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Excm. Senyor, 
Il.ltres. Srs. Acadrmics, 
Senyores i Senyors: 

ES preceptiu dedicas, en un acte com el d'avui, un record, i reue en- 
seins homenatge a qui antecedí el recipiendari en la p l a ~ a  academica per 
a la qual ha estat cooptat. En el meu cas, aquest deure és quelcom més 
eiivers el senyor Josep Maria Madurell i Marimon a qui uidi tantum en  
1'aspect.e personal, pero del qual crec que sóc un deutor conscient, iin 
lector i, puix que s'ocupi de gremis, un "aprenent" perpeiu. Fóra inútil i 
fins i tot desavinent magnificar en aquesta seu, que el crida pels seus me- 
riu, els valors del meu antecessor. E n u i  en aquesta AcadSmia en una fe- 
cunda rriaduresa amb una gran obra darrcra d'cll quc va volcr reflectir 
ainb la seva exactitud caracteiística en una bibliografia que acompanyi 
el discurs que pronuncia l'any 1972 sobre G u u d a m a s ~ i h  e pudumassils, 
en  aquesta inateixa seu noble. 

De Madurell i Marimon cal destacar la infatigable recerca, en especial 
a I'Arxiu de  rotoc cok de Barcelona del qual fou tants anys curador, la 
modestia personal que el porti  a fer pública la seva tasca científica fins 
als més humils rnitjans de difusió de casa nostra, la qiial cosa, rriés enlli  
de la intenció primera de Madurell, ha  contribuit a transformar alguns 
d'aqiiests sovint. en fitcs indefugibles per als temes que hi trace. Aixo ho 
sabe111 bé els que hern hagui de cercar les seves publicacions. Aquests i 
niolts altres treballs seiis més a I'abast van contribuir a crear entorii seu 
una fama de sa\,iesa a la qual se sumava la de bonhoniia i de fidelitat als 
col.legiies i companys. 

La seva col~laboració amb Jordi Rubió i Balaguero arnb Arcadi Garcia 
Sauz és una prova del qiie diein. Només l'esment dels seus treballs infati- 
gables sobre els arxius, especialmerit cl dc Prutocols, la historia del llibre 
i de les biblioteques a més de temes artístics com els que tracten els seus 
esi~idis sobre els guadaniassils (Vic, 1973), l'art de l'Alt Urgell (Darcclona, 
1946) i I'estiidi de la capella de la Concepció de la Seu de Tarragona 
(Tarragona, 1958). Tots ells són definitoris d'una vocaci6 polígrafa, eru- 
dita i competent, qiie no  detilgí tampoc la historia eclesiistica i fins i tot 



el pensament filosotic. No es tracta de Ter una biografia que, d'una altra 
banda, ja ha estat acuradament teta; permeteu-me que digui que m'agra- 
daria que la meva successió en 1'AcadEmia de la seva important i cienfifi- 
cament prolífica persoiialitat ros un homenatge a la seva obra per part 
de qui almenys ha intentat emprendre alguns dels camins que el1 seguí 
ainb cornpeLi.ncia i fermesa tot disculpant-me del fe1 que ara per ara no 
em veig ainb forces d'abastar la toralitat dels caiiips que J. M. Madurell 
abrayi. La meva tasca academica hautd d'ésser interpretada com a ofre- 
na de q ~ i i  d'urigen gracieiic coiii Madurell va proposar-se, des d'una for- 
mació clissica, aporLar alguna cusa a algun dels teines que el1 enceti 
amb un mtstraigc que tots recoiieixein. 

Villgueu accepwr també que aquestes paraules serveixin de reconeixe- 
inent a ~ o t s  els qui m'anrecediren en aquesta casa i a toa  tls acadtmics 
que, en una tradició digna i cuntínua, m'han volgut fer l'honor *ue mai 
ho podré agrair congruainent- de deixar-me seiire des del dia d'avui 
enue ells i que m'afegeixi així a una seqüencia de servei a la nostra cul- 
tura que intentar&, per la meva part, mantenir a l'alciria d'ells i dcl que 
representen. 
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Un dels fets que més ha marcat la imaginació dels que coneixen la 
historia de la ciutat de Barcelona És I'efimer pas d'una dama romana, fi- 
Iba i germana d'emperador, i que més tard en fou wmbé esposa i mare: 
es tracta d'un personatge qiie no sols ha marcat la his~oriografia de la 
nostra ciutat, sinó també la de tot aqucll indret on féu sentir la seva 
presencia; quadre que abasta ciutats com Roma, Narbona, Ravenna, 
Constantinoble, Salonica, etc., oo deixi ~ n é s  o menys indeleblement la 
seva petjada en una vida plena i atzarosa. 

Valenta, ensems que practica i fins a un cert grau pacient, ha desper- 
tat la curiositat de tots aquclls que volen coneixer el moment en el qual 
li pertoca de viure, a les portes del que s'ha denominat ampulosament 
"davallada de 1'Imperi Roma", com si, en aquella epoca, allo que reeixí 
de vegades a dominar, o on potser només aconseguí de fer sentir el pres- 
tigi de la seva vcu aquesta dona excepcional, fos encara I'Imperi Roma i 
no quelcom que no anava més enlli d'una idea nostilgica i del record 
deformat d'un passat i d'unes formes de poder i de govern cada vegada 
més allunyades no tan sols en el temps, ans també conceptualment. 

Aquesw dona davant la qual pocs historiadors resten indiferents i ob- 
jectius -i 6s ben difícil només intentar-ho- I i a  fet sorgir al seu entorn 
una tradició més novelesca que historiogrifica. Les fonts mateixes del seu 
moment no son alienes a aquest fenomen general, puix que van, sense 
embulls, del panegíric a la difamació emmascarada com correspon a la 
narració antiga d'uns fets que afecten els seus autors quasi visceralment. 

Un historiador modern, V. A. Sirago, com abans M. A. Nagl, ho ha 
dcixat sentir també en els estudis actuals on la veneració envers aquesta 
dona notabilíssima, una dona qiie fa de vegades passar per alt els aspec- 
tes no tan positius de la seva actuació, porta a no destacar el fet que fou 
veritablement un producte del seu temps, i que pera ella les ombres co- 
bre-ixen moltes vegades el que els estudiosos voldrien que fos la llum es- 
clatant de la seva personalitat i manera de fer. 

La filla de Teodosi, Elia Cabla Placídia -que  porti amb una dignitat, 
un pragmatismc i un corarge dificils de mantenir en cl seu moment, 



I'ape1,latiu imperial d'Augusta- era en el moment que vulem waclar to- 
ta una altra cosa: la dona recentment esposada per un rei birbar, Atauli; 
la ciutat quc acollí un dels episodis més dramitics d'aquesta decisiva i im- 
portan1 etapa de la seva vida no fuu altra que Barcelona, la Barcino, Harñ- 
lo, Barcinona o fins i tut Barcilona de les fonts de I'epoca. 

De toca manera, potser no convingui exposar l'afer in  mediar res, sinó 
niés aviat fer un pctit resum, o millor un cop d'ull, al conjiint de cir- 
cuinstincies i al seu desenvolupament que foren els precedents de tot 
l'afer qiie tractarem i que, com veurem després, es presenten curulles 
d'informació per a la historia, la petita historia -si volem- de detalls i 
minúcies de la nostra ciutat. 

Ens podríem remuntar en el temps al momcnt en que el seu pare Teo- 
dosi féu Ics primeres previsions success6ries proclamant August a Cons- 
tantinoble el seu fill Arcadi. En cl llarg seguici de la pompa imperial hi 
havia, per desig expres del seu pare, una nena, una nobilissima puella, 
Gal.la Placídia. Teodosi volgué amb la presPncia i el títol de la seva filla, 
deixar-la explícitament, en la mesura que fos possible, al nivel1 dels seus 
germans que regireii I'Imperi. De1 seu pare i de la seva mare Elia Gal.la, 
segona esposa de Teodosi, mare només de G d l a  Placídia i germana de 
Valentinii 11, rehé segiirament una herencia abundosa que comportava 
tamhé els palaus de Constantinohle -que recorda la Nolilia Vrbis Cons- 
fnntinopolitanue, 11 10.11 i xi, 11- un residí durant el seu exili els anys 
423425; podem pensar també que una part important de la respnuala de 
Teoclosi passi a les seves mans, com també alguna de les cases o dels pa- 
laus irnperials de Roma. 

La mor1 de Teodosi situi Gal.la i Honori, el seu mig germi i empera- 
dor, primer un infant i despres ja adolescent, sota la tiitela de Serena, la 
muller d'Estilicó. Serena era cosina de tots dos prínccps, i filla del germi 
de Teodosi que I'aclupta en la practica a la mort rlrl seii pare i que la 
dona a Estilicó com a penyora d'iina fidelitat i d'un servei brillant que els 
fets mai no desmentiren. 

I.'enfrontament més tard d'Estilicó i Honori, que porti a la mort del 
patrici ala, degué tenir conseqüencies irreparables en les relacions entre 
Gal.la i Serena. Honori havia eslal esposat amb Maria, filla de Serena i 
Estilicó, i a la mort d'aquesta, a Termincia la segona filla; Gal.la Pacídia 
era destinada a Euqiieri, també fill d'Estilicó i Serena. El trencament que  
portaren les nuves circumstincies fou gran: morts Estilicó i Euq~ieri i 
marginada Serena, Gal.1.a Placídia resti a Roma en un dels palaus impe- 
rials mentrc Honori governava o, millor  di^, intentava fer sobreviure la 
idea del poder imperial a Ravenna. 



A Roma es trohi amh uri fet que uashalsi d'uria manera colpidora la 
seva vida i que sens dubte influí d'una forma decisiva en el drscnvoliipa- 
rnent del seu cornportament polític posterior: la presa de Roma per Ala- 
ric. No gosaríem, en aqucst punt, incidir sobre I'aspecte hurna d'aquesta 
acció que ha fet volar tan& coloms en el cel historiogritic, pero tothom 
té cor i imagiriaci6, i no podein fer altra cosa que remetre-hi en alguna 
oca~ió. 

De tota manera, el que podríem denominar vcrsatilitat, inconscirn- 
cia, o potser millor esnobisme dels romans de la capital, féii que aquesl 
esdeveniment fatídic per als habitan~s de la ciutat -com diu Orosi (7; 
40, 1 )  crític i sorpres- rio fos sinó com un malson, un record que les ru- 
nes niostraven pero que la ciiitat ttvaja ignorava, imiiiersa en una nova 
puixanca. 

f.o presa de Ruma 

Cal tamhé fer-nos ací resso del prohlerna de la dirnensió real de la 
desu.ucci0 d'Alaric, no ben valorada arqueologicament i, per tal de coni- 
plicar les qüestions, seguida inolt properament -a només 50 anys de 
distancia- per la dels vandals. De tota manera la ciutat que no aconse- 
guí de sotmetre Aníbal i que no havia estat dominada des de la invasió 
dels gals entorn del 390-385 aC. va ser subjiigada aquel1 fatídic any 410, 
per la qual cosa és important qrie hagiiem de recordar, com a elernent 
de contras(, el respecte i la retirada &Atila l'any 452. 

Són aquests fets, pero, que veiem avui a distancia, que per als seus 
prowgonistes i a causa de les víctimes deguereil ésser gaireb6 la fi de tot 
un món, cregut fins aleshores indestructible; cal només pensar eri les vi- 
cissituds dels qui fugiren per mar, cum descriu amh vivacitat santJeroni 
(ep. 127, 12-13; 128, 5). Heni de precisar tanmatcix que els qui sobrcn~r 
qucren, retornaren i rcferen la ciula~, una Roma que potser sempre ha 
estat condemnada a esser viva sobre les ruries d'un passat que s'acumula 
sota d'ella i que rambé I'envolta, les qiials represcriten més que les cica- 
trius, els solcs que sobre la seva pell ha anat deixant el dccurs d'una 
historia mil.leniria. 

Les circumstincies que precediren la presa de Roma foren drarniti- 
ques -el setge inicial dura, en graus diversos, tres anys, del 408 al 410-, 
puix que sorgí de primcr iin moviment Icgitirnista roma i una aversió al 
govern imperial de Ravenna, dcsprés; en qixes condicions el senat prw 
clama emperador un senador asiatic, Prisc Atal, amic d'hlaric, de qui fou 
I'intermediari amh Honori en un principi. L'oportiinisme o potser la fi- 
delitat d'aquest paga, cal dir-ho, envers els gots el dugiié a convertir-se a 
I'arrianismc i ton hatejat pel bisbe Segisari el qual apareixera mes enda- 
vant en el nostre relat cent.ral. 



Aix6 no detingué el desenvolupainent dels fets, car Alal no satisieu 
les expectatives d9Aiaric, més anibiciós i millor com a polític, i entretant 
l'emperador Honori, amb la seva paciencia i aparent diicrilitat caracterís 
tiques, aconsegui de dominar de nou la situació. La deposició d'Atal pels 
propis gots fou el senyal després d'unes altres facecies qiie dugué a la 
presa de Roma. 

El saqueig dura tres dies - d e l  24 al 27 d'agost de I'any 410- i tan 
sols foren respectats St. Pere i St. Pau fora els murs, la qual cosa ha gua- 
nyat, pero, a Alaric un cert consens historic de moderació aparent en la 
seva actuació. 

Teoricament en  el botí es degiié incloure la jove priiicesa Gal.la 
Placidia amb uns altres hostatgcs ~iobles. La qüestió radica, en canvi, a 
saber si -com s'ha proposal- aix6 no es produí com a penyora de con- 
ciliació envers Alaric en  un moinent anterior quan arriba per primera ve- 
gada el rci go ta  les portes de Roma. 

Tot aixo pero, és secundari per al nostre objecte. El Cet clar és que 
Aiaric, juntament amb el tresor imrnens prodvit pel saqneig de Roma, 
tingué amb el1 la jove Gal.la que seguiria, hem de creure que a conlra- 
cur, els gots fins que fos retornada per Va1.lia quan els episodis de la seva 
vida que suara cns ocuparan havien quedar ja com a bagatge de la seva 
experiencia i del seu record. 

A I'estol dels gots hi anaven tamb6 nobles romans, l'emperador Ata1 
deposat, i s'hi afegiren temporalment uns altres hostatges; Orosi (7, 42, 
8) recorda que Alaric rnanimum nsit et ludum spectniiit imptlii Sembla que 
;a dc be11 antiivi Gal.la passa a mans del cunyat d'Aiaric, Ataülf, i iio, com 
s'ha pensat també, totjust després de la successió d'Alai-ic. 

Pauli de Nola i Gal.1~ Placidia 

Ens deundrem ací en un d'aquests nobles romans car té també un pro- 
fiind arrelam barceloní i la seva trobada amb Gal.la Placídia en aquel1 con- 
text no  deixa d'unir, Il~iny de casa nostra, dos dels personatges que hem de 
considerar cahdals per a la historia d'aquella petita Barcino del segle v. 

En la ratsia que emprengueren els visigots a la Cainpania imiiiediata- 
ment després de saquejar Roma, feren presoner el saiit bishe de Nola, 
Pauli, de qui esperaven obtcnir un fort rescat. Aquest. iioble aq~iiti ,  pa- 
rent i amic d'Ausoni, Con, com t o ~  sabem, ordena1 sacerdot a Rarcino un 
diumenge de I'any 393 per pressió del poble que el1 mateix inlerpreta 
com la voluntat dc Déu, pero iio resta vinculat a la comunitat de  Barcelo- 
na, no rebria així tata la fortuna d'aquell acabadalat bordeles, que tenia 
;a aleshores com a finalitat de la seva vida honorar Sant Felix de Nola, 
després d'haver nciipat fins i tol el consolat i d'haver-se casat arnb Teri- 
sia, una hispana de iortuna paral.lela a la seva. La pkrdua del seu fill, 



Ccls, sehollit a Ncal i  d'Henares (Con~p lu tum) ,  motivi la seva converslo 
-canvi de vida- en  circi?msiancies vitals molt semblanw a les que patil-i 
Gal.la Placídia eii la seva +n aquel1 rrioment fiitura- estada a Barcelo- 
na, per rnés qiie la conversio de Gal.la es produeixi rriult més tard, precisa- 
iiieiir després dc la mort. del seii segon marit, Constanci 111 i en la condi- 
ció d'Augusta a Ravenna. 

Aqiiest. contacte aiiib el venerable Paulí rio foil íinic i anys més tard 
Placídia, corri a cmperadriu, es dirigiri al bisbe de Nola per tractar q ü e s  
tioiis relacionades arnb I'elecció pipal doble de Bonifaci i d'Eulali, de- 
manant, coin després imposari cl poder de Ravenna, el recobrament per 
a Bonitaci. Malgrat l'interés que ens pugui despertar I'actuació de Gal,la 
Placídia eri la política religiosa, no continuarern per ara aqiiesta via. 

Ens limitarem a destacar que, malgrat I'embolcallament un xic cancc 
llcresr de la seva correspondkncia, disposcm, d'iina col.lecció de car- 
tes de l'empesadriu, un dels pocs exemples de  literalura ferncnina del 
món antic, fins i tot del món antic tarda, i que és mts original encara pel 
fer qiie es tracta d'una corrrsporidCncia de i-erafons més políuc que con- 
fessiorial, eri la qual es fa pales, a inés, el seu protagonisme aniagat sota el 
nom del seu fill Valeritinii rii ,  menor d'edat, durant tot un pcríode dilatat 
de regencia defacto i d'aclivitat jurídica imporiant, que els his~oriadors s 'cs  
forceri d'cshriiiar en la coinpilació coneguda corn a Cod'x Theodosiauus. 

Ga1.h Phcldia i Ataülf 

Tornem, pero, al fil principal d'aquesta gairebé aventura de Gal.la 
Placídia seiise avan~ar-nos als fets. Es hcn evident qiie no  degueren rrian- 
car esfor~os u, si mes no, negociacions iorinals des d'un primer iiioment, 
per tal de recuperar la pririccsa presonera dels visigots després dc la pre- 
sa de  Roma. El deslí seiribla, pcro, éssei- molr divet-s clel previsiblc en 
aquest aier. 

Les funts són iiniiiimes en  destacar q ~ i c  Aiaülf la prengiié com a mu- 
Iler: el que no és tan clar 6s el com i el Iloc: el com no el sahrem mai, bé 
que va &ser evideiitiiient el iruit d'uri consens no desmentit pel que 
n'ha estat ~ransrnts per la tradició. Les noces se celebraren, segons Jorda- 
nes (Get.. 31, 160), a Forum Iulii, l'actual Forlí; prop de Ravenna; segons 
Olimpiodor i ldaci (trag. 24: HM. 57) a Narburia, després de moltes 
tractatives. No inanquen hisloriadors que hagin i'olgut ier-ne una síntesi 
tot proposarit un promeiatge oficial a Forlí -irisinuen fins i tot l'acord 
inicial de l'einperador i gcrmi de Gal.la, Honori- i un casamenr oficial 
a Narbona I'any 414. Uns altres van més rrilli i creiien que la cerim6nia 
de Narboiia no fou altra cosa que iin aniversari o el donar furrna romana 
a un maLrirriuni visigor celehrat a Forlí a la rardor de I'any 41 1. 

Res en podem saber de cert, pcro els fets semhleii iiiclinar.se vcrs un 



esposori únic i oficial a Narbona, ben lluny d'un consens impeiial i vin- 
culat a la voluntat de la propia Gal.la Placídia. Com interpreta la histo- 
riografia iilo\isigotica gairebé contemporinia i cnsems oficialista pel que 
la a la dinastia teodosiana, aixo fou la realioació de la voluntat divina; en 
aqucst seniit es manifesten Orosi i ldaci (OROS. 7,42; Hm. 57) 

No recollireni aquí cls aspectes polítics ni les discussions i migracions 
dificils que portaren Ataülf a ocupar Narbona I'any 413. 

La interrupció dels tractes amb I'emperador Honori, malgrat el fet 
d'haver eliminat els iisurpadors Joví i el seu germi  Sebastia, nogens- 
menys va fer decidir Ataülfa prendre unes altres decisions corn fou la de 
maridar-se amb Gal.la Placídia. La princesa fou conven~uda per Candi- 
dia, segons ens explica I'historiador Olimpiodor de Tebes (frag. 24), el 
relat del qual recollirem, puix que [a autoritat en aquest cas i esta direc- 
tament relacionar amb el tema central del nostre treball. 

Olimpiodor escriví entorn del 425 una Historia en vint-i-dos Ilibres, 
que fou resumida per Foci al segle ix a la seva Bibliotheca. Aquesta obra, 
gens suspecta d'ésser favorable a Gal.la Placídia, representa el millor i 
més objcctiu document del qiial dispuscm per al nostre proposit, pero 
sofreix ensems del problema d'ésser el fruit de la tecnica reassumpti\ra 
aplicada per Foci que no sabem fins a quin grau pot ésser deformadora o 
tendenciosa mes enlla de les intencions del propi Olimpiodor. 

Val la pena de recollir ací la descripció de les noces de Gal.la Placídia 
i Ataülf. Ahans cal, pero, fer memoria que Jordanes (Get. 30, 158) defi- 
neix Ataülf com "destacat tant per la seva bellesa com pel seu taleiit" i 
que Gal.la en  Orosi (7, 43, 7) és descrita com "dona d'enginy molt agut i 
de  gran probiwt religiosa", i que Jordanes (Get. 31, 160), potser més rea- 
lista per a la seva epoca, ens diu d'ella que fou esposada per Ataülf eii 
raó de la "noblesa del seu Ilinatge, per la bellesa del seu aspecte i per la 
integritat de la seva castedat". 

El Cet és que el primer dia del mes de gener de l'any 414 a la casa 
d'un magnat de Narbona de nom Ingenius (potser I n p u u s )  fou celebra- 
da una cerimonia doble segons el ritus got i roma on Ataúlf, vestit a la ro- 
mana, esposa, davant I'entusiasme de tots dos pobles, Cal.la Placídia, tot 
oferint-li rics piesenis entre els qnals cal destacar cinquanta joves visigots 
vestils de seda amb una safata a cada mi ,  I'uiia carregada d'or i l'altra de 
pedres prccioses, procedents sens dubte del saqueig de Roma; tot ?ixo 
f o ~ i  acompanyat d'epitalamis on feren notar les seves dots poetiques Atal, 
l'emperador deposal Rustici i Febadi. 

Aixo marca ben segiirament la consolidació d'un procés llargament 
madurat per Ataülf i que ens conta de forma anecdotica Orosi (7,43,3-6). 
Eris diu el prevere hispa -de Braga més possihlement que de Tarrago- 
na, segons sembla- que ell, essent jove, sentí explicar a Betlem a Sant 
Jeroni una historia per part d'un home religiós, seriós i prudent, en la 
qual aquest home quc havia estat molt amic d'Ataülf a Narbona conta- 



va que Ataülf deia sovint que de he11 prirner desitjava eliminar I'imperi 
ronii de forma que el que es podia denomina popularmenr. Rmnania es- 
devingués una Gothza, amb la qiial cosi Ataülf hauria estat un nou August.. 
No ohstant 6x0, I'experiencia li havia mostrat que els gots iio es podien 
contenir, ni podien respectar les lleis, motiu pcl qual es decidí a mante- 
nir I'imperi roma amb les formes dels gots per tal d'ésser considerat el 
fautor de la represa romana piiix que no podia arribar a canviar el p o  
der. Recentmenc A. Marchetta ha  dedicat gairebé tot un  llibre a aquest 
discurs d'Ataülf i a la seva Lranscendencia política. 

Aquesta ideologia justificara les retickncies d'uria furta facció dels visi- 
gots i sera el rerafons de l'assassinat d'Ataülf, bé que els motius imme- 
diats siguin uns altres, com iieureni nits cndavant. 

El rriatrimoni d'Ataiilf i Gal.la Placídia marca una duradora enemistat 
m b  Constanci, consol l'any 414 i patrici des de I'any 415 a qui l'empera- 
dor Honori, com relata Jordanes (Get. 32, 164), havia promes la seva ger- 
mana si aconseguia alliberar-la. 

Els gots foren ohligaw a abandonar la Narhoriesa on havieii arribat 
des del  nord d'lt i l ia,  després d 'un  itinerari que els havia portat a 
I'Aquitinia, experiencia quc rcpetiran segurainent a peticio propia mts 
endavant sota Vi1.lia i que marcara mes eridavant., amb la seva decaden- 
cia, el que copcixem a casa nostra, com a intermcdi ostrognr. El des- 
placainent els porta a depassar les Clausurae per tal d 'endinsa~se en rer- 
res de  la Tarragonesa amh el prctcxt oficial, practicat i mai desmentit, 
d'enfrontar-se als altres pohles birbars sueus, vindals i alans que havien 
franquejat el Pirineu. 

Portaven amh ells el pobre eiiiperador  tal; Orosi és de nou qui ens 
diu (7, 42, 9): Attalus itaque tamquam inane inlpm'i simulamm rum Gothis 
usque ad Hi.rpan.ias portakus esl. El Ilati f s  ben uansparent per a valorar el 
papei- trist i Ilastimos d'aq~iest tiome infelicíssim, segons I'adjec~iva I'his- 
toriador de Braga per a descriiire que per a el1 I'execució com a usiirpa- 
dor hauria estat un honor i la mort un guany (5, 42,7). 

Ací cornenqa, doncs, el tema crucial del uostre treball car la penetra- 
ció en territori de la Tarragonesa porta Ataülf a establir-se a Barcelona. 

Barcelona era en  aquel1 moment una ciutat que havia resistit bé els 
temps difícils firis a I'extrem que fou potser el ceiiire economic de la 
usurpació -segurament amb capitalitat a Tarragona- de Mjxim, cone- 
gut a la nosira historiogratia com a Mixim Tira, que exercí un efímer p o  
dcr pcr obra de Geronci -general a la scva vcgada de I'usurpador Cons- 
tantí rii- rle qui Mixim era potscr cntreparent o en tot cas creaci6 
directa. Mixim encunyi a Barcelona entre el 409 i el 411 moneda rclati- 



vament abuiidant i es relugii entre els vindals fins el 418 o 419 cn qu t  
reeixí de nou un breu regnit quc el dugut a la mort I'any 422. 

Hem de pensar que les seves encunyacioiis harcelonines es pogueren 
produir amb una explotació directa del patrimoni de la ciutat que, qui 
sap si pel seu fort emmurallament, havia resistit amb exil les circumstin- 
cies ariverses. El cas és que Barn'no a inici del segle v conservava intacte 
uria borra part drl sei? patrimoni urhanístic i decoratiu que fou segura- 
ment esrnercaL en  I'avent~ira de Mixirri, de rnanera que tot seguir ja 
constateiii arqueologicament els canvis ~irbanístics i de consuucció que 
caracteritzen la Rarcelona tardana. Hein de dir també que fins aquel1 
niorrient. sembla haver-se mantiiigut substancialment el foruin de Barce- 
lona com tambi. cs rnaritirigiri. el de Tarragona. Tot aixo fa inevitable 
que iiitentem lligar aquesw canvis produits amb cls csdcvcriiments del se- 
gle \i i ,  en el cas de Barcelona, amb els suara recollits. 

La realitat cris indica quc Ataülf s9insral.li en aqiiesta ciutat -que 
sens duhte d'acord ainb les seves propies dimensions no poguk acollir la 
totalitat dels visigots- d'ori be11 aviat s'absenti, deixant-hi només Gal.la 
Placídia, una escorta i, pel que sembla, aquells que no servien per a la 
guerra. De tuta niancra, no srmbla haver esrar una ocupació violenta de 
la ciutat; potser perque Gal.la Placídia era, malgrat tot, germana de l'eni- 
perador Honori i molt possiblement no era tampoc gaire Iluiiy de les 
possessions pertanyents al patrimoni imperial o bé de l'heretat per ella 
mateixa del seu pare, la qual cosa podia haver afavorit molt la circirlació 
dels visigots pel territori. 

Hi ha, pero, elenients, com veurein a continuació, que ens fa11 pensar 
que el poble gni, unes desenes de inilers, iio s'iiistal.li a la ciutat sitió al 
seu entorn imniediat i quc cri  tu^ cas a Barcelona n0mí.s s'hostatji el se- 
guici més proper d'Ataülf i versemblantment Gal.la Placídia, si és que en 
realitat arriba a instal.lar-se en una seii urbana. 

Seria f o r ~ a r  la interpretació historica el fe1 de parlar de la primera ca- 
pitalitat de Barcelona d'uii incipieiit. regiie visigotic compartit per una 
princesa imperial romana. Tamhé ho és extrapolar per a aquest inomeiit 
la importancia que sembla adquirir Barcelona sola Mixim, encara que 
no estigui fora de lloc establir iina connexió entre els dos fets. 

Es tracta en realitat d'un eslabliment circumslancial d'iin cabdill; I'as- 
piració -políticament prou assenyada- era la d'ocupar les províiicies 
romanes d'hrica, com ja volgué fer Alaric des d'ltilia, a la qual tusa es 
nega Ata1 durant el seu efimer primer imperi sense voler escoltar uns 
consells que l'tiaurieri mantingut en el tron enfront d'Honori. 

A Barcelona o al seu entorn, pero, es proclueix un Cet auttnticameiit 
transccndent. Gal.la Placídia infanii ir i i  nadó al qual Ataülf imposi el iioni 
preiiionitori, i a iiiés a més signiíicatiu i simbolic, de Teodosi. Aquest nen 
nion poc temps dcsprfs i fou scbollit prnp de Barcelona en una església 
diiitre d'uiia caixa d'argent, coiii especifica Olimpiodor (Trag. 26). 



No cal fer volar inassa la iinaginació per tal de reconstruir el que 
s'amaga darrera d'aquests feB. 

D'una banda cal conjecriirar algun indret per al sepeli del petit Teo- 
dosi i d'una altra part hem d'intcritar precisar, si fos possible, quelcom 
més sobre la realitat iiiaterial de la hapvac, I'urria de plata que serví de 
contcnidor a les seves despulles. Si recordem que Paulí de Nola i Terasia 
perdcren el seu f i l l  Cels a Hispiilia i I'enterraren a Alcali d'Henares, 
prop de  les relíquics dcls mirtirs Jiist i Pastor, és be11 suggeridor pensar 
qiie, seguint aquest model, Ataulf i Gal.1.a Placídia pogiiereii dipositar les 
despiilles del scu nadó prop d'un mirtir importaiit de la zona que, ja per 
testiiiioiiis del segle 111 -el poeta Prudcnci-, sabem que no pot ésser al- 
tre que San1 Cugat, el Cucubas o CucuJas vingut aiiib Felix de Girona des 
de Cai-tago. El santuari, una cella rnemo7iue o maltyrium de Ciigat, és docu- 
mentat arq~ieolCgicament., en iina etapa tnés tardana, en el propi claus- 
tre del iiioiiestir de Sant Cugat del Valles. 

No  fóra estraiiy pensar, doncs, que ~ O L I  alla un Gal.la Placídia pagué 
inhumar el cos del seu fill, tancat en una caixa d'argent que molt possi- 
bleinent 1inguí.s Lina aparenGa propera a la conservada a w i  al British 
Museuiii, que f?u eii aquesL cas una dc les caixes nupcials d'una dona de 
riom Proiecta. Es he11 probable que es tractés en el riustre cas d'una caixa 
d'aquest tip~is o d'iina de les que li pogueren ésser ofertes per Araiilfjun- 
tainent ainb els rics presents que hem descrit iiiés amunr, en el rnumenr 
del seu esposori a Narbona. S'oposaria només a aquesta possibiliiat 
d'~ibicació de la toinba I'arrianisme cl'Ataüli per niés q ~ i e  estigui provada 
la seva tolerancia. 

L'episodi de la mort del petit Teodosi sembla no havcr-se tancat ací 
pcr a Gal,la Placídia, car la seva iiieinoria va romaridre en ella que, con1 
a Augusla, en la cimera dc la scva vida, seiiibla que el recordari de nou 
dc forma oficial. També, si hem de creure les hip6tesis de S. 1. Oost, el 
seu record torna en el momerit final de la seva propia vida; pero d'aixo 
ja cn farem esment una inica més endavant. 

No iou aqliesr l'úriic infortuni que colpí Gal.la Placídia durant la seva 
estada barcelonina. La mort, o millor dit I'assassinat d'Ataülf, produi de 
nou un gir coniplct a la seva vida. 

Les fonts iio són gaire concordants sobre la niort del cabdill visigot; 
rio resta clar si aquesta mort esdevingué en  el seu cstatge urba o en cam- 
panya i molt possiblcment hagiiem de siiitetitzar la informació contingu- 
da en aquestes fonts que en  darrer terme scmblen f o r ~ a  coincidents, 
iiialgrat la seva discordanga aparent. 

Jordaiies, per la seva part (Get. 31, 163), ens fa patcnt que Ataiilf guer- 
reja t.eri.a endins i que fou mort p r r  un tal Everwlf que es venji aixi 
amh un cop baix cl'espasa de la riuta que feia Ataiilf de la seva estatura 
esquifida. 

Olimpiodor (fi-ag. 26) diu, en  canvi, que fou niort mentre mirava els 



seus cavalls als estables per un got de nom Doubios que venjava així la 
mort del seu ariterior amo. 

Aquesta mort, apareiitment inotivada per raons més o menys perso- 
nals, és un veritable assassinat polític i és el reflex evident de I'oposició 
existent entre una importan1 facció dels visigots contsa la política filoro- 
mana d'Ataülf. 

En un treball anterior hein volgut demostrar la inexistencia de Dou- 
bios, en realitat I'adjectiii duhius, intcrpretat com a nom per Oliinpiodor 
en  traduii- uiia font llatina que indicava que fou mort per un got del qual 
no es concixia el nom o bé era de confian~a equívoca com demostraren 
cfcctivament els fets. 

La síntesi del que ocorregué podria ésser que un got de nom Evemlf 
qne havia forrriat par1 de la clientela de Sarus, de qui ara mateix parla- 
rem, venji la inort d'aquest i assassini Ataülf al senrei del qual era des- 
prCs de la desfeta del seu amo. 

Els fets palesen una clara transcendencia política i la pervivencia 
d'iina lluita de clans entre els visigots. 

Sarus, eneiiiic ja d'Aiaric, es posa al sewei d'Honori amb un estol de 
300 visigots; la seva relacio no transcorregué sense alts i baixos. Final- 
ment fou rediiit i rnort pels visigots d'Ataülf a qui Iiavia gosat. fins i tot 
atacar amb la seva rediida pero beii preparada tropa. La crueltat de la 
mort de Sarus etimig de siiplicis ni> aporta res més que u11 altre docu- 
inent de les habitiids d'aquell momeni i no només entse els birbars. 

L'enemistat de Sarus i els seus partidaris envers Aiaric es transmeté al 
seu lloctinent i successor, Ataülf, que fou qui en darrer ternic en paga les 
cortseqüencies. Cal recordar que desprts de l'assassinai el seu successor 
efimer fou Sigeric, re¡ nonií-s una semana, pero tnolt siiiiptomiticament 
gcrmi del propi Sarus. 

L'enfronwment de hccions entre els visigots no pot ésser més clar i 
les accions coineses pei- Sigeric a Uarcelona després de la seva proclaiiia- 
ció són tambí- una bona mostra d'aquest antagonisme en la concepció 
de les actituds que calia mostrar envers els romans. 

El regriat de Sigeric cometici per la humiliació de Gal.la Placídia i 
per l'assássinat dels dos tills que Ataülf va Lenir en uii matsiinoni ante- 
riel-, que int.enti irduament de protegir el prestigi del bisbe arria Segisa- 
ri a qui ja hem vist com a cristianieador d'Atal, l'einperador gairebé iu- 
lic dels visigots. 

Potscr anira bé ací fer un petit excurs sobre la fi d'aquest persotiatge 
tau pintoresc. Deposat, com ja herri indicai, per Aiaric per tal d'acoiiten- 
tar en un canvi de política l'einperador Honori, foil proclaniat de nou a 
Nxbona arran del refredament de relacions que produí el iiiatriinoiii de 
Gal.!a Placídia i Ataülf, davant I'oposició maiiifestada per Constanci i pel 
psopi emperador. 

Els visigots l'abandonaren poc després i Atal hagué de rugir tot sal- 



pant del port de Barcelona, possiblement. La iiau fou abordada per les 
forces irnpcrials i Atal, fet presoner, fnii exhibir al triomf d'Honori l'any 
416 a Roma on li fou tallada una m i  i fou desterrat a I'illa de Lípari. Aca- 
ben amb aixo les noticies d'uiia vida ben curiosa i singular fins i ~ o t  en 
un mornent com el que li pertoci de viure, car la seva usurpació -tira- 
nia en deien els historiadors i no historiadors romans- tiiigué origen, 
com hem vist abans, cn CI propi seriat de Koma i no en una llunyana pro- 
víncia. 

La humzlzació de Cal-la Placidia i iu lopopuja unliga del t en i t on  de Bnrcino 

Retornem, pero, al fil del riostre relat. Scgons Olimpiodor (frag. 26), 
Ataülf havia recoinanat al seu propi germa que manlingués la seva acti- 
tud davant Koma i que retornés Gal.la Placídia a Hoiiori. L'actuació de 
Sigeric, rei impoiat per una altra facció dels visigors, a més dels crims 
contra la familia d'Ataülf, Sou portar la princesa i els altres ostatges da- 
vant del seii cavall tins al duodecim inil.liari comptat des de Barcelona. 
Aqtiesl fe1 ha estat rccollit sempre per la historiogratia (OLYMP. frg. 26) 
pero hi ha mancat, crec, uria correcta interpreració. 

La nosua hipotesi no és que la fes caminar dotze rriillcs romanes da- 
vant del seii cavall sinó que volgués fer-la arribar d'aquesta Sorma humi- 
liant al duodecim r~iil.lian cornptat des de la ciiitat.. La raó no seria altra 
que el k t  que al duodeciin mi1,liari estarien estableris els visigots que, 
com hem dit, no teuien d r  cap manera cabuda a Barcelona. 

Ens hem de preguriiar, pero, per qtie el duodecirn iiiil.liari i sobretot 
quina de les possibilitats viiries des de Barcelona seria vdida pcr a la scva 
~ibicació, 6s a dir, on podia ésser situat el cainpament visigot. 

Sortosament la toponímia medieval cris ajuda en aquest punt d'una 
manera extraordinaria: el duodeciin mil.liari des de Barcelona es docu- 
mentat abundoianient a 1a zorra del Prat. de Llohregat, St. Joan Despí i 
especialment a St. Pere del Romaiií o de Duisine o Dudesme. La dirccció 
de la ubicaci6 í s  cvidcnt; l'imbit, en canvi, és massa ampli per a indicar 
el territori marcat per una íita mil.liiria. Darrela el t o p h i m  i la seva 
aparent dispersió s'amaga alguna cosa inés que la penivéncia no exacta 
o traslladada d'un top6riirri. Dc nou la mar.eixa dociimentació medieval 
ens dóna la clau en alguns casos, en especial els referi& a St. Joari Despí 
el toponim és Duodecirno uel Miriano. 

El segücnt pas és esbrinar la significació d'aquest topoiiim i I'explica- 
ció no pot ésser altra que aquest. Mizian,q que té també les formes iMicim 
no, Micano, Mitiano, Minciatzo, derivi de MCnicianum i no de Milizlr, Mitia- 
nus coin s'ha proposat. 

Aqucst Minicinnum no seria altra cosa que el fundus Miniciunus, és a 
dir el fundus dels  min ni ni Nulu1t.s de Barcano, la farriília senatorial més 



il.lustrc de la ciutat, puix que pare i iill foren consols i gaudiren del favor 
imperial sota Traji, Adrii i Anrnní Pius. Ycnsem que es tracta del llinatge 
més important de: Barccloria, el que bastí les termes de la placa de Sant 
Miqucl cri sol urbi  de la seva propietat, tot assegrirant-nc el s~ibminisua- 
rrieril d'aigua, i que degué tenir foi-ca ramificacions, com demostra la se- 
va onomistica personal 

El fundus Minicianus estigué situat al duodecim iuil.liari com a iridica- 
ció geogrifica per a marcar, bé sigui el contacte amh la via, bé el centre 
de la propietal o siinplement el seu comenyanicnt. Aquest fundus fou 
d'uiia extensió molt considerable, corn dcrrioswa la dispersió de Duodeci- 
mo com a denominaciú toponimica d'una zona molt amplia, la qual cosa 
cris faria veure no només la penMncia del record d'un Jund,us ~Mznicia- 
.WIU al diiodecim inil.liari dcs de la ciulai, ans tainhé ens permetria fins i 
loc aproximar-nos a la seva ~xtcnsiú eri Ppoca romana sense qiie calgiii 
pensar en translaciuris de Loponirns. 

Convé que recordem qiie si "UuodCciiii" pogué ésser el fundus dels 
Minicis Natals, ara com ara no heni identiticat les propietats a la roria de 
Luci 1.icini Sirra, I'home que conquerí la Dicia amh Traji; cl seu assassi- 
nat rio esclaril acaba amb les expectarive:~ que fcieii d'aquest Iiome un 
clar candidat a la successiú imperial. El record reiterat a Barcin,o del Ili- 
bert d'aqiiesr infliicrit personatge, Luci Licini Segon, amh mCs de vint 
ins<:ripcioris a el1 dedicades, és una bona mostra d'aquesia rellevancia a 
la zorra. 

Fóra iiiteressant posar en relaciú aquestes noticies amh el toponim 
Llici que no  és novetat pcr a ningú que derivi de Liciiiia, poucr uri fun- 
dus Licinianzu. Pensem també que els dos L l i ~ i  d'avui es troben al costat 
de Llerona d'explotació agrícola i presencia romanes provadcs; Llcrona 
s'ha d'idcritificar no solaiiient, gairehé sens duhte, arrib la Lawru no no- 
més de les nioricdes iberiques ans també potser amb la del vi Lauronense 
que competia a la nostra zona, com explica Plini el Vell, amb el vi de la 
Laietinia, per més que habit~ialmeiit aquesta I.anro, productota de vi, se 
siriii a la zona de Valencia. 

No seria, dones, estrany que si els Minicis dominaven el Baix Llobre- 
gat i potser uria par1 del Valles Occidental, al Vallks Oriental hi hagués el 
Jllndus Licinianus de I.icini Sura quc podia haver tingut una producció vi- 
nícola importantja des d'abaiis de l'epoca tlivia en la qual, si. la identifi- 
caciú fos certa, lii liauríem de veurc una de les propietats de prestigi sota 
I'administració de Licini Scgori, que fou I'lionie de coiifianya del sena- 
dor tins a l'cxtrcrri d'ésser el seu accens!r.v en els scus tres consolats. 

Pot resultar sorpi-enent coniprovar que arran de la hiimiliació de 
(;al.la Placídia podeni intentar de s!i.irar clsjiundi de dues de les fainílies 
niés il.lustres viriculadcs a Barcino. Es possible també, pcru, en el cas de 
Lli~" Liciniano, qiie fos I'cxparisiú (erra endins dels I.icinii Granianz, la 
família senatorial viiiciilada a Uaetulu, Badalona, lligada també per paren- 



tiu als Minicis de Rarcino, que tindria així no només un domini de terres 
productores de vi laietá ans taiiibé del vi de la zona de Luuro. 

El venta11 d'hipotesis pot ser ampli pero no gaire diferent del que ara 
proposem, puix que aqucstes famílies establertes en una colonització ro- 
mana primerenca ohtingueren la seva rellevincia social cn epoca impe- 
rial des de  i'íiltim ter( del segle I dC. a partir d'una riquesa agrícola i 
d '~ ina  notahilitat a les scves ciutats amb un record historic patent no no- 
inés encara al segle v sinó que ha arribat també fins al moment actual en 
forma toponimica si la nostra interpretació és la correcta. 

Els xlsigots, doncs, s'haurien instablat al f indus que era, o millor fou, 
dels Minicis, tot seguint una tradicio d'assentament que coneixem bé, que 
ja l'liavien experimentat a I'Aquitinia i que la repetiran al regne de To le  
sa: eswhlir-se a les graris propietats aproíiiant i compartint les infrastructti- 
res existeiits. L'organització agrícola de la zona del duodrcim mil.liari fou 
sens clubte molt més adequada que la ciutat de Barcelona per a I'establi- 
ment si inés no d'una part importaiit del poble visigot que viatjava amb t.* 
tes les seves pertineiices i fins i tot amb el bestiar. 

El fct que Sigeiic portés Gal.la Placídia fins alli pot ser considerat un 
inclici clar que Ataülf s'insta1,li a l'interior del recinte urbd ernmurallat 
que no degué, pel que sembla, ésser objecte ni de setge ni de pillatge. El 
doble assentament degiié evitar entrontaments religiosos, car el bisbe Se- 
gisari pogué restar exrramurs ainb els scus visigots arrians, la qual cosa 
degirí- evitar inútils Iriccions. Barcelona, si creiem les fonts, custodia rl 
tresor fabulós dels visigots -proclucLe del saqueig de Roma- aleshores 
per primera vegada puix que més endavant en seri efimera pero efectiva 
capital, pero aixo ja és tina altra hisloria. 

L'adveniment de Vi1.lia després.de I'assassinat de Sigeric retorna les 
coses al seu primitiu estat i Gal.la Placídia, bé que retingucla, fou tracta- 
da ainb I'honor i dignital que la seva nissaga i ~rajectoria deiiianaven: 
Placidiam soron's imperatmis hononJice upud se honestzque habilumfratn redidit, 
seri el resurn dels fets que fari Orosi (7, 43, 12). Foil a partir d'aquell 
moment moneda dc  canvi, com veurem un xic més endavant. 

Sembla que els visigols amb Vil.lia volgueren de nou passar a &rica i 
quc foren de nou encarrcgats per I'einperador Hoiiori d'iina tasca poli- 
cial contra els altres birbars d'Hispania, especialmenr els vindals. Aix6 
desplaci una part important del poble visigot del duodecini mi1,liari i no 
podem precisar si Gal.la Placídia hagué de seguir-los. 

Les temptatives pcr tal de recuperar la princesa continua\,en inces- 
santment i la demanda dels visigots a Constanci, posat per I'eiiiperador 
Honori al front de la negociació, fou sempre la mateixa: gra, blat per ali- 



mentar un pohle famolenc a qui la necessitat porta al saqueig de Roma, 
a la devastació d'ltalia, a l'ocupació de la Narbonesa i de I'Aquitania i a 
la iritervenció a Hispinia. 

De tota manera, promeses rio en faltaren i el seu incompliment per 
par1 dels romans provoca la fúria i la devastació algunes vegacles. El pro- 
blema per-als romans -com ho veien també els visigots- tenia el seu 
origen a I'Africa: dominar les províncies africanes era dominar la panera 
d'occidcnt. D'aci la tendencia dcls birbars d'arribar-hi i la polí~ica falli- 
da dels visigots en el mateix sentit. 

Constanci aconseguí de dominar Africa i asegurar un subrninistra- 
ment molt considerable de blat. L'any 416 els visigots de Vil.lia reberen 
dels romans 600.000 modis de  blat i la federació amb Roma fou de nou 
restablerta. 

Aixo féu que les tractatives avancessin i que, amh una comitiva gaire- 
bé imperial, Constanci rebés Gal.la Placídia i el seu seguici de la m i  de 
VdI.lia que tamhé hi assisú amb escorta reial. L'escenari foren pel que 
diuen algunes f o n ~  (IORD. Get. 32, 165) les clausurae, les actuals Cluses 
on fortificacions contemporinies dels fets mostren encara avui la seva re- 
alitat i la propia puixanfa arquitectonica. Unes al~res fonts diuen que 
Gal.la fou lliurada a un cert Euplici agms in  mbus (OLYM. frag. 31). 

Amb aixo acaba l'aventura hispinica de Gal.la Placídia, lluny ja 
d'aquella Barcelona petita i emniurallada i d'aquell dramitic duodecim 
mil.liari que no  desaparcixeri, pei-6, de la historia. 

Entorn de I'any 510 precisament en  el mateix indret s'enceti una 
cruel batalla segons la Chronicu pscidoisidonana (cod. 6113,12), xrr miliano 
u Barchinon,~ super flumen Daronig, que sembla recordar i barrejar tota una 
serie de fets aiiib iiioltes interpolacions: la presencia de  Gesaleic, usurpi3- 
dor del tron d'Amalaric, a Barcelona, la desfeta que sofrí per mans 
d'Hebban, general de Teodoric, i la victoria poslerior d'Ildebert, rei dels 
francs, sobre el propi Amalaric a la Narbonesa, i a continuació la mort 
d'aquest últim a Barcelona. 

Tosnem, pero, als fets que són el fil condiictor del nostre t~reball. 
Gai.la Placídia -malgrat la seva resistencia- foil poc tcrrips després, 

la primavera del 417, rlonada en matrimoni pcr Honori al patrici Cons- 
lanci. Un any despres nasqué la seva fillajusta Grata Hnnoria i més tard 
el seu fill Plicid Valentinii; tots dos fills foren, com la mare, nobilissimi i 
la Grria voluntat de <:al.la segons alguns historiadors, els merits militars 
i polítics del seu rnarit segons uiis altres, feren associar Constanci a l'im- 
peri com August per part de I'emperador Honori. Esdeviiigué també 
ella mateixa Auausla, com a esposa de Constaiici rri, el 8 de íebrer de - 
I'any 421. 

Constanci morí ooc desorés: arran d'aixo. Gai.la s'enfronti a molts 
3 

problemes, el menor dels quals no Cou I'exili a Constantinoble i la dificil 
recuperació del tron per al seu fill Valentinii. Per a aquest propósit 



coriipti amb el recolzameiit d'una alira dona excepcional, Pulqukria, la 
germana de Teodosi 11, fill d'4scadi i neboda, per tant, de Gabla. Fóra inle- 
ressani estudiar les relacions de dues dones q ~ i c  es pleguen a la ra6 d'estat 
apareiiunent i que en canri són en realitat el iiioior de la política dcl seu 
temps, pero aquesi 6s un camí que, de nou, ens est j  vedai pcr al dia d'abui. 

Gal .1~ Placklia Augusta i la ncerniria del seufill Teodosi 

La regencia de Gal.la Placídia fins a I'any 437 fou complicada, llarga i 
carregada de vegadcs de negres presagis per a l'irnperi; I'Augusta ho so- 
port i  tot. amb ferinesa i ductilitat. Figures com les de Candidii, Bonifaci, 
Castí, Sebastii i sohretot Eci aparegueren al scu hontzó i anib habilitat 
aconseguí rnantcnir un equilibri que augurava un rcgnat o almenys una 
primera part de regnat per al seu íill scnse enuebancs, piux que Gal-la 
aconseguí d'influir la política del seu fill, ja majos d'edat, anib una ceria 
elegincia no exempta d'iniciatives, com és el ras de les caries a I'Orient 
donant supori a la política del Papa Lleó r I'any 450, per exeinple. 

La scva obra no fou només política, fou també edilícia, tant cristiana 
com profana: Roma i el conjurit de Ravenna ho fan pal&s. En aquesta ú1- 
tima ciiitat, Placídia acomplí la tasca constructora q ~ i c  corresponia a la 
seva dinastia, tot pcrsonalitzanc-la d'acord ainh la srva fe i les seves devo- 
cions. L'rsglésia de St. Joan Evangelista, cl denomina1 niausoleu de 
Gal.la Placídia, un oratori anncx a la basílica de Sra. Creu, que foil des- 
truida per I'església de St. Vital construida per.1uscinii. L'oratori encara 
pesviu dedicat a St. Lloren< i amb el programa decoratiu volgut per Pla- 
cídia. Féu tanibé ofrenes a la basílica Ursiniaria, la catedral. A Roina 
constriá la porli~us Plncidiana al port de la ciutat i decora, també, Sant 
Pau Extramiirs, oii ho recorda tina inscripcii); féu ornamentar tamhé la 
Sanw Creu de Jerusalem i va fer sentir la seva iniciativa aixecant I'església 
de  Sant Esteve a ñínlini. 

Ens detiridrem, pero, en tiris fers que ha posat de relleu S. 1. Oost i que 
cal valoi-ar amb cura. En una de les esglésies de Ravenria fou represeritada 
la dinaslia teodosiana i enue  cls prínceps d'aquesta apareix un Thaodosius 
n(obili.s,iimus) p(u@, membre desconegut de la familia imperial mon  se&=- 
rainent infarit, si no es tracva rum també s'ha proposat d'iin i'heoda~ius 
nqjos)  (ILW 20). Oost proposa, i creieni que cal acceptar-ho de moment, 
que si la lcctilra és no~lzsszmuspuer, aquest intanr no seria un altre que Te- 
odosi, el fill d'Avaülf i de Gal.la Placídia innrt a Barcelona. La seva rnare 
en els rnonients culminants del seu poder hauria tingui un record per 
aqucst primer inhnt  hagiit d'Ataülf i dcsaparegut prcrriaturarnent. 

Ens podrem deiiianar corn el till d'un birbar, per més que fos Ataülf 
el cabdill o rei dcls visigoty, pogué ésser represenvat cntre la iamília im- 
penal teodosiana. 



No cal prendre postures radicals que la propia dinastia ignora: Teo- 
dos! casi la seva neboda predilecta, Serena, amb Estilicó, d'uiia altraban- 
da Elia Eudoxia, la dona d 'hcadi ,  era filla d'un cabdill birbar, el franc 
Bauto, i fou mare de Teodosi 11. No és segura I'oposició d'Honori de bell 
primer a les noces de Gal,la Placídia i Ataülf; Constanci, el segon marit 
de Gal.la Placídia, no fou tampoc de noble llinatge i procedia de ~Vaissos, 
rnalgrat tota una llegenda sobre c1 scu mtic arrelam ronia; més endavant 
Pulqiikria no  dubti a esposar-se amb Marcii per tal d'assegurar la succes- 
sió al tron de l'lmperi d'Orient. No parlen ja les tradicions historiogrif- 
ques que vinculen Iu?ta Grata Honon'u, filla de Coiistanci i de la propia 
<;al.la Placídia, amh Atila fiiis I'extrcm d'atribuir-li responsabilitat políti- 
ca i creure que el setgc d r  Roma es degué a la seva influencia. Valentinii 
111 mateix no  dubta a prometre la seva filla -i de Licínia Eudocia, filla de 
Teodosi 11 i d ' ~ l i a  Eudocia- Eudocia amb Huneric, fill del rei viuda1 
Genseric, a iniciativa d'Eci. 

Res no tindria d'extraordinari dins d'aqucst panorama, que el nadó 
barceloní hag~iés estat solemnernent representat en el si de la farnília im- 
perial a Ravenna per volunrat dc I'emperadriu. 

La política iilobirbara, o millor filovisigotica, de Gal.la Placídia inan- 
tindria viu el record de les seves vicissituds anteriors. En el seu seguici 
sembla sempre haver estat un estol de gots i els historiadors tendeixen a 
creure que els molirnents dcls visigots en moments posteriors semblen 
sempre convenients a la política i interessos de Gd.la Placídia. No farem, 
pero, propaganda d'aquesta política -Orosi ja se'ocupa de fer-ho- ni 
tampoc no en podem fer tina anilisi iiiés acurada; hem de destacar no- 
més que hi ha prou indicis per a confirmar aqiiesta hipotesi. 

El segon, u millor tercer pas, d'aquest procés d'honorances al petit 
Teodosi, sebollit prop de Barcelona en les circurnsrincies queja hem re- 
ferit, i representat a Ravenna amb els altres rnembres de la família irnpe- 
sial, és la proposta d'interpretaciíi rnolt intel.ligent feta per S. 1. Oost 
d'una anotació a la Chronica Ckzllica continguda i l  rnanuscrit de Reiclie- 
nau i no a la uadició de I'Ovetense hispinic (Add. allera a. 446457, 12).  

Segons cl conlingut literal d'aquesta nolícia l'any 451 -un any després 
de la mort de Gal,la Placídia- hauria arribat a Kurna el cos de Teodosi 
que fou rehnt pel Papa, el Senat i la propia Gal.la Placídia. Davant. de la 
irnpossibilitat de la datació, Oost proposa de 5ituar-la en el 450, any de 
la rnort de I'ernperadriu, la qual en els seus últims mesos de vida hauria 
ringut cura de la translació a Rurria de les despulles del scu primer Ti11 en- 
terat prop de Barcelona. 

Podem, si voleu, discutir una mica els fets. D'una part, la Chronira Ga- 
Llzca en el seu text ens diu que l'any 450 rnorí Gal.la Placidia, després de 
dur una vida exemplar posteriorment a la seva conversió. Quin tipus de 
conversió? Segurarnent Lin simple canvi de vi& després d'algun dels seus 
períodes polítics turbulents. No hem de pensar en I'arrianizme, car sem- 



bla que Gal.la es mantingué en I'ortod6xia, malgrat no tenir una rriilitin- 
cia contra aquesta heretgia no en fou partícep o dmenys iio en tenim in- 
dicis clars tor i que la seva ivia Rufina fou arriana i la seva marc abjura de 
l'arriaiiisnic en casar-se amb Teodosi. Recordem qiie la coiiversió de Paulí 
de Nola i de Terisia 1.4 un carictcr semhlant i indica una voluntat de can- 
vi de vida que pogué coincidir, en el cas de Gal.la Placídia, ainb la seva 
scgona viudetat d'acord amh l'cstat gairebé perfecte que aquesta repre- 
seniava scgons els priiicipis de l'església cn aqiiell monient, si volem pro- 
posar quelcom no polític a tal1 d'exemple. 

Gal.la Placídia va fer constriiir o va arran,jar en l'ocis de la seva vida 
-teriia una edat alzancada per a aquel1 moment malgrat que no arribwa 
ni de bon tros als ti0 a n y s -  un mausoleu de caire dinistic prop de la 
tomba de Sant Perc del Vatici. 

Tot tornant als afegitons de la versió de Reichenau de la Chronicu Gu- 
llzcn, sabein que Teodosi I rnorí a Mili i que fou traslladat a l'església dels 
Sarits Apostols de Consta~itinoble, d'acord amb la tradiciú cunstantinia- 
na. L'altre Trodusi, Teodosi 11, emperador d'orient, fill d'Arcadi i nét de 
Teodosi, mor; el 450 i fou sebollit tainhé a Conslantinoble, a la basílica 
dels Sants Apostols. 

Dificilment, per tant, eri opinió d'Oost, es podria considerar qiie I'es 
mentat al texi de la Chronira fos cap altre Teodosi que el f i l l  de Gal.la Pla- 
cídia. 

Es pot afegir al rannament, i així ho fa Oost, que el cos fou r e b u ~  per 
I'cmperadiiu, el Papa i e1 Scnat, pero no per I'emperador, la qual cosa 
seria coherent amh un cert dis~anciament per part del monarca respecte 
de les exkquies del seii mig germi i de la voluntat. de la seva inare, la qual 
6s respectada, pero, per les altres instaiicies poliliques i religioses. 

Bé ens agradaria poder acceptar aqiiest fet i en aquesca interpretació 
precisa; d'una banda ens garantiria per a l'any 450 el domini imperial di- 
recte i la pei-vivencia del srpulcre de Teodosi al nostre rerritori, a més 
d'una possibilitat de maniobra dels eniperadors d'occident f o r ~ a  interes- 
sant.; #una altra banda la influsncia de Gal.la Placídia qiiedaria palesa i 
provaria quc la voliintat d'hoiiorar Tcodosi, hagut d'Ataülf, hauria estat 
ferrna i persisteiit al Ilarg de la seva vida. 

La proposta d 'Oos~  no pot ésser més afalagadora pcr a la nostra ciutat 
i caldria que I'acccptessin i I'aprovessin sensc embiills, pero, ja al terme 
d'aq~iestcs pagines, liem d'aciuar amb pnidencia. 

Ida font és sospitosa; la cronologia transmesa, crronia, i cal pensar que 
si Gal.la Placídia liarria construit un non mausoleu imperial a Roma, una 
rranslació simb6lica del seu pare Teodosi 1 o d'una part de les seves des- 
pullcs o I'entei-raiiient simb6lic deTeodosi 11 serien possihles, si la font 
no barreja en realitat les morts consecutivcs de Teodosi ir i Gal.la Plací- 
dia i es refereix a les exkquies de la propia emperadriu. 

Tot resta obcrt, pero qualsevol hipolesi scmhla millor que suposar s o  



bre una base tan feble la iiiobilització de totes lcs forces de Roina per a 
rcbre les restes d'un nadó: el nostre Teodosi de Barcelona. 

Continua, pero, el dubte, i i r i  dubte que hem de valorar -malgrat 
l'opinió de qiii ara es dirigcix a vosaltres- en una Academia que tS- com 
a finalitat enaltir la historia de casa nostra. 

Hem inteiitat reconstruir una historia de fa mes de 1.500 ailys, de la 
qual so111 més hereus quc jutges. Ens hein de sentir, pero, estudiosos 
amatents i cr-ílics en la recerca #una realitat i d'lina veritat que no no- 
més és esquiva sino multiCorme, com h o  6s el seny de  I'home. Tot  
agrainl-vos l'honor que rn'heli fet cn aqiiest acte, he volgut seguir la 110s 
tra tradició en tractar un tema que hauríem pogiit. donar com a clos, 
pero que en e1 marc d'una Academia de Desconfiats valia la pena de re- 
prendre amb la intenció de fer pales com cncara pot presentar novetats 
des d'una perspectiva actual. 

Les citacions d'Orosi son retes d'acord amh I'edició d'A. Lippold, 
h s i o .  Le Stoñe cmlro i Pagani, Verona, 1976; per a Olimpiodor hem uti- 
litzat la de R. Henry, Photiw. Llibliolh~que, 1, París, 1959, tot seguint pero 
la numeraciú establcrta per C. Muller, Frapnmta I<isloriconcm Grmcorum,, 
iv, Paris, 1868. 

Per a ldaci seguim l'edició d'A. Traiioy, Hydam. Chronique, 2 vols., Paris, 
1974; i per a,Jordanes la de I h .  Mommsen, Iordanis Romn,a at Gtiuc. Munu- 
menta Germanim Historica, Auctctor-es antiquissimi 5 ,  1, Berlín, 1882 (reiiiipi-. 
Miinich 1982). L'edició de J. Lahoiirt, Saintjerüm. í.elln-4 vol.vir, Paris 1961 
ha esta1 einprada per a Sant Jeroni. Per a la Chmnica Psmdoisido?iana (cod. 
6113, 112j i per als afegitons de la Chronica GaWica hcni ~itilitzal I'ed. de Th. 
Momrnsen a Chronlca Minora, 2 vols., Monumenla Gmaniae Histmica, Auctv 
res ~ ~ n l i q u i ~ i m ~ ,  YOIS IX i XI, Berlin, 1892 i 1894 (reimpr. 1961). La A~olilia Vr- 
bw Constantinopolitana~és rccollida a I'ed. de O. Seeck, ~VulztkDigr&itah¿?m, ac- 
cedunl Notitia Vrhs Conslanlinopoljtanm et Latu~ula prouinciamm, Berlin, 1876 
(reimpr. Frankfurt, 1962). La correspondencia de Gal.la Placídia pot ésser 
consultada al vol. 54 de la Pahohgía Latina de Migne, París, 1846. 

Els tres estudis fonarrientals sobre Gal.la Placídia sún els de M. A. 
Nagl, Calla Plandia, dins Studien zur Geschichte und Kultur des Altzrlums, 11, 

Paderborn, 1908; V. A. Sirago, Lalla Placidiu e la t~asfonmione f~olilicu 
dell'Occidente, Lovaina, 1961; S .  1. Oost, Galla IJla~adia A,ugusta. A Riogra- 
phicul Essay, Chicago, 1968. Cal afegir, a més a més, els articlrs del propi 
S. I.Oost, Some &(~bims in  the Hirtoy o f k l i u  Pluadia CPh 60, 1965, pigs. 
1-10 i Galla Placidia and the Law @h 63, 1968, pigs. 114121. Altres apor- 
tacions es trobcn en  els successius ti-eballs dc S. Rebenich, Oratian, a Son 



of Theodosiw and the Birlh of Galla Plu~idia Historia 34, 1985, pigs. 372-383 
i Gratianu.~ rediiiiiiu,~ Historia, 38, 1989, pigs. 376-279. Podeni esmentar 
també la tesi de W. Schild, Galla Placidia, Halle, 1897. 

No manquen relats més o menys novel,lats del tipus de H. Benrath, 
Die Kaiserin GaUa Placidia, Stutlgarl 1958, de L. Storoni Mazzolani, Galla 
Plucidia, Mili, 1973; de P. Caftin, CMln Placidia, la dcrnike ~mpEratrice de 
Rome, París, 1977, R. A. Gutrnan, LYmpmatricp Galla Placidia raconi*. sa uie 
~t ron temps, París 1982. El inés recen1 és el de A. Collacci, Galla Placidia. 
La uita e i grorni, Florencia, 1995. 

Per als aspectes prus«pogrifics és molt important 1. R. Marlindale, 
Th,e Prosupography of lhe L a l ~ r  Roman Limpire, [ir AA.» 395-527, Cambridge, 
1980. Els articles de la RE: "Placidia" RE xx, 2, 1950, cols. 1910-1931 de 
W. Ensslin i "Athaulphus" RE 11, 1896, cols. 1939-1941 de O. Sceck són de 
gran utilitat. 

Per a una visió dc Ics emperadrius tardanes, a excepció de Gal.1.a Pka- 
cídia, cf. K. G. Holum, Theodosian Empres.~e.~. Women and Impmial Dominion 
in  Late Antiquity, Berkeley, 1982. Són útils també les obres de J. B. Bu~y,  
Justa C,rata Hrnoria, JRS 9 (1919), pigs. 1-1 3, de S. Mazzarino, Smma e le 
rlueEudossie. Donne di Roma nnticnwi, Roiiia, 1946, i la recent edició dc F. 
E. Consolino, Claudiano. Elo~io di Serena, \JenPcia, 1986. 

Sobre els usurpadors, S. Elhern, Usu?pationen im spülr5rniscl~en fiich, 
Bonn, 1984. 

Per a les qüvtions ideol6giques és importani el ~reball dc F. Paschoud, 
Roma Aeterna. I?'h~,dei sur le pahiotisme rorr~ain dans 1Uccident latin 2 l'$oque 
des grandes inuusions, Ruma, 1967. Un estudi d'A. Marchetta, Orosio e 
Atauljo n,ell'ideolo~gia dei r.appoporri romano-tiarharici, Roma, 1987, fa un estat ac- 
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han estat iractats també parcialment en un capitol de la Histmia de Barcelo- 
na, coordinada per J .  Sobrcqui-S, r ,  Barcelona, 1991, pigs. 239270, redac- 
tat per I'autor d'aquestes pigines que s'ha ocupat de la mort d'Ataülf a El 
asesin,o de AlaulJo, Humunitns in  honorem A. Fon,fá,n, Madrid, 1992, pigs. 
297-302, i també de Palilí de Nola, A propósilo de Paulzno de ~Vola y su $oca. 
Paulino, Ausonio y Burcelona a F .  Foerster-R. Pascua1 eds., El naufia@o de 
Valgiu~, Barcelona, 1985, pp. 31-46, ueballs en els quals es podra (robar 
un  coinplerrient de tonts i bihliogrific adient. La importincia del pas pi- 
renenc en epoca tardaiia ha estat tractada a M. Mayer-l. Rodi, El Pirineu 
cululu *.u ;poca romana. Algr~n,.r problemes pendenls a La Rumanització dxl Pin- 
nmA. X i .  Col.loqui Internacional d'Aryueolo@a de Pi~igcmda. Honmatge al ProJ 
Dr. Miquel Turradell i iMnteu, Puigcerdi, 1990, pigs. 227-235 esp. pigs. 
231-233. Dins el camp de la histaria dc la ciutat de Barcelona es pot con- 
sultar F. Carrcras Candi, 1.a Ciu,ta,t de Barcelona, dins la Geografia Gnwal  de 
Catalnn9a dirigida per el1 iriateix, Barcclona, s.a.; o hé A. Balil, Colonia Iu- 
lia Augusta í 'a tma Faiientia Barcino, Madrid, 1964; per a I'ambient gene- 
ral: A. Duran i Sanpere, Barcelona i la seua historia, 1, Barcelona, 1972; 



F. Udina, J. M. Garrut, Barcelona.Dos mil años de historia, Barcelona, 1963 i 
la Historia de Barcelona, dir. per A. Duran i Sanpere, r ,  Barcelona, 1975. 
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Westm Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425, Oxford, 1975, o en 
un imbit. mes restringit: S. Mazzarino, Stilicone La misi impen'ale dopo Teo- 
dosio, Roma, 1942 (reimpr. Mila, 1990); per al període posterior resulten 
de consiilta profitosa: J .  Orlandis, Epoca visigoda (409-7111, N de la  Histo- 
ria de España dir. A. Montenegro, Madrid, 1987, de L. G~ircía Moreno, 
Historia de la Lrpaña ulszgóhca, ~ a d r i d ,  1989 i de H. Wolfrain, Ceschichte 
dcr Got~r~ ,  Munich, 1979. Són ericara vilids cstudis classics com els d'O. 
Seeck, Ceschichte des Unlergangs der antik~zn Welt, v i vi, Berlin, 1913; E. 
Stein, Histoire du Bas-Empire, vol. I (ed. francesa per.1. R. Palanque), París, 
1959 (reinipr. Arnsterdam 1968), o de J. B. Bury, Histoy of the Later Ro- 
man EnipireJrorn the Death of Theodusius to theDeath ofJustinian (A.D. 395 to 
A.D. 56j) ,  Londres, 1923, mantenen en hona par1 la seva \,ighcia, com 
també el més recent d'E. Deiiiougeot, De lhnité a la diuision de IEmpire r e  
ma,in 393.410. Essai sur le gouunnemat impbial, París, 1951, que es com- 
plcrncnta peral nostre rema amh I'article L'kloluhonfiolitiqne de Idlla Pla- 
cidia, Gmión 3, 1985, pags. 183-210. 

Per a la presencia a Ravenna dels inosaics perduts que contenien els 
retraw de la familia imperial cf. C. Ricci, Tuvolt. storiche &i mosain di ¡<a- 
uennu, fasc. 8 ,  5, S. Ciovanni Euangelista, Roma, 1936; G. Bovini, Mo.razci 
purietali scomparsi degli antichi edzJin sacri di Rauenna, Felix Ravenna, 68, 
1961, pigs. 5476; L. Scevola, ¡.a Hnsilica di S. I;imianmi Euangelirta a Ro- 
vennu, Felix Rauennu, 87, 1963, pigs. 5-107. Es pot cons~iltar cn un imbit 
més general: S. G. Mac Coriii?ck, Art and Ceremony in  Late Anlipity, Ber- 
keley, 1981 (reiinpr. 1990). Es indispensahle com sempre la coiisulta 
d'A. H. M. Jones, The LulmRoman Empire, 284-602. A Social, Liconomic and 
Administrative Suniey, 2 vols. Oxford, 1964. Per a Paulí de Nola a Cimitile 
cf. D. Korol, Alcune nouita ripardo alla stmia delle tomhe uenerate e del com- 
ples.ro ~n,trale nel luogo di pellm:nmggro di Czmifile/Nola, Pei-egiinatio. Pilge- 
ireise ,und Pilpziel, Münsler, 1995, pigs. 928-940, i iainbé Nncs rur Ces- 
chichte der rierehrten Graher und des zentralen Hezikq des Pi1gerheiligtnm.r in, 
Cz~mitile/P*'ola.~ahrb~uctifür Anlike und Ch7istenlum 35, 1992, pigs. 83-1 19. 





Amh gran goig, la nostra Rcial Academia de Bones Lleves acull ami 
aquesl jove e n i d i ~  que, en el primer terc del seu camí curricular universitari 
i de recerca, ha conreat, amb empenta i decisió, els estudis de la seva espe- 
cialitat, amb exmrcxí vers matCrics afins. Ens porta a la nostra Corporació 
un bagatge ben dens de docencia i de recerca, en una madurajovenesa. 

Nascut fa sols quaranta-vuit anys ha omplert el seu currículum univer- 
simi-i amh el seu pas per qiiarre Universitats (Barcelona, Autonoma de 
Barcelona, Alacant i Múrcia), havent comencat per 1'Alma Mater que el 
lormi,  pero tot seguit passi, amb entusiasme juvenil, a la Universitat 
Autonoma, a Bellaterra, en els moments fiindacionals, on hi ha ensenyat 
per espai de deu anys. En aquesta Universitat ha  coordinat tres progra- 
mes de tercer cicle, ha dirigit nombroses tesis doctorals i crei  i dirigí la 
revista "Faventia", puhlicació ben valuosa. 

Cal tamb& csmentar les seves iasques en projectes i plans integrats: 
viricuiació arrib I'Institut Mili i Fontanals, del Consell d'Invesiigacions 
Cientííiques, ainb Accions integrades (Franca i Alemaiiya), amb la Coope- 
ració Tecnica amb Franqa i amb els Projectes de recerca suhvencionats. 
També ha e s t a  Professor visitant a la Universitat de Roma (La Sapienza) 

0 ,  

del consell de redacció d'"1iaca" i de "Fonaments" i dels de direcció de la 
Fundació Bcrriat Metgc i d'Aurea Saecula. 

La seva ploma erudita l'lia emprada en estudis de romanització a Ca- 
talunya, dc mancra cspccial al voltant de les inscripcions llatines del nos- 
tre país, amb la xarxa romana viiria a Catalunya i com a redactor de la 
iiova edició del C o p a  Insm$tzonum Latinarum CIL, sense oblidar els tre- 
balls sobre la religió romana i distints aspectes d'arqueologia romana. 
Bon Ilatinista, ha estes els seus estudis al camp hel.lenístic i idhuc al 
camp medieval. 

Així, cal remarcar les seves obres, escrites amb pregona protunditat: 
l i p i ~ a f i n  romana de T m s s a  (1981), Inscripcions rornanes de Maturú i la scwu 
&ea,. Epigrafia romnn.a del /Vareíme (19H3), La xarxa rnmna ... uinria de Ca- 
lalur~ya (1983), Ir~scripLions romaines de Catal0pe.r Barcelone (1984), Id. 11. 

I.érida (198.7), Id. III. Gmone (199 1)  i Knma a Catalunya (1993). 



Del seu bagatge erudit n'és prova el seu discurs que acabem de sentir, 
encapc,alat amh el record del nostre enyorat academic Madurell i Mari- 
mon, discurs que m'ha complagiit especialment pels records qiie m'ha 
aportat a les meves relacions amb el Museu d'Hisloria de la Ciiitat ainb 
un  lema tan atraient coi11 el de la Barcelona paleo-cristiana i visigotica: 
aqiielles excavacions arnpliant la Basílica paleo-cristiana que dcscobrí fa 
més de quaranta anys el també acadkmic Agustí Duran i Sanpere i que es 
conipletareii per par1 de I'equip que vaig foriiiar en I'esmentat Miiscu i 
que dorii cum a resultats la trohalla del Baptisteri, per dessota el sol de 
I'actiial Catedral, gricies a les facilitaw que eiii dona el Capítol caiedralici; 
Basílica, en la qual, coin ens evoca el nostre recipiendari, Paulí de Nola 
fou elevat al sacerdoci, personatge cahdal, corn el de Gal.1.a Placídia en 
la petita Barciiio visigotica del segle vC. 

D'aquclla Barcelona, la personalitat de la qual facilment ens evoca la 
ciutat germana de I'altre cantó dels Pirineus, Narbona. D'aq~iclla Barce- 
lona dels primers temps del Baix Imperi amb uns trets d'identitat diiis la 
vella pronncia Tarraconcsa i que, en certa manera, qualli a base de la 
tradici6 romana en estabilitzar i definir un grup humi  amb certzs i rela- 
tives aspiraciuns d'Estat vers el segle ve. Arran del que ens diu Mayer po- 
dríem parlar de I'existencia de prop6sits de creació de grups polilica- 
ment colierents a les dues vessants dels Pirineus, a la Narbonesa i al 
Ilcvant de la Tarraconesa. En aquesta consciencia de grup cal comptar 
amb un suhstrat d'indigenisme i sohretot aiiih iin ingodient quc vingué 
junt amb la romaniuació, pcr6 que arriba del Nord d'hfrica: el cristianis- 
me, del qual no tenim dades abundanls, pero sí notícies, com el inartiri 
de Sant Fructuós i els seus diaques Aiigiiri i Eulogi, així com alti'es testi- 
moriis cristians (Cugat, Felix i tal vegada Eulilia). Amb el t.emps, aquest 
incipient criscianisme anir i  configurant una jerarquia eclcsiistica que 
tindri un paper inolt importani eri la forrnació d'aquesta tímida cons  
ciencia de grup a que hem al.ludit. Fou fruit de minories selectes que c o  
menqaren a sorgir d'entre l'anarquia dels darrers temps de l'lmperi i 
que, a més, ens amagiien un substrat indígena que no ha deixat un rastre 
dar ,  per6 que ha cxistit i que de tant en taiit emergeix quari les cir- 
cumstincies históriques ho permeten. 1 una vegada formada aquesta 
consciencia de grup, la trobarem en aquestat petita urbs de Barcelona, 
de la qual cns parla el Dr. Mayer; en aquesta ciutat del regne got on exis- 
tien moviments hen clars de particularisme cantonalista que sovint apa- 
reixien en moments de poca cohesió interna del regne. Caniorialisme, 
particiilarisme queja  s'hauria presenta1 en epoca de Mixim Tiri, la mo- 
neda del qual fa molt de temps vaig estudiar, particularisme que, de nou, 
trobariem al segle we, en temps de Teudis, per exeiiiple.' 

'La Tarraconense i In Narbonense en l'$oca del 111 G ~ ~ n l z o  dd Toledo. Comunicació 
al Congreso Internacional ,la1 XIV Cmlwnano, Tuledo, 1991, pigs. 641-657. 



Voldria assenyalar dcl disciirs amh que ens ha delect;tt el nostre 
Academic electe el gran encert en  la desci-ipció de la personalitat de  
Gal.la Placídia i les suggestives Iínies de la Barcelona del segle ve, en  que 
s'anava afaicoriant. aqiiella ciutat que si bé havia pcrdiit. \'esplendor de la 
Barcelona romana dcl segle rr, contenia els germens de la ciiitat que es 
desplegi inés tarda I'Alta Edat Mitjana. 

Dama de faiiiília iinperial es va fer preseiit a Barcelona, pero també 
ho íéu a Narhona -aquesta urbs Lan relacionada amb la nostra- a Ra- 
venna, a Constantinoble, a Salonica i, com diu el Dr. Mayer, i a un Ilarg 
etc.; protagonista, ella, en un món queja havia passat i que s'entroncava 
amb els hereus, en  par1 solamcnt, d'aquell Imperi en el seu ucis i lligada 
en  matrimoni amb un rei birbar; lligarri que, en certa manera, I'estimula- 
va a sentir-se niés vinciilada ainb la seva tradició romano-imperial. Digna 
filla de Teodosi i geriiiana d'eniperadurs -1ralent.inii TI i Honori-, su- 
pnrt i  els atzars de la scva vida, idhuc en  i'exili. 

A través del seu discurs, I ' a~ i~or  ha pogut. dibuixar el perfil de Gal.la Pla- 
cídia, colpida amh la presa de Roma per Aiaric -i ens recorda com cin- 
quanta anys més tard Atila actui de diíerent manera davaiit la ciutat eter- 
na-. Pero, sobreiot ens rcmarca la seva presencia a Barcelona després 
d'haver format part del boú &Marir o d'haver estat una penyora del rei 
birbar per convertir-se en muller d'Ataülf. 

En l'interessant i en certa manera novel~lesc viaige de Gabla amb els 
visigots, el recipiendari ens explica allo que pol riarrar i s'atura quan les 
dades de la historiografia de I'epoca no ens dóna pcr més, amb tots els 
detalls possibles que ens ofereixen les distintes fonts tan ben manejades 
per ell. 

Pero cal subratllar la bella descripció de les noces de  Gal.la amb 
Ataülf, habillat a la roinaiia com uria síntesi de germinic i de rorrii, car la 
cerimonia es revestí de  les dues civilitzacions. Com iaritcs vcgades en 
I'epoca visigotica, les qücstions es ventilaven amb una major participació 
romaria, per daniuiit de  la gotita: així trobein els troíeus romans junt 
amh els epitalaniis. 

Aq~iest discurs és ben bí. una petita inostra del bagatgc científic que 
ens aporta el Dr. Mayer, ben pal2-s amb la manera coiii ha manejar. les 
foiits i com ha sabut lligar els distints aspectes que d'elles es despreneri: 
bcn explicats respecte a la dama que passi per una Barcelona en forina- 
ció i en la qual deixi el seu clolor més prcgun amb la mort del seu fill. 

Com deiem a la primeria, aquestes Iínies que ens ha llegit el nou 
Academic constitueixen una derriostració de la seva capacitat docent i in- 
vestigadora, expressió d'iina madiira jovenesa. 

Benvingut a la nostra Corporaciii! 


