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~ i a u m e  que les parauies meves en aquest re- 
cinte hajin d'éssqr en honra y memoria del venerable pa- 
trici En Francisco Romaní y Puigdengolas, en quin lloch 
heu volgut sustituirme. A son degut temps s 'ha  fet aquí 
1' elogi del jurisconsult y de  la seva obra. com jo no sabría 
ni dech gosar ferlo. Mes hi ha l'aspecte social y patriotich 
de la 'vida d' En Romani, que des del tons de  la masca pÚ- 
blica he pogut admirar prou, com d' exemplar abnegació y 
desinteres, pera obligarme a rendirli aquí respectuós ho- 
menatge. 

En aquests tetnps d' industrialisació de les idees patrio- 
tiques, posades a inter6s compost p6ls llurs partidaris, són 
més de veneració els homes que sense esperances ii' ekit ni 
recompensa mantingueren, ab els séus sacrificis y treball 
assiduo de la vida entera, la personalitat de la seva terra y 
la continuitat o conservació del séu tradicional organisme. 

En el temps de la primera meva joventut vaig veure 
actuar per única vegada a n' En Romani. Era all i  en les 
primeríes de  la revolució del 68, en una gran assamblea o 
meeting en el ve11 Saló de la Llotja de  Mar. Hi a n i  En Ro- 
maní a combatre ab la seva paraula la disba,uxa que s'havía 
apoderat dels carrers, de  les reunions populars, de 1' escena 
pública, de  l'administració comunal ...' Volia encaminar la 

. llibertat, qu' ell professaba, per un cami d' ordre respectuÓs 



y de moralitat tradicional anava a proposar institucions 
polítiques al poble sobiri. 

La sala plena, en I'ombra de la nit, a la llum oscilant , 

de les atxes, atenta el seguía en els enrahonats conceptes, 
quan, en el silenci casi relligiós, un cop ressoni ab estrepit: 
l'argument suprem, un tret d'arma de foch. La multitut es- 
bojarrada, el remar sobiri esporuguit, fugi de la sala atro-. 
pellantho tot. Amparat per un pilar, vaig dexar passar la 
torrentada ... Després la sala deserta, no més en el fons, en 
la fosca, aplegades unes quantes persones: En Romaní, al 
mig, se dolía de lo passat, del camí emprés, del pervindre 
trist qu'es veya avancar ... La gran sala solitaria en les om- 
bres que semblavan moures a les llums rogenques, vacilants, 
fumoses de  les poques flames de cera, sentía u n  no sé que 

, . 
de gran cambra funeraria: ...y dintre nostre sentíem morir f 

ideals inasequibles, amors quimerichs. 
De llufiy, des d' aleshores, vaig seguir al  ve11 cavaller 

dels patriotichs ideals en les sues empreses. El  veya de 
vegades en la redacció de la Renaixensa. Hi anava a por- 
tarhi el séu treball en defensa d'institucions de la terra, a 
concertarhi campanyes de la seva Espaiia Regialral ... Sentía 
jo, he sentit sempre, aversió pera la gent política y, ab tot 
respecte. no creya pas en 1' utilitat dels treballs d' aquells 
homes aislats que S' hi oposavan pera regenerar la terra, 
ensopida al cultíu, embrutida en 1' egoisme. Les circurnstan- 
cies me van portar. involuntaria, forcadament, a colaborarhi 
ab aquells somniadors y a convencem, a pesar méu. de la 
útil, alta missió, que homes com ells, com En Romaní, 
cumplexen en l'economía y conservació dels pobles, fins 
en els més metalisats y abúlichs. Venía acordada la mort 
del Dret Civil Catali, base social de la nqstra constitució 
familiar, unificat en un nou Codich. Un article sol 1' abolía 
y no hi havía pas res organisat pera oposarshi, ni fé en 
salvarlo. Les circumstancies me van portar aleshores per 
forca $un+ vis-presidencia dlArts y ~ i i e r a tu r a  de la Lliga 
de  Catalunya, a la Presidencia política accidental de la me- 
texa. Sense res.entendrehi, ens varem trobar mólts com jo 
en .tenir de c~mba t r e  en primera linia. Desseguida varem 
acudir a En ~omaní*en  primer lloch y a altres mólts després, 
ni remotament confiats en I' exit. En Romaní posa a la 



nostra disposició ia seva personalitat, el séu saber y la seva' 
paraula; ens féu costat en els meetings, ens relaciona ab els 
jurisconsults amants del Dret nostre escampats arrku de 
Cataluny a. Ajudant un jove advocat, malograt ben prdmpte, ,. 
En Borrell, se redacta una fulla volanf pera remoure '1 país. 
E¡ ministre alegava I'indiferencia de  Catalunya devant de  
l'abolició del séu dret consuetudinari, lo artificial del mo- 
viment ,provocat a Barcelona per els ecuatro gatos» de 
sempre. La contestació era la convocatoria de meetings en 
els llochs més apartats, des  de  la. Seu d'urgell  a Tortosa. , 
Y sense fe en el resultat, la terra comen@ a somoures. A la 

m S&u el jovent comparegué al meeting ostentant barretines y 
demanant armes... El mo~iment  se posava serios ,y una 
voluntai superior obliga al  ministre recalcitrant a cedir. 
L'article que abolía de fet el Dret Catali, enviat oficiosa- 
ment a la ~ ¡ i ~ a  de Catalunya, fóu ño ja esmenat, sino re- 
dactat de  cap y de  nou per En Romaniy '1s séus companys ... 
y aixis ha quedat perenne en el Cbdich Civil Nacional. Ho- 
nor&, senyors, la memoria dels que 'ns varen'conservar el 
nostre Dret propri y al cap d'ells al vostre Romani.. 

CENTCELLES 

Ceiatum Ce& en documents, Cenicelles en catala an- 
tich, es com dir Centceldes en catala actual; significa lloch 
de multitut de  celdes. 

Deya Varton, en el séu tractat de la llengua liatina de- '. 
dicat a Ciceró, que cellave de cehre; era hont se volía acon- 
duhir o guardar una cosa: udi quid condiium esse uolebant, . 
a celando CELLAM apellaiuni (1). La cella es, donchs, el lloch 
reduhit en quin se tanca o conserva una cosa (a); la traduc- 
ció varia segons i'adgectiu que se li ajunta (3) o l1ú% o 
edifici a quin se refereix. En llenguatge relligiós cristii té  '1 
sentit de  petita cambra d'apartament o retiro, del monjo, 

(1) Vanon: DI l i n w  Iatinr Ad. Ciuvonrm 1. v, c. 162. 
(2) Fieund GI. Dic. de *i 1. Iat. 
(3) Id., id. 



. . 
anacoreta.. . y per extensió delconvent en totalitat (4); for- 
mant part d' un temple es el sagrari o reclbs d' ell; referintse 
a la memoria d' un sant o personatge sagrat, es el lloch hont 
se guarden y poden ésser venerades les seves cendres; Celde 
nremorie ( 5 ) .  

Lo nom de Centumcella, o Cenfcelles, esdevé un nom 
comú geogrifich. Trajanus havía construit un palau dit dels 
Cenf @artamenis o ~entvmcebe,  hont se troba avuy .Ci- 
vita-Vecchia. Plini el Jove parla d'ell y de la vida que hi 
feya quant hi fóy cridat.per l'em&erad0r (6). Els itinera- 
ris y '1s tractats geogrifichs ens el donen com nom de la 
ciutat (7). 

El nom de ~entcel les ,  la C6ntum Cellcz dels nostres 
docurnents, propde Tarragona, sembla ésser una dúplica de 
la Cmfum Celle romana, o'sía de  la Civita-Vecchia, el port 
tant conegut prop de Roma. A finals del segle III o princi- 
pis del IV la semblanca sería sorprenent per condicions 
casi iguals relligioses. Entre'ls anys a5A y 253 entra la 
Centumcel l~ romana en I' historia de  1' Esglesia; allí són 
desterrats o 'S retiren en aquests temps el papa Corneli ab 
tot el séu nombrós cos presbiterial y diaconal de 1' Esglesia 
de Roma y entre '1s desterrats devía trobarse Lucius, el 
futur successor de  Corneli: Posi hoc Cornelius episcopus 
Cenfu~cellis~ezpudsus esi, y d' allí estava en corresponden- 
cia ab Sant Cebrii: ei ibidenz sc~ipfam episfulam de sua 
con.~matione missa a Cypriano accepif, quam Cyprianus in 
carcerem scripsif, et de Celwino Zecfore. Corneli havia si- 
gut a Roma un gran organisador y la seva acció pastoral se 
traspassi a Centumcell=. Sant Cebri i  li escribía: Docuisii 
plebem sacerdoi~bus in periculo juirgui, in pwsecuiione 
frafves a jrafribus non separavi. El papa hi moría 1' any 
253. Ibi cu'm gloria dovnaitimtem accepit. En o s  temps de 
Deci un grupo de cristians es conduhit de  Roma a Cen- 
t u m c e l l ~  pera sufrir el martiri y lo meteix veyem en temps 

" 
(4) Ducingc: Glor. med. d.t inf. ¡#l. 

- ( 5 )  Cabrol: Dir. d'Archc. Chv. cl dr Lilurg., Ir, pls. 2870-2905. 
(6) Plinios: Ep. Con<cliow, 1 . ~ 1 ,  ep. xxu. 
(7 )  Freuad: Gr. Dic. de IG l. laf.: Lnrhrm C I I I ~ .  



de Dioclecii (8). L'esplendor relligiós de Centumcel l~ en 
aquesta epoca, final del segle $1 y principis del IV, el des- 
teiro semblant dels bisbes y '1 séu clero de les altres ciutats 
metropolitanes, degué conduhir a imitar el séu nom en 
aquestes ciutats hont se,trobarien en cas semblant d'allu- 
nyament els cristians y llurs pastors. 

Corresponen els temps de traslació, desterro y perse- 
cució de 1' Esglesia romana a Centumcella o Civita-Vecchia, 
ab els compresos entre'l martiri de Sant Fruytós y '1s 
séus diicons, a. 259, y '1 de c6hencar a figurar en el món 
1' Esglesia de  Tarragona, enviant el séu prebere Probatius 
y diacre Castorius al concili general arelatense convocat per 
Constantí'l Gran, a. 314. 

Entre nosaltres tenim al rnenys dos noms geogrhfichs 
de Centcelles: un a l'illa de Mallorca, prop de Manacor, 
hont S' han descubert restes de  construccions cristianes pri- 
mitives; 1' altre es el que 'ns ocupa. Centcelles, si era edifici 
conventual, voldria dii  monestir de  les cent celdes; si 'S refe- 
ría a lloch de culte seria santuari de  cent celdes de  cendres 
sagrades, com santuari de les cent reliquies: lo més pvobable 
que fós batejat en recort o semblanqa de la Centumcella 
de Roma. 

S e  troben ara les runes de Centcelles en des~dblat ,  a Empliqa. 
me",. 

poch més d 'un kilometre de  distancia de la vila de  nom 
significatíu ciistii-roma del segle iv, Constanti, y a uns cinch 
o sis kilometres del antich recinte de Tarragona, mólt aprop 
de la ribera dreta del Francoli, 1' antich Tulcis. Des dels 
volts de  les runes se veuen a distancia, a l'altra banda del 
riu, les arcades del aqüeducte roma de les Ferreres que 
abastia la ciutat. 

Les runes actuals S' extenen en una línea d'est a oest, const.uc- 
slons .*l.. 

d' uns gom. de longitut, senyalant una faxa d' uns 15 a I 1en15. 

d'amplada, y es probable que fossin més extenses y ab 
artres cossos d' edificis avuy desapareguts. 

(8) Cebial: Dirt. d'Arckiol. Ckr.  rt de L2tur-g. f. x,xx, a. 1913, c. 1842.- Li6a 
pont@<di~, ed. Mornosen, pl. ig.- S t .  Cebris: Z$irl., LIX. - Allard: flirt. d r ~  p m ,  
pndnnf it Ilr jipcle, pls. z)-27 (Parls,  ] m ) . - P l a t g o e :  D z  Mtit nraxr>~t i :  Pnrrtiis. 
i S r i ,  pl. xvi. 



El nucli mitjaner d'aquestes runes el constitueix una 
construcció de dues sales, de  grans masses de fabrica, a istil 
roma de les d 'esmortuiment de  forces inclinades produhides 
per voltes, oposant-hi macissos d'obra. Es la part millor 
conservada. Les demés runes, a banda y banda d'aquestes, 
són ara menys importants y compostes de parets, dues absi- 
dioles laterals y alguna arcada. SÓn de forma més acciden- 
tada que les dues grans sales y de  menors proporcions, pero 
acusant encara en sa major part, en especial les de la banda 
de ponent, la construcció romana de baxa ;poca o visigbtica, 
priinitiva imitació d' ella. 

N o t l c l e s  ~entcei les,  Ce~fumcellre e" antichs documents, són els 
hlrlbilquer. 

restes d'una primitiva institució cristiana, ab runes d'edificis, 
positivament anteriors a 1' invasió sarrahina, que han arribat 
fins al nostre temps baix l'advocació del apbstol y mirtir 
Sant Bartomeu. 

Les atribucions paganes són modernes y contradicto- 
ries entre'ls arque~iechs locals. Un document dek més an- 
tichs de  la reconqueSta li concediix o reconeix el caricter 
de proprietat relligiosa. 

S'ignora'l lloch o llochs ahont estigué establerta la 
esglesia mare primitiva de Tarragona en els llarchs temps 
en quk en la ciutat dominava I'intolerancia pagana o arria- 
na contra dels cristians y catblichs o en els qu' estigué la 
ciutat destruida o casi destruida, pero fins a'l'invasió sa- 
~rah ina  se troben els bisbes de Tarragona actuant regular- 
ment coma tals y com metropolitans en relació ab els papes 
y en els concilis (9). Figura j a  1' Esglesia de Tarragona re- 
presentada en el Concili Arelatense, a. 314. congregat pe r  
1'Emperador Constanti'l Gran; y hi ha cartes decretals 
de19 papes: Sant Sirici al metropoliti Himer, a.  385, trac- 
tantlo de  sacerdot antich; de Sant Inocenci 1 al arquebisbe 
Hilari, a. 405; una carta del papa Sant Lleó, a. 447, C O ~ V O -  

cant a concili a 1' Esglesia Tarraconense y a altres d' His- 
. . pania; del papa Hilari al arquebisbe Ascani, a. 465, y en 

I 'any 516 .se celebra a Tarragona el primer concili en el 
regnat de  Theodorich y bisbat de Johan, metropoliti. 

(9) F16rea: E*. Sag., xxv, pls. 31-ior: As., pls. 192-a~r.. 

a 



Consten després els arquebisbes: Sergius, a. ... 535- 
546 ...; Tranquilinus, a. ... 560 y mólts anys després; Arte- 
mius, a.  ... 589-592 ...; Asiaticus, a.  ... 599 ...; Eusebi,a. ... 610- 
632 ...; Audax, a. 633-638; Protasi, a. 637-646; Cebrii, a. 
... 680-688 ...; Vera, a .  ... 693 ...; Jordi, y ve ja 1' invasió dels 
sarrahins. 

Suposen els historiadors de  Tarragona que l '  inshitució 
relligiosa de  Centcelles, situada en els extensos suburbis de  
l'antiga ciutat romana, devía ésser lloch de residencia tem- 
poral de  l' esglesia y del bisbat '([o), sens dupte en cassos 
o epoques en que la situació políticao militar del recinte de  
Tarragona ho feya precis. 

Aquesta residencia episcopal i'apoya també I' existen- 
cia en les runes de Centcelles d'una gran sala circular, pro- 
bablement destinada a baptisteri. 

Eren els baptisteris, en:,aquella epoca, dependencia ex- 
clusiva de la catedra episcopal. Recorden 1' existencia d' un . 

' 

o més baptisteris a Tarragona les gestjons del bisbe Hime- 
rius, de finals del segle iv, a. 384, prop del papa Sant Da- 
mas y 'l' séu successor .Sant Sirici, pera corretgir abusos 
que 'S cometíen en els baptismes, quina correcció Sant Isi- 
doro fa memoria del papa Sant Sirici: Scripsif decretale 
opuseulzcladirectum ad E u k r i u m  Tarraconensem Episco- 
pum. 1%' guo infer alias Ecclesiasticas déscifllinas consti%uit 
h~reficorum baptisma neguapua?n ab Ecclesia rescinden- 
dum (1 1). 

Altre indici de les grans institucions relligiosec "en les 
afores de Tarragona el donen els epitafis o elogis del bisbe 

. , . . 
Johan, a.  469-5rg ... y del séu suCcessor Sergi,a. ... 535-546 ... 
Del primer díu el séu epitafi que regí com prelat y bisbe als 
monjos y als pobles, y del segón, I'epitafi respectíu, que va 
restaurar les altes parets, voltes o cubertes, culmiw, del tem- . 
ple ruinós y que va construir no lluny de la ciutat un cenobi: ~ 

... Qui sacri labelatia resfawankas- nslminu knzpli. 
Haud procul ab urbe consfruxit cenobium S=... (12). 

l 

(10) Morera: Zar CrisI., r, pl. 158.-&o". de~mi.4. dr /a Latrdral de Zar., 
plr. g y io. 

( t i )  Si. Isidoio: Ynr. ill., c. 16. - F16iez: Esp. Sq., xxv, pls. 35 y 36. 
(12 )  Epidnf I &A'* orgucbirbts ?ohrrn y S"@ de 7anngono. - Hübner: Inirr. 



En. temps del bisbe Johan se celebra a Tarragona 
L' únich concili allí tingut en Vepoca visigotica, a. 516 (13). 
Hi concorregueren deu bisbes, que foren: Johan de Tarra-' 
gona, Paulus d' Empories, Fontii o Fontinia de  Gerona, . 
Agritius de  Barcelona, Ursius o Urs de Tortosa, Oronci de 
Colliure, Vicents de Caragova, Coni o Conidius d e  Vich- y 
Nebridius d' Egara (14): Les disposicions d'aquest concili y 
del consegüent de  Gerona indican una esglesia metropoli- 
tana ab funció permanent y que 'S regularisa y perfecciona 
en la seva acció, independentment de  la destrucció de la. 
ciutat y de les sectes dels visigots dominants. Servía deve- 
gades un baptisteoi gran com el de Centcelles pera,aquestes . . 
reunions de  concilis (15). 

En els documents apareix la tradició de Centcelles re- 
sistint el  cataclisme de l'invasió musulmana del 714. En- 
cara a la nostra terra no's formalisa la reconquesta se sus- 
cjta'l  nom d'aquell edifici o institució aleshores perduda 
en el fons de terres dominades pels sarrahins. Ab estranyesa 
dels histnriadors,*en un dels primers documents conservats 
de  la reorganisació y dotacions relligioses, el senyalarnent 
de proprietats y dominis o jurisdiccions a Ripoll, hi apareix 
l a  cessió del domini de Ceniumella, $YO$ de la chtat  de 
larvagona, allavors encara en poder dels sarrahins. 

Havíen passat des de  l'invasió infidel a la dotació de  
Ripoll 174 anys, espay en que la tradició d'una gran insti- 
tució relligiosa, lligada a la cristianisació primitiva del país 
y a la memoria dels séusmirtirs més venerats, havía d' esser 
encara mólt viva. 

Es la dotació de l'esilesia de ~ i ~ o l i ,  feta pel comte 
de Barcelona Guifré l'any 888, y esta continguda en e lcar-  
tulari d'aquell monestir. Senumera entre les proprietats 

. . concedides, la de  Centcelles, ab  quatre milles al volt, ab  
. delmes y primicies, les seves.entrades y sortides, y ab omni- 

~ ~. - .  
Hirp. Ch~irt. Svj#¿rmenfunz, a. igoo, pL. 84 y 85: n. 413; Sinr loro Ex Anthologin 
ebp. mrr. Vlllrodids Pnririni Ld..  o. 8093, ed. 1. B. de Rorri ininipt. ~hrist. urbir 
Romnr, vol. 11, 1 (1887). pl. 294. Indr rqrl<vil BuccIulrr rorrnino rpgrnphira I (18gs), 
m. 699 

(13) mórer: Esp. Sa,., xxv, pls. 5.5-7' 
(14) Morera: Tnr. Crirt.. 1, pls. 158-166. 
( 1 5 )  Cabrol: Dir. d'Ank.  Ch., 11, 43,. 



moda llibertat. Et in alioloco in ipsa marcha (frontera ab 
els sarrahins) juxta ciuz'tatm Tarragonam locum quem ?o- 
cant Centuwzcellas cum miliarios gecator in  giro, cum deci- 
mis ef p~iwzifais et cz6m exiz's eI ~egressiz's mis,  ei ncnz omni 
libertate ( 1 6 ) .  

No obsta pera la certesa d e l a  concessió que aquesta 
fós compresa en domini enemich y que hi hagués o no culte 
tolerat aleshores. Són comuns en els documents de  1' epoca 

.. . aquella, les concessions a institucions relligioses nacionals 
d' antichs llochs sagrats, velles esglesies, mecquitei;, etc., 
pera establirhi l'institució el día que se 'n logris la recon- 
questa. La significació que 'S treu d' Bquesta concessió en 
país .enemich, es qu'era Centcelles, al segle IX, considerat 
d' importancia pera la relligió, d' actualitat o tradicional. 
La deli'mitació dels termes de la proprietat f e t i  en una dis- 
tancia general de  quatre milles al entorn, indica prou que 'S 

tallaba idealment en ferrer desconegut o no afitat, y que se 
la considerava digne d' aquesta ampla cona de domini. 

Després de la reconquesta, els pobladors de  Tarragona, 
es a dir, 1' arquebisbe Bernat Tort. y '1 príncep normant Ro- 
bert, ab  el séu fill Guillem d'Aguiló, se disputen la possessió 
de I'esglesia de Centcelles; el primer se quexa de que'ls 
segons li haguessin preg 1' honor 8' aquella possessió y la de  
Sant Vicents. L'assumpto fóu portat devant del tribunal o 
curia del comte Ramón Berenguer 1V. Alegava l'arquebisbe 
que segons la carta de concessió del principat de  Tarragona 
feta p6l séu predecessor Sant 0laguer .a  Robert, se reser- 
vava aquell o retenía totes les coses eclesiistiques en els 
dominis de Tarragona (17)  y com tal pertanyien al arque- 
bkbat els honors de les esglesies de  Sant Vicents y de  Sent 

, Seles y d e  les altres esglesies. A lo que contesta Guillem 
d' Aguiló que havia donat per aquests honors a l  bisbe de 
Vich, un anell d' or, de preu de cent dotze morabatins, y que 
havía fet aquesta compra ab assentiment de  Robert, de qui 
tenia aquell honor per f&u el bisbe sobredit. La curia comtal - 
resolgué, a. I 151, que Guillem d' Aguiló hagués de probar 

. . 
-- 

(16) Marra kiq. ,  D O ~ .  dr &h/, ap. XLYI, c. 818. 
(17) Villanueva: V. lil.; xix, ap. irr. pl. z ia .  



e l  fet per escriptura o testimonis, y que si no ho feya, recu- 
peras aquells honors 1' esglesia de  i'ich (18). 

Na acabaren per aquesta sentencia les qüestions: Gui- 
llem de Tarragona no's declara vencut. Ab  elsséus parents y 
amichs, el principal era Guillem de Claramunt, arma guerra 
als súbdits del arquebisbe e n  les afores de la ciutat y de la 
vila de Constanti, prenent els fruyts y rendes del bisbe y 
destrossant les terres, perque no se li havíen complert les 
clausuies favorables de.'la sentencia. L'arquehisbe, alesho- 
res H U ~  de  Cervelló, se defensava y anava poblant com 
podía. Hi intervingué'l rey ~ n f 6 s  11, ab una duríssima 
carta a Guillem de Tarragona o d' Aguiló, recriuiinantli la 
destrucció que feya dels volts de la ciutat, quins habitants 
no 'n podien sortir sense que '1s agafas o imposis queslm, 
toltas, a¿ber&, manantli qu' esmenas les seves malifetes y 
que dintre trenta díes comparegués devant del arquebisbe,. 
baix pena de perdre la seva part de senyoriu a Tarragona. 
Finalment se reuní un tribunal o curia del rey a la metexa 
ciutat, a. I 168, y dona sentencia aquest sobre les terres que's 
disputaventan ayradament ~ u i l l k m  de Tarragona y 1' arque- 
bisbe Hug de Cervelló. determinant les llurs jurisdiccions, 

> 
prohibint tot fet de forca, imposant les esmenes pels ante- 
riors y adjudicant Constanjins cum scris ferminis en dret y 
domini a 1' esglesia de Santa Tecla, o catedral, y al arque- 

, , 
bisbe y '1s seus successors (19). 

Si  la sentencia real imposi l'ordre, no aplaca pas els 
odis. Uns parents del arquebisbe Hug de Cervelló assessi- 
naren a Guillem de Tarragona a Tortosa, en el meteix, any 

" 
de la sentencia, +dos o tres anys després el germi del prin- 
cep, Berenguer d' Aguiló, lo venjava matant al arquebisbe, 
Abril de 1171, fugint tota la familia Aguiló o essent estra- 
nyada del regne y anantsen a Mallorca, aleshores regne 
sarrahí, y perdent tots els béns y dokinis (aoj. ~s 'cur ios ís-  
sima la carta de Berenguer d' Aguiló al rey Anfbs 11 d' Ara- 
gó, atribuintse a si meteix la mort del arquebisbe, excluint 

(18) Id. id., a p  x.xiri, pl. 282. 

(ig) Marra Hiip., c. 1312. - Villsuueva: P. lii.. xrx, pl. 289. -Morera: Tar. 
CrLf., r, pis. 456485. 

(20) Fawprra Nisp., s. 1353. 



als iéus nebots del acte criminós y espliknt les excitacions 
del prelat a qui atribuía 1' homicidi del príncep Guiii&m de 
Tarragona. 

Encara que després foren perdonats y retornaren els 
Aguiló o princeps de Tarragona y ieadquiriren temporal- 
ment varjs dels séus drets y terres, Constantí, Centcelles y 
els d u s  térmens quedaren definitivament pera I'arquebisbat. 
En I 185,per exemple, veyem al prelat concedint drets de re- 
gar en dies determinats a vehins de Centcelles ab aygües del 
Francoli (21). Constanti ab Centcelles eken del séu domini. 

Les circumstancies no foren, donchs, favorables pera res- 
taurar l' antiga institució relligiosa de\Centcelles. La dona- 
ció de Guifre 1 a Ripoll, el domini del bisbat de VLh y '1 
paster i~r  del arquebisbat, no produhiren altre efecte que ins- 
talar'allí una parroquia, quina esglesia fóu la gran sala cir- 
cular existent encara. 

NO adquirei; Centcelles,, ni la seva parroquia de Sant 
Bartoméu,. importancia notoria en la seva reincorpoiació 
al culte crisCih. Sa importancia local passa al vehi poble de 
Constanti, de quina parroquia va quedar com capella 1' es- 
glesia de Sant Bartoméu a1 segle xv~i ,  y com predi del terme 
el caseríu de Centcelles, avuy desaparegut (22). -. 

Constanti, retingut sempre per Varquebisbe, encara que 
potser rgpoblat pel primep Robert, fóu reiidencia senyo- 
rial, principalment els estius, dils arquebisbes de Tarragona. 
En la18 hi axeci un castell, lant foil com d'hrnzos~s vistes, 
el prelat Nasparech de la Barca; aquest casteil era l'habi- 
tació del arquebisbe, y duri  fins al 1650, en que fóu volat 
p6l general Joan de Garay, quanf les lluytes dels catalans 
ab Felip IV (93). 

' La CONSTRUCCI~ CENTRAL forma en planta un rectan- oescr ipci6  
de  les ?Une% 

gle compost de dos quadrats d' uns 15 metres de costat ex- centrais 

terior. Dins de cada quadrat hi ha una gran sala; la de lle- 
vant circular per alt, cuberta ab una cúpula de 10~60 metres 

( 2 1 )  Morera. G q .  Gnt. dr Lof.. 7arrogona, pl. 334. 
(22) Morera: hola rom. 
(a j )  Morera Ob. cit., pl. 334. 



de d i i i e t r e  interio;; té  a més,a la part baxa, quatre ninxos 
de 2'70 metres de diametre interior, corresponents y inscrits 
als angles del quadrat, resultant la sala per dintre circular, 
ab  G a t r e  Ibbuls. Donaven llum a aquest recinte dues fines- 

? tres altes a nort y sur, amples de 1'50 metres, y S' hi entrava 
del exterior per una gran porta al sur, ab  arch de mig 
punt, d' uns 3 metres d' amplada, y de la sala immediata per 
altra porta d' igual forma, pero de 1'70 metres d'ample. 
L'altura de  la sala es de  13'50 metres fins a la clau de la . 

.cúpula al interior. 
La, sala d e  ponent es quadri-lobulada, o sia formada 

d '  un quadrat ab quaye semi-circols, oberts un en cada coi- 
tat. El quadrat interior es de 7 metres, y '1s ninxos, tots 
iguals, tenen qL80 metres de diametre, ab altura de 6'20 me- 
tres. El  quadrat central estava cobert ab una volta esferica, 
vayda o per aresta; s'en veyen encare los arrancaments, f i  
poch, formant com petxines sobre'ls quatre archs torals o de  
cap dels ninxos. Aquesta part central de  la volta esta cay; 

' guda ;  els quatre lobuls o ninxos estin més o menys conser- 
vats. Té aquest recinte una finestra d'ampit, baxa, de mig 
punt, de poch menys d'un metre d'ample, ab esquexada 
interior, pero es oberta mes modernament. Devía tenir, a 
més de la de comunicació ab la sala major, altra porta exte- 
rior d'ingrés al mur de ponent, tapiada avuy y descala- 
brada. El revestiment interior esta complertament caygut, . 
mostrant la fabrica despullada. Es aquesta, com 1' exterior, 
de rebkpeti tá,  planera o esquerda, ab les voltes inclusives, 
y tots els archs de poqes, finestres y caps de ninxos són de 
rosques de mahons o tobes quadrades d'uns o'ag rnetres de 
costat y gruxos de 0'04 a 0'05 metres, ab junts de morter 
groxuts de cinch y més centimetres. Els archs de  cap de a 

rompiment són de tres rosques sobreposades dels maKons 
quadrats, y de dues rosques els de la porta de comunicació , 

de les dues sales. 
La finestra d'ampit baix, de la que j a  hav& parlat, es 

rompuda violentament en la paret; per foca té I'arch de 
cap fet de  mampostería y per dintre d'unes grans tobes, 
d' uns bi45 o 0'50 metres de llargada y groxudes, rnólt dife- 
rents de tots,els mahons que alli,.a dalt y baix de la fabrica, 



se troben. Positivament procedeix d 'una reforma mólt més 
moderna que 1' obra. 

El basament de la sala lobulada arrenca sobre'l fona- 
ment ab una bancada de fabrica de  mahó, d'igual march, 
quadrat, de  2 9  centímetres y gruix de 4 a 5 centímetres, 
ab una alcada total d 'uns 70 centimetres. Aquesta base es 
d 'una excelent previsió pera assegurar I'estabilitat y per- 
sistencia de  les obres de mamposteria superiors. Fora de  les 
voltes, fundacions y alguns paraments que són d'esquerda 
com dihkm, els grans macissos alts de les parets són de mam- 
postería ordinaria, ab morter de  cal$ y d' arena grollera, que 
encara es sumament fort. 

Les dues dales centrals, la circular y la quadri-lobulada, 
semblen fetes alhora; les filades de mampostería y '1s Uurs 
enrasaments són corregudes sense interrupció d' una sala a 
l'altra. Es més visible aquesta continuitat en el basament de 
la banda nort, per quina part lo nivel1 es com uns dos me- 
tres y mig més $aix que '1 pla terrer o trespol de les sales. 
Aquest basament se perllonga sense interrupció per baix 
d'abdues sales y encare més cap a la banda de ponent, com 
si a continuació d'aquelles hi hagués hagut altres impor- 
tants construccions. Lo meteix succ'eheix ab els fonaments 
que perllonguen els dels paraments paralels de  la banda sur. 

Les sub-estructures de  les dues sales teníen al  menys 
una part o passadís practicable. En el sub-basament de la 
banda nort S' hi veu sota de cada una de les finestres altes 
de la sala respectiva, altra finestra secundaria, petita, ab  
arch a punt rodó fet per dues rosques dels metexos mahons 

. o tobes de  29 centímetres de  costat ab groxuts junts de mor- 
ter, y ab els montants també d'aquesta fabrica. ab ample 
empastament a la paret de  mampostería, en 1' arrancada de 
1' obertura. La llum d' aquestes finestres es d' uns 80 centi- 
metres d' alt per 60 d' ample. La mampostería d' esquerda 
del basament, feta per bancades de  40 a 50 centímetres 
d' alcada, ea d e  bon treball. 

S e  troben en la perllongació de la paret sur de les sales R..+., d.1 
col de po. 

centrals, a distancia d 'uns 25 metres d'elles. Són un petit ...,. 
fragment lateral d' una construcció major, més lleugera de 
masses que la de  les sales centrals y de forces equiparades 

Y 



o en archs y voltes contrarrestades, y per tant de  principis 
constructius distints de  les anteriors, per6'ls materials són 
exactament iguals y '1s detalls de posarlos en obra també. 

Resten de la vella construcció lateral: un angle de cos 
avancat, una absidiola y un tram d' arrancament de  volta per 
aresta. 

D'aquest hi ha la paret exterior lateral, ab  una fines- 
treta alta y una porta baxa, les pilastres d'arrancament dels 
archs formers y doblers y l' arrencada de l'aresta. L' obra 
es a istil roma, de baxa epoca y de  materials anilechs o 
iguals als de les dues sales centrals: bases de bancades o 
filades de mahons quadrats, de 29 centímetres de costat 
y 4 y mig de gruix, archs de  rosca o plech de llibre de punt 
rodó en porta y finestra, ab empastament de fabrica del 
meteix mahó als montants; parets de rebla ordinaria ab 
morter de sorra grollera, voltes d' esquerdes de  pedra, aresta 
dels pilars y de  la volta del meteix mahó, archs també de 
rosques de  mahó sobreposades. Tot ax6 mólt incomplert 
se deduheix pels petits remanents y arrancades que's con- 
serven de la part destruida. 

c.. d. 11.. Consisteix en una absidiola de construcció aniloga al 
vant de  les 
..I., .... cos de ponent y un pany de paret ab dues finestres de  cons- 
tr.1, 

truccio complertament distinta de les anteriors. Tots aquests 
fragments venen a tirada de La paret nort de les sales centrals 
y a continuació d'elles, cap a la banda de llevant. 

La paret recta es de pedra de rebla y '1s rompiments 
de  les finestres són de pedra picada, ab doveles d'uns ao cen- 
tímetres de gruix al intradós y 40 centimetres d'alcada. Tot 
el rompiment de les finestres es a escayre dels paraments, 
sense doelles ni esquexades; tot llís. 

nleorac~ó. La sala de llevant conserva'l revestiment antich. En 
les parets, avuy emblanquinades a la cal$, S' hi veu en alguns 
Ilochs transparentarse rastres del estuch o pintura primi- 
tiva, a b  tons de fons grochs o vermellosos. Acabava la pa- 
ret cilíndrica per alt, una imposta o cornisa, avuy arrancada, 
petita, de pedra d' uns 30 centímetres, ab corona plana relle- 
vada de la paret, y cimaci o gola terminal; se 'n conserva 
algún troc al Museu de Tarragona. 





La gran cúpula d' aquesta sala tenía 1' interior cubert 
de mosaych de figures, decoració arquitectonica y ornamen- 
tació; n e  queden mólts fragments al  séu Iloch. Era aquesta 
obra importantissima de musivaría, feta ab tesseles de varia- 
dissims colors, intensos y brillants, de marbres unes y de 
pasta de vidre les altres. El fons es sempre blanquinós, les 
figures de  llurs colors naturals, modelats segons el clar y 
obscur corresponent; la decoració policroma. . 

La decoració en mosaych de la cúpula de  Centcelles 
acusa clarament en el séu conjunt y detalls una composició 

,dSalegoríes cristianes dels primers temps de 1' Esglesia. 
N'hi ha prou ab consultar els reculls de  pintures, esculp- 
tures, mosaychs, vidres, cbdex ... dels vuyt ptimers segles 

. d e  les arts cristianes, per exemple, els de  GarruccF (24), 
Rossi', les P i c l w r ~  veferes, pera convence 's.de que ni un sol 
detall dels que ara se percibe-xen en els fragments trinxats 
del revestiment del mosaych a Centcelles dexa de pertinyer 
a les alegories repetides móftes vegades en els monuments 
relligiosos d' aquel1 temps. 

Del revestiment central; del casquet superior de la cú- 
pula, casi res ne queda. El centre propriament dit es t i  

, pelat per les filtracions de  pluges, per les goteres, rnés ficils 
en aquesta part casi horizontal. A l  volt, a distancia de  poch 
més d' un metre del centre, S' hi veuen ací y gl l i  petits frag- 
ments de  mosaych, que 'S van fent més grossos y espessos 
en el fons finsza arribar a una faxa ampla decorativa, seguint 
els paralels d e  la cúpula a distancia horizontal d'uns tres 
metres del centre. Tot aquest casquet superior, de sís me- 
tres de  diimetre, estava decorar ab unes tires radials de 
fons negrós y motius en forma de C 3  blakquinosos y de  
colors variats, requadrant una serie d' espays trapecials des- 
i g u a l ~  d'assumptos o alegories de  figures humanes, nues, de 
colors naturals sobre fons de  teseles de  marbre blanch. Es t i  
massa trinxada la decoració pera poderne deduhir I'argu- ,. 

ment: uns bossinets de  les tires, altres del fons sense res 
desxifrable, un tros ab un cap solt d' home, ben dibuxat. 
El  fragment rnés ihportant el  forma un bon tios de  tlra 



radial y al  costat una figura casi complerta, la única: es 
un ven'dimiari, enterament nú, portant penjats d' un pal 
grossos rahims. La berema y' ls  enviats de Josué o de  
Moyses portant els rahims, són un dels motius cristians de  

.les decoracions primitiva; exemple el mosaych de la volta 
en el mausoleu .de Santa Constanca y diferents obgectes 
com iimpares, pedres grabades, etc. (25). 

Els fragments de  figures nues, algunes ab brgans ge- 
n i t a l ~  descuberts, 1' aspecte a primera vista paga de la 
decoració cristiana de Centcelles, no sorprenen pas al que 
ha estudiat les primitives alegoríes relligioses o civich-relli- 
gioses dels segles IV y v, en les quals aquel1 caricter semi- 
paga es general; les representacions de  genis y d'homes com- 
pletament nusus hi són freqüents en aquelles decoracions; se ~ 

poden veure c0.m exemples la patera de vidre esmaltat del 
rnuseu Olivieri de  Pesaro, els sarcofachs cristians dels museus 
Pío Clementino de Roma, d '  Arles, de 1' Esglesia de Sant 
Lloren$ de Roma, de  la Cripta de  Sant Joan in Valle de 
Verona!.. (a6). Les voltes dels primitius cementiris cristians' 
de Roma ens han dexat també .exemples d'aquestes dispo- 
sicions de quadros radialment disposats entre faxes, ab 
diverses escenes. Al centre, desgraciadament destruit a Cent- , 
celles, hi solía haver una alegoría mística de Jesús: Orfeus 
tocant l 'arpa o la lira, lo Bon Pastor ab l'anyell al coll, un 
personatge ab túnica, platicant... Als cementiris de Santa 
Domitilla, de Sant Marceli y Sant Pere de  Roma ..., en algu- 
nes pateres de  vidre pintat com les del sepulcre de Colonia 
y del rnuseu Kircherii, se 'n veuen encara exemples ( a 7 )  

Descendint més des del centre a la base de la cúpula 
els arguments s e  van fent més y més desxifrables. Cap als 
tersos de  la volta hi ha una amplíssima y complexe faxa 
que demostra ab clara evidencia'l caricter cristii del mo- 
nument; hi ha restes de  figures en actitut de pregaria dels 
ovants cristians primitius, els brassos estesos en creu, les 
mans altes y obertes cap al cel; les dues escenes mes clarea 

e 

(25) Cabrol: Dic. d'A7ch. Gr., 1, 955; 11, z Q ;  III, i7o-r>1. 
(26) Gamicn: Ob. cit., l. 172, )05-307, 3w, 332.-RoIler: Lu Lot. dtRonrr. 
(27) Id. id., 1. z4,25, 42, izo, 169, 171. 



en els fragments són bibliques, del Antich Testament. La 
decoració de la Gona aquesta la forma per la part alta una 
hermosa faxa, ampla de go centímetres, de  rosiceas imbri- 
cades, de  briiiants colors, escalats armoniosament del mig 
a les vores, de blanch a morat passant pel rosa. 

Sota d' aquesta, ab una alcada de prop de dos metres, coiumnes 
~alombnl. 

vé la cona figurada més important. La formen cornpartiments que. 

desiguals de  diferents assumptos, separats per columnes sa- 
lornoniques, ab capitells borts jbnichs, tot de  mosaych, 
sornbrejat de grisos y bistres. Tals se presenten separades 
per columnes semblants les escenes o figures aniiogues en 
mólts sarcbfachs cristians primitius y en altres monuments 
de la propria epoca (28). 

L' assumpto bíblich m& clar, p&l fragment que 'n que- oaniei. 

da, es el del profeta Daniel entre'ls Ileons: se'n veuen 
del home el pit y '1s dos bracos nusus, en creu, les mans 
alcades, en actitut dels orants, algún tros de les carnes, 
y al peu. al costat esquema, un lleó, casi sencer, ab el cap 
girat vers al  profeta; aquest esti  entre dos fragments de 
columnes, a banda y banda; simetricament a b  el lleó n'hi 
devía haver un altre; hi queda al mosaych caygut el lloch 
necessari. Aquesta representació del profeta Daniel, dret, 
orant entre'ls dos lleons, es de les mes freqüents entre les 
cristianes primitives; n'hi ha per dotsenes encara existents. 
Móltes de  les pintures dels cementiris cristians primitius d e  
Roma: de Santa Dornitilla, de  Sant Marceli y Sant Pere, de 
Santa Agries, de  Sant Sadurní y de  Priscilla, ens presenten 
al  Sant varó, completament nú, dret, orant entre'ls dos 
lleons, un a cada banda, als séus peus (ag). En igual forma . 
y en esculptura'l veyem als sarcbfachs cristians de 1' epoca 
en els mus&us de Tolosa, de  Latran, de  Brescia, del Vatici 
o al séu cementiri, en el claustre dels Minorites de Ve- 
lletri (30) o en forma igual, pert, vestit, en pintura, al 
-- 

(28) Id. id., l. 321, 32a, 325. 329, 339, 395.. 186 Le Blant: Sor'. rhr. dr la 
Gaulr, l. x~n-Doublet: Le <nwit d ' A l p ,  zSgo, l. un.-Cabral: Dic. d'Avrh. Chr., 
11, 798, 2123. 2463.-Moieia: Tnr.'Ck:,, r, 136. 
. ' (29) Garrucci: Ob. cit.. l .  23, Sr, 31, 4 j ,  51,  ij, 5 5 ,  61, 64, 67, 70, 73, 82. 

(30) Id.id., 1.312.318. 323. 365, 366, 374, 37%. 



cementiri de Santa Domitila de Roma; en estuch, al  baptis- 
teri Ursiano de Ravena, en la copa de vidre del cementiri 
cristii primitiu de  Treveris y en els sarcbfachs del exarca 
Isatius VI11 de Sánt Vital de  Rivena y en el de Sant Joan 
in Valle de Verona (31). 

Miraei*dris D'altra escena presa del Antich Teeament, que sol 
nlnyonr de 
Babllonla. figurar en aquesta mena de decoracions primitives cristia- 

nes, la dels tres minyons salvats del forn de Babilonia, invo- 
cant a Deu, se 'n veu indubtable un fragment en la metexa 
cona de la cúpula. Solen representarse '1s tres minyons 
cube~ts  ab barretines frigies, en actitut d'orants, alcant al 
cel les mans; llur mare'ls acompanya de vegades en les 
relligioses aclamacions. El  mosaych de Centcelles conserva 
un boci de  la tal escena, ab els caps de  dos dels minyons 
cuberts de barretines frigiés,-una vermella, altra moradosa, 
y les mans alcades, obertes en actitut d'orants. A un costa? 
hi queda la part superior d 'un cap de dona. La comparació 
ab les escenes similars dels monuments anilechs convenc de 
I'identitat del assumpto. Als cementiris de  Santa Agries, 
de  Sant Sadurní y de Priscilla a Roma S' hi veu pintada la 
meravella dels minyons incombustibles posats y coberts de la 
metexa manera, sobre o dintre d' un forn o de flames, y fins 
sense aquest ni aquestes (32). De la metexa manera formen 
part de  composicions de  sarcbfachs (33), com alguns dels 
museus de Latran, un procedent del cementiri de Calixto, 
y altres dels museus de Tolosa, Marsella y Kircheria, y de 
vidres sagrats, com la copa del cementiri cristia de Treveris, 
o de  marfils com la pixide de Westfalia (34). La caxa de 
Sant Nassari a Milan (35) y la de  Brivio (36) ne. donen 
també exemples. 

Solen representarse també en aquesta epoca ab barre- 
tines frigies els reys d' Orient adorant al Jesús infant. Els 

(31) Id.id.,l. 19,311,326, 406~ 463,;Cabrol: Dir. d'A7ch. Chr., 1, 458; 11, 6 1 ~  
nr, 1403. 

(32) Garriicci: Ob. cit., l. 62, 69,71, 77, Sr. 82... 
(331 Id. id., 1. 318, 323, 397. 
(34) Id. id., 1. 318, 3aii 397, 417.463. 
(35) Mon.PioL, ~goo, t. "ir, l. viri y 1%-Csbiol: Dit. d'Ard. Cír., 111, c. I i iq.  
(36) Mont Pbr, c. x ~ i i ,  l. xix.-Cabrol: Ob. cit., in,  1115. 



exemples ne són tant o més nombrosos que'ls anteriors: 
marfil de  Milan, caxa de,Brivio, etc. (37). 

Acompanya a les escenes anteriors en aquesta classe sa.c. 

de composicions, la de  la barca, ab la vela y ab la yerga en 
creu, ab el pal. De la barca es llencat de  vegades en els tals 
simulacres un home, el profeta Jonis, que.un monstre ma.rí, 
S' engull. També d' ella ne queda un troc a Centcelles; S' hi 
veu el pal, la vela de creu, la proa, una figura sentada al  
costat, altra a la popa; el mig de la barca manca; per sota 
del fragment hi ha una gran clapa sense mosaych; hi solía 
haver el monstre o ballena empassantse a J o n h ,  a judicar 
per les representacions semblants coetinees més complertes. 
Aquestes, ab Jonis  o sense, se troben en les pintures als 
cementiris protocristians de  Calixto y de  Santa Domitila a 

"Óma (38), en sarcofachs dels mussus, en les píxides de  
marfil de  Baviera y de  la Basílica ambrosiana de Milan, en 
una lucerna de bronze del rnuseu de Florencia, en pateres 
o copes de vidre a Treveris y al  museu del Louvre, en 
codex y grafits (39). 

Les restants composicions d'aquesta cona, fins a 16 o n ieser res  
rrborlsdsr.  

més, estin mancades de  tal manera, ne queden bocins tant 
petits y isolats, que ni per comparació s 'en  pot traure 
l'entrellat. No obstant, en un S' hi veu una caxa o arca rec- 
tangular semblant a les que en aquesta mena de composi- 
cions ens representen mantenir sobre l'aygua a Noé rebent 
la coloma ab la branca d'oliva; pero la caxa es t i  sola, 

' 

pelada-de mosaych tot al volt. En un altre fragment s 'hi  
veuen en alt del quadro, unes carnes nues, arronsades, com 
d'un home agegut sobre un banch o pedra; no queda res 
més de la composició, pero bé podría éss-er un tros del 

ir 

(37) Veoturi: Storio dril' arte i l d ,  I, f. 389.- Mon. Pbt., t. xI1l;l~ x1x.-Ca- 
brol: Dir, ir, 1846; 1x1, c. 1115, etc. 

(38) Garrueci: Ob. cit., l. 5 , 6 , 9 ,  22. 

(39) Id. id., 1. 147, 171, 301, 307, 321, 366, 374. 380, 393. 397, 437, 463,469. - 
Gerrnano:La rara r~ii+nonlona. pl. 334-336.LWaal: Der Sorho#hq d8r j'unius Boiims, 
pL 2r.- Kaozler: GIi auod d¿ »iu,ci, l. i x ,  n. 6.- De Roasi: A'omr sottcrmnca, 11, 
1. x ~ l x ,  n. 26.- Leclercq: Arrlr. Lhr., rr, 294, 295, 333, 374. - Csbrol: Uii. d'Arrh. 
Chr., 1, c. 607, 1478, 1703, 2714. 2716; 11, 1096? 2866. 



sacrifici d' Isaach, mólt comú en les tals decoracions, com se 
pot veure, entre altres, en una de les pintures del cementiri 
de Sant Mardeli y Sant Pere a Roma, en una copa de vidre 
trovada al cementiri protocristía de Trkveris (40)~ etc. 

De.la caxa rectangular,com arca de  Noé n'hi ha també 
mólts 'exemples en les pintures dels cementiris primitius 
cristians de ~ o m a :  de Santa Domitila, de Sant Marceli y 
Sant Pere, d e  Santa Agries y de Sant Sadurní (41) y en sar- 
cbfachs, com cd de Velletri (42). 

Seria temerari voler interpretar o restaurar els assump- . 
tos dels mosaychs que'l temps y la m i  dels homes han 
arrancat de Centcelles y manquen per. complert o casi. De 
les setze o més composicions de desigual amplitut. com- 
preses entre les columnes de que queden trossos, o de 
quines per proporció se pot deduhir el nombre, ne queden 
les tres que són casi d' interpretacio segura y dos o tres ' 
mólt hipotktiques. Pero, les composicions circulars semblants 
protocristianes de pintures, de voltes, de copes o pateres, 
com les dues de Colonia y les dels sarcbfachs, ens repetexen 
tantes vegades els metexoc assumptos al costat o entre'ls 
cinch ja nombrats, que bé-n podem aquí citar alguns dels 
que a aquests solen acompanyar pera fernos idea de lo que 
venía a representar la cúpula de Centcelles. A més de les 
dites S' hi solen veure les escenes següents: Moyses o Sant 

S . Pere fent brollar l'aygua de la penya; Moysks mostrant el 
malani en coves o cassoles; Jonis dormint a 1' ombra de la 
eura simbblica o de la palma Christi; David ab la fona; la 
Resurrecció de Llitzer; 1' adoració dels Tres Reys, coberts 
els caps ab barretines frigies y ab presents a les mans;l'anun- 
ciata als pastors y escenes de la vida d'Ezequie1 y altres 
profetes no prou ben interpretades (43). . 

La cúpula de  Centcelles devía ésser un dels monuments 
notables del món pet aquestes alegoríes fetes en mosaychs, 

(40) Gsiiucd: Ob. cit., 1. 43,465. 
(41 )  Id. id., l .  31, 43, 44, 51, 53, 62, 73. 
(42) 1d.id.. 1. 374. - Leclercq: +h. ~ h r ,  11, 295. - wilp&t: ~c Piuwrr & t ~ c  

r~fnroi>~bcro~nana, 1. 186, n. 1.-Cabrol: Dic. d'Afrh. Lb,., 1, ~709. 2712, 2727; 11.18c6. 
(43) Garnicci: Ob. cit., 1. 24, z5, 42, 169, 171, etc. -7ohr. d a  Ver. vos Alfrr- 

thuiirs Plnindni in Rhrinlandr, 1867, t. xur, 1. 5 (Copa de Colooia). - Ledercq: 
Areh. Chr., 11, 489, 491. 



entre'ls llatins del séu temps. No n'hi  ha pas gayres o casi 
bé cap dels recullits en obres especial8 que per extensió, 
complexitat y material puga compararseli. Pera ferho tin- 
dríem de pascar als grans mosaychs bisantins posteriors. 
Llastima que sia tant deqtruit. 

L'assumpto més important y més complert del mosaych ce..osy .a- 
Ccrel. 

de Centcelles es el de la faxa inferior, en l'arrancada de la 
cúpula, formant en la base d'aquesta un fris ample d 'uns 
145 centimetres entre la cornisa o imposta de pedra, y dues 
faxetes .horisontals superiors, una decorada ab un trenat de 
tres caps y tres colors: bistre, vert y blanch. y altra imme- 
diata de  meandres senzills, rosats y verts. 

Representa tot aquest fris una cacera de  cervos y cer- 
vies ab xarxa de filats verticals. Aquestes caceres de cervos 
s ó n  també alegories cristianes primitives. El  cervo y la 
cervia són la generació cristiana, en la seva set de vida 
eterna y 'en les persecucions; se '1s veu pintats o esculpits en  
le$ parts baxes de les composicions d' assumptos biblichs o 
entre ramatges, solts, bebent en fonts, o en copes, o en ci-  . 
lic, o mirant una cistella de  fruytes, perseguits per gossos 
que'ls mosseguen a la grapa, atiats per homes ab vergues o 
tralles a la mi .  

Un mosaych que cubreix el sol en el baptisteri de  Sa- 
lona, avuy Spalatro, a Dalmacia, ens mostra un cervo y una 
cervia bebent en un cinter o cilic; una inscripció, treta dels , 
Psalms biblichs (44), explica l'alegoria: Siczlf cervus desi- 
deraf ad fontein aqwarum ila desiderat anima mea ad te 
Deus (45). L'estuch del baptisteri Ursii d e  Rivena  ens els 
mostra bebent en la font y pastorant els fruyts d'una cis- 
tella (46). En el mosaych del mausoliu de  Gala Placidia a 
Rivena els veyem també bebent en la font sagrada; en la 
Basilica de Santa Prixedes a ~ o k a  zidorant 1'Agnus Dei o 
Anyell sagrat, o formant senzill element decoratiu (47). En 
i'ambó d e  Tessalbnica els veyem perseguits pele gossos (48). 

(44) Ps. XL,, 1-1. 

(45) Gsrrucci: Ob. cit., 1. 278. 
(46) Id. id., 1. 406. 
(4;) Leclercq: Arclr. Chr., ri, 310. 
(48) Garrucci: Ob. cit., l. 233, zga, jja, 428. 



La repcesentació d'aquestes caceres o persecucions, al 
costat de les demés alegoríes cristianes, es un dels motius a 

de decoració dels sarcofachs proto-cristians (49). La patera 
de vidre, obgecte de culte cristii, copiada p6l Buonarroti 
en un dibuix guardat a la Biblioteca Vaticana, representa la 
caca del cervo y la cervia per gossos atiats per homes (50). 
~ a r t o l i ,  en lesseves Pictzlrae veterae, ens ne dóna varies 
semblants (51). - 

Al segle 1%' les representacions de les escenes de caca 
tenen gran voga;.,Asterius, bisbe d7Amasea, les condemna 
fortament, pero mentres tant 1' exarca Olympiodor teya de- 
corar una basílica y en els murs de la nau major hi figura- 
ven sobre la terra unes xarxes exteses y llebres, daynes y 
altres animals fugint dels caqadors. y dels séus gossos que '1s 
perseguíen ab ardor (51). Marucchi reproduhcix una escena 
semblant d' un sepulcre, trobat a la vía Prenesta, cristii in- 
dubtable, perque hi ha '1 Bon Pastor y una orant; es també 
1' escena de caca ab xarxes. verticals, cap a la qu' empenyen 
als animals uns caqadors atiant als gossos (53). 

Queda encara exemple a Espanya d'aquestes represen- 
tacions d'escenes de caca supeditades a altres escenes bibli- 
'ques y a les sobiranes d e ~ l o r i a  en pintures mólt posteriors 
d' Esglesia; a Sant Baudel de Berlanga, en plena Castella (54). 

La persecució o cacera de cervo y cervies esta ample- 
ment representada a Centcelles en la partmenys malmesa y 
més extensa del mosaych y en que l'assumpto se pot'seguir 
casi en tots els séus detalls. Un gran cervo de llargues y 

'embrgncadesbanyes galopa entre dues cervies a la banda de 
ponent del fris. Una de les cervies esta casi complerta, mira 
enrera; de  1' altra hi ha '1 cap y coll; del cervo se'n veuen 
les banyes y orelles, el  coll, tot el cos ab l'arrencament de  
les potes; l i  manca lo restant del cap y'ls peus. Derrera 

. (do) Id. id.. 1. z82. 187, etc. . . . .. 
(50) Id. ¡d.;'¡. 203. 

. (51) Bartoli: Pi't. uct. Nas., 1. xxur. - Wilperr: Pitturc drllr rntamriik ronrnnr, .. . 
1. 169, n. 2.-Bertaux: L'art dam I'ltolic t,rrridionalc. r,  pl. 79.-Cabro!: Dic. d'Arch. 
Chr., 1, e.  711, 739, 890; Ir, 163, 3301. 3307; 111, 1099. 

'(52) Csbml: Dic. d'ifnh. Chr., 111, iog4. ' " . '  
(53) Marucchi: Imonurnrtiti dd r,zusco rridiono Pio.latnimmrc, IQIO, l. XXUI. 

(54) M. Gómer Moreno: I& Monnr, pl. 317,l. CXXII. 



d' ells, entre '1s fragments del fris, s',hi veu un brac d' home 
que fueteja ab una tralla; més enlla una basílica o casa ab 
teulada a doble vessant, tres finestres rectangulars y un 
oc~clus al front6, decorat ab una guirnald? o eucarpa triom- 
fal, al costat d' una torratxa quadrada. Devant dels cervos 
hi va un home a cavall; tanquen el-pas unes estaques dretrs 
que sostenen un filat o xarxa vertical. A I'altra banda 
d'aquest un home ab un feix de vergues a la mi ;  el trajo es 
mólt comú en ¡es pintures dels primers monuments y codex 
cristians (55); porta una túnica blanquinosa, curta fins als 
genolls; en cada pany de la falda hi ha com un oibiculus 
negrós; a les espatlles hi du una valona. Més avant, frag- 
mente de mosaich y de figures d' homes vestits semblant- 
ment, portant a coll xarxes plegades. estaques y fexos de 
vergues; encara més enlli dos cavalls descarregats ... una 
clapa grossa en el mosaych y després altres fragments de 
figures menant gossos lligats abcordes y ,  finalment, altres 
cavalls carregats ab grans fexos de xarxes y homes que '1s 
menen duyent al coll llargues estaques o pals y tralles. Una 
curiosa particularitat a inteipretar: varis dels cavalls figurats, 
al menys tres, estan marcats a l 'anca dreta ab dues Iletres: 
la primera, una mica confosa en el texit del mosaych, es 
una L o potser una 1; la segona es clarament una C. 

L'argument del fris' inferior de la cúpula de Centcelles 
resulta prou clac: es 1' acabament o retorn de la persecució 
o cacera del cervo y de les cervies. Es u@ acabament de la 
gersecució perque '1s homes porten les perxes y '1s cavalls 
carregats de  xarxes; els homes menant els gossos marxen 
en direcciócontraria al  lloch hont queden els cervos y les 
xarxes esteses; al-costat d' aquestes els cavalls descarregats 
hi pllesenten la gropa; los homes a cavall, al  devant dels 
propris cervos, seguexen també la metexa direcció. Ara '1 
sentit intim, precis, de  1; alegoría; l'argument criptich que 
aquesta tanca, es difícil precisarlo, pero sembla induptable 
que es, en sentit general, assumpto relligiós relatíu al  aca- 
bament de les persecucions dels cristians primitius o a la 
que usualment sufrexen en el mon les animes d'esperit de 
pau o inotensiu. 

. . -- 
(SS) Garrucci:Ob. cit., l. izo y seg.-Cabrol: Dirt. d 'A~ch.  Chr., r, 1495. 



. Es natural qu' en aquells temps en que '1 món y 1' espe- 
rit paga eren encara vius y havien cedit esceptichs a l'in- 
vasió cristiana, hauría estat contraproduhent excitarlos altra 
volta ab representacions permanents esplicites que feyissen 

. els llurs actes anteridrs'contraris y les llurs creencies esmor-, 
tuides. Axis aquests simulacres primitius d' escenes bibli- 
ques cristianes són més aviat alegoríes que tenen encara 
un cert ayre paga y una imprecisió y una manca volguda 
del realisme que vingué després y que aleshores resultava 
encara repugnant a la vella massa pública pagana y fins pot- 
ser a la nova cristiana. 

Notim en la successió dels asiumptos d'a&esta y altres 
decoracions 'de 1' epoca una simbblica gerarquia ascendent. 
A baix, en Yarrencament, les escenes humanes, les perse- 
cucions del món; més amunt, escenes de profetes y de sants; 
més amunt encara, una ampla faxa decorativa de  separació, 
y en el superior de  1' esfera, escenes de verema, de  recolec- 
ció o premi dels treballs aquí baix soferts.. . 

a t r ~ b u c i 6  , Una tant important, visible y costosa construcció cris- 
9'""'l. 

tiana, suposa 1' existencia d' una Esglesia oficial o pública- 
ment tolerada y respectada. Ha d' ésser del temps de la pau 
de 1' Esglesia. Els textes de 1' Esglesia catblica y 1;s tradi- 
cions locals ens han dexat recorts y testimoni de les perse- 
cucions reiiigioseBa la nostra terra, ab rnés o menys conti- 
nuitat, fins la pujada al imperi de Constantí'l Gran, any 312 
de Crist. 

Ambrbs de Morales ha recopilat, en la seva continuació 
de la Crónica general de EspalZa, les tradkions dels mirtirs 
cristians executats per les autoritats provinciais romanes a 
Hispania fins a comencaments del segle ¡v. Les del segle rrr 
semblen ésser les més ciuentes a Tarragona y la seva co- 
marca, sens dupte en relació als pross.+lits que hi feya la 
nova relligió. Hi posa'l vell cronista martiris en temps del 
emperador Maximinus, a. a35-i38; de Decius, a. 249-251; 
concilis, apÓstasíes y martiris e n  1' imperi de Valerianus, 
a. 253-259; el martiri del bisbe de Tarragona Sant Fruytós 
y '1s séus diicons i'any 259, en temps del emperador Ga- 



llienus (56). Per aquests temps senyalen Eusebi y Orosi la 
entrlda dels. Germans o alemanys a Tarragona y una seva 
parcial destrucció. Continúen els desastres y persecucions 
en temps d' Aurelianus, a. 270-275; de  Dioc'lecianus, a. 284- 
305, y d e  Maximianus, a. 305-306 D'aquest temps suposen 
els martiris de  Sant Felix y Sant Cugat, Santa -Eularia y 
Sant Sever a Barcelona y dels rnirtirs.de Carago~a  y mólts 
a'ltres; es la derrera persecució, tocant ja a I'elevació al 
imperi de Constantí '1 Gran, la tolerancia del cristianisme ab 
culte públich, a. 31.3. Ve després la divisió de 1' Iberia en 
provincies eclesiistiques y '1 reconexement de la de Tarra- 
gona com esglesia metropolitana (57). 

Cornen~a en aquest temps una era de relativa tranqui- 
litat y d'organisació en 1' Esglesia Tarraconense; el séu 
prelat Himeri, com metropoliti. té correspondencia directa 
ab el papa Sant Sirici, a. 384: una Decretal d'Inocenci 1, 
a. 405, es t i  dirigida al prelat Hilari de Tarragona pera ésser 
comunicada al  episcopat de la Península (58); y aquestes 
relacions devíen continuar encara l 'any 455, en que'l bisbe 
metropoliti Ascani governava ja, rebent poch després del 
papa Sant Hilari unes noves decretals pera tots els bisbes 
de la Tarraconense, a: 464-465. 

La numismitica constantiniana de Tarragona indica la 
penetració dissimulada, flanquejant, del Cristianisme e n '  
aquella societat pagana o esceptica d'una banda y.incipient 
catblica de  1' altra. Al meteix temps que dedica a Constantí 
1'Emperador medalles en quines se li tributa una mena de 
culte solar paga, associantlo a l'imatge del Sol del déu 
August o dels séus atributs, o posantli un nimbe solar (Sg), 
en altres la creu grega apareix en lloch secundarl, al costat 
de 1' imatge o simulacre del deu solar ab l'inscripció Soli 
invicto comili, o devant del ara, o en combinació ab lletres 
o inicials de  significacio críptica com: C. R. m P. (60). 

(56) Morera: Zar. ctirr., 1, i z j  y seg. - P16rez: Esp. Sog., x x v ,  ap. 1878 y seg. 
(57) A. de Morales: Cr. gm. dc E~pasin, l .  ix, e. XL-L y 1. 5, e. I - x x x l r . -  P16- 

rez: E*. Sq., t. xxiv.- Morera: Zar. Ckl.. 1, p. iz9-i51. 

(58) Morera: Mmr. o dmr.  hbl. dr (o Sta. Ig. CCa de Zar., iF+, pl. 8 .  
(59) Meuriee: humLn,zaIiguc Con~lanlini~~nr. 

(60) Carreras: Geog. en. dr Cot.; Drrnip., pl. 8 3 4 4 3 7 .  



Pero al comencar .e1 segle v havien cessat pera la Ta- 
rraconense les circumstancies favorables pera l' importació 
d" artistes y d' obres monumentals de  la Metropoli. L' inva- 
sió dels goths, I'assalt de  Roma per Alarich, a. 409, y l'es- 
tabliment immediat y '1 domini del séu successor Ataulf a 
Barcelona, venen a modificar profondament 1' estat de rela- 
ció ab  Roma de  la Tarraconense. La ciutat de Tarragona 
continúa baix el domini directe de la metropoli, pero ja no 
les terres de la que representava &ser la capital; sotsmesa 
o disputada p6ls nous invasors o pertorbada per les seves 
torreries o pels alcaments contra'l fisch roma dels pobles 
que a la Tarraconense li quedaven encara en dependencia. 
Fragments dels texts d'escriptors d'aquells temps y dels 
immediats, per exemple '1s de Salvianus y Idatius, indiquen 
aquest estat de coses (61). 

A mitjans del segle v, a.  469, una guerra entre '1s po- 
bles barbres invasors ve %acabar aquesta situació. Les tro- 
pes .del rey goth Euridh retornant victorioses de la guerra 
ab  els sueus, se dirigexen contra Tarragona pera destruir 
aquella derrera representació del poder roma. La vella ciutat 
es presa, saquejada y incendiada; les seves runes y les ex- 
cavacions modernes li senyalen ~ l a r a m e n t ' a ~ u e s t a  fi (62). * 
Vingué a quedar reduhida a una mena de fottalesa, habili, 
tada més o menys constantment. 

La gran ciutat ja no torna a ésser tal fin* a la restaura- 
ció d'ella p&l comte de Barcelona Ramón Berenguer 111, 
a. I I 18, qu'entrega les runes pera restaurarla al bisbe de  
 arcel lona Sant Olaguer,' designat arquebiste metropoliti 
de  Tarragona (63). 

La situació, donchs, favorable o precisa pera la creació 
dels primitius grans instituts de la nova relligió a Tarragona , 

fóu des de  la proclamació de la tolerancia d'aquella, a. 32 r ,  
fins al desprendiment definitiu de l a  Colonia, a. 469, y en- 
cara se tindria potser de  limitar mólt més, Bns a l'invasió 
dels barbres y la mort d' Atault, a.' 415. 

-- 
. . 

8 

(61) HernBndez y Morera: H. dc Zor., 1, 2.' p., pls 8c-87. 
(62)' Id. id., pls. 86104. 

(63) .Marro hisp.; ap. ccc~vi~i.  c. 1247. 



La creació d'uri gran institut relligiós primitíu de pe- 
regrinació, piedicació y conversió a les noves doctrines en 
les afores de l'antiga capital en el segle IY, s'esplicaria 
racionalment, No S' ha descobert entre les ruries de  I'antiga 
ciutat romana cap de les cristianeg primitives que per sa 
importancia s i  puga ~ o m p a r a r d e  lluny a Centcelles. A la 
vella capital romana de la ~ar raconense  devíen encara ésser 
viventes les generacions que havíenpres part a les lluytes 
relligioses y als martiris de  a finals del segle III; no 'S podíen 
haver-apagat de moment els odis entre '1 ve11 món oficial 
opressor y '1s oprimits de  la nova relligio. Era millor pera 
els progressos d'aquesta, pera'!l séu prosselitisme, ur. cert 
apartament sense fer abandogo de la capital, 1' elecció d' un 
ll6ch a cukta distancia hont poguessin arrivar ab ficil segu- 
retat els novs conversos de  la ciutat y '1 camp de Tarra- 
gona, baix la protecció d 'una 'colonia fidel ja tota ella. La 
situació de Centcelles junt al Tulcis o Francoli, en la ribera 

- oposada y a curta distancia de Tarragona, baix 1' acció d' un 
poblat estrategicament situat y de nom tant significatíu 
cristii y imperial com Constanti,, hauría respost encertada- 
ment a una elqcció rahonada d'aquest caricter. 

Cal recordar l1historia relligibsa y la topqgrafía mo- 
?umental de la ciutat intramurs romana de Tarragona pera 
convence 'S d e  les dificultats invencibles, q u e  hauría tingut . 

la nova relligió pera emplassarhi a dintre'l temple, cate- 
dral, baptisteri y celles de l'importancia que suposen els 
r i tesd '  aquella esglesia y la descripcié dels edificis aludida 
en el; missals visigbtichs dqSan t  1siddro y '1 cbdex gotich 
Verones (64): En el  recinte de  les muralles iberich-romanes 
hi estaven acumulats tants sesveys y edificis civils, militars 
y relligiosos pagans, que sorpren qu'encara pel lloch 
corresponent a les pedreresdel port S' hi hajen trobat restes 
d'habitacions luxoses privades; sembla que després dels 
grans edificis públichs romans no hi tenía de  cabre res més. 
Recorde ' S  1' existencia dintre. dels murs: del Arce o ciuta- 
dela ab el séu aquartelament pretoria; el temple d' August 
a l  mitg de la seva gran placa porticada; la placa del Foro 

(64) F16rez: A$. Sag.. xxv. pl. 12. 

3 
. . , 

. . 
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ab les  seves dependencies administratives; el  Palau o.  Pre- 
tori; el gran circh que tancava de banda a banda la ciutat 
alta, separantla de  la part baixa, y en aquesta, el Gymnis 
y les Thermes; el Teatre; els temples de  Neptu; de Juno; 
dels Geni Tutelar ... la platja y dependencies anexes al 
s e ~ e y  del desembarcader d'una gran, metropoli ... Era pre- 
cia destruir edificis oficials o utilisarlos pera'l culte o la 
Gssió de les grans cases. de magnats (que acusaren les 
excavacions de les pedreres del port), pera I'emplacament 
de  la basílica-catedral, del baptisteri, de  les celle ... No esta- 
ven pas els llochs estrets,ni '1s temps, ni aquella poblacio 
oficial, quina afecció 6 tradició pera la relligió romana era 
prou viva pera executar aquelles cruentes persecucions y 
martiriscristians de  tot el segle 111. y fins'dels primers anys 
del segle iv, pera no sols tolerar dintre del recinte aquelles 
construccions ni mólt menys cedirleshi el propri Iloch. 

To t s  els autors y arqueblechs que han estudiat la 
topografía de Tarrag6na estan c6nvencuts y conformes en - 
que la majo; part de la metexa població romana devia 
ésser a extramurs del recinte aficial y que 'n aquest hi ca- 
bríen apenes uns milers, molt pochs, d' habitants. Ab  rahó, 
donchs, se pot suposar que la primitiva.Esglesia de Tarra- 
gona s'establí en un~dels suburbis d'aquella gran metropoli. 

La construcció de Centcelles té la concepció grandiosa 
y senzilla de plan de les obres romanes; en I'execució, la 
modestia de les nostres construccions rurals. Esta feta tota, 
parets y voltes, de rebles menides y planeres, d'esquerdes y 
de  morté bast, ordinari, com totes les construccions dels eafi 
o pageses de  que 'ns parlen els llatins y qu'entre nosaltres 
són la fabrica uobra  nacional fins al segle XI. Parets y vol- 
tes d'esglesies, murs de  castells y viles, cases, barraques 
rurals o nrcom, murs de terraplens de  les vies romanes res- 
taurades, ponts ..., to t  es dl aquesta fibtica. N'hi ha exem-' 
ples notables, voltes de naus  ae  vuyt o deu metres coma 
Sant Pere de Roda, a la Seu d'Urgell, a Sant Lloren$ dels 
Piteus..:, ponts ab archs de  prop de vint metres de llum com 
el de  la Pobla d e  Liiiet,.grans trocos de la vía Mixima Au- 
gusta Aureliana, ditadesprés Francesca, com 1' immediat a 
Sant Sadurni de Noya, y queda encara entre nosaltres com 
obra de  fabrica moderna en les regions pininenques. A Cent- 



ceifes adopta de  lea sabies,construccions romanes la fabrica 
de mhhons en combinació a b  les parets de  pedra y les ros- 
ques de  'reforc, també de mahons, a b  junts grixuts en els 
rompiments dels murs y en els caps y penetracions de  l& 
voltes. 

. . La calitat y les mides o marques dels mahons usats a , 

Centcelles són les mitjanes comunment usades pels romans . , 

en els séus lateves cocfi ordinaris, quadrats, o sía de  a95 X 
295-X 40 milimetres, y estin usats en fibbrica mixta a la 
manera clissica romana dita emfilecfon, ab junts groxuts 
propris pera llur combinació y resseguda equilibrada, ab 
les , parets . de rebla o esquerda (65). 

La decoració de  la volta contrasta a b  ¡a construcció de, 
caricter rural de  Centcelles; té  caricter altament monumen- 
tal y''fran=ament classich-rbmi del segle IV. Es un mosaych 
grandiós fet probablement a l a  metexa Roma o potser a Bi- 
s a n c i , ~  per artistes y ab materials d'alli vinguts. Es de  tes- 
seles de  marbres de  riquissimes klors ;  quan el brill desit- 
jat y 1es.gradacions de color ho exigexen usa tesseles de  
pasta de  vidre. La modelació d e  l es  carns. humines, dels 
pelatges dels animals y els escalats de colors eii els orna- 
ments, són perfectes: El  dibuix de figures, animals y ador- 
nos es grandiós y naturalista, res encara de maneres abi- 
santinades, es purament clissich. Potser e n l a  decoració S' hi . . 

podría notar alguna influencia oriental, mólt poca o inci- * 
. . pient. Les alegoríes, ja ho hem vist, són totestretes de  les 

purament juheves,llatines y itiliquesdels primitius monu- 
. . 

ments cristians. 
Estudiada la serie histbrica dels mosaychs figurats o 

~. decoracions anilogues, el mosaych de Centceiies ve a formar 
en la serie entre'ls mosaychs romans francament pagans 
dels museus de Tarragona,  arcel lona y Gerona, y'les deco- . , 

' 

racions de  les tumbes cristianes de Gala Placidia a Rivena, 
precedint induptablement d'istil, materials. y caricters als 
bisantins de  Rivena y Constantinopla dels segles v y vi. 
e4 demés mosaichs peninsdars iberichs d i  les petites ba- 
síliques fins avuy trobades; són móltmesquins y grollers al 
costar d' aquest. 
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Devia ésser una obra regia, cbstejada per persones o 

institucions poderoses; estava dibuxada y executada per 
excelents artistes; no conexem res en el séu ordre y epoca 
que sia superior als pochs fragments triturats que 'n queden. 

L-S sales La disposició de les construccions centrals de. Centce- 
t t lcorl l .  y 
C I ~ C U I . ~ .  lles no respón a les plantes-rectangulars; d'una o varies 
Rtribuci6. 

naus, ab creuer o sense, ab absis, diaconion y protessis, 
més o menys simplificats, de  les primitives basíliquescris- 
tianes, .ni a les plantes més complicades de les esglesies 
cupulars bisantines; més aviat.pertany als primers termes de 
la serie de  les esglesies rodones anexes a les antigues basi- 

. . 
ticals. 

Aquestes formes polilobulades y circulars qran apro- 
pbsit pera les ceremonies d' abjuració,: cofifeasió y bapitisme 
de nous conversos que les basíliques de plantes rectangu- 
lars. La ceremonia se verificava aquí en mig dels fidels: ab 
aquests al entorn dels cel'ebrants y dels nebfits, no al cap 
d' ells en un presbiteri y altar apart . A ~ cada programa 

, hi respbn la forma; circular o lobulada, pera'] baptisteri y 
llochs de convetsió; r e c~ngu l a r ,  abels  séus absis pera' 
la celebra?~ del culte per un clero nombrós y garkrquich, al  
cap d' un públich de fidels girat tot el1 cap al altar y 1' orient, 
envers la Terra Santa, d' hont vingué la llum suprema. 

La juxtaposició de les dues sales llatines de Centcelles 
suscita la qüestió de  si són contemporanies; tals semblen. 

. . Convindríen series excavaciorts y exploracions de  la fabrica 
pera determinarho més exactament y es probable que sense 
grans resultats pera 1' arqueología general. 

De totes maneres la sala circular té la primacía en im- 
portancia constructiva. Hi ha senyals evidents que'n ella se 
celebrava!l culte principal y en ella se conserva f inca la ' 
epoca moderna, fins a la desamortisació, dedicada al culte 
del apbstol y martir Sant Bartoméu. Xquesta sala tenía una 
o més dependencies subterranies ab llum d'una finestra al  
nort. encara visible a l  exterior. L'excavació Única o prin- 
cipal, avuy subterrania, sembla que 'S rectangular, coberta 
ab volta de  cano seguit, y m6lr redubida, uns 4 metres de  
llarch per 2. Avuy esta forrada ab un 'revestiment modern y 
serveix de cup pera vi. ' . . 



La planta quadrilobulada y la seva aniloga tricoral la 5.1. lobu. 
lada. tenen varies de les construccions relligioses cristianes primi- 

tives. pei8 prkcipalment los mariyria, cella memoria  o 
cel la,  capelles commemoratives en una aren funeraria. . .. 

. D'aquestes cella son mólt seablants de composició, baxes 
proporcions, mides y construcció ab la sala quadrilobulada , 
o tricoral de Centcelles, la ce¿la de Sant Sixte y Santa Ce- 
cilia y la de Sant Soter a Roma, aquesta mQ reduhida (66). 
Són unes petites basíliques, bariliczda, alcades sobre la . 

' 

tumba o en memoria de sants mirtirs (67). L'advocació de 
Centcelles en els temps moderns era la del apostol y mirtii 
Sant Bartoméu. Faltaría averiguar si abans de 1' invasió 
sarrahina tirigué advocacio de caricter més local o de sant 
del  país. 

. Corn la de CentceUes, les cei[a mmamorz(e de Sant Sixte 
y Santa Cecilia y de Sant Soter tenen els quatre archs torals 
fets d'amples rosques de  mahó, de groxutsjunts, y les ar- 
cades dels ninxos, relativament a l'amplada, se presenten 
sumament reduhides d'altura, venint a pendre un cert caric- 
ter sepulcral. La construcció total, per aquesta causa de falta 
d'alqada, no semkla pas destinada a lloch de pública concu- 
rrencia, ni de  festa relligiosa, més aviat es el lloch de recu- 
lliment y de poca. concurrencia. Lo meteix se pot dir de  la 
reduhida porta que des de  la sala'circular hi conduheix. 

Dóna idea d e  lo que veníen a ésser aquesta mena de 
construccións mortuories, ab els séus grans sepulcres de  
marbre posats a terra, en I'embocadura dels ninxos, y la 
seva volta per aresta y baxes proporcions, la tumba de Gala 
Placidia a Rivena, edifici més modern, encara que aquesta 
tumba no té'ls quatre absis en cercle o ninxo, sino rectan- 
g u l a r ~  coberts a punt red6 (68). L' impresió devia ésser mólt 
semblant al interior. 

El culte a les reliquies dels Sants Mirtirs era entre . 
nosaltres tant ext'remat com a Roma. Dels de n r r agona ,  

(66) Rossi: Ronra sottnrnxrn. 111, l. jg. - Maiehi: Monunrrntipritnitivi, l. XLW 

y x ~ v .  - Leelereq. Arrh. Chr., 1. 330333. - Cabrol: Dir. d'Avc6. Chr, 11, c. 2894 
a 2904. 

(67) Rossi: Roma ~ot l . .  r, 117. 'kiaus: G t s ~ h .  drr rhfirtl. Kunrt. 1, 270. -Las- 
tcyrie: L'Airhi. rr l .  rn Flanre, pl. 62. 

(68) Colasanti: L'Artt BVo>at i~ din Zlolio, 1912, l. i ,  6, 7. 



Sant Fructuós o. Fruytós bisbe y '1s séus diicons Augurius 
y Eulogius, que moriren cremats en aquella ciufat el  a 1  de 
Janer del any 259, en el quint del imperi de Galienus y Va- 
lerius, consulat de Marcu.s Aurelius Memnius Fuscus y Pom- 
ponius Bisus, baix el govern d' Emilianus, refereik el cro- 
. nista Ambros de Morales, prenentho del himne de Prudenci, 
que'ls cristians se donaren tal pressa a recollir els bssos 
yCendr&s d' aquells mkrtirs, que e? un moment quedaren 
cepartits, més que per aparició en somnis dels metexos 
sants, foren reunides les seves reliquies y enterrades juntes, 
perque axis convenía que 'S guardassen. 

«En el misal de  San Isidoro-diu a continuació-se hace 
mención d e  haber muchas reliquias destos en un lugar que 
allí no se nombra, aunque se hace mucha fiesta destow (&). 

El missal gbtich de Sant Isidor y '1 codexgbtich Vero- . 
nés, senyalen clarament un lloch especial, temple o capella, 
o cella, hont se guardaven les reliquies de  Sant Fruytós, 
prevenint, despréS del ofici del mi& Sant. Vicints, que de 
la catedral se vaja a Sant Fruytós a dirhi una oració espe- 
cial: Zfem Cm$leturia post explicitas Laudes, quas psa- 
llendo uadunt usque ad Sancta Jhrusalem (catedral), 
IN SANCTO FRUCTUOSO dzcenda est. Y 1' oració diu: Lmtare 
jherusalem, puoniam FILII tui collecfinumerosm collectionzi 
fibi personeni Zaudes: quo~umus $rofnh Deus, ut ;n Huffus 
Sanctre Matris (1' esglksia de Tarragona) gpemio,consfilul~ 

.$erJ3etuum tibi.  AJleluia.. . El meteix missal indica que 
l'ofici gotich dels Sants Fruytós, Auguri y ~ k l o ~ i ,  fóu 
compost en el lloch y poble consagrat per llurs reliquies: 
HUic peculiariuh loco el populo- uenerabilium Relipuiar%m 
#vesentia consecrato. (70). ' 

En les acles d' aquells sants se compta tamLé la divisio 
de les reliquies d'ells y 1' ordre de  restituirles pera ésser guar- 
dades reunides en un sol lloch ... de cinevibus ... resfitarerent 
s i w  mora: unoque in lo$ s i ~ u l  condendoscurarent (71) .  

L' Himne de Prudentius, segle IV, en honor dels mete- 
xos sants, reproduheix iguals circumstancies y que les reli- 

'(69) Arnbibr de Morales: Con&; di la CvÓn. Gen., l. ix, e. ~ ~ v i l :  
. . 

(70) Fl6rez: Esp. Sag.,'xxv, pl. 12. 
(71) Flárez: Id. id,, xxv; ap. r. 
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quies retornades havien d '  ésser o estaven guardades en una 

' 

urna de marbre: . . 

. . .  < . . . . . .  . 
Mandant resfifíri, cauoque claudi 
Mixfim marmore )ír¿verem sacrandum (72). 

D'aquestes urnes de rnarbre o sarcbfachs del segle I v  
n' hi ha, entre altrek, el notable exemplar empotrat a la 
facana de la catedral de Tarragona, en la part construida al 
segle XII. Es d' un tipo conegut y. probahlement sortit d' un 
taller de Roma. Guarda per les sevks columnes salombni- 
ques una certa analogía ab la decoració de la cúpula de  
Centcelles y es probable que'l sepulcre de  Sant Fruytós y 
els séus diicons fós per 1' istil y- fins pqdria ésser el meteix. 

Segons les tradicions cristianes, les cendres dels Sants 
Mirtirs foren tretes de la seva urna per Sant Justinus y uns 
séus companys, fugint de L'invasió sarrahina, y foren de: 
positades en altre santuari p rop  de Genova, hont encara 
en temple de  la seva advocació són venerades (73). 

La situació de 1,'esglesia apart dedicada-a Sant Fruy- 
t6.s ha sigut mólt discutida. Ne parlen els documents de la 
repoblació de Tarragona com d'un lloch independent, que 
sembla fora de c iu~at .  Hi aludeix'com a tal el princep Ro- 
bert en el séu codicil de  I 154 (74); la donació del arquebisbe 
Bernat Tort als canonges,a, I 159, la compr6n y parla d' ella 

' . 

corn de cosaseparada, ab iot 19a16u y honor séu, cultivat y 
erm, ab els delmes y primicies del meteix a18u (75). La cons- 
titució magna del arquebisbe Berenguer de Vilademuls en 
favor de la canhnica. a. I 193, també confirma la donació y es 
singular.que:la fa syguir de  la de la vila de  Constantí, de  la 
de Reus y d'altres del meteix camp: velwfi eccIesia Sancfi 
Fr~cfírosi,  et ecclesia de Villa Constanfina, et ecclesia de 
Reds. .. (76).  

La sala gran circular y ab quatre ninxos de Centcelles, E.: =l.="- 

cuberta ab volta esferica, alta, es de  forma propria dels bap- . - 

(72) Id. id., ap. 11, pl. IQI. 
(73) Id. id., xrv. 
(74) Morera: Grog. Grn. dc Cai.; 7orragonn. pl. 245 
(75) Villaouem: Y. lil.. xix, pl. 217. 
(76) Id. id., pl. 227. 



tisteris; recorda especialment l'anexe a Santa Sofía a Cons- 
tantinopla, edifici.de magnitut al que's'hi reuniren concilis. 
Per les seves dimensions ne deyan kfia yoí!or;ipcpv (77). 

Els baptisteris eren generalment edificis circulars u ' 
octagonals regulars, y com aquest'distints del temple y afec- 
tes purament al baptisme dels catecumens, nombrosos en 
els primers temps de l a p a u  de 1'Esglesia. Havíen tret el 
nom del bany fret c i ~ u l a r  que hi havía en els balnearis ro- 
mans en la seva cella ffrigidaria (78). El baptisteri de Sant 
Joan les Fonts de Rivena ens mostra el desenrotllament a 
que arribaren les mides' y decoracions en marbres y mo- 
saychs d'aquests edificis, especialment les seves grans voltes 
esferiques (79). Eren aquestes grans sales pera l'acte del 
baptisme, de festes solemnes y nombrosa concurrencia, y 
en aquells piimers temps de la pau de 1' Esglesia els bap- 
tisteris en edifici apart y propriament dits estaven exclusi- 

' . vament anexes a catedral's (80). Tals eren els de Rivena, de 
~ r a d o ,  Aquileja, etc. (81). 

Els arque-61ech quepogueren examinar les subestruc- ' 

tures de  la sala circular de  Centcelles, comproben l'exis- 
tencia d' una volta subterrania, d' arch semicircular, de qua- 
tre metres de llarch per'dos d'arnple y altres tants d'alt, 

I construida de petit aparell roma, que suposen era senzilla- 
ment un desaygüe, hont anirítn a parar les sobrants d' una 
piscina superior, y que tenía a més altra volta més petita-a 
sota, com una mena de clavegueró pera tirar tes aygües al 
riu proxim. La semblanca de disposició dels desaygües, que 
havíen de tenirles pilesdels baptisteris, ab  les dels banys, 
del frigidari, de quines prengueren origen, féu que's coii- 
fongués aquesta sala ab ungran  bany romi. 

R..,. l.,.. De les de llevant extremes, la paret recta, que té  un 
,als. í i lrlbu. 
016. gruix d'un metre.. . y archs de pedra picada a les finestres, 

dues y a distancia considerable, s 'ha de reconexer que 
-- 

(77) Hobtzioger: Dic. olt~hrirt. Ar~hitihfur;, pl. al,, f. 144. - Cabiol: Dir. 
d'Arrh. Lhr., 11, 431. 

(78) Leclercq: Arrh. Chr.. 1, 86. 
(79) Id. id., 11, 123. - Porter: M¿. ArJliI., 1, 74. 
(So) Lssteyrie: L'Rrrlrif. rel. m Jvnnrt, 111. 

( S I )  Coisanti: L'Artc Bbontisa m Ifalin, ig12, pla. 1, z. S y l. r a 4. S... 



pertan<eren a una gran  construcció, posterior a les sales 
centrals y a les demés runes, de caricter monacal o civil. Per 
lo poch que 'n queda no hi ha lloch a detirminarho més fixa- 
ment. L' absidiola anexe es anterior y guarda una certa o l a -  
ció a b  les runes extremes de ponent. SÓn aquestes un frag- 
mentde nau lateral d' esglesia o basílica, anexe o adjunt a l  
atri, del que 'n queda un boci de  paret. Aquesta construc- 
ció devia &ser de  tres naus y ocupar amplada igual o poch 
major que la de les sales grans subsistents,' venint prbxima- 
ment a tirada ab els paraments nort y sur d'aquestes, les 
seves parets externes late'rals. La distancia entre l'angle 
existent y la sala lobulada, 3,o metres, permeteria una es- 
glesia o basilica considerable. L'orientació general o del 
axe major hauría sigut a llevant com de costúm, ab una des- 
viacióde 36° cap al nort, Segbint prbximament 1' axe comú 
de les dues grans sales circular y lobulada. El nivel1 del 
terrer de  les runes del angle de ponent es cosa d 'un metre 
més baix que '1 de'les dnes sales; es probable que hi hagués 
grades interiors qnealcassen el presbiteri y '1 cap del temple 
sobre V.entrada. 

Les naus Iaterals d' aquesta construcció haurien tingut 
d e  quatre a cinch metres d'ample y haurien format trams 
cuberts per voltes d'aresta a manera romana. La nau 
central hauria pogut tenir uns s e t  metres d'ample y tot 
plegat vindria a constituir una esglesia o basiIica.de regn- 
lars proporcions. . . .  

Les absidioles. laterals que subsistexen obertes en les 
parets de llevant y de pone'nt de Centcelles, recorden per- 
fectament les múltiples cella d'igual forma, també laterals, 
que 'S veyen a lo llarch de les parets exteriors de  les grans 
basiliques llatines de  'Roma, com per exemple a Sant Pau 
fora'ls murs. L'angle en runes que subsisteix a ponent 
de  Centcelles, recorda la disposiciÓ del atri y paret lateral 
de  Sant Apolinar in Classe. 

Passa encara per devant d'aquestes runes un cami 
públich, avuy reduhit a les finques vehines. Altres camins 
conduexen directament a Constanti y Tarragona des d' elles. 

L'epoca d'aqnestes runes era també d'influencia o ira- 
dició romana en la seva construcció. Mostren aquests petits 
restes, abans descrits, que no s'havia interromput encara 



aquella sabia tradici6. Devia ésser aquesta construcciÓ con- 
temporinea o de poch posterior a les dues grans sales sub- 
sistents. En el principi d'examinarles havia pensat que 
podien ésser mÓ1t més modernes, més tots els detalls de  
fabrica y precaucions d' execució, ja abans detallats, acusen 
una estructura romana o tradició directa d' ella. 

~ ~ n ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  1. Centcelles són les runes d'uria institució relligiosa 
cristiana del segle IV y potser del següent, sempre ante- 
riors a I'invasió y destrucció sarrahina. Conienen: una 
gran Sala Baptisteri; els restes d' una CeZle ce&ri¿z deles 
dedicades a un o var.is Sants martirs, y l'angle sudoest 
arrunat d' una Esglesia o Basílica, probablement de  tres 
naus, y algún altre reste de parets d' edificacions importants 
no precisables. , 

. • - 11. Hi ha indicis de  q u i  hagué de servir Centcelles, 
al menys temporalment entre '1s segles IV y VII, de residen- 

' ' .  . cia episcopal de Tarragona, y consta,q.he al segle vi hi havía 
no l h n y  de la  ciutat, una gran institució monacal fundada 
pel bisbe Sergi. 

111. No:s conexenen el recinte dels murs de  Tarra- 
gona runes ni emplacaments de l'antiga Basilica bisbat y 
baptisteri corresponent de 1' epoca roma-cristiana y visigb- 
tica. ~i ha-noticia certa de que existía també una capella 
o ceil¿z-rncmori¿z dedicada al bisbe. m&rtir Sait Fruytós y 
als séus digcons Augurius y Eulogi en l'epoca visigbtica 

. . en lloch o poble apart; tampoch tenen lloch assignable dins 
el recinte de  la ciutat. 

. . IV. L' Episcopat tarragoni, entre '1s segles IV y VII, 

figura com funcionant regularkent, caci sense iriterrlipció, 
ab relació ab .el Papat y com Metropoliti ab  altres bisbats 
de la Peninsula,.sen.se que hi presentin obstacles permanents 
les varies destruccions parcial9 y cas-i totals del recinte for- 
tificat en aquells temps, lo que '1 fi suposar exterior o des- 

' lligat en gran part de la sort de  la ciutat murada, al menys 
en los periodes de  destrucció o despoblació d' aquesta. 

V. Les noticies y conclusions anteriors porten a creu- 
re que l' institució relligiosa de Centcelles entre '1s se- 
gles rv. y VII desempenyk'l paper principal, temporal o 
continuament, en les funcions de .1' Esglesia episcopal o 



metropol&ana de Tarragona, ep el culte. dels séus Sants 
' mirtirs, quina dedicació principalera de  Sant Fruytós. y 

en les conversions y baptismes dels comarcans, en les kpo- 
. . 

q u e s  de dominació romana y visigbtica corresponents. 
No's  conexen dockments ni monumenrs o runes que oposar 
a aquesta funció preeminent. 



DE 

D. JOSEPH M A R l A  ROCA 



La diada d' avuy e8 diada de gaudi en, aquesta Corpo- 
ració literaria perque hi entra, pera pendre possessori del. 
setial que li penany y conviure ab nosaltres la vida gremial, 
una rellevant personalitat qui, per voler de  la Providencia, ve 
a substituir al jurisconsdt En Francesch Romani y'Puigden- 
goles, tan enamorat'del Dret de Catalunya com En Dome- 
nech y Montaner ho es d e l '  Historia. La venera del rusch 
y de l &  abelles que d'ara enci honorari' 1 pit del noveii 

. . academich y que havía pertenescuda a En Romaní, a ben 
segur que no anyorari els batechs d'aquell cor catalanesch 
de bona mena que s'abrusava de santa indignació per la 
injusticia y s'amarava de tendresa per la bondat, ja que de 
be11 nou els tornara a sentir a b  la metexa intensitat, ab  el 
meteix isocronisme, perque'l cor d' En Domenech se mou 
al impuls dels metexos sentiments. humanissims si voléu, 
pero d 'un humanisme seleccionat y espiritualment aristo- 
critich. 
, Tots el conexéu En Domenech y ~ o n t a n e r :  es l'arqui- 

tecte que féu brostar com per art d' encantament de la ma- 
resma ciutadana, quan l' Exposició Universal de Barcelona, 
aquel1 Hotel Internacional de  meravellosa concepció y, en 
sa execució, prodigi de rapidesa. El1 progecti y dirigi'ls 
bells edificis de 1' Institut Pere Mata de  Reus, sabiament 
adequats a la llur finalitat cientifica, social y humanitaria, .J 

pera asil d' infelices aments, y 1' ~ o s ~ i t a l  de  ~ a n t  P&;, 
incomplert encara, monument bastir a la Caritat. que axo- 

. . pliigari'ls necessitats de sanitat y agombol per amor de Deu, 
desferres socials d' aquesta Humanitat disbauxado~a y fre- 

. . 
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vola,' d' aquesta Barcelona' sempre flagellada y sempre ube- 

. . 
riima, que tants milions llenca debades en luxes y platxeris: 
hostes que mólts d'ells hi esperaran l'hora corprenedora, 
1: hora del Suprem trinsit, veyent en sa imaginació i'esfu- 

S mada imatge d' una llar llunyana, anyorant una familia 

. volguda! Heusaquí perque l'arquitecte, al progectar lo gran 
Nosocomi, féu que'l cor col-laborés ab lo cervell y, gracies 
a la fusió del sentiment y la saviesa, els pobrets malalts, 
sols ab lo  gofriment, sense 1' escalf dels séus, tindrin cosfo~i 
y veurin a l'entorn Ilur, en lloch de la serietat claustral, . 
severa, impassible, de les grans quadres tetriques, genera- . dore3 de tristesa, hont S'hi respira una atmosfera espessa 
que ofega o un ayre gelat que mata, notes de color hermo- 

. sament combinades, com. si I'ambient els Somrigués espe- 
rancador, portantlos a 1 '  esperit alenades de  conhort marida- 
des ab raigs de col: aquestes constr~ccions honorén i'arqui- 
tecte qui lesha dirigides y el poble que les rumbeja. 

També es obra d'ell el casal del Orfeó Catala, qu'en dies 
d'audició musical palesa pricticament la bondat de les llicons 
d'acústica aplicada als edificis, Ilicons donades per En Do- 
menech en sa citedra y que sols trobaven parió en les que 
sobre illuminació solar també explicava el1 meteix. Aquestes 
sabies llicons, junt ab altres, se són extingides, no per ago- 

. . .  tament ni per deficiencia física o intelectual del lector, sino 
de cop y volta, per la cruesa del uniformisme burocritich 
qui, assessorat per les inanimades partides de naxement, de- 
creta les jubilacions automitiques, en lloch de decretarles 
inspirantse en procediments conscients y aciencats, assesso- 
iats per l'aptitut. Y ab la citedra dex i  ensemps la direcció 
de 1' Escola: d' Arquitectura que ab tan bon, acert havia re- 
gida durant vint anys. Si be renuncia la direcció ab indife- 
rencia, la citedra la dex i  ab recanca, car En Domenech la 
sentia lasublim missió'de l'ensenyanca, no com alguns abe- 
gots de 1' arna universitaria, que sols concebexen el romari. 
nar de la nbmina y la bresca de l 'esc~lafó; el1 era mestre 
perque ensenyant e~~ans ionava ' i  séu esperit, li agradava en- . . 
senyar perque sabía ensenyar y perque podía ensenyar, y 
efectivament, en la seva aula S' hi aprenía sempre. La prova 
'que ha sigut mestre de fet, la donen ticitament arquitectes 
qui, anys ha sortits d e  l'escola, encara's vanten d' haverli 



sigut dex~bles .  El1 l 'ha plasmada aquesta generació, que 
seritint leS modernes c'oncepcioñs del Art l ~ s  articula. y 
agermana ab  les tradicions de la nostra arquitectu~a,.senyals 

, 'de nostre llinatge gentilici que desperten la devoció.ala 
terra. Es clac que cqnstitu&en una'falange tedpida, com 
sempre h o  són le; s e l e c c i o n ~ , ~ e ' r ~  aquests escuilits. difun- 
dexen l a  doctrina. y '1s procediments d e l  mestre y aquest 
veuri  perpetuada ab novells rebrolls la seva obra y 'al 

' 

passar la llinda de 1' Eternitat, que Déu faca tardi mólt ,po- 
dri'recordar el conegut vers d' Horaci: Non omnis neoviay ... 

M e s  ab  tot y ésser un home d'alts kerexe&ents y de 
reconegut prestigi en I' exercici de' 1' arquitectura, si sols 
hagués esmercada la sapiencia en l'estudi, practica y ense- , 

nyanca d' aquella, 1' ingrés d' En Domenech: y Montaner a 
, 1' Academia de Bones [.letres, pel sol fet d'ésser unarqui-  

tecte modern, resultaría paradoxal. Pero es que,ab En Do- 
menech se  podría repetir 'l 'anecdota d' En Rubens quan; 
trobantse prop del Rey d' ~ n ~ l a t e r r a ,  en miisió diplomitica, ' 
el visita en son hostatge un ministre angles qui al veure '1 
treballant enfront el  cavallet, exclama: -Es czlri& conlem- 

, piar u n  diploneiiich.qu'en sos mrhzenis de lleure pinta -. 
Perdoni Vostra Honoi-respongue 1' artista -: j o  soch un 
pin.tor que dedico a.Za daiplomacia el  temps que'nz deza Zliube 
la pintprra - . . . 

' : Nostre academich no'n tenía prop ess'entarquitecte de  
cap de brot, donchs que S' es feta una exten- erudició y e s  
possehidor de  conexements d e  Literatura y d '  Historia en. 
totes llurs manifestacions. Sentint la relligió de la cultura y 
del séu espandiment, S' ha. prevalgut y 'S preval, pera sem- 
brarla a axam, d e  la ploma, la paraula, el cons.él1, la con- 

. . 
versa, 1' exemple, y el1 ha dexada estela en la direccióde,  
l'IZistoria delAvte, qual primer volum es abastament pe,ra . 
terli el prestigi y en la direcció de  la Biblioteca A r t e  y Le- 
tras, poderós medi. de  divulgació cultural, &r en ella s'hi 
a,coblaren les priméres.figurec d e  la Literatura castellana. 

Penyores liteiaries d' En ~ ~ m i n i c h  ne sónels discursos. 
llegits des de  les Presidenc.ies.del- Ateneu, dels Jochs Florals 
y de la historica ~s&mblea .de .  . . Manresa. Discursos que,'n 
les respectives 'corporacions justament comanen. qom ,fites 
perdurables del séuPriorat. Pero jo; malgrat no possehsca 

. . 4 



- ,, . , ,  .. . ~ " .  ,.. ' . ' 
autorita(.literari= y estetici . . .  $&a . Gdicarho, tot' y keteit el 
degiitI&ienatg& de la meYi aamirici6ais &menfat~ treballs, 

",:.  , . .. , . .. : revéládori ... ., . - .: &fonda ptkparacto y de . . ., riquasa di'codexements 
" per 'la diverii t i t  dels femes, pi<feiexo els $&les elogis 
'fets Ln niimoria'd. =mikhs &Scimadi~&~: En Joseph Vilase-. 
cal ~ ' ~ " t & n i . ~ a l l i s ~ i i  i' Emili ~ i ~ a n ~ v a ,  En Francksch Alió, 

. 'N '  ~ ldefons  ~&iol. le2 déscriu de m i  i e s t r a  aquelles 
. . animes 'ex&lsesl ' C o p  les retcfna a ia vida terrenal, ab  la . . ,  8 , .  

Seva pl6m.a imp+gnada-de -3entiment. y-.danyoran$a, peis 
' , i. :() < .  . , \ <; . . . - , . -.. 

companyons perduts per'sempre més' y maymés oblidatsl 
,'."Com hi tráipúen l e s  Ibgrimes de l'autor, en aquelles ora- , 

# L.. ' 

. . .Eions fu"eraries, . . perp&tui"es:que un gran cor  ofrena a 
. , 1' amistit , entret'exintne elegies, pi'egonament ' sentides y . . ., . . ,  

beilinient expressadesl .. . , 

. , 
~' i lus t ració  d' En Domenech es complexa; sab d'arqui- 

tectura y coneix pertectament tots els séus afluents y tots 
el= ,c&~s. derivats. Heraldiita eruditíssim, domina la ciencia - . ,.. 
delblasó y es un perfecte torcimany dels séus geroglifichs 

. . - ,y.  simbols', ernblemes y alegoríes, di&.es. escrites O, figura- . . 
des: de la fauna y .flora natural6 $ mitologiques y fantasidses, 
de les armes parlants y dels campers, y sab els lligams y 
enforcaments de  les families reyals, les genealogíes de ia 
noblesa catalana y el perque de les seiyals y dels estigmes. 
A 1' ensemps que de 1' Armoría dels Ilinatges, es també un 
erudit  en tot lo que fa refererica 1' Krmoría del treball y. 
li ~ ó n  familiars els signes' de. 1' antiga menestralía, dels an- 
tichs gremis, que'n temps de, la velluria eren una forca 

, prepbtent y positiva aquesta terra de tradició democri- 
tika, ihont los Reys tiníen c ~ m ~ ~ ~ ~ ~ o n s  en llur5 vassalls, 
com balesi Alfons 111 a Leonor de  Castella. . . 

. .. 
D e l a  inatkxa manera quk coneix la .vida civil de les 

societats preterites y '1s séus vicis y IesseYes virtuts y '1s 
séus iiabillanients 9 mobles y diports, es conexedor dels 

- seireti dé  les antigbes edificacions,dels castells senyorials y 
d.$s Pilaus ciutadans y dels ginys de que's valien pera 
bastiilos; sab 1;s rheravell'es portades a terme per aquelles 
voliors d' artistes. anbnims la majoría d' ells, des de 1' arqui- 



tecte a 'l'imaginayre passant, pkls mestres de pedra, de 
fusta y serral1irs, qu$~ecótiien ~ ~ t i i l u ; ~ ~  Y's dinaven pe; 
beii pagats a b  soldades , irrisoriei,treballa'"t . , , , . : ;ols'&rii'iridi j 

de les families ilurs, no  p e n s a n t u e  'S laboressin 1' immor-. 
talitat tot hi , ,basiint . .  . . aquelle$ ,. , .  fites,sen$a1id0res de la.~ivili- 

. . . . . . . . . .  ! ' . I 
sació catalana. 

En 10 &u'-fadrinatge intemingué ab activitat y eficacia 
< 

en:19 esbart dejc&cels'que senie dirse'intklectiials, derquk 
eren inteligents, ctin'itiihíen:les iiraricadésde l i  ~ i t e i a t ú r a  
Catalana e n  totes les s&S modalitats y 'cayrei; y A l g r a t  
llurs minyonies 9 fidrineses, kanteníen el &u ciiteri ab. 
r e s p e ~ t e ' ~ c o n ~ i d e r a i i ó  . . &Yers 11111s p~ed&cessorc y mestres; 
bell. &emple i seguir pe{ le& colleg o b&cTo~ $;"'inlayren 
l'ordinariesa a la dignitat de dees$= y a fi)sÓ' d'insectes 
orthopters S . 'grillejen per &vistes cenaclei a6  estriden¿ 
monotoní.a llur riquesa intelictkal: 'com el's grills, fúrguen 
perque no saben volar, y com ells, havent descbnegut llurs 
pares ~ i t e r ~ r i s ,  tkmb.é ' morioran . . 'sénse ésser coneiguts. dels 
séue fills. ., . . . .  

Heme fet ,  ab  personalitat gvañyada pels propris.mere- . . 
xenients, 1á posa a l  servey . de t¿it lo que contribüis a'  la 
nostra rqnaxenca; cll fóu .. dui . dec"de1 , Consistoii.'manrksi 
Ilenc\al mar de li, pública discussió - segons frase seva - 
1' Arca Santa est'otjadora de l e i  Taules de la Lley Catalana. 
Y més enc+'fo;mi entre I'estol de  patricis que Per diver- 
sos viaran* y ple ayre pretengueren copsar flor de gi- . 

nista' p e y  encatifar el pas solemne de la Catalunya triom- 
faqi y absiieti . .. ab lluri i'dealismes se'n entraren dintre un 
argt:laguer 'd' ahont 'n '  exiren ab les vestidures esíilagarca- 
des, y n a f y s  espif.itualment retornaren: a iiriis payrals 
lassos y aeoiats '&e l i  fallida esio+sa, tal y '&o,& ells la 
cqncebire,i, ikmaculada :. . y pura, ... 'A Ilu? criieri patri6tich y 

, ..: .,. : I :  
digne.' .' - ' .- - 

N o  obgtant, elsmancaments dels homes y les defeccions 
8 " . c  ., . . 

sofertes, els t{~~p&is . , y k s ~ ~ a l v e ~ t a t s ,  no li hagreta pkrdrela- 
fk eti eltdqg/al que ?r$a"t en el fons del sé; cói iriscen- 
deix,en tots los séus actes;,perx+ la ca ra~ t~r i s t i ca  . . d' En . Do- , 

menech y $ .  ~ o n t a n e i  . .  . es l'hafer assolit e1 muller?ihent del 
Art .  . ab . 1' Hisoria de la terr;; fins al  punt que ie i ib l i  COA 

. si les policrO&adis mi$atures dels manuscrits.y le: figures 
m 

, . 



de les gkrg61eS y capitells $ 'mensules y les iniatgesdels 
retaules que agensen les monjoyes de  la civilisació cristiana - 
com són .els nostres monestirs, les nostres catedrals y altres 
rnoniments d' arqueología.hist6rica, li parlin a cau d' orella 
com unvell amich y li expliquen per menut les Costumes 
y ~ o n s t i t u c i h ~ s  de 1'Orde y el RituaI y. la Consueta de la 
~omun i t a t ,  les cerimonies y els cants litúrg~chs. els Privi- 
legis reyals y els concedits pet  1'Apostoli; li descriuen' fil 
per randa les bellesks bibliogrifique! d e  llurs biblioteques, 
els ornaments sagrats y el tresor del"monestir, detallant les 
joyes y l lurs gemmas, ab els noms dels reys, prelats, prín- 
ceps y grans senyors que 'n feren ofrena o presentalla. 

Si  es día malestruchcom el dimare, fi confikn les trage- 
dies y drames viscuts, les miseries de les quals n'han siguts 
testimonis; des de la del monjo qui, preferint el brial del cor- 
tisi a la cogulla del asceta, i'espasa als pater nostres y la 
ten@ y cantó de gesta als cants del Magmficat y del Mise- 

. vere, se despenja pel finestral corondell y retorna al  món 
en cerca d'aventures, a la d' aquel1 altre qui per greus man- , 

caments es punit de reclusió y en les presons abacials menja, 
iom diÍíaJean de Troyes, el p i  de doipr y beu i'aygua de 
tristesa. Y ultra la vida intima monacal, axi social com relli- 
giosa, y les relacions de convivencia, li conten com desiaia 
les mestralades mundanals, esvahint la boyrina d' encens. 
de  I' asceteri, abrandaven la flama de la discordia enllume- 
nant les bandositats entre'ls germans enrelligió, ¡es velles 
rivalitats senyorials, les qu' esclataren quan l' elecció d' abat, , 

les que brollaren ab lo  Cisma d'occident y la successió a la 
Corona aragonesa. 

Y no li amaguen pas l' intervenció o 1' oposició de la 
comunitat en guerres civils o de bandositatsointernacionals, 
la colaboració oberta o. secreta en la. diplomacia, consellant 
als Reys en moments de dupte o perplexitat ... Y adhuch les 
estatues jacents en llurs sepulcres, dexen l'actitut hieritica 
pera esplicarli les gestbs llutc: els Sobirans a qu i  havien 
servit bé y lleyalment o als qui havien fet mala obra o fe- 
llonía, la procedencia y significació d e  les armoríes esculp- 
tuiades en los paraments de  ilurs sarcofachs o dessobre llurs 
laudes. Y els sants'y sanrei, ingels y arcingels del; vitralls 
queirisats ab tota la sinfonía de colors callen, a l'hora del 

. , 



'sol morent y ab xiuxiuiix cafaró,'li r e c ~ n t e n l l e ~ e r i i k s  y 
romahc epichs, amors fracassats, totnelgs ierduts, dGen- 

. . ganys soferts ... , 

Pero en cambi, q"an lesionfidencies són díasanr, com 
e\ diumenge, En Domenech S' entera de les deus inestronca- 
bles de virtuts que'n aquells sqminaris de bondat brollaren, 
purificant y redimint 1' huiianitat a b  i' exemple del sacrifici 
personal, la sabiesa del consell. la caritat sens mida, l'abne- 
gació a ultranpa; desafiant la mokt ab serenitat pera salvar 
la "ida del prohisme. Y li espliquen c& 41s monjos, ama- 
tents pera portar el conhort%rr&u, en sos lleures conreuaven r 
les lletres y lesciencies y les arts y a l'ensemps que puja- 
ven animes al  cel, dignificaven homes en la terra. 

Y En Domenech ho sab y els sabviure'aquellc temps,' 
y habituat a ovirar en 1' espay, los pot'aquilatar' ab  equzt- 
nimitatsense ésser pártidist'a. Té pro! forca de voluntat 
pera saber abstraures de les seves creencies, sentiments y 
paspions, interpretant sabla y sanament elsdocuments y en 
el séuestudi sab aillarse y Autorecabar la seva independencia 
de criteri. Fent historia; com Fénelon, no es de  cap temps, 
ni de cap p&s; no es ni ciutadi, ni patriota: es historiayre; 
y ~egu in t  lo consell de  Fuste1 de Coulanges, 'té dicerniment 
de sobres pera no confondre la ciencia delVHigtoria.ab la 
virtut del Patriotisme. ' . . . 

. Aquest knanorament de l' estudide la ciencia historica, 
aquesta forta preparació, que no's limita a una epoca de- 
terminada; sino que agarbona totesles epoques, li ha permes 

- pensar y escriure treballs com el que acabim de sentir, en # 

lo q i a l  ens ha feta reviure, encare que d'una manera esque- 
mitica, obligat per l'imperatíu categorich del temps y la 
consuetutque 'S norma, la Centcelles tarragonina, haventnos 
donada una idea clara, precisa. d e  l a  nbtabilissima Basilica 
cristiana, de  la seva etimología; dels séus ,origens. y del séu 
emplacament aprop 1' espona dreta dei Francolí, en aquella 

' , 

comarca ahont la civilisació romana hi de& forta emprempta 
y en la qual contemplant les cares dels séus act:uals habitants 
un se '1s figura habillats ab'iogas y púllaas ' 

. ' 

. . 



Parla , .  , de . l e s ' r qn~s  e+stents.$n.!'-actwlitet, y. després de, : 
ferhi  cbnsifieFacions ,y:donarun?.ierie~de noticies histotiques 
ab"'1afruició del qüps troba en son elemknj de  v ida  predi: 

> 

lepe,  . . .  ne,.ded@ix, a b . s + , ~ r i & ~ ~ i ,  atinad,:- conseqü~ncies. 
Describ9.t . aqyqtes . , rq?$s,. cpqen$ant &r 14 congtrucció- 
cepsraly geguink,pel-~p~d,e,p,o.ne,nf, se,,!i,sugerexen,adequa, 
des..disguisic~on$,.tde,.ca~~~erot~cni.ch, que y3n, brollant de, !?, 
Beya, pl'oma. a mida .. . q q  1% descripcio se. descapdella, Y;,l\a-. 
voys apareix a plqna,llym Ilagquitecteartista, o, parlant ,ab 
u$s.,proprietay, l:,aqti?ta arguitecte, 4es.~ri$~t,.la d,ecor$ció'. 

' arquit:ect$?ica, y, l' orqamentació: els . m ~ s ~ ~ c h ~ , d ~  figures, 
ab, ses alegoríesi y, motius c?is*nep; y mólt d e l o  deeapa- 
rescut per 1; acció ~ e ~ r ~ t i , ~ r v , d e l ~ ~ , m ~ . ~ ~ ~ ~ ! '  estulticia, hvqana, 
la.:seya extensa eridició arqag01:bgica: ho substi t~eix ab lo 
q-, coneix ,d iconpgrafies d e  templeso altres edifi,qacip,ns, 
y comparaiit, completa lo inconiplerf y, e n  qóltscassos 
de be11 nou, ab I'iqagin?ci,ó. yi'l rahonament, lo deSaparesc,ut. 

~ 1 s  cervos y le: ceryieg del-fris.de la,,,base dkla cÚpvl+,.: 
li do,nen tema_pera una er$ita aaotació referent a l a  si& 
fica~ió alegorica dels cervgpz, les .ceFvi,$s, fcnt a. aquest pro: 
posit una i ~ t e r ~ s s a p t .  . . . . ~ ,  e,ic"rsió. historica per alt~e:,. monu- 
ments, en. los.,quals també n'hifiguren,, 

Conegu t ,~  descritl6 qonuqent ,  E? ~ o m e n e c h  nó seria, 
En. ~ o m e n e c h  si no volgués saber el-pe,rque de,.p. emplaqa- 
ment 11a hont es y el motiu relligiós perque'l bastiren; per 

. . 
esbrinarho y arribar a una . conclusió . .  que '1 dexi complascut, 
consulta ab la seva amiga IVHistoria y ab los ine-- 
xe,s,d:ella, )í,com que.'ls.sah llegir, no en salletra, sinó-en son ' 

esperit, esplica clara,ment yprecisala rahó de lJemp,\acament 
del temple e 3 t r p u r s  de  la M.etrbpoli,, de ' laqual ne dóna, 
aprofitant l:o~ortunitat, una impreasi6 d e  sintesi. justíssima. 

autor.termina lq, monografía analisant, la c o n s t r ~ c i ó .  
d e  ~ e n t ~ e l l e s ,  la, maner?,, d',bse( f=$a; miquqip~ament. des; 
qriu los materials, .. . s . 4~  m i d $ ~ . ~ ~ ~ l i t a t s .  y combi'nacions, fent, 
lo meteixah la decqració; y cosa: popr ia ,  y..peculiar en el!, 
esilica la disposició de. 16s cons t r~~c i .ons ,~er .  les ,nec.cssitats, 
a qu: estaven des,fi&d& )ípa& de,les~~erimonie?, qie. s'hi 
feyen y com S'. hi feyen: x,tpt.hopalesa; 'cop,de, cqnsu~t,ut, 
assessorat p6ldgcpment arqqe.oIbgich! 8igui;gedra 0 perga- 
mí, mosaych o cartularj, au;or.~a!ificag.&,Cr&~ic~, 



Senyors: permeteume que acabi aquest modest parla- ' : 

ment de, cortesia, fent vots fervorosos pera que l'hermós 
treball que havem escoltat y aplaudit, no sía Jnicament y 
sola la l k r a  de creenca del novel1 academich, sinó l'heraut 
anunciador de  publicacions esdevenidores,.donchs són abun- 
dosos els originals que, romanent rechndits en les carpetes 
del arquitecte historiayre, esperen frisosos l'horaredemptora 
de lp deslliuranca, car si per la delicadesa y generositatdel . . 

seu autor no li han pogut ésser remuneradors, al  menys els 
sía dable colocarlo en lo sanctoral dels benefactors que faci- 
liten als menesteroso$ d' erudició herildica, histbrica, lite- . . 

raria, els conexements aplegats ab constancia de benedicti, 
sublimats y comentatsab clac criteri y sana doctrina y mólts 
d' ells agencats per la m i  d' un artista emerit. Si axi ho fa el 
riostre confrare, sera' merexedor del agrahiment dels séus 
compatricis. 

El  Bisbe geroni.En Guillkm de &b+nelles, dexa la mi- 
tra y l a  crossa pel capmall y l! escona-y acompanyi l'alt En 
Jaume a conquerir Mallorques pera la civilisaciócristiana. .'. 

I,a honor y heretats que per sos merexements li pervingue- 
ren, el bon 'Prelat les renuncia per ell, pero; en cambi, les 
féu perpetualment aplicadores a vestir els pobres de Gero-, 
na: llavors. nasqué la coneguda uA1moyna del vestiariv. 
Y en el &ón.intelectual, vestir el despullat, es també fer 
obra santa de misehcordia. 


