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Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII)

[ 381 ]

1 Vull dedicar in memoriam aquesta ponència a José Sánchez Real al qui li devem tanta gratitud pels seus
ensenyaments. També agrair la inestimable col·laboració en aquest article de M. Magdalena Rivera, Míriam
Ramon i John López.

2 P. FRANCHI DEI CAVALIERI, «Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona», en Note agiografiche. (Studi e Testi, 8), Ciutat
del Vaticà, pp. 127-200 i pp. 402-406, editada íntegrament a «Las Actas de San Fructuoso de Tarragona»,
Boletín Arqueológico (Real Sociedad Arqueológica Tarraconense) 65-68 (1959) 5-70.

3 Passio Fructuosi IV.
4 Per entendre la circulació d’aquest sector, vegeu: TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, La Basílica visi-

gòtica i l’Església romànica (Memòries d’Excavació 3), Tarragona 1990, pp. 173-176.
5 Passio Fructuosi IV.

LA MEMÒRIA DE SANT FRUCTUÓS EN LA BASÍLICA 
DE L’AMFITEATRE DE TÀRRACO1

Andreu MUÑOZ MELGAR

L’amfiteatre de Tarragona és un dels espais que de manera més directa resten
vinculats a la memòria dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi. La Passio
Fructuosi2 recull el testimoni del seu martiri amb una precisió sorprenent tot
indicant-nos que el divendres 21 de gener de l’any 259, a la hora quarta (entre
les 10 i les 11 hores del matí), els sants foren condemnats a la summa suppli-
cia de la damnatio ad vivicomburium o la vivi crematio per la seva condició
de caps de l’església de Tàrraco al negar-se a fer acte públic d’adhesió a la reli-
gió de l’estat.

El testimoni de l’hagiògraf, un personatge anònim que coneix l’argot militar i
amb una sòlida formació teològica, esmenta quatre vegades l’amfiteatre de
Tàrraco en la narració martirial. Fructuós accedeix a l’arena de l’amfiteatre des
d’una petita porta del podi: «Igitur in fore amphitheatri constitutus, prope iam
cum ingrederetur ad coronam inmarcescibilem [...]» («Així doncs, dret davant la
portella de l’arena de l’amfiteatre, a punt d’encaminar-se vers la corona immar-
cescible [...]»)3. Quina fou aquesta portella? Seria coherent pensar que l’entrada
dels màrtirs es va produir per l’accés meridional, ja que per la seva ubicació
geogràfica permetia una major aproximació a l’arena si tenim present la relació
de cota topogràfica respecte l’espai viari exterior.4 Per tant cal pensar que l’es-
cena relatada per l’hagiògraf quan fa referència a les últimes paraules del pre-
lat abans de ser lliurat al martiri: «Iam non deerit vobis pastor nec deficere pote-
rit caritas et repromissio Domini tam in hoc saeculo quam in futuro, hoc enim
quod cernitis, unius horae videtur infirmitas» («Mai no us mancarà pastor. I no
podran fallir l’amor i la promesa del Senyor ni en aquest món ni en l’altre, per-
què això que ara veieu és breu com el sofriment d’una hora»),5 es devia pro-
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6 Passio Fructuosi III.
7 Una revisió de les cronologies de l’amfiteatre a J. M. MACIAS, La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco.

Anàlisi tipològica i històrica (segles V-VIII) (Tulcis, Monografies Tarraconenses), Tarragona: MNAT 1999,
pp. 227-230.

8 Agustí, Serm. 310,2.

duir en el sector meridional de l’arena, davant del pulpitum, espai proper al
lloc on s’erigirà, posteriorment, la basílica memorial.

La fraternitas de Tàrraco i un grup de població no cristiana van ser testimonis
del martiri. Les Actes expliciten que Fructuós, abans de ser immolat, donà sig-
nes d’una extraordinària fortalesa. Va mantenir el dejuni de l’estació (statio),
que no acabava fins a les tres de la tarda, tot declinant la invitació a beure una
mixtura que li havien preparat per sobreposar-se millor al martiri. Pregà per
l’església universal estesa d’Orient a Occident: «In mente me habere necesse est
ecclesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem»6 i consolà la fraternitas
amb la promesa abans esmentada. D’aquesta manera disposem d’un element
transcendental per comprendre que el fet martirial fou viscut testimonialment
per la comunitat cristiana i que el record del lloc precís de la damnatio devia
quedar en la memòria col·lectiva de l’església de Tàrraco. Si aquesta comuni-
tat va tenir una extraordinària preocupació per conservar i divulgar la gesta glo-
riosa dels màrtirs a través d’una narració que es va transmetre per diferents
esglésies de l’Imperi romà és del tot raonable que el record de l’espai precís
del martiri romangués també en la consciència col·lectiva de la comunitat cris-
tiana i es transmetés a les generacions immediates a partir de la tradició oral,
fet tant comú  en la pràctica cristiana de tots els temps. És obvi que l’església
de Tàrraco no va poder erigir un monument martirial en la seva memòria de
manera immediata per raons històriques i perquè l’amfiteatre fou un espai lúdic
del qual part de les estructures (per exemple les fossae) no s’amortitzaren fins
el segle V dC.7 Tot i així tampoc podem saber si l’edifici va continuar funcio-
nant d’alguna manera malgrat aquesta amortització.

En el cas del martiri de sant Cebrià de Cartago, sant Agustí, en el seu sermó
310, ens dona testimoni que en el lloc on havia estat immolat el bisbe cartagi-
nès, l’Ager Sexti, la comunitat cristiana, devotament, havia construït un altar en
honor seu. Agustí apunta que aquesta Mensa Cypriani «que ara és honorada
pels amics orants, fou abans Cebrià torturat pels enemics bramants.»8 En el cas
de Tarragona no disposem de dades arqueològiques ni historiogràfiques per
afirmar que entre la fase final d’ús de l’amfiteatre i l’erecció de la basílica visi-
gòtica existís un monument memorial ubicat a l’arena, però la possibilitat que
fos així, és si més no atendible.

De la mateixa Passio Fructuosi es desprèn que la comunitat cristiana de
Tàrraco es va fer càrrec de donar sepultura als seus màrtirs tal com era costum
en la majoria dels processos martirials. En el cas concret de Cebrià de Cartago,
mort en la mateixa persecució, la comunitat cristiana va transportar el seu cadà-
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9 Vegeu un estat actual de la qüestió a J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de
Tàrraco: el temple septentrional i el complex martirial de sant Fructuós, vol. I, Tarragona: Universitat Rovira
i Virgili – Institut Català d’Arqueologia Clàssica 2006, pp. 255-277.

10 R. GONZÁLEZ, «El Culto a los mártires y a los santos en la cultura cristiana. Origen, evolución y factores de
su configuración», Kalakorikos (Calahorra) 5 (2000) 169.

11 J. MARTI, L’Església de Tarragona al segle III a través de la «Passio» de Sant Fructuós, Tarragona: Institut
Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 2008, p. 18.

ver de nit, amb ciris i atxes, triomfalment i amb gran devoció al cementiri del
Procurador Macrobi Candidià. La investigació arqueològica ha demostrat que
l’emplaçament de la depositio dels màrtirs de Tàrraco correspon a l’espai
cementirial de l’actual Necròpolis Paleocristiana del Francolí, zona que va esde-
venir, a partir de finals del segle IV o inicis del segle V, espai de culte eucarís-
tic i culte martirial de la comunitat cristiana de Tàrraco.9

La celebració del natalici dels màrtirs fou un fet comú en totes les comunitats
eclesials i Tàrraco no escapà d’aquest fet. La precisió cronològica i horària del
fet martirial amb la que ens obsequia l’hagiògraf de la Passio Fructuosi no és
ni més ni menys que una conseqüència directa de l’interès que oferien les
esglésies per conservar les dates de les festes dels màrtirs i traspassar-les als
martiriologis. Des del segle II l’Església d’Esmirna celebrava anualment l’ani-
versari del seu màrtir Policarp i en el segle III, el mateix sant Cebrià expres-
sava el seu interès per tal que s’anotessin la data del martiri dels seus com-
panys a fi i efecte que la comunitat cristiana pogués celebrar la seva memò-
ria.10 Per tot plegat no hi ha espai al dubte que la comunitat cristiana de
Tàrraco atresorà la memòria martirial dels seus sants des d’un moment prime-
renc. El propi bisbe Fructuós exemplifica aquesta memòria quan a la petició
del soldat Fèlix que pregués per ell en el moment del seu suplici el sant li
contestà que havia de tenir present l’església estesa d’orient a occident. En
aquesta expressió hom reconeix un ús ritual que es devia practicar també en
la seva Església i que es referia a un dels díptics que ens han estat transme-
sos per la tradició del Misal de Cisneros i que s’havia recitat ja a Àfrica i a
Hispània durant els segles III i IV.11

L’impacte que el testimoni dels màrtirs tarragonins va tenir sobre altres comu-
nitats resta ben palesa per la literatura cristiana tardoantiga. El ressò que la
Passio Fructuosi tingué en el món romà és recollida pels testimonis d’Agustí
d’Hipona i del poeta Aureli Prudenci. Aquest últim glossa la gesta martirial dels
sants de Tàrraco en la seva obra Peristephanon. En un dels seus hendecasílabs
aludeix a l’episodi de les relíquies dels màrtirs que relata la Passsio Fructuosi
quan Fructuós s’aparegué als germans i els advertí que immediatament tornes-
sin les cendres que cadascun d’ells, per amor, s’havia endut i el transcriu poè-
ticament de la següent forma: «Sed ne reliquias resuscitandas / et mox cum
domino simul futuras / discretis loca diuidant sepulcris, / cernuntur niueis sto-
lis amicti: / mandant restitui cauoque claudi mixtim marmore puluerem sacran-
dum» («Però a fi que llurs restes, destinades a ressuscitar i a romandre, tot

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:01  Página 383



12 Prudenci, «Hymnus in honorem beatissimorum martyrum Fructuosi episcopi et Augurii et Eulogii»,
Peristephanon, liber VI.

13 J. SERRA VILARÓ, «Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona», en Memorias de la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades, núm. 93, Madrid 1928, p. 17.

14 Cod. Theod. IX, 17.
15 E. ROMERO DE TORRES, «La ermita de los santos en Medinasidonia», Boletín de la Real Academia de la

Historia 54 (1909) 52; Y. DUVAL, «Projet d’enquête sur l’epigraphie martyriale en Espagne romaine, visigo-
thique (et Byzantine)», AnTard 1 (1993) 173-206.

seguit, amb el Senyor, no es trobin repartides per diversos indrets en sepulcres
separats, apareixen tots tres un dia vestits de roba blanca de neu; manen que
hom restitueixi llurs relíquies sagrades i que hom les tanqui, totes juntes, en
una urna de marbre.»)12 Si acceptem que aquest relat poètic beu de les fonts
hagiogràfiques i del coneixement dels espais, entendríem que les relíquies mar-
tirials no s’individualitzaren sinó que els tres cossos romangueren en una única
sepultura de marbre. Donat que el poema cal datar-lo a inicis del segle V podrí-
em entendre que la basílica de la necròpolis aixoplugava aquest enterrament
del que Aureli Prudenci tindria referències o ell mateix hauria venerat. Aquest
fet faria més que compatible la hipòtesi de Serra i Vilaró que identificava el
sepulcre 24 situat en l’eix de l’àbsis amb la tomba dels sants i que es presen-
tava com «una huesa abierta en la tierra vírgen y revestida de pared de pedrus-
cos, cacharros de ladrillo y mortero, de 0,15 a 0,25 de espesor. Estaban, como
también el pavimento, revestidas de losas de marmol de 1 a 2 centímetros de
espesor, de las cuales solamente quedaban algunos fragmentos en su sitio
[...].»13 La tipologia d’aquesta tomba troba paral·lel amb la del sepulcre de sant
Alexandre a la via Nomentana de Roma. Les relíquies, per tant, en aquest
moment, no haurien patit cap dispersió ni translació. Aquest fet estaria en con-
sonància amb les disposicions imperials que ordenaven mantenir intactes les
restes martirials. Efectivament, una constitució datada el 26 de febrer de l’any
386 explicita: «Humanum corpus nemo ad alterum locum transferat; nemo
martyrem distrahat, nemo mercetur.»14 Per tant arribats als inicis del segle V cal
pensar que les relíquies dels màrtirs descansarien inalterades o pràcticament
inalterades a la basílica del cementiri del riu Tulcis, mentre l’amfiteatre entra-
ria progressivament en fase de desús tot continuant actuant en la consciència
de l’església local, com un espai venerable i memorial, com a un locus sanc-
tus.

A partir de l’època visigoda constatem que les relíquies dels sants màrtirs de
Tarragona ja comencen a ser repartides per diferents esglésies. D’aquesta
manera tenim constància d’una inscripció visigòtica en una ara de l’Ermita de
los Santos de Medina-Sidonia que literalment diu: «[Hic sunt reliquie /
s(an)c(to)r(u)m condite, id] e(st) Stefani, Iuliani, / Felici, Iusti, Pastoris, /
Fructuosi, Auguri, / Eulogi, Aciscli, Roma /ni, Martini, Quirici / et Zoyli marti-
rum.] / Dedicata hec basi / lica d(ie) XVII kal(endas) / Ianuarias anno se /
cundo pontifica / tus Pimeni, era DC/LXVIII.» I que cal traduir com «Aquí es
dipositaren relíquies dels sants Esteve, Julià, Fèlix, Just, Pastor, Fructuós,
Auguri, Eulogi, Aciscle, Romà, Martí, Quirze, Zoilos màrtirs. Aquesta basílica
s’ha dedicat en el dia 16 de desembre, any segon del pontificat de Pimeni, era
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16 C. GODOY FERNÁNDEZ, Arqueologia y liturgia. Iglesias Hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona 1995, p. 75.
17 Sobre la transformació topogràfica de l’acròpolis de la ciutat visigòtica vegeu A. MUÑOZ, El cristianisme a

l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica. Tarragona: Institut Superior de Ciències Religioses
Sant Fructuós, 2001, pp. 47-74; J. J. MENCHON – J. M. MACIAS – A. MUÑOZ, «Aproximació al procés transfor-
mador de la ciutat de Tàrraco. Del Baix Imperi a l’Edat Mitjana», Pyrenae 25 (1994) 227-229; F. BOSCH et
al., «La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del Pla Director
de la Catedral de Tarragona (2000-2002)», en VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tar-
doantigues d’Hispània: Cristianització i Topografia, Barcelona 2005, pp. 167-174.

18 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 233-244; MACIAS, La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco.
Anàlisi tipològica i històrica (segles V-VIII), 230. 

19 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 231; A. MUÑOZ – J. M. MACIAS – J. MENCHON, «Nuevos elementos
decorados de arquitectura hispano-visigoda en la Provincia de Tarragona», AespA 67 (1995) 297-299.

20 Referències d’aquesta intervenció vegeu S. VENTURA, «Noticias de las excavaciones en curso en el Anfiteatro
de Tarragona», AespA 27 (1954) 259-280; W. J. BRYANT (ed.), Cartas sobre el Anfiteatro tarraconense,
Springfield 1972.

668 (any 630).»15

Justament és en l’època visigoda quan documentem l’erecció de la basílica de
l’amfiteatre. Per tant el document de Medina-Sidonia és prou interessant per
il·lustrar que en el moment de la construcció del conjunt eclesial de l’amfitea-
tre part de les relíquies dels sants màrtirs podrien haver servit per a la dedica-
ció de l’església i que un tipus de monument memorial seria possible en la prò-
pia construcció ja fos en forma d’ara o mensa i ubicat sobre l’espai precís del
martiri. De fet es constata que no totes les deposicions de relíquies tenien que
fer-se als altars eucarístics.16

És així que a partir del segle VI o inicis del segle VII es documenta arqueolò-
gicament la primera memòria edilicia cristiana a l’amfiteatre de Tarragona.
Coincideix que, en aquest període, l’Església de Tarragona va tenir una gran
activitat constructiva i una capacitat de transformació en el nucli urbà delimitat
per les antigues estructures del Concillium Provinciae Hispaniae Citerioris.17

Els criteris de datació de la construcció de la basílica es fonamenten en criteris
ceramològics18 i estilístics de les peces d’escultura decorativa arquitectònica his-
panovisigodes trobades a la mateixa basílica.19 L’església local de l’època visi-
gòtica hereva d’una tradició de tres segles d’antiguitat reconeix l’indret precís
del martiri dels seus sants. És la única manera d’entendre la disposició espacial
que el monument adoptà en l’arena de l’amfiteatre. Així l’església de Tarracona
va erigir en aquest espai una basílica memorial sobre el quadrant nordoriental
de l’arena amb un gran esforç tècnic i material (fig.1). La basílica fou abando-
nada durant el període islàmic i sobre les seves fonamentacions s’erigí, en el
segle XII, una nova església sota l’advocació de Santa Maria del Miracle. La
basílica visigoda, soterrada, restà oblidada. Entre 1948 i 1957, en el decurs de
les excavacions realitzades a l’amfiteatre sota la direcció de Samuel Ventura i
patrocinades per la Fundació W. Bryant permeteren la seva descoberta tot i que
aquesta intervenció vingué marcada per problemes d’ordre metodològic que
encara avui condicionen la investigació del monument.20 A partir de l’any 1987
el Taller Escola d’Arqueologia (TED’A) completà la intervenció d’una manera
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sistemàtica i publicà els resultats l’any 1990 definint la basílica i interpretant-
la.21 A partir d’aquesta aportació no han faltat investigadors que  han intentat

oferir noves solucions per a la lectura estructural i d’ús litúrgic de la basílica.22

L’estructura de la basílica (fig.2) consta d’un absis, del qual es conserva la pri-
mera línia de fonamentació en forma de ferradura, amb peces reaprofitades del
coronament del podi de l’amfiteatre, tres naus, una cambra annexa en el cos-
tat nord i de la que més endavant ens ocuparem i altres cambres funeràries
annexes que s’adossen a la fàbrica pel costat sud-est. Al voltant de la construc-
ció va créixer una àrea d’enterraments magnetitzada per la pròpia basílica que
devia actuar a la manera d’un martyrium clàssic i per tant des d’uns paràme-

Figura 1.-Planimetria de l’amfiteatre amb la superposició de la basílica visigòtica (Macias et al.
2007).

21 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 205-242.
22 Fonamentalment el tema ha estat tractat en la següent bibliografia: C. GODOY, «La Memoria de Fructuoso,

Augurio y Eulogio en la arena del anfiteatro de Tarragona», Butlletí Arqueològic (Reial Societat
Arqueològica Tarraconense) 16 (1994) 18-210; Arqueologia y liturgia; «Basílica de l’amfiteatre de
Tarragona», en Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els
segles IV i X, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999, pp. 177-179. J. SÁNCHEZ REAL, «El método en la
Arqueología tarraconense. IV. El anfiteatro. C) El templo cristiano (la basílica)», Quaderns d’Història
Tarraconense XV (1997) 7-52; A. MUÑOZ, El cristianisme a l’antiga Tarragona, pp. 65-72; J. RUIZ DE

ARBULO, L’amfiteatre de Tàrraco i els espectacles de gladiadors al món romà, Tarragona: Fundació Privada
Liber, 2006, pp. 64-66.
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23 J. SÁNCHEZ REAL , «Publicaciones sobre Tarragona», Boletín Arqueológico (Reial Societat Arqueològica
Tarraconense) 41-48 (1954) 90; P. de PALOL, Arqueología cristiana de la España romana (siglos IV-VI d.
C.), Madrid 1967, p. 59; C. GODOY – M. S. GROS, «L’Oracional de Verona i la topografia cristiana de Tàrraco
a l’antiguitat tardana: possibilitats i límits», Pyrenae 25 (1994) 245-258.

tres semblants al fenomen de la tumulatio ad sanctos o martyres.
Des d’un argument de coherència històrica cal pensar en una perduració de l’e-
difici fins al moment de la invasió islàmica, a inicis del segle VIII. No dispo-
sem, però, de criteris cronològics estratigràfics ni historiogràfics que ho ratifi-
quin. Certament en el Codex Veronensis, llibre litúrgic de l’Església visigoda de
Tarragona, datat a inicis del segle VIII, apareix esmentada l’església de Sant
Fructuós i alguns investigadors l’han identificat amb la basílica de l’amfiteatre.23

Si fos així tindríem documentada la seva pervivència segura com a mínim a ini-
cis del segle VIII. La realitat, però, és que no disposem de proves epigràfiques
o documentals suficients que permetin verificar aquesta adscripció.

Figura 2.-Planta general de la basílica (TED’A 1990).
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26 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 208-210.
27 GODOY, Arqueologia y liturgia, 199.
28 Ibíd., 202.

El conjunt basilical ofereix problemes de lectura estructural i funcional en dis-
tints àmbits ja que només s’han conservat les fonamentacions i una part de les
pavimentacions. Es desconeix quina és la solució arquitectònica externa de la
capçalera de la basílica. Literalment les restes de l’absis estan arrasades i, com
abans esmentàvem, només es conserva una primera filera de pedres en forma
semicircular i amb els extrems entrants, fet que li confereix aquesta forma de
ferradura que ha servit a alguns investigadors per datar el conjunt.24 Amb tot
no és possible admetre amb seguretat que sigui un absis de ferradura ni conèi-
xer quina era la solució externa que podia emmarcar-lo, ja fos una capçalera
quadrangular, poligonal o semicircular. Manca també la pavimentació d’aquest
àmbit; per això desconeixem la seva cota exacta en relació al nivell de freqüen-
tació de la resta de la basílica, tot i que pel que es desprèn de les fotografies
de les excavacions dirigides per Samuel Ventura aquesta pavimentació era d’o-
pus signinum i estava lleugerament sobre elevada respecte a la resta del pavi-
ment de les naus. De la mateixa manera no es disposa de registres d’informa-
ció arqueològica ni gràfica per comprovar quines possibles empremtes presen-
tava el paviment de signinum que donessin informació sobre la taula de l’altar
o un possible mobiliari litúrgic.

L’entrada a aquest àmbit la marcava un arc triomfal, del qual en resten les
bases, i estava tancat per una estructura de cancells d’acord amb l’estudi ela-
borat per Sánchez Real.25 Davant aquest àmbit es troba un altre espai litúrgic
delimitat i emmarcat per una estructura de cancells. El TED’A ho identificà com
l’àmbit del santuari. Conserva la pavimentació en opus signinum i en el decurs
de les excavacions del TED’A es va poder documentar una cavitat practicada
sobre el paviment i centrada respecte a aquest espai que es va identificar com
el forat practicat pels constructors per encabir un peu monolític de la taula d’al-
tar eucarístic26 (fig.3). Aquesta interpretació va donar peu a suposar que l’àm-
bit absidal estava dedicat al presbiteri i s’hi podia haver ubicat un banc corre-
gut de pedra o fusta amb el seu corresponent synthronos. La professora
Cristina Godoy critica, amb encert, la terminologia utilitzada pel TED’A en refe-
rència a l’espai absidal considerant que el terme presbiteri és incorrecte i
inusual a les províncies hispàniques.27 Proposa aquest espai com el lloc en el
qual s’ubica l’altar i l’àmbit que el precedeix com un cor.28

D’aquesta manera pensa que el forat practicat al paviment no evidencia la pre-
sència de la taula d’altar, ja que es pot tractar d’un saqueig antic a la recerca
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29 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 423-425.

de relíquies, sigui en el moment visigòtic o en època medieval. També exposa
que va poder ser una «prospecció» feta durant les excavacions de 1953, possi-
bilitat aquesta impensable perquè el forat en qüestió estava segellat pel pavi-
ment medieval com s’indica en l’estudi estratigràfic del TED’A.29

Figura 3.-La Basílica visigòtica amb el forat practicat en el paviment d’opus signinum a l’àmbit
del davant de l’absis (Foto TED’A).
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31 TED’A, L’Amfiteatre romà de Tarragona, 212.
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Acceptant que sigui fruit  d’un saqueig antic o medieval per buscar relíquies,
la cavitat es va haver de fer en època anterior a la construcció de l’església
medieval i també podria considerar-se com un argument a favor de la ubica-
ció, si no de l’altar eucarístic, si de la presència d’algun tipus de monument,
ara o mensae que podria contenir algunes relíquies dels màrtirs o simplement
estar en contacte (a contactu) amb la pròpia arena de l’amfiteatre, en el lloc
exacte on aquests van ser executats.

Al costat septentrional de l’àmbit que precedeix l’absis apareix una estructura
quadrangular amb unes dimensions interiors de 3,30 m d’amplada per 4,20 m
de longitud, la qual està realitzada en opus quadratum i que guarda una con-
nexió estructural inequívoca amb la basílica. Una porta a dues batents posava
aquest àmbit en contacte directe amb la nau lateral i l’espai delimitat per can-
cells. Encara és visible el llindar d’aquesta porta amb els forats de les pollegue-
res i dels passadors dels batents de les portes que obrien cap a l’interior de la
basílica. El TED’A va documentar en el seu interior una tomba de lloses de
soldó agafades amb morter que contenia les restes d’un individu masculí, molt
robust i senil, amb restes fragmentàries d’un segon individu adolescent i d’un
tercer, jove.30 La situació descentrada respecte a l’espai fa desestimar que es
tracti d’un element pel qual va ser expressament construïda la cambra, però sí
que testimonia que l’individu enterrat devia ser un personatge important de la
jerarquia eclesial, possiblement un bisbe o una persona venerada per l’Església
de Tarracona. La presència de restes d’altres individus podria ser fruit d’una
intrusió posterior, d’altres personatges significatius socialment o eclesialment o
simplement  membres d’una mateixa família. Per tant que la cambra va tenir
en un moment concret una funcionalitat funerària està clar, però la posició de
l’estança va fer pensar al TED’A que aquesta acomplia una funció de prepara-
torium o sacrarium.31

L’any 1997, José Sánchez Real publicà un article on feia replantejar la funcio-
nalitat litúrgica d’aquest espai atesa la possibilitat que es pogués tractar d’un
baptisterium.32 Sánchez Real aporta el testimoni fotogràfic d’una peça trobada
in situ durant les excavacions de la Fundació Bryant (fig. 4) i que sembla un
contenidor cilíndric de pedra de reduïdes proporcions que bé podria corres-
pondre a una pica baptismal per practicar el ritual per infusió. Un estudi atent
a la peça ens permet observar que aquesta està perfectament centrada en l’àm-
bit estructural de la cambra annexa com es demostra també en una magnífica
maqueta de les intervencions dirigides per Samuel Ventura que es caracteritza
pel seu gran rigor tècnic i testimonial, conservada al Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona (fig. 5). Gràcies a les fotografies conservades i el tes-
timoni de Sánchez Real podem definir la peça com un contenidor cilíndric de
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pedra calcària de proporcions reduïdes que presenta un forat de desguàs al seu
fons i estava aixecat sobre un pedestal de pedra calcària. Tipològicament les
piles baptismals presenten tipologies molt diverses i sabem que la pràctica
ritual per infusió era alternativa a la immersió. En aquest sentit no hi ha incon-
venient ni tipològic ni històric per considerar que la peça és una pila baptis-
mal. D’altra banda és significatiu que sota de la peça en qüestió no es trobés
cap enterrament. Si la cambra annexa va ser inicialment planificada amb una
funcionalitat funerària hagués tingut sentit que l’únic enterrament estigués cen-
trat. Si admetem que la cambra és un baptisteri té sentit l’aparició de la pila
baptismal al centre de la cambra i l’únic enterrament existent, en un extrem.

Podríem objectar que també podria tractar-se d’una pila baptismal d’època
medieval en el context arquitectònic d’una cambra reaprofitada com a baptis-
teri per al temple de Santa Maria del Miracle però la cambra resta per sota de
la línia de fonamentació medieval i no presenta relació estructural amb l’esglé-
sia medieval i en la documentació gràfica que posseïm aquest espai sempre es
veu soterrat. La cambra, pel seu costat sud-est no disposa de comunicació amb
el temple medieval ni existeix en alçat empremtes d’una imbricació amb el mur
extern de la fàbrica. Per tot això és fàcilment deduïble que aquest àmbit no va
formar mai part estructural ni funcional de l’església medieval. Per contra se’ns
presenta el problema de la manca de registre estratigràfic per sobre del nivell
de la peça que pogués determinar un horitzó cronològic d’abandonament i a
més existeix la remota possibilitat que la pila tingués una significació industrial
en el moment de construcció de l’església medieval tot i l’estranya preocupa-
ció de centrar-la i aixecar-la sobre un pedestal sense que deixés empremtes en

Figura 4.-Contenidor cilíndric centrat a la cambra annexa en una fotografia de les interven-
cions dirigides per Samuel Ventura (Foto MNAT).
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la estratigrafia de la cambra en els nivells preparatoris de la pavimentació visi-
gòtica. Per totes aquestes consideracions em queden pocs dubtes per adscriu-
re aquest espai a l’àmbit d’un baptisteri. D’altra banda la connexió física entre
un espai baptismal i un àmbit concret de veneració martirial té un gran sentit
litúrgic i cultual. 

La basílica fou orientada en direcció NE i ningú no dubta de l’extraordinari
esforç que els constructors hagueren de fer per erigir-la en aquest espai con-
cret. No la van suportar sobre la base íntegra de qualsevol dels quadrants de
l’arena sinó que la situaren en el quadrant nord-oriental, fonamentant el costat
septentrional sobre la base de l’interior de la fossa longitudinal, part del seu
costat meridional sobre la base de l’interior de la fossa transversal i integrant
una part d’aquesta als peus de la basílica. Els constructors estaven, segurament,
marcant l’indret precís en què la tradició oral situava el lloc de suplici dels màr-
tirs tarragonins. D’acord amb aquest argument, Godoy creu que el tram de la
fossa transversal delimitat per l’interior de la basílica fou l’indret precís del mar-
tiri. Considera que coincideix amb l’única foris (porta secundària) que hi ha a

Figura 5.-Detall de la maqueta de les intervencions de Samuel Ventura (Foto MNAT).
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l’amfiteatre i que les Actes esmenten com l’entrada dels màrtirs a l’interior de
l’arena.33

Certament els màrtirs podrien haver entrat pel sector meridional de l’amfiteatre
però aquests no tenien cap necessitat de ser conduïts a l’interior de les fossae
per sortir a l’arena. Pensem que estem davant d’una execució i no d’un espec-
tacle. L’entrada la podrien haver fet directament des del sector de l’entrada in
porta i seguint el mateix nivell per accedir a l’arena in fore. D’altra banda l’a-
notació particular que l’hagiògraf realitza al dir que entra a l’arena in fore inva-
lida que els màrtirs fossin introduïts a l’arena a través dels pegmata, des de l’in-
terior de les fossae. D’altra banda dubto molt que l’espai triat per la damnatio
ad vivicomburium hagués estat damunt les estructures in lignei de les fosses.
El martiri pel foc s’hauria desenvolupat al damunt d’un nucli de quadrant de
l’arena per no danyar les cobertes de les fossae de l’amfiteatre. A finals del segle
III la damnatio ad vivicomburium es fa més cruel i fins i tot s’enterren als màr-
tirs en l'arena fins als genolls com ens descriu la Passio Philippi o en comptes
de ser deixats en una pira es deposen directament al terra per tal que el fum i
les flames els envoltin millor. Aquestes dades ens suggereixen que la pràctica
general era disposar aquest tipus de damnatio al damunt dels quadrants de l’a-
rena i no de les fossae.

La professora Godoy creu que el projecte de la basílica estigué condicionat per
integrar aquest espai als peus de la fàbrica de manera que es pogués construir
una cripta aprofitant l’interior de les mateixes fosses i, a la part superior, un
contracor. Els peus de les basíliques són l’espai assignat en els esquemes de
distribució de l’espai litúrgic de les esglésies hispàniques com a lloc per a la
commemoració martirial. Godoy interpreta diferents obertures ens els murs de
fonamentació com a lluernes per il·luminar la cripta i la gran obertura en la
base del mur de fonamentació meridional com un accés des de la fossa a l’in-
terior de la cripta amb un corredor interior que dóna a una altra porta de mida
reduïda. Aquesta podria tenir la funció de fenestella confessionis per a l’ema-
nació de la dynamis dels màrtirs als quals acudirien els peregrins a aquest san-
tuari.34 Sánchez Real objecta que aquestes obertures irregulars que apareixen al
mur lateral oriental es van produir al llarg de l’excavació, en l’afany de recupe-
rar blocs del podi que presentaven inscripcions i que les altres obertures
corresponen al canal de desguàs de les aigües en substitució dels drenatges
antics, com ja havia argumentat el TED’A.35

Efectivament, l’argument de Godoy és del tot impossible perquè en les fotogra-
fies antigues es veu perfectament com la banqueta de fonamentació del sector
meridional de la basílica que correspon a la part de la fossa es veu intacta i per

33 GODOY, Arqueologia y liturgia, 198.
34 Ibíd.
35 SÁNCHEZ REAL, «El método en la Arqueología tarraconense», 50-51.
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tant aquesta «porta» només és conseqüència de la retirada de determinats
carreus d’interès per Samuel Ventura (fig.6). La pròpia professora Cristina
Godoy ja veu aquesta objecció en un dels seus estudis però força massa l’ar-
gument per mantenir l’espai de commemoració martirial als peus de la basíli-
ca36. No hi ha cap evidència d’una entrada des de la fossa en el sector meridio-
nal de la banqueta de fonamentació de la basílica, no s’ha conservat cap ele-
ment de cobertura de la hipotètica cripta o empremtes estructurals  d’un accés
en forma d’escala des del nivell de pavimentació de la basílica en el cas que
desestimessin un accés exterior a la fossa (que de ben segur s’haguessin trobat
en les excavacions dels anys 50 si haguessin existit).

Figura 6.-La banqueta de fonamentació del sector meridional de la basílica que correspon a la
part de la fossa apareix integra en les intervencions de Samuel Ventura (Foto MNAT) i a l’actua-
litat.
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Figura 7.-Planta general de la basílica amb els eixos principals de disposició espacial.

A més es fa difícil entendre per quina raó els constructors van haver de fona-
mentar el costat septentrional a la base de la fossa longitudinal amb gran esforç
per integrar la fossa transversal a l’interior de la basílica amb l’objectiu de bas-
tir una cripta amb una fenestella confessionis que no està centrada respecte a
aquest àmbit subterrani. Només havien de desplaçar la planta de l’edifici 2,5
metres cap al sector sud-est per estalviar-se un esforç tan gran. Sí que ho puc
entendre si del que es tractava era de centrar l’àmbit de la capçalera o de l’es-
pai que l’antecedeix. 

De fet, pensem que la singular disposició de la basílica va venir motivada per
un punt d’importància cultual determinat per  la intersecció de l’eix axial de la
basílica i un eix transversal que ve determinat pel centre de la cambra annexa,
la part central de la porta que connecta l’espai delimitat per cancells i aquest
mateix espai (fig. 7). És ben significatiu que on s’entrecreuen aquests dos eixos
és el punt exacte on el TED’A va documentar el forat obert en el signinum en
un espai envoltat per cancells. 

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:01  Página 395



Finalment cal esmentar que la basílica va generar un cementiri al voltant de l’e-
dificació delimitat per la mateixa línia del pòdium. Totes les inhumacions, a
excepció de la que es troba a la cambra considerada com a sacrarium, es tro-
ben a l’exterior de la basílica. Tipològicament es documenten quatre classes
d’enterraments. El TED’A va comptabilitzar un total de quaranta-quatre exem-
plars en lloses, un sepulcre de lloses amb túmul pla d’opus signinum, un sepul-
cre en tegulae i imbrices, dos sarcòfags monolítics llisos fragmentats i tres cam-
bres funeràries adossades al cos meridional de la basílica. L’orientació de les
inhumacions està determinada per l’alineació de la basílica; estan disposades
en direcció nord-est/ sud-est i en direcció est/oest, amb els peus del mort
situats a l’est. La cronologia del cementiri ha d’anar paral·lela a la de la matei-
xa basílica. 

En conclusió plantegem la possibilitat que la comunitat cristiana de Tàrraco,
que havia conservat viva la memòria martirial dels seus sants, transmetés per
tradició oral l’espai precís on els màrtirs van ser executats. L’àrea de l’amfitea-
tre va entrar en desús en un moment indeterminat del segle V dC i ignorem si
l’Església de Tàrraco va erigir algun tipus de monument memorial en l’espai del
martiri com en el cas de la Mensa Cipryani en l’Ager Sexti a Cartago. Tant si
hagués estat així com si no, quan l’església de Tarracona tingué la voluntat o
la possibilitat de construir la basílica en honor dels seus màrtirs la disposició
de la basílica s’estructurà entorn un punt considerat sagrat al ser, possiblement,
l’espai precís on es desenvolupà la damnatio ad vivicomburium dels màrtirs
tarraconenses. Aquest fet condicionà un gran esforç per part dels constructors
que fonamentaren el costat nordoccidental de la fàbrica en el fons de la fossa
longitudinal i integraren als peus de la basílica part de la fossa transversal. La
basílica es dotà d’un absis que hem d’identificar com l’espai de l’altar eucarís-
tic i davant d’aquest un espai tancat per cancells que podria acomplir funcions
de cor mentre en el seu centre s’encastà un cippus, ara o mensa que podria
haver contingut part de les relíquies dels màrtirs. Alineat amb aquest punt i en
el costat nordoccidental de la fàbrica es va construir una cambra annexa que
va servir com a espai funerari a un enterrament privilegiat i que, amb una alta
probabilitat, podem pensar que va servir com a baptisteri. Hem de descartar
als peus de la basílica, d’acord amb la manca d’evidències estructurals, la pre-
sència d’una cripta i possiblement d’un contracor. Al voltant de la basílica i
aprofitant el sector de l’arena va créixer un espai cementirial amb enterraments
individuals i cambres funeràries adossades a la fàbrica pel costat sud-est que
evidencien la significació de memòria martirial del que l’espai gaudí. Si accep-
téssim aquest esquema disposaríem dels tres escenaris litúrgics fonamentals:
altar eucarístic, lloc de commemoració martirial i baptisteri.
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