Museo de Historia de la Ciudad celebró, 
durante los meses de abril y mayo de 1970, un cursillo de trece sesiones, de-
dicado a la historia ciudadana expuesta de modo cronológico por diferentes 
especialistas, cuya composición de temas, autores y día de su celebración fue-
ron los siguientes: 

Abril 
Viernes, día 17: Presentación del cursil10 a cargo del Dr. D. Federico Udina, 

Director del Museo. 
«La Pre-Barcelona», por el Dr. D. José de C. Serra Ràfols, Delegado Local 

de Excavaciones Arqueológicas. 



160 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA H HISTORIA 

V Cursillo de divulgación histórica organizado por el Museo. Visita a edificios modernistas. 
En la «Pedrera». 17 mayo 1970 

Domingo, día 19: Visita a los poblados Ibéricos del ámbito barcelonés a 
cargo de don José María Nuix, del Museo Arqueológico. 

Miércoles, día 22: «La Barcelona Romano-Imperial», por la señorita Joa-
quina Sol, Conservadora del Museo de Historia. 

Viernes, día 24: «La Barcelona tardo-romana y visigoda», por don F.-P. Ve-
rrié, Subdirector del Museo de Historia. 

Seguidamente visita al ámbito paleo-cristiano de dicho Museo, por la seño-
rita Isabel Rodá, Auxiliar Técnico del Museo. 

Domingo, día 26: Visitas a los hallazgos romanos de Barcelona: en el 
Museo Arqueológico y muralla romana, a cargo del Dr. D. Eduardo Ripoll, Di-
rector del Museo Arqueológico de Montjui:c. 

Miércoles, día 29: «La Barcelona Románica», por el Dr. D. Juan Ainaud 
de Lasarte, Di rector General de los Museos de Arte de Barcelona. 
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Mayo 
Domingo, día 3: Visita a la Barcelona Románica «de Sant Pere a Sant 

Pau», por la señorita Victoria Mora, Auxiliar Técnico del Museo de Historia. 
Viernes, día 8: «La Barcelona Gótica», por el Dr. D. Federico Udina, Di-

rector del Museo. 
Domingo, día 10: Visita a la Barcelona Gótica, por la señorita Mar-

garita Tintó, Conservadora del Museo de Historia. 
Miércoles, día 13: «La Barcelona Barroca y Neoclásica», por el Dr. D . San-

tiago Alcolea, Profesor agregado de la Universidad de Barcelona. 
Viernes, día 15: Visita a la Ciudad Barroca y Neoclásica, por el Dr. D. Ig-

nacio Serra Goday, Arquitecto del Servicio de Conservación de Monumentos. 
Domingo, día 17: Visita a los principales edificios modernistas, a cargo 

del Dr. D. Juan Bassegoda, Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona. (Le sustituyó don J . M. Garrut a causa de la ausencia 
forzosa del señor Bassegoda.) 

Miércoles, día 20: «El Modernismo Barcelonés», por don José M. Garrut, 
Subdirector del Museo de Historia. 

1970 

«Clausura del Cursillo», por el Director del Museo Dr. Federico Udina. 

EXPOSICIONES CELEBRADAS POR EL MUSEO DE HISTORIA VI 
DE LA CIUDAD 

Se celebra en febrero la expOSlClon de «Donativos al Museo» instalada 
en la Sala II del mismo. Se exhiben- las lamparillas recientemente donadas por 
la señora de Quintana y los ornamentos litúrgicos antiguos, cedidos por el 
Gremio de Panaderos de la Ciudad, entre otras piezas. 

En el mes de octubre se presenta en la Sala I y II del Museo las fotografías 
realizadas con motivo del V Cursillo de Historia de Barcelona, celebrado por 
la Institución y realizadas por distintos socios de la «Agrupación Fotográfica 
de Cataluña» que asistieron al mismo. 

1971 

En el mes de abril tiene lugar la expOSlClOn de «Urbanismo. Historia de 
la ciudad de Barcelona», instalada en la Sala II del Museo, con motivo de la 

JI 
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Viernes, día 8: «La Barcelona Gótica», por el Dr. D. Federico Udina, Di-

rector del Museo. 
Domingo, día 10: Visita a la Barcelona Gótica, por la señorita Mar-

garita Tintó, Conservadora del Museo de Historia. 
Miércoles, día 13: «La Barcelona Barroca y Neoclasica», por el Dr. D . San-

tiago Alcolea, Profesor agregado de la Universidad de Barcelona. 
Viernes, dia 15: Visita a la Ciudad Barroca y Neoclasica, por el Dr. D. Ig-

nado Serra Goday, Arquitecto del Servicio de Conservación de Monumentos. 
Domingo, dia 17: Visita a los principales edificios modernistas, a cargo 

del Dr. D. Juan Bassegoda, Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Barcelona. (Le sustituyó don J . M. Garrut a causa de la ausencia 
forzosa del señor Bassegoda.) 

Miércoles, día 20: «El Modernismo Barcelonés», por don José M. Garrut, 
Subdirector del Museo de Historia. 

1970 

«Clausura del Cursil1o», por el Director del Museo Dr. Federico Udina. 

EXPOSICIONES CELEBRADAS POR EL MUSEO DE HISTORIA VI 
DE LA CIUDAD 

Se celebra en febrero la expOSlClon de «Donativos al Musem> instalada 
en la Sala II del mismo. Se exhiben- las lamparil1as recientemente donada s por 
la señora de Quintana y los ornamentos litúrgicos antiguos, cedidos por el 
Gremio de Panaderos de la Ciudad, entre otras piezas. 

En el mes de octubre se presenta en la Sala l y II del Museo las fotografías 
realizadas con motivo del V Cursil10 de Historia de Barcelona, celebrada por 
la Institución y realizadas por distintos socios de la «Agrupación Fotografica 
de Cataluña» que asistieron al mismo. 

1971 

En el mes de abril tiene lugar la expOSlClOn de «Urbanismo. Historia de 
la ciudad de Barcelona», instalada en la Sala II del Museo, con motivo de la 

II 
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reunión del Comité Internacional de Historia de las Ciudades. Cronológicamente 
fueron exhibidos planos y vistas de Barcelona, originales, unos, y reconstruc-
ciones y estudios, otros, de la ciudad romana y medieval. 

1972 

En febrero se celebra en la Sala alta de la «Avantcambra» una exposición 
de dibujos y pinturas del fondo del Museo, bajo el título «Aspectos desapareci-
dos o modificados de la Barcelona del siglo XIX», con motivo del «Día del 
Museo». (Véase catálogo en las págs. 151-153.) 

COLABORACION DEL MUSEO A ALGUNAS EXPOSICIONES 

1970 

Colaboración a la . expOS1ClOn que se celebró en Santiago de Compostela 
bajo el título de «Mosaico de Barcelona», con numerosas ampliaciones de 
diferentes aspectos históricos de la ciudad, que tuvo lugar en la capital gallega 
en el mes de julio y siguientes. 

1971 

Colaboración del Museo con la importante pieza del mismo, el libro «Co-
mentari als Usatges de Catalunya», de Jaume Marquilles, en la exposición 
montada en la Biblioteca Central de la Diputación, con motivo de celebrarse 
el «II Congres Jurídic Catalh, durante el mes de octubre. 

Colaboración, con diferentes piezas, a la exposición celebrada en la Real 
Capilla de Santa Agueda: «Milenario del Abad Oliba», organizada por el Archivo 
de la Corona de Aragón, celebrada durante el mes de diciembre. 

1973 

Colaboración, con varias piezas importantes del Museo, a la expOS1ClOn 
«Barcelona y la Medicina», celebrada en la Sala de la Capilla del antiguo Hos-
pital de la Santa Cruz, organizada por la Asociación de Donantes Voluntarios 
de Sángre del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona, y Asamblea 
Nacional de F.A.E.D.A.S. 
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GALERIAS DE CATALANES ILUSTRES 

VISITAS COMENTADAS AL MUSEO DE HISTORIA 

EllO de febrero de 1970, el Museo de Historia recibió un oficio del 
señor Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona, en el que daba noticia 
del acuerdo de la Comisión Municipal Ejecutiva que, en sesión de 27 de enero de 
dicho año, había decidido: «Autorizar, en concepto de depósito, la instalación 
de los cuarenta y ｳｾｩｳ＠ cuadros que coñstituyen la "Galería de Catalanes Ilustres" 
(hoy ubicada en el Museo de Arte Moderno), en la planta noble, recientemente 
restaurada y acondicionada, del Palacio Requesens, sede de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, Corporación que, de otra parte, está encargada de 
promover la designación de las personalidades a incorporar a la aludida "Ga-
lería", conforme a lo dispuesto en el arto 1.0 de sus Estatutos; aplicar a aquélla 
el régimen de Museos (incluida la visita pública) e integrarla, a todos los efectos 
administrativos, en el Museo de Historia de la Ciudad, como anexo del mismo, 
al" igual que el Museo epigráfico, cuya próxima instalación está prevista en la 
planta baja del citado inmueble». 

Lo que comunicó en su día el firmante, conforme' a lo dispuesto en el 
artículo 309, 2, ' del Reglamento de Organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Corporaciones locales; 

La Galería cuenta hoy con cuarenta y siete retratos, añadido uno de ellos, 
el del poeta Joan Maragall, el 20 de diciembre de 1971. 

La Galería, por tanto, depende en la actualidad del Museo de Historia, y a 
este fin se organizan periódicamente visitas a la misma que se convocan por 
medio de la prensa y radio, comentadas por conservadores del Museo de His-
toria y a las que acuden gran número de visitantes: . 

Dichas visitas se realizan también, periódicamente, al citado Museo de 
Historia, sea en su totalidad o en zonas de carácter monográfico, como a las 
excavaciones' ya sistema'tizadas, tales la ' villa romana de la Plaza de Antonio 
Maura, la necrópolis romana de la Plaza de la Villa de Madrid y el" Museo 
Verdaguet:, en Villa Joana, 'de Vallvidrera. Visitas que asimismo se anuncian 
y son dirigidas y explicadas' por losn:iismos conservadores del Museo. 
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PUBLICACIONES 

A fin de dar facilidades para el conocimiento del Museo, se han publicado 
unos folletos a manera de políptico, con ilustraciones, de la Galería de Catalanes 
Ilustres, del Museo de Historia propiamente, y del Museo Verdaguer. De estos 
se ha hecho un tiraje en catalán y castellano. Constituyen un resumen muy sin-
tetizado, pero suficiente, para tener una idea del contenido y finalidad de cada 
una de estas secciones o departamentos adscritos al Museo de Historia de la 
Ciudad. 

REUNION DE CORRESPONSALES DEL MUSEO 

El día 30 de enero de 1971 se celebró una reunión de corresponsales del 
Museo, presidida por el Director en funciones, señor don F.-P. Verrié, al que 
acompañaban los profesores Serra Rafo1s, .Ripoll y Garrut, con asistencia de 
los Conservadores Técnicos, señoritas Tintó y Sol, y auxiliares, señoritas Mora 
y Rodá. Entre los corresponsales figuraban: señor Francesc P. Mansió (3. Sants-
Hostafrancs-La Bordeta), señor Buenaventura Batllé Piera (4. Las Corts-Coll-
blanc), señor Antoni Balasch Torrell (5. Sarriá-Pedra1bes), señor Miquel Brasó 
Vaqués (7. Gracia-La Sa1ut), señor CarIes E. Quintana (9. Penitents-Sant Genís 
dels Agudells), señor CarIes Sindreu (10. Guinardó), señor Josep Buch (11. Tibi-
dabo), señor Felip Capdevila (12. Horta), señor Isidre Martínez Lacosta (13. San-
ta Eulalia de Vilapiscina), señor Vidal S]..ÚÍo1 Bosch (17. Sant Martí de Provenc;a1s-
La Verneda) y señor Albert Piera Fib1a (Excavaciones arqueológicas. Zona 
extrarradio ). 

El señor Verrié inicia ésta diciendo que se trata de una reunión informal, 
deseando que las mismas tengan continuidad e indicando la misión de cada co-
rresponsal, de informar sobre cualquier anomalía de carácter arqueológico, artís-
tico o histórico que tenga lugar dentro del sector asignado. 

El doctor Ripoll informa del cambio habido, que en este momento existe 
un Consejero Provincial de Bellas Artes, que comprende la responsabilidad y 
control de las excavaciones y los monumentos. 

Los corresponsales piden una credencial personal para poder intervenir 
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en aquellos lugares y situaciones que fueran necesarios, a lo que contesta el 
doctor Ripoll que de momento no pueden extenderse dichas credenciales aunque 
pueden hacerse las Delegaciones personales necesarias y recuerda la Ley de 
Excavaciones de 1911, que todavía es muy útil para este fin. 

Se hace referencia al Catálogo Provincial que está realizando el arquitecto de 
la Diputación señor Pallás, y el señor Martínez Lacosta dice que el Catálogo Mu-
nicipal sirve para interrumpir una proposición de derribo, pero que no es seguro 
porque se ha dado algún caso de quitar el edificio del Catálogo en zonas peri-
féricas de Barcelona, como en el caso del «Hostal de la Santa Creu. Can Joan», 
entre las calles de Bartrina y San Andrés, que es el único edificio gótico que 
queda en el barrio. El señor Verrié agrega que la Comisión Municipal de Mo-
numentos se compone de una representación del Museo de Historia, del Colegio 
de Arquitectos, la Consejería Provincial de Bellas Artes y la Comisión Mu-
nicipal de Urbanismo, y que se confía que una vez aprobadas las reglas perti-
nentes, no pueda ser excluido ningún monumento sin la aprobación de todas 
las entidades interesadas. 

Interviene el Doctor Ripoll para decir que los monumentos importantes 
se salvan, pero existe el peligro para los de segunda categoría. 

El señor Garrut pide si puede ser declarado Monumento Nacional alguno 
que no alcance los cien años, contestándole aquél que después de la última 
Ley esto es posible, y que existen casos concretos como la declaración del Palau 
de la Música Catalana. 

Se presentan los problemas de Casa Cortada y Casa Gloria, que pasan a 
estudio por si es posible alguna acción en su favor. 

El señor Mansió agrega que es interesante que se informe a los corres-
ponsales sobre la vida y desarrollo de los Museos a fin de poder ejercer en 
favor de los mismos. El señor Quintana pide acceso de los corresponsales a 
cosas concretas del Museo, contestando el señor Verrié afirmativamente. 

El señor Balasch da cuenta del derribo de la capilla de Santa Eulalia en el 
«Desert» de Sarriá. El señor Serra Raíols observa que hay que vigilar los funda-
mentos que se realizan en la construcción de casas nuevas, y el señor. Vidal 
Suñol, que ha descubierto la cruz de término de Sant Martí de Provenc;:als, que 
se encuentra en el cementerio de San Andrés, frente al Pabellón de los soldados. 

El señor Verrié resume las conclusiones en: mantenimiento del contacto 
con los corresponsales y el Museo. Realizar las delegaciones personales con 
tarjeta que 10 acredita, y solicita colaboración al catálogo de monumentos que 
lleva a cabo la señorita Conservadora, Margarita Tintó, y preparar una próxima 
convocatoria. 
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El señor Garrut pide que se den nombres de quienes pueden cubrir las 
corresponsalías que faltan en distintos sectores. 

Se levanta la sesión a las 7 de la tarde.'·' 

NECROLOGICAS 

El 30 de abril de 1971, falleció el ilustre profesor y colaborador insigne 
del Museo de Historia, don Josep de C. Serra Raíols, cuya labor, como director 
de las excavaciones que se realizan en la Ciudad, fue siempre de una eficacia 
ejemplar. * * 

Había nacido en Mahón.el 2 de mayo de 1902, habiendo estudiado Cien-
cias Históricas en las Facultades de Barcelona y Madrid, ampliando sus es-
tudios en Francia y Bélgica, en 1923, y en otras ciudades europeas. Fue 
nombrado Comisario Local de Excavaciones de Barcelona por el Ministerio 
de Educación, en 1950, y en 1957, en virtud de este nombramiento y de acuerdo 
con el Ayuntamiento, se hizo cargo de las excavaciones de la muralla romana. 

Como investigador, especializado en la historiografía romana y específica-
mente, en la de nuestra ciudad, ha tenido indudable trascendencia. Tanto su 
constante estudio de campo, como sus trabajos de investigación y de divulga-
ción, han contribuido en gran manera al conocimiento más profundo y amplio 
de la arqueología barcelonesa. 

En su memoria, enalteciendo esta labor callada y sistemática, el Museo 
organizó una sesión ·académica. Esta tuvo . lugar en la Antecámara del antiguo 
Palacio Real Mayor, dentro del ámbito del propio Museo, el jueves, día 27 de 
mayo del mismo año, por la tarde, en la que intervinieron doña Isabel Roda 
de Mayer, que estudió al homenajeado post-mortem bajo el aspecto que el 
título de su disertación delata: «L'aportació de Serra i Raíols a la protohistoria 
de Barcelona»; doña Joaquina Sol, ·con «La aportación de Serra Raíols al co-
nocimiento de la Barcelona romana», y don F.-P. Verrié, que habló de «Serra 
i Raíols, el collaborador i l'amic». Tanto las conferencias de los dos técnicos 
del Museo, como al final, la del señor Verrié, Director en funciones, fueron un 
enjundioso estudio .y panegírico al gran historiador que perdiÓ' Barcelona y 
que aclaró problemas y trazó un camino que debemos continuar. El numeroso 

1, Extracto del acta levantada por la auxiliar del Museo, señorita Victoria Mora. 
H Véase necrología en «La Vanguardia». Barcelona, 1 de mayo de 1971. 
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de Barcelona»; doña Joaquina Sol, ·con «La aportación de Serra Ràfols al co-
nocimiento de la Barcelona romana», y don F.-P. Verrié, que habló de «Serra 
i Ràfols, el collaborador i l'amic». Tanto las conferencia s de los dos técnicos 
del Museo, como al final, la del señor Verrié, Director en funciones, fueron un 
enjundioso estudio .y panegírico al gran historiador que perdi6 Barcelona y 
que aclaró problemas y trazó un camino que debemos continuar. El numeroso 

1, Extracto del acta levantada por la auxiliar del Museo, señorita Victoria Mora. 
H Véase necrología en «La Vanguardia». Barcelona, 1 de mayo de 1971. 



GARRUT CRÓNICA DEL MUSEO 167 

público que asistió dedicó su homenaje a este preclaro profesor desaparecido, 
al que el Museo rindió de este modo su público reconocimiento. * 

También debemos citar el fallecimiento de un ilustre colaborador del 
Museo, el catedrático doctor José M.a Millás Vallicrosa, eminente profesor 
de lenguas semíticas de nuestra Universidad. Había nacido en Santa Coloma de 
Farnés en 1897. Su labor sobre los judíos en España fue motivo de su cons-
tante colaboración, en este aspecto, con motivo de los hallazgos que se han 
verificado en el ámbito barcelonés y a él se deben numerosas traducciones de 
lápidas y documentos árabes medievales que conserva el Museo de Historia. 

Autor de numerosos libros de su especialidad, articulista notabilísimo en 
revistas y periódicos, autor asimismo de algunos importantes trabajos en estos 
«Cuadernos de Arqueología e Historia», viene a significar una pérdida irrepara-
ble para nuestra institución, a cuyo estudio venía con frecuencia para cons-
tatar algunos de los hallazgos encontrados en el ámbito del Call barcelonés o 
en la antigua necrópolis hebrea de la montaña de Montju:ic. 

En 1953 se incorporó a la Real Academia de Buenas Letras y era «Premio 
Ciudad de Barcelona» en el mismo año, por su obra «Taules astronomiques 
de Pere el Cerimoniós», otra editada en catalán, hebreo y latín. 

Falleció en nuestra ciudad el 26 de septiembre de 1971, dejando un re-
cuerdo imborrable de su ciencia y de sus cualidades humanas. 

El 26 de noviembre del pasado año de 1972 falleció don Antonio Balasch 
Torrell, que fue, durante dos lustros, corresponsal de nuestro Museo de His-
toria, encargado de la corresponsalía n.O 5, que comprende el sector Sarriá-
Pedralbes, donde vivía y en donde desarrolló una fructífera labor de historiador 
local, por lo que fue nombrado en su día «Cronista oficial» de la ex villa de 
Sarriá. Había nacido en 1892, por lo que contaba ochenta años. Dedicó pre-
ferentemente su afición al estudio de la historia, y por este motivo colaboró 
en distintas ocasiones en estos «Cuadernos» con trabajos dedicados al sector 
ciudadano asignado, especializado sobre todo en la historia del Real Mon.asterio 
de Pedralbes, a cuyo abadologio dedicó estudios diversos. Una de las notas a 
destacar en el señor Balasch fue su escrupulosa probidad en los datos, no 
decidiéndose a dar una fecha sin antes compulsarla en cuantos puntos podían 
darle seguridad de su exactitud. Por este motivo su no muy extensa bibliografía 
tiene la virtud de ser muy cuidada y metódica, lo que valora esta labor. Asimismo 

1, Véase el ' trabajo del Dr. Serra Rafols, en estos «Cuadernos», pág. 5. 
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168 CU4DERNOS DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA 

colaboró en distintas publicaciones periódicas, siendo durante muchos años un 
constante cronista de motivos históricos en el «Diario de Barcelona». 

Su fallecimiento ha sido muy sentido y a este fin se une el Museo de 
Historia de la Ciudad, para testimoniarle ante esta pérdida para el propio Museo 
-fue un constante vigilante de las cosas sucedidas en su sector- y para la 
historia local de su Sarriá, núcleo de la mayor importancia en la historia de 
Barcelona. 

Asimismo debemos hacer constar nuestro sentImIento por el fallecimiento 
de don Francisco Curet y Pairot el 27 de noviembre del pasado año. Nacido en 
Barcelona en 1886, dedicado a la historia del Teatro Catalán con la dibujante 
Lo1a Ang1ada, llevó a cabo la obra «VisÍons barcelonines», recreándose en la 
reconstrucción de la época romántica de la ciudad. Colaboró durante su larga 
vida a múltiples periódicos y revistas, últimamente con periodicidad, en el 
«Diario de Barcelona». Falleció en Tiana, donde vivió sus últimos años, siendo 
uno de los divulgadores de la Historia de Barcelona, por 10 que merece un 
recuerdo en estos «Cuadernos». Su contacto con el Museo fue frecuente, dada 
su dedicación, donde acudía para informarse de los temas que estudiaba.* 

* Véase en «Diario de Barcelona», por J. M. Cadena. 6 de septiembre de 1970 y 
28 de noviembre de 1972. 
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D) O TROS ELEMENTOS DE INTERÉS H ISTÓRI CO-ARTÍSTICO 

96. "Bastaixos" de Ribera 

En bronce, dos r elieves que representan sendos « bastaixosll, 
transportadores de pesos o faquines de Ribera, gremio que cola-
boró en la construcción del templo de Santa María del Mar con 
el transporte de la p iedra y demás materi ales necesari os para 

la obra . 

1. : A ño I 966. 

E.: Plaza de Santa María. Puerla principal del templo dc Santa 

María del Mar. 
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Observ.: Bn el M. H.C. 
existe una reproducción 
de los ori ginales desa-
parecidos a principios de 
este siglo y que eran 
obra del S. XIV . 

Bibl.: BASSEGODA: Santa 
Ma1'fa de la Ma1', T. II, 
pp. I23-I34; CMB., pá-
gll1a I 20 y 1áms. 7I7 y 
718. 

97. Carassa 

En piedra y a tamaño 
mayor que el natural, 
cabeza femenina, en el 
dintel de la puerta. 

Obra del siglo xv. 

E. : Calle de la Carassa, chaflán calle M irall ers. 

Observo : La escultura ha dado nombre a la calle. 

98. Casals y Martorell. Mayólicas en la calle de los maestros 

Núm. 97 

En mayólicas, l ápida con unos versos alusivos al cambio de 
nombre de la calle de la C1aveguera sustituido por el actual 
de los maestros Casa1s y Martorell (Ignacio Casals y José Mar-
torell Masdeu). 

Ley. : El nom de la Clavegue1'a / ja no el tindTé i el tindTé, / pel 
?'ec01'd de la púmeTa / ｣ｬ｡ｶ ･ｧ ｴｾ ･ ＱＧ｡＠ de ciutat. / La d' avui seTá j01'-
nada / gloriosa. Canvie'ln / el nom que em donava fama / pel d'uns 
m esh'es qu,e esti'l'II em . / Ho '112e1'eixen. Ell s, en vida, / van se?' 
áutadans 1I10dels, / bons com, a 1I 0mes i mesh'es. / 1 els deixe-
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Núm. 98 

bles són fidels . / L' Aj'Lmta111ent ha 
ｶｯ ｬ ｧＧｌｾｴ＠ / ｱＧｌｾ ･＠ el n om d' ells es perpe-

t'ui, / i el ｱＧｌｾ ･＠ jo fins a1'a he dut, / 
m e'l t1'ec tot fent 1'eve1'encia. / Ja no 
se'ré ｃ ｬ ｡ ｶ･ｧＧｌ ｾ ･ ｭＬ＠ / sóc Casals y Ma1'-
tore.ll . / V éins, ｡ｬ｣･Ｇｌｾ＠ la bandem / 170-
110rant el 1'1,01'11, novell. / Ba1'celona, 

25 de 11Iaig de 1958. 

1. : 25 de mayo de I958. 

E . : Calle de los maestros Casals y Mar-
torell. 

99. Castellet. Relieve Casa del Barón de 

R eli eve del siglo XVI, en el que se representa a Cristo Rey ro-
deado ,de ángeles. 

1. : Obra del siglo XVI. 
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E.: Calle de Montcada, núm. 17, en la parte alta de la fachada de 
la Casa del Barón de Castellet. 

Bibl.: FLORENSA: Banio de Ribem 3' su O1'denaciÓn. 

100. Hacienda. Delegación de 

Grupo escultórico. Entre dos fig uras alegóricas al Comercio y a 
la Industria, e!':cudo de España con corona murada: cuartelado 
1. 0, Castilla; 2. 0, León; 3. 0, Aragón entado en punta de Gra-
nada y 4.°, Navarra. Leyenda: ｐｬｴｾｳ＠ Ultra. 

Núm. 100 

E. : Vía Layetana, 8 bis. 

Sc. : Eusebio Arnau Mascort, realizada en 1923. 

Proyecto del edificio, arquitecto Francisco Guardia Vidal. 

Constructor: Joaquín Xatart Ramoneda. 

Observo : El edificio se construyó para Tabacalera Española, S. A., 
y se reformó más tarde para Delegación de Hacienda. 

101. Lonja. Relieves en la Casa de la 

Bajorrelieves con la representación de los dioses Mercurio y Marte, 
símbolos, respectivamente, del Comercio y la Agricultura, en 
ambos frontones. 

E. : Calle del Consulado, en los frontones de la fachada del edificio 
de la Casa de la Lonja. 
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Núm. 101 

1. : Se inicia la construcción de la Casa en 1772 e 1l1augura en 1802. 

Proyecto del edificio, arquitecto Juan .Soler Faneca. 

Observ.: El frontón recayente a la Plaza de Palacio ostentaba un 
reli eve en yeso con los bustos de los reyes Carlos IV y M.a Luisa, 
y una leyenda en letras doradas: Camlo IV et A lo)'sa R egnan-
tibus Anno iVIDCCCII , conmemorati vo de la visi ta que en 1802 

hicieron los monarcas a la Ciudad. Este reli eve fue sustituido, 
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en 1878, por un reloj . En la parte lindante al Paseo de Isabel Ir, 
ostentaba desde 1802 unos relieves en yeso (hoy también desapa-
recidos) que enmarcaban el escudo y la noble divisa de la Real 
Junta de Comercio: T ena dabit 11Ie1'ees) tmdaque divitias. 

Bibl. : L UIS RIERA SOLER : La Casa L onja del Mar de BaTeelona) 

B. SAF., 1914, p. 37. 

102. Marina. Relieve 

En piedra, relieve que representa una escena playera. 

E. : Vía Layetana, 6, chafl án calle Juan Massana. 
Sc. : Juan Rebull, año 1928. 

Proyecto del edificio, arquitecto Ramón Puig Gairalt. 

Num. 102 

103. Palacio de la Música. Bustos en los balcones parte superior 

En piedra artificial y a tamaño mayor que el natural, cuatro 
bustos de los músicos Juan P ierluigi de Pa1estrina , Juan Sebas-
tián Bach, Ludwig Beethoven y Ricardo \ iVagner. 
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103. Pala cio de la Música. Bustos en los balcones parte superior 

En piedra artificial y a tamaño mayor que el natural, cuatro 
bustos de los músicos J uan P ier1uigi de Palestrina , J uan Sebas-
ｴｩ ｾ ＱＮｬＱ＠ Bach, Ludwig Beethoven y Ricardo \ iVagner. 

175 
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1. : Véase núm. 82 . 

E. : Palacio de la Música, en el centro de los balcones recayentes a la 
calle A lta de San Pedro, los tres primeros y el cuarto a la de 
Amadeo Vives. 

Se. : Se suponen obra de Eusebio Arnau Mascort o de Pablo Gargallo . 

Observ.: Originariamente se exhibía también el busto de Joaquín 
Rossini, pero en la actualidad se guarda en una sala interior . 
Los pilares de la puerta de entrada al edifici o están recubiertos 
de mosaicos, firmados por Luis Bru Salill es, y en el remate de 
la misma fachada principal, un tríptico, con mosaicos fig urati-
vos: Cataluña y la Ofren-
da de l as Artes. Los bus-
tos no estaban en el" acto 
de la inauguración del 
«PalaUJ), suponemos se 
colocarían en I909 junto 
con la estatua La C an-
ción Popular, de la fa-
chada. 

Bibl.: 01}eó Catala. Histo-
1'ial ab motiu q,el XXV 
A nive1'sa1'i de sa funda-
cw, I89I -I 9I6; Butlletí 
del «Orfeó Catala», nú-
mero 50, p. 35 ; Orfeó Ca-
tala « oticiari», Barcelo-
na, núm. 2, I935 ; DAVID 
MACKAY: El ｐ｡ｬ｡ｴｾ＠ de la 
Música Catalana, «Cua- Núm. 103 

dernos de Arquitectura», núms. 52-53; J . M .a GARRUT: «El 
Palau», definición arquitectónica del modérnismo, «La Vanguar-
dia», día 5 de diciembre de I971. 
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tos no estaban en eI" acto 
de la inauguración del 
«PalaUJ), suponemos se 
colocarían en I909 junto 
con la estatua La C an-
ción Popular, de la fa-
chada. 

Bibl.: 01}eó Català. Histo-
1'ial ab motiu q,el XXV 
A nive1'sa1'i de sa funda-
eta, I89I -I 9I6; Butlletí 
del «Orfeó Català», nú-
mero 50, p. 35 ; Orfeó Ca-
talà « oticiari», Barcelo-
na, núm. 2, I935 ; DAVID 
MACKAY: El ｐ｡ｬ｡ｴｾ＠ de la 
Música Catalana, «Cua- Núm. 103 

dernos de Arquitectura», núms. 52-53; J . M .a GARRUT: «El 
Palau», definición arquitectónica del modérnismo, «La Vanguar-
dia», día 5 de diciembre de I971. 
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104. Papelera Española, La 

Grupo escultórico en ｦｯｲｾ｡＠ de frontón con figuras alegóricas a 
la Industria y al Trabajo. En la cúpula otro grupo escultórico 

parecido. 

Núm. 104 

Núm. 104 

lOS. Platería. Relieve casa de la calle 

1.: Del edificio, año 1922. 

E.: Vía Layetana, 20. Edificio 
de La Papelera Española, en 
la fachada principal y en la 
cúpula. 

Se.: Eusebio Amau Mascort. 

Proyecto del edificio, arquitecto 
Francisco Guardia Vial. 

Constructor: Joaquín Xatart Ra-
n:.oneda. 

Bibl.: Datos facilitados por la 
propia Entidad. 

Pequeño relieve con los útiles de «argenten> entre una inscripción 
que indica las fechas de construcción y restauración de la casa. 

Ley. : C01'lstr. MDXCI - R est. MCMLXIV. 

E. : Calle Platería, núm. 39, en el dintel de la puerta. 

1. : Año 1964. 
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Núm. 105 

106. San Cristóbal. Relieve en la casa Berenguer de Aguilar 

R eli eve en piedra que re-
presenta a San Cristóbal. 

E . : Call e de Monteada, nú-
mero 15. 

1.: Obra del siglo xv. 

Observo : Casa construida por 
Berenguer de Aguilar, 
después fue propiedad de 
la famili a Llin ás, más 
tarde de los Marqueses 
de Santa Coloma y en la 
actualid ad pertenece al 
Ayuntamiento, donde se 
hall a instalado el Museo 
Picas so, inaugurado en 
1963. 

Bibl.: F LORENSA : Ba'l'1'io de 
R ibe1'a y su o1'del1ación; 
íd., Conservaci ón y Tes-
tauTación de Monumentos 

histÓTicos ( 1959 - 1962) J 
1962, pp. 19-20. 
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R eli eve en piedra que re-
presenta a San Cristóbal. 

E . : Call e de Montcada, nú-
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1.: Obra del siglo xv. 

Observo : Casa construida por 
Berenguer de Aguilar, 
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la famili a Llin as, mas 
tarde de los Marqueses 
de Santa Coloma y en la 
actualid ad pertenece al 
Ayuntamiento, donde se 
hall a instalado el Museo 
Picasso, inaugurado en 
1963. 

Bibl.: F LORENSA : Ban'io de 
R ibe1'a y su o1'del1ación; 
íd., Conservaci ón y Tes-
taumción de Monu1'II entos 

histÓTicos ( 1959 - 1962) J 
1962, pp. 19-20. 
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107. Sanidad. Relieve en la Jefatura Provincial de 

En forma de frontón, dos alton eli eves en pOS1ClOn simétrica : 
a la derecha un hombre acogiendo a un niño y a la izquierda 
una mujer en igual 2.ctitud. 

N úm. 107 

E . : : Salón de Víctor Pradera, núm. 7. 

Sc. : Anónima y reali zada por la firma Butsems. 

Proyecto del edif icio, arquitecto Salvador Sell és, que actuó durante 
los años I900-I948, y conti nuado por su hij o Joaquín. 

Bibl.: Datos facil itados por el arquitecto I. Sen a Goday. 

108. San ｐｾ､ｲｯ＠ de las Puellas. Reli eve 

180 

Figura de Cristo Rey que sostiene con la siniestra la bola del 
mundo ; reli eve en la enjuta del arco de la puerta con adornos 
de hojarasca característi ccs del góti co. 

I. : L a puerta es obra del siglo xv . 

E . : Plaza de San Pedro. Puerta principal de la iglesia de S an P edro 
de las Puell as. 

Bibl. : CMB., p. 22 Y lám. 77. 

(P ara más detall es, véase núm. 9I.) 
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N úm. 108 

109. Sindicalista. Estatuas en la Central Nacional 

En piedra, tres estatuas, de tamaño superi or al natural, alegó-o 
rIcas al Trabajo, el A horro y la Famili a . 

E . Vía Layetana, 16-18, chaflán call e Platería. Terraza del edifi-
cio de la Central Nacional Sindicali sta. 

1 8 1 
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Núm. 109 

Se.: Enrique Monjo Garri ga. 

Proyecto del edifici o, José Doménech Mansana, qUIen obtuvo el tí-
tulo de arquitecto en 1 9 1 0 . 

Observ.: El edif ici o se construyó para sede de la Caja Mutua Po-
pular. 

Bibl. : Datos facilit ados por el arquitecto Serra Goday y el escul-
tor Monjo. 

llO. Sombrerers. Relieve en la ca11e de los 

1 8 2 

R eli eve barroco formado por unos niños tenantes un escudo con 
el anagrama J .H.S . 

Ley . : «Nosce te ipsu1Il ». 

Núm. 109 
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el anagrama J .!L S . 
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E . : Call e de los Sombrerers, 
núm. 3. 

111. Vi rgen de la Esperanza 

En reli eve, imagen de la 
V irgen de la E speranza. 

r.: 30 abril I94I , bendición 
de las oficinas. 

E .: Call e de Junqueras, 2 . 

Fachada del edificio del 
Monte de Piedad de la 
V irgen de la Esperanza. 

Se. : Manuel Fuxá L eal. 

P royecto del edif icio, arqui-
tecto Enrique Sagnier Vi-
ll avecchia . 

Observ. : El 30 de septiem-
bre de I92I , el Consejo 
de Administración de la 
Caja aprobó el convenio 
de fusión del .«Monte de 
Piedad de tra. Sra. de 
la Esperanza», el «Monte 
de Piedad» , la «Casa de 
Retiro» y la «Congrega-
ción de Ntra . Sra . de la 
Esperanza», cuya acta se 
f irmó el 8-II1 -I923· 

Bibl. : L uÑo PEÑA, E NRIQUE: 
Caja de Pensiones para la 
V ejez )' de A h 01'1'0 S . . . 

I904-I 954, pp. 43-44· 

Debemos el nombre del escul-
cultor y arquitecto a don 
A ntonio P aull . 

N ú m . 110 
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V irgen de la Esperanza. 
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cultor y arquitecto a don 
A ntonio P aulí . 

N ú m . 110 

Núm. 111 



112. Virgen de la Merced 

Plafón en forma de capillita pintado sobre «rajoles de Valencia» 
con la representación de la V irgen de la Merced. 

Núm. 112 

Ley. : parte superior, Pat1'oñ a Ci"u itatis - Ba1'cinonentis; parte 111-

ferior, Anni / 1800 . 

1. : Año 1800. 

E. : Calle de la Espartería, núm. 4 . 

Bibl. : CCB., p. 796. 

112. Virgen de la Merced 

Plafón en forma de capillita pintado sobre «rajoles de València» 
con la representación de la V irgen de la Merced. 

Núm. 112 

Ley. : parte superior, Pat1'oñ a Ci"u itatis - Ba1'cinonentis; parte 111-

ferior, Anni / r800. 

1. : Año r800. 

E. : Calle de la Espartería, núm. 4 . 

Bib1. : CCB., p. 796. 



113. Xifré . Pórticos d'En 

13 

Relieves que decoran el gran edificio porticado de estilo isabe-
lino, formando una unidad en sus diversos conjuntos que descri-
bimos por partes de acuerdo con su situación arquitectónica y 
topográfica (véase plano pág. 200). 

En los cuatro cuerpos angulares, sobre impostas hundidas, relie-
ves de terracota, de forma rectangular, con representaciones ale-
góricas al Comercio: exportación e importación de ultramar, sim-
bolizadas mediante escenas de niños, «putti». De izquierda a 
derecha, ángulo calle Reina Cristina-Plaza de Palacio: r) ni-
ños pes ando, 2) niños que embarcan unas cajas con las inicia-
les J .X. y uno de ellos toma nota de las mercancías, 3), una 
l11na con diadema de plumas coge con las manos un gran pavo 
real, símbolo de América; sentada sobre unos sacos la contem-
plan tres niños, uno de los cuales le ofrece una rama de laurel, 
y 4) cuatro niños en un almacén de mercancías diversas; ángulo 
Plaza de Palacio-Paseo I sabel II, 5) niño con el tridente, símbolo 
de Neptuno, sobre un carro tirado por un caballo marino y otros 
niños le rinden homenaje, 6) un niño toca la trompeta dando la 

Nt:m. 113. 1 
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Núm. 113. 2 

señal de la arribada de un barco, el que sostiene el ancla se 
despierta y otro acude, ya cargado, 7) amarre de veleros y esti-
raje de cuerdas, mientras uno empieza a anotar en el diario, 
y 8) traslado y pesaje de mercancías; ángulo Paseo de I sabel Il-

Núm. 113. 3 
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Núm. 113. 4 

Calle Llauder, 9) un mno con el caduceo, casco y pies alados, 
atributos de Mercurio, símbolo del Comercio, da órdenes a otros 
que esperan para embarcar sacos y cajas con las iniciales de J.X., 

Núm. 113. 5 

Núm. 113. 4 
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Núm. 113. 6 

IO) toneles, cajas, sacos, esperan el embarque, rr) niños sobre 
montones de canela, en una embarcación y contemplando la salida 
del sol (Oriente), I2) otros descansan echados y cubiertos de 
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Núm. 113. 10 

Núm. 113. 11 
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Núm. 113. 12 
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Núm. 113. 14 

( 

Núm. 113. 15 

Núm. 113. 14 

( 

Núm. 113. 15 



N úm. 113. 16 

f rutos tropicales mientras uno toca un «sac de gemecs» (corna-
musa), y ángulo Call e de Llauder -R eina Cristina; 13) estiraje 
de cuerdas, 14) niños saltando el trampolín, 15) ensaque de ce-
reales, y 16) traslado de los sacos ll enos. 
En la parte central del edifi cio, fachada recayente al Paseo de 
I sabel Ir y en las pil astras que divideu los arcos, bajo corona 
de laurel, medall ones, en piedra, con efigies de seis navegantes 
deEcubridores de América : Sebasti án Elcano, H ernán Cortés, 
Cristóbal Colón, Alonso de Ercill a, F ernando de Magall anes y 
FranciEco Pizarra. 
En las enjutas de las arcuaciones de los cuerpos intermedios y 
sobre el paramento, reli eves en piedra con representaciones de 
escultura académica alusivas, también, al Mar y al Comercio, 
en los que encontramos temas repetidos. En la parte recayente 
a la Plaza de P alacio, un áncora con el timón y los d ernals)); 
Neptuno, rey de los mares, con el tridente, pala y caracola ; dos 
delfin es entrelazados y concha marina ; cuerno de la abundancia 
repleto de diversos f rutos ; América, simboli zada por una ma-

193 

N úm. 113. 16 

f rutos tropicales mientras uno toca un «sac de gemecs)) (corna-
musa), y ｾ ｬｬＱｧｵｬ ｯ＠ Call e de L1auder -R eina Cristina; 13) estiraje 
de cuerdas, 14) niños saltando el trampolín, IS) ensaque de ce-
reales, y 16) traslado de los sacos ll enos. 
En la parte central del edifi cio, fachada recayente al Paseo de 
I sabel II y en las pil astras que divideu los arcos, bajo corona 
de laurel, medall ones, en piedra, con efigies de seis navegantes 
deEcubridores de América : Sebasti an Elcano, R ernan Cortés, 
Cristóbal Colón, Alonso de Ercill a, F ernando de Magall anes y 
FranciEco Pizarro. 
En las enjutas de las arcuaciones de los cuerpos intermedios y 
sobre el paramento, re1ieves en piedra con representaciones de 
escultura académica alusivas, también, al Mar y al Comercio, 
en los que encontramos temas repetidos. En la parte recayente 
a la Plaza de P alacio, un ancora con el timón y los «ternals)); 
Neptuno, rey de los mares, con el tridente, pala y caracola ; dos 
delfin es entrelazados y concha marina ; cuerno de la abundancia 
repleto de diversos f rutos ; América, simbo1izada por una ma-

193 



Nú:n. 113 Núm. 113 

194 

Nú:n. 113 Núm. 113 

194 
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Núm. 113. Ancora Núm. 113. Neptuno 
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Núm. 113. Delfines Núm. 113. Frutos 

trona con la cabeza adornada de plumas, arco y flechas; cadu-
ceo, de Mercurio, símbolo del Comercio; en la parte frontal que 
da al Paseo de Isabel II, de izquierda a derecha, se repiten los 
delfines; Eolos, rey de los vientos favorables y desfavorables.; 
el áncora; el caduceo; Africa, simbolizada por una negra con 

Núm. 113. América Núm. 113. Caduceo 
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Núm . 113. Eolos Num. 113. Afr i ca 

turbante, coll ar de perlas y pendientes, un carcaj con fl echas ; 
cuerno de la abundancia ll eno de frutos; lado derecho : cesta de 
fr utos ; América; caduceo; áncora; eptuno y delfines. 
E n la parte alta, sobre cornisa, un relieve que se repite, con 
dos hipocampos y una pechina, alternando Con olro en el que 

N um. 113. Frutos Num. 113. Frutos 
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HU:-::l , 113, América 1. 

"están representados dos pelicanos. 
En la acrótera que corona la fa-
chada central del edificio, un 
altorrelieve, alegoría del Tiem-
po: Urania, habla con el A n-

C'Íano alado que lleva guadaña y 
reloj de arena, mientras unos 
genios juegan con el globo te-
rráqueo y un niño está obser-
vando una figura femenina, sím-
bolo de la Historia, que escribe 
sin detenerse; debajo, leyenda: 
Uranie coeli motttS sc'nüatur et 
astra. 

Edificio construido de r836 a 
r840. 

E. : Calle Reina Cristina, Plaza de Palacio, Paseo de Isabel Ir y calle 
de Llauder. 
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PASEO ISABEL II 

Pórti ccs d'En Xifr é. Plano de la situación de los relieves 
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sin detenerse; debajo, leyenda: 
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astra. 
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P6rti ccs d'En Xifr e. Plano de la situaci6n de los relieves 



Núm. 113. Acrótera 

Sc. : D amián Campeny Estran·y reali zaría el proyecto ejecutado por 
Ramón Padró Pijoáll, Domingo T alarn Ribot y posiblemente al-
gún otro escultor. Elias atribuye a P adró los medallones con las 
efigies de los navegantes y algunos de los relieves con escenas 
de «puttill, sin embargo Garrut cree obra de Talarn los recayen-
tes a la Plaza de Palacio y Paseo de Isabel Ir , que son los de 
más calidad artística. 

Proyecto del edificio debido a José Buixareu y FranciscoVila. 

Observo : El edificio toma el nombre de su propietario, José Xifré, y 
sabemos que en 1859 vivía en el mismo el Cónsul oficial de 
Austria. 

Bibl. : ELiAs: E.C., V . Ir, pp. 45 y 158 ; ATt Catala, T. Ir, pp. 212-
214; CMB., p. 366. 
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E) ApÉNDICE 

114. Escudos 

Ceca o Casa de la Moneda (Calle de Flassaders) 

Ceca o Casa de la Moneda 

Cuartel - Servicio Militar 
de Construcción 
Factoría San Agustín 
(Calle Comercio) 

Armas reales de 
é p o c a borbónica, 
coronadas y rodea-

Cuartel-Ser vicio Milit a r 
de Construcción Factoria S. Agustin 

200 

Escudo real de época borbó-
nica, en forma circular, cuar-
telado, el l. 0, con tracuarte-
lado de Castilla y León, en-
tado en punta de Granada; 
el 2. 0 , Aragón partido de 
Sicilia; el 3.°, de Austri a 
Moderna, sostenido de Bor-
goña Antigua; el 4.°, de 
Borgoña Moderna sostenido 
de Brabante entado en pun-
ta de Flandes y Tirol y so-
bre dos cuarteles todo un 
escudete de Anjou. Orlado 
con el collar de la insigne 
Orden del Toisón de Oro. 
Obra del siglo XVIII . 

Bibl.: L. CAMOS: La Casa de 
la Seca de Barcelona} «Di-
vulgacióI1JJ, T. V, p. 108 . 
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das del collar de la insigne Orden del Toisón de Oro y em-
blemas militares. Obra del siglo XVIII. 

Observ.: El edificio, con grandes modificaciones, alberga el anti-
guo convento de San Agustín abandonado por los monjes en 1750. 

Gobierno Civil (Antigua Aduana) (Avda. Marqués de Argentera) 
Escudo de armas reales 
del rey Carlos IV, coro-
nado, collar del Toisón 
de Oro en la parte in-
ferior y rodeado de em-
blemas militares. Debajo 
leyenda alusiva a la 
construcción del edificio. 

Ley. : R eynando el S ei1.or / 
Don C Mlos Qua1·to A 11.0 
de 1790. 

Gobierno Civil (Antigua Aduana) 

Observo : En 1777 un incendio destru-
yó el edificio de la Aduana. Este 
se edificó de nuevo entre 179°-92 , 

cuyo proyecto y dirección fue 
obra del Ministro de Hacienda de 
Carlos IV, Miguel, conde de Ron-
cali. A partir de 1902 pasó a ser 
sede del Gobierno Civil. 

Instituto Nacional de Previsión 
(Calle de Junqueras) 

Dos jóvenes tenantes el escudo 
coronado de la Cafa, con las res-

Instituto Nacional d e Previsión 
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pectivas armas de las provincias catalanas de Barcelona, Tarra-
gona, Lérida y Gerona y de las Baleares. Obra de Manuel Fuxá. 

Ley. : Inst-itttto Nacional de P1'evisión. 

Observ.: El convenio de relaciones económicu-sociales entre el «1ns-
ti tuto Nacional de Previsiónn y la «Caja de Pensiones», se firmó 

el 17 de enero de 1910. 

Bibl. : LUJO PE-A, ENRIQUE: Caja de Pensiones pa1'a la V ejez y de 

Altonos ... , 190 4-1954, p. 49· 

Llió . Casa del Marqués de (Calle de Monteada) 

Escudo en piedra del Marqués de Llió, su apellido Mora, drae 
cuartelado: 1, de oro, cuatro pa-
los de gules, flanquisado de pla-
ta y en cada porción una cruz 
trebolada de gules; cortado de 10 
mismo, una cabria de plata, 
acompañada de tres menguantes 
de 10 propio, que es Salelles, de 
Riudevilles; 2, de plata, un 
león de gules, la bordadura dante-
lada de lo mismo, que es Avinyó, 
de Bañolas; 3, de plata, un pe-
rro pasante, de sable, cortado de 
azur, tres fajas ondeadas de pla-
ta, que es Cattá, de Jafre; y 4, 
de azur, ocho bezantes de plata, 2, 

2, 2 Y 2, que es Vilafranca, de 
Vilafranca; mantelado de gules, 
tres fajas de oro, cargada cada 
una de tres hojas de cepa, que 
es Vinyola, de Puigcerdá; sobre 
el todo un escudete de azur, 
sembrado de lis es de oro, partido 

Casa del Marqués de Llió Y cuartelado; 1 Y 4, de gules, 
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una banda de oro cargada de tres moras de sable; 2 Y 3, de oro, 
un moral arrancado, de sinople, que es Mora, de Cabrera. Tim-
brado el escudo de una celada y corona de marqués, adornada de 
lambrequines y giras de los esmaltes que le corresponden, y por 
cimera un hombre naciente armado de acero, que en la diestra 
empuña un estandarte de azur, sembrado de lises de oro, partido 
de gules, con una banda de oro cargada de tres moras de sable, 
franjado y fustado de oro, y en la siniestra otro algo más ｢｡ｪｯｾ＠
también de gules, con tres menguantes de plata, franjado y fus-
tado como el antecedente)). Obra del siglo XVIII. 

Observo : El edificio, en cuya patio se halla esculpido el escudo, pasó 
a ser propiedad de la familia Mora en I705. Adquirido, en I955, 
por el Ayuntamiento, alberga en la actualidad el Museo de Indu-
mentaria-Colección Rocamora. El título de Marqués de Llió fue 
concedido en I749. 

Bibl.: AdaTga Catalana, T. II, p. I74. 

Santa María del Mar (Templo) 

Escudo coronado de la Obra de Santa María del Mar, formado 
por el de la Ciudad de Barcelona: la cruz y cuatro «barras», y 
las olas, símbolo de la 
dedicación del templo; 
rodeado de unas ramas 
de laurel. 

Observ. : El escudo se ha-
lla en el muro recayen-
te al paseo del Borne y 
en la parte opuesta, per-
teneciente a la call e de 
los Sombrerers existe 
otro escudo, también de 
la Obra del mismo tem-
plo, similar al descrito, 
pero de forma circular. Santa María del Mar 
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115. Gárgolas 

Casa calle de Amadeo VivesaAlta de San Pedro 

Seis gárgolas modernas, todas iguales, con cabeza de perro y 
patas de águil a . 

Casa Dalmases (Calle de Monteada) 

N ueve gár golas de época renacentista, en la parte superior de 
la fachada. Son todas ell as r epresentaci6n de animales. Dos pe-
rros y siete mitad cabeza de zorro o lobo y mitad águila y de 
ell as, algunas, poseen alas y las cuatro patas con las que el 
animal se apoya en el muro dándoles una posici6n forzada. 

San Pedro de las Puellas 

E n 18. fachada pri ncipal, cuatro esculturas en forma de gárgolas 
(carecen de escaño para verter el agua) r epresentaci6n simb6-

San P edro d e las Puell as 
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lica de los Evangelistas: el águil a, el toro, el hombre y el león. 
L as tres últimas fueron colocadas el 2 de mayo de 1965 y son 
obra de Jaime Martrús Riera (véase núm. 91). 

Santa María del Mar 

En medio de cada uno de los contrafuertes exteriores del tem-
plo hall amos gárgolas pertenecientes al período gótico que ofre-
cen una gran variedad en cuanto a su representación. ueve, 
que dan a la calle de Santa María, son leones. Otras, dragones-
águila solo con las patas traseras. Un cordero. En la parte reca-
yente a la calle de los Sombrerers, un perro que ll eva collar con 
cascabeles, igual a otro existente en el claustro de la Catedral. 
Varias son representación de la Egura humana, ya en actitud 
ridiculizan te, ya de desesperación. Es de destacar la que re-
presenta a un guerrero que abraza un escudo cuyas armas parece 
corresponden con las de la familia Cardona. Otras hay difíciles 
de identific ar y algunas están muy deterioradas. 

Bibl. : FONT SAGUÉ: L es gcuogoles de BaTcelona. 
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Noticia y Guía de las excavaciones de la calle Condes de Barcelona. Foro romano. 
Basílica paleo-cristiana. Edificaciones posteriores, por A. DURÁN y SANPERE. 
Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Historia de la Ciudad. Barcelona. 
Imp. Enrique TObella, 1957 (3.' edición). 11 págs. ¡'.GOTADA. 

Guía del Museo, por F. UDINA. Ayuntamiento de Barcelona. Museo de Historia de 
la Ciudad. Barcelona. Imp. Vda. Fidel Rodríguez, 1962. 242 págs. + 12 láms. + 
+ 7 planos plegs. Publ. n.O 3. AGOTADA. 
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Guía del Museo, por F. UDI NA. Ayuntamiento de Barcelona. lV[useo .de Historia de 
la Ciudad. Barcelona, 1969 (3.' edición). 247 págs. + 40 láms. + 7 plans. plegs. 
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Noticia y Guía de las excavaciones de la calle Condes da 
Barcelona. Foro Romano. Basílica paleo-cristiana . Edif ica-
ciones posteriores . 

Cuadernos de Arqueología e H istoria de la Ciudad (I) 

Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (II) 

Guía del Museo 

Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (IIl) 

Guía breve del Museo (en español, francés, inglés, italiano, 
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LXXV Aniversario de la coronación can ónica de la Virgen 
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Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (VII) 

Cuadernos de Arqueología e Histeria de la Ciudad, (VIII) 

«Cambra majon) o gran sala real del Palacio Mayor de 
Barcelona . Salón del trono de los reyes catalan o-aragoneses 
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Estudios dedicados a Agustín Durán y Sanpere (2) . 1968 250 
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tanto, tienen el mismo número de publicación. 
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