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22, als peus de la nau central, podria ser atribuït a
un cancell. Però tant les petites dimensions de la
peça com el lloc on va ser trobada aconsellen molta
prudència en aquest sentit (vegeu l’estudi de M.
Claveria).

L’altar

Les restes no són gaire explícites pel que fa al lloc on s’u-
bicava l’altar de la basílica, ja que no s’han trobat ele-
ments in situ i novament hem de recórrer a l’argument ex
silentio: l’absència de tombes en una zona de l’absis.
Efectivament, davant de T-56 i T-57 i darrere de T-51 i
T-52 hi ha un espai on, significativament, no s’observa
cap sepulcre. Aquest espai ben centrat en l’absis és on
considerem que es devia situar l’altar [fig. 135]. 

En l’estrat de destrucció de l’edifici del sector V, situat a
pocs metres de l’absis, va ser trobada una columneta amb
fust llis i capitell de marbre blanc d’una sola peça [fig.
137 i 223]. La columneta, incompleta, mesura 32,5 cm
d’alçada i té un diàmetre de 10 cm a la part inferior que
es va reduint a mesura que s’acosta al capitell, i arriba als
8,4 cm. Després d’un engruiximent s’hi troba el capitell,
de 10 cm d’alçada (incloent-hi l’àbac, que en fa 3,75). En
la part superior presenta un forat d’encaix circular de 2,5
cm de diàmetre per 3,5 cm de profunditat. La decoració
és molt senzilla; una sèrie de fulles estilitzades incises que
es repeteix en els quatre laterals.

Interpretem aquest element com un dels suports de l’al-
tar de la basílica, un altar que devia ser una mensa rec-
tangular sostinguda per quatre o cinc stipites. Poden
esmentar-se diversos exemples d’altars paleocristians que
empren columnetes similars. Per exemple, l’altar de la
basílica d’Es Fornàs de Torelló (PALOL, 1967: 184-189),
l’altar de l’església de la Muntanya de les Oliveres
(TESTINI, 1980: 579) [fig. 138] o bé una mensa auxiliar
de la basílica funerària suburbana de Dion a Grècia
(CHALKIA, 1991: fig. 70) amb stipites molt similars al
nostre. La recent publicació del corpus d’esglésies de
Jordània (MICHEL, 2001) ha difós una gran quantitat
d’altars d’aquest tipus presents en aquella zona d’Orient.

També hi ha paral·lels iconogràfics: la representació d’un
altar com el que ens ocupa en els mosaics de Sant Vital
de Ravenna, del segle VI, on es mostren units en la
mateixa escena el sacrifici d’Abel i Melquisedec i, al cen-
tre, una mensa sostinguda per quatre stipites
(KRAUTHEIMER, 1992: 276). 

El paral·lel hispànic més proper al nostre stipes és una
columneta amb capitell trobada als anys 70 en el casc urbà
de Velilla de Ebro [fig. 139]. És sabut que a prop de Velilla
se situa la colònia Celsa abandonada en època de Neró,
per la qual cosa aquest element aïllat no hi té cap relació,
però potser sí amb un assentament rural tardoromà que es
localitza a pocs quilòmetres de la població. És de dimen-
sions lleugerament inferiors (l’àbac fa 9 x 8,5 cm) i la
decoració del capitell és més estilitzada que el nostre.

Metrologia, modulació, proporcions i proposta d’alçats
[Josep M. Puche]

Aquest capítol és un intent de procedir a identificar la
planificació constructiva de la basílica, definint-ne la
unitat de mesura i la proporció. Malgrat la desaparició
de nombrosos elements que dificulten la correcta lec-
tura de l’edifici, hi ha prou indicis que permeten fer-
ne un estudi analític i justificar-lo, de tal manera que
s’han pogut extrapolar els resultats i restituir-ne les
parts mancants, la qual cosa permet fer-nos una idea
molt aproximada de com devia ser.
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Fig. 138: Altar de l’església de la muntanya de les Oliveres (Testini,
1980).

Fig. 139: Stipes procedent de Velilla de Ebro (foto: Museo de
Zaragoza).



En una primera observació, a la planta de l’edifici s’e-
videncien un seguit de trets que donen peu a pensar
en una projecció poc acurada o en una realització poc
destra. Així, si es traça l’eix longitudinal, es constata
que està configurada en dues meitats on les naus late-
rals tenen dimensions diferents. S’observa també l’es-
biaixament de part de les estructures que conformen
la capçalera, les quals arriben a l’extrem de forçar una
destacada torsió a l’absis sense que es detectin ele-
ments preexistents que haguessin provocat aquestes
deformacions. Aquests elements fan que la basílica
presenti una imatge d’edifici mal acabat, quasi es
podria dir improvisat.

No obstant, hi ha un seguit d’altres fets que, després
d’una lectura més calmada i aprofundida, ens poden
fer pensar tot al contrari, atès que semblen fruit d’una
projecció perfectament meditada i calculada. Ob-
servem que els eixos de les columnes es disposen en un
ritme constant i regular de 10 peus romans (1 pertica),
i que aquesta és la mateixa amplada que té la llum
interna de la nau lateral esquerra, la qual fa exacta-
ment 50 peus de llargada, distància que s’aproxima
molt a l’amplada exterior de la basílica (52 peus).
Aquesta distància de 10 peus la trobem repetida en
diversos punts com el contraabsis, que es pot inscriu-
re dins un quadrat amb aquest valor, o alguns àmbits
de l’atri. També observem que l’amplada del transsep-
te és igual a l’amplada de l’absis intern i, sobretot, que
s’estableix una relació entre la llargada total de la basí-
lica i la seva amplada equivalent a la proporció àuria.
Difícilment aquests elements poden ser fruit de la
casualitat i han de respondre, necessàriament, a una
intencionalitat concreta, intencionalitat que, per defi-
nició, s’hauria d’estendre a la totalitat de l’edifici.

Es presenta el problema, doncs, de com conjugar
aquests dos fets totalment contradictoris; la presència
d’elements que impliquen una acurada projecció prèvia
en un edifici amb àmplies irregularitats difícils de justi-
ficar. Com que tota construcció arquitectònica implica
un projecte previ per mínim que sigui, s’ha establert
com a hipòtesi de treball que ens trobem davant d’una
edificació fruit d’un projecte ben dissenyat però mal exe-
cutat. Sobre aquesta base, s’intentarà arribar a definir
com podria haver estat el projecte original.

Si s’aconsegueix esbrinar com devia ser originalment la
basílica, podrem copsar gran part del missatge que
volien donar els seus constructors. No s’ha d’oblidar que
una basílica és un edifici públic de caràcter sacre i que en
ell (com en tota construcció humana) es reflecteixen els
coneixements tècnics i les motivacions ideològiques que
determinen i condicionen la seva construcció. En arqui-
tectura, sovint les formes i les proporcions esdevenen
símbols, símbols que marquen el caràcter i la finalitat de
l’edifici, la ideologia dels seus constructors, i que el con-
verteixen no només en un simple contenidor d’activi-
tats, sinó en un membre actiu d’aquestes.

I l’arquitectura paleocristiana no n’és pas una excep-
ció, sinó tot al contrari, és potser un dels casos més
clars on la forma i les proporcions són triades amb
base a tot un desenvolupament filosòfic i ideològic.
No es pot oblidar que, en la concepció paleocristiana,
l’església és quelcom més que un lloc de culte; és
també la casa de Déu (DEICHMANN, 1993: 89), i com
a tal ha de ser considerada. No és pas una casualitat
que la planta per antonomàsia d’una església cristiana,
la que tindrà més èxit i la que arribarà a convertir-se
en un cànon, sigui, precisament, la de creu llatina. I
no deixa de ser significatiu que aquesta planta es gene-
ralitzi a la part occidental de l’imperi a finals del segle
IV dC. És cert que ja en època constantiniana hi ha
basíliques amb planta de creu, però no tenen ni la pre-
sència ni la significació que agafen a partir d’època
ambrosiana. Va ser Sant Ambròs de Milà, un dels per-
sonatges més actius en la lluita contra l’heretgia arria-
na, qui va impulsar i promocionar la construcció de
nombroses basíliques en planta de creu llatina per
diferenciar-les, precisament, de les esglésies arrianes
(GUYER, 1950). Per exemple, la Basilica Apostolorum
(actual Sant Nazari), a Milà, edificada l’any 386, on es
va voler reflectir quina era la veritable fe utilitzant la
planta en forma de creu llatina (BONNET, 1982). 

Però aquest discurs va molt més enllà de la forma de
la planta, i entra de ple en el joc de dimensions i pro-
porcions que s’estableixen dins les esglésies paleocris-
tianes, joc on sovint són els números els que marquen
les pautes. No cal insistir en el pes que té la numero-
logia dins la religió cristiana, el valor semàntic que
tenen determinats números i el significat dins l’imagi-
nari cristià (BIGUZZI, 2000; COLSON, 1915). Com a
exemple, el sentit del número 3: Déu mateix són 3
persones en una; 3 eren les persones que hi havia en el
pessebre; 3 eren els mags d’Orient; 3 vegades va can-
tar el gall abans que Sant Pere abjurés 3 vegades; 3
eren les creus del Calvari, i Crist va ressuscitar al ter-
cer dia, quan tenia 33 anys. Un altre número amb un
cert sentit màgic és el 8, que es relaciona amb la resur-
recció i la immortalitat, per això sovint els baptisteris
són de planta octogonal (per exemple, en les catedrals
de Milà i Roma, aixecades a finals del segle IV i en la
primera meitat del V, respectivament). També el 12,
un altre valor relacionat amb la perfecció i l’ordre còs-
mic (els 12 apòstols, les 12 tribus d’Israel, les 12 esglé-
sies de l’Apocalipsi, etc.), o el 7, el número de Déu i
dels anyells... No entrarem a considerar el significat
particular de cada número en concret, ni com l’adqui-
reixen ni quan i on s’utilitzen; simplement volem fer
constar que dins la tradició cristiana determinats
números presenten un significat propi per se que
remarquen, enquadren i matisen el sentit del discurs
on s’utilitzen. I de la mateixa forma que es fa ús d’a-
quest valor simbòlic en les escriptures, en el món
paleocristià també s’empren aquests mateixos núme-
ros amb la mateixa finalitat, dins el camp de l’arqui-
tectura religiosa. 

127

ESTUDI ARQUEOLÒGIC DEL CONJUNT EXCAVAT



E. Gautier di Confengo ha demostrat que alguns
números com el 300 (que s’identifica amb la lletra tau,
que significa la creu) o el 153 (els peixos de la pesca
miraculosa del llac Tiberíades que simbolitzen els
escollits) són presents en una vintena de grans basíli-
ques dels segles IV-VI, en peus o en colzes, escampats
d’orient a occident (GAUTIER DI CONFENGO, 1995).
Dues xifres que no poden ser aplicades al conjunt aquí
estudiat perquè cap de les seves dimensions hi arriba,
un problema que ja advertia l’autor: “Ovviamente
basiliche con dimensioni di tale rilevanza da raggiunge-
re misure di 300 piedi sono quelle delle grandi fondazio-
ni imperiali delle capitali, o vescovili dei grandi centri
come Milano, Treveri, Aquileia”. La màxima mesura de
la nostra basílica, comptant fins i tot l’atri, no arriba
als 140 peus.

Però el fet que s’utilitzi la simbologia numèrica no vol
dir que aquesta s’apliqui sempre i en totes les basíli-
ques. No s’ha d’oblidar que, malgrat tota la càrrega
simbòlica que té un edifici com una basílica cristiana,
no deixa de tenir una determinada funció i que aques-
ta, en darrera instància, es prioritza sobre la resta. Així,
si algunes basíliques tenen 5 naus es deu simplement
a la necessitat de cobrir una gran extensió i a les limi-
tacions tècniques del moment, no pas al possible valor
místic del número 5. El mateix passa amb el nombre
de columnes que separen les naus, que s’estableix úni-
cament en funció de la llargada d’aquestes, o amb la
quantitat i les dimensions de les finestres, etc. Per tant,
algunes vegades és difícil assegurar si aquestes xifres hi
són per casualitat o perquè l’arquitecte va tenir-les ben
presents en la planificació de la basílica, i aquest és un
problema amb el qual sovint s’enfronta aquest tipus
d’anàlisi (DEICHMANN, 1993: 90-92, amb bibliografia
a les pàg. 100-102).

El que passa en les dimensions lineals, o en el nombre
d’elements, es repeteix en les proporcions, és a dir, en
les relacions que s’estableixen entre les diverses dimen-
sions lineals, i potser amb una càrrega simbòlica més
gran, ja que ens referim a elements (proporcions,
volums) que difícilment poden ser quantificats i valo-
rats per qualsevol persona que visiti aquests edificis. És
pràcticament impossible que hom pugui copsar a sim-
ple vista que la planta d’una basílica determinada pre-
senta una determinada proporció, i no obstant això és
un fet que es documenta en nombrosos casos. Es dóna
tant en planta com en alçat, i això només pot indicar
la voluntat de cercar una determinada proporció har-
mònica.

Així, per exemple, en les basíliques constantinianes de
Sant Joan del Laterà i Sant Pere del Vaticà les ampla-
des de les naus presenten una relació d’1 a 1,6 pel que
fa a les amplades respecte a les alçades (recordem que
1,6 és el nombre auri), i el mateix passa amb Sant Pau
Extramurs (KRAUTHEIMER, 1980). Un cas paradigmà-
tic i molt exemplificador es troba a les esglésies fetes

construir pel bisbe Elies d’Aquileia a Grado, on les
plantes estan perfectament modulades, una en base
quadrada i l’altra en base àuria, modulació que es
repeteix perfectament en l’alçat (POZZETO, 1980).
Però un dels llocs on s’observa fins a l’últim extrem és
en la basílica de San Lorenzo Maggiore de Milà, on la
seva complexa planta ve explicada al detall a partir de
la proporció àuria, i la mateixa proporció la trobem en
la configuració de l’alçat (TRINCI, 1982). El joc de
proporcions el trobem fins i tot en alguna de les basí-
liques dels Països Catalans, com Son Peretó, Bovalar i
Son Bou, entre d’altres, on es juga amb les propor-
cions àuries i les proporcions en base arrel de 2 (GURT-
BUIXEDA, 1996). 

Però, què és la proporció àuria? I per què esdevé la
proporció perfecta, la proporzione divina, com era
coneguda en el Renaixement? Matemàticament par-
lant, la proporció àuria és aquella en què la divisió dels
dos elements dóna com a resultat el nombre d’or φ,
que té un valor d’1,618. Geomètricament es defineix
com la proporció que es dóna quan la relació entre dos
segments és la mateixa que la que hi ha entre el més
gran i la suma dels dos. Un rectangle es considera auri
quan la relació que hi ha entre el costat petit i el cos-
tat gran és igual a φ. En el camp de la geometria és un
valor que es pot crear gràficament amb absoluta preci-
sió de forma totalment intuïtiva. Un rectangle amb
proporcions àuries es pot dissenyar fàcilment a partir
d’un quadrat. Simplement s’ha de dibuixar un arc
amb centre al mig d’un dels costats del quadrat i que
s’iniciï en un dels dos angles oposats. La intersecció
d’aquest arc amb la prolongació de la base on s’ha
situat el centre de l’arc conforma el costat llarg d’un
rectangle auri [fig. 140.3 (desplegable)]. La seva “per-
fecció” ve determinada pel fet que és una proporció
natural, és a dir, que es dóna, i a més de forma reite-
rativa, a la natura (així, per exemple, en la relació entre
la longitud de l’avantbraç i la mà humans, en l’espiral
que desenvolupa la closca del nàutil o certes nebulo-
ses, etc.) i aviat va ser descoberta i aplicada en les arts.
Com que aquest no és el lloc per tractar el tema, n’es-
mentarem només un exemple, potser el més conegut
en el camp de l’arquitectura clàssica; la façana del
Partenó, també inscrita dins d’un perfecte rectangle
auri. El nombre auri ha estat també constatat en
alguns edificis de Ravenna, escollit per proporcionar
la llargada i l’amplada de tot el cos basilical: S.
Apollinare Nuovo, la seva bessona descoberta a Classe
vora la Casa Bianca, o la basílica Petriana, també a
Classe (DE ANGELIS D’OSSAT, 1970: 316).

Ja hem apuntat anteriorment l’existència, dins la nos-
tra basílica, de determinats elements que deixaven
entreveure un cert ordre i esquema, i amb els antece-
dents que s’han esmentat es va plantejar la possibilitat
que el projectista hagués fet ús del llenguatge numèric
en el nostre edifici, i amb aquesta premissa es va pro-
cedir a analitzar-lo. I per fer-ho es va partir, bàsica-
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Fig. 142: Reconstrucció hipotètica de la basílica. Secció transversal (dibuix: J.M. Puche).
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ment, de dos elements: l’ús de la pertica com a mòdul
generatriu de la basílica i la proporció àuria com a
esquema compositiu.

Cal suposar que l’arquitecte, per qüestions de facilitat de
càlcul, va usar xifres rodones. Per deduir la unitat empra-
da, hem seguit un mètode simple i lògic que va ser usat
també per Christern en l’estudi de la basílica de Tebessa
(CHRISTERN, 1976: 172); la prova successiva de dife-
rents unitats per tal de veure quina d’elles encaixa bé
amb les mesures de l’edifici. Aquestes han estat el peu
romà (29,6 cm), el colze romà (44,4 cm), el peu
grec/ptolemaic o bizantí (30,80 cm) –que sabem que
s’aplica a certes construccions religioses a partir de
Constantí–, el peu pròpiament bizantí (31,23 cm) i
altres que més rarament devien ser utilitzades, com el
colze egipci (52,5 cm), el colze ptolemaic (52,36 cm), el
colze púnic (51,6 cm) o el colze àtic (46,24 cm). No hi
ha dubte que el que millor encaixa és el peu romà de
29,6 cm; un peu que va ser usat també pels arquitectes
que van crear la primera arquitectura cristiana en temps
de Constantí, com així es constata en les basíliques de
Sant Joan del Laterà i Sant Pere del Vaticà (GAUTIER DI

CONFENGO, 1995). En canvi, a l’Àfrica romana es
detecta la coexistència de diverses unitats de mesura,
com el peu romà, el colze romà, el colze púnic i el peu
bizantí (BARRESI, 1991).

Un cop definida la unitat d’ús, s’ha procedit a la deter-
minació de l’intercolumni, que era d’uns 2,95 m, dis-
tància que correspon a 10 peus romans, una pertica (el
correcte seria dir pertica decempeda. Per extensió s’entén
que la pertica és una mesura lineal de 10 peus), i que
aquesta mateixa distància es repeteix en l’amplada de la
nau lateral esquerra i, en grau d’aproximació, en diver-
ses habitacions de l’atri. Això va fer pensar que es treba-
llava amb un mòdul basat precisament en la pertica [fig.
140.1 (desplegable)]. L’ús de la pertica com a unitat de
mesura en arquitectura i en agrimensura està profusa-
ment documentat en època romana, i més si es conside-
ra que un dels aparells de mesura i replanteig bàsic en l’a-
grimensura romana era precisament la pertica decempe-
da, una barra allargada amb els extrems rematats amb
topalls que mesurava 10 peus. En la literatura clàssica es
parla normalment de decempeda i, sobretot, de decempe-
dor, com el professional encarregat de replantejar i con-
trolar una obra determinada (CIC. Phil. 13,37; SEN. Ep.
88,11; SUET. Aug. 24). El seu ús era simple, ràpid i pre-
cís; només calia col·locar una pertica a continuació d’una
altra per cobrir ràpidament distàncies mitjanes, cosa que
permetia replantejar edificis i superfícies no gaire grans.
Cal destacar, d’altra banda, que és relativament normal
en l’arquitectura paleocristiana que les basíliques es pla-
nifiquin sobre una graella formada per quadrats que
marquen els intercolumnis partint de l’eix de cada
columna. Ho podem veure a les grans basíliques de
Roma, on la distància del mòdul varia d’una a l’altra;
així, a Sant Joan del Laterà es basa sobre un mòdul de
13 1/2 peus (que és la distància entre eixos de columnes);

a Sant Pere del Vaticà, 13 peus; a Sant Pau Extramurs,
15 peus; a Sta. Maria Maggiore, 11 1/4, etc., fet que ve a
demostrar que l’intercolumni es dissenya en funció del
mòdul escollit per definir la basílica (BARRESI [et al.],
2002).

Partint d’aquest mòdul, va resultar que les naus feien 5
perticae de llarg (uns 10,5 metres), i que era aproxi-
madament la mateixa distància que l’amplada
(10,6), cosa que feia que les tres naus s’enquadressin
amb gran aproximació dins d’un quadrat de 5 per 5
perticae. Si es continua aplicant el mòdul, resulta
que la longitud de la basílica és de 8 perticae. I aquí
ja trobem un altre element significatiu que ens per-
met confirmar la nostra proposta, 8 perticae de llarg
per 5 d’ample configuren a la perfecció un rectangle
auri (8/5 = 1,6). A més, 8 és precisament el número
de la resurrecció, la immortalitat... i on es pot repre-
sentar millor el triomf de la vida eterna que en una
basílica funerària? Geomètricament es constata,
doncs, que la planta de la basílica conforma un rec-
tangle auri on el quadrat que el genera defineix les
tres naus longitudinals. Pel que fa a l’atri, aquest
queda enquadrat dins d’un rectangle de 6 per 7 per-
ticae, on les ales laterals s’enquadren dins les divi-
sions internes, i queda perfectament centrat amb la
basílica.

Però aquest esquema no encaixa a la perfecció amb
les estructures existents, sobretot en la nau meridio-
nal de la basílica, un error que coincideix amb l’am-
plada dels murs laterals. El rectangle que la delimita
està marcant la cara interna dels dos murs longitu-
dinals, quan, seguint el nostre esquema, el que hau-
ria de marcar és l’exterior dels dos murs. Això fa
pensar que ens trobem davant un error d’execució
del projecte [fig. 140.2 (desplegable)]. Fa la impres-
sió que el decempedor (el mensor encarregat de mesu-
rar i replantejar l’obra sobre el terreny) devia marcar
sobre el terreny els límits externs de la basílica i que
els mestres d’obra no devien entendre bé les seves
indicacions, considerant que el que hi havia marcat
en la nau meridional era la cara interna dels murs.
Això va comportar el desplaçament de la façana
meridional uns dos peus, el valor de la seva ampla-
da. I aquest desplaçament va comportar, de forma
coherent, el desplaçament de tota la nau sud, la
columnata, l’absis i el contraabsis. 

Si corregim aquest error, desplaçant cap al nord els ele-
ments que abans hem esmentat, en resulta un edifici
perfectament estructurat i modulat. La base és, tal com
s’ha dit, la pertica i la mitja pertica. La cara interna de
les dues columnates se situa a 1,5 perticae (15 peus) de
l’exterior, i configura tres naus amb llums d’una perti-
ca per cada lateral i dues per la central. Però si consi-
derem l’amplada de la nau central respecte de l’ampla-
da global de la basílica, notem que la distància que hi
ha entre la part interna de la columnata (punt que
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marca la llum de la nau central) i la part interna dels
murs laterals és 1,25 perticae (12,5 peus), i s’estableix
així una relació àuria entre la nau central i les laterals
(2/1,25 = 1,6). Com que aquest valor d’1,25 perticae és
divisor de 5, resulta que la nau central estaria formada
per 4 rectangles auris, i les laterals, per quatre quadrats
generatrius d’aquests rectangles [fig. 140.4 (desplega-
ble)]. La perfecta concordança entre els mòduls d’una
pertica de costat que marquen les dimensions de les
naus i la posició de les columnes amb l’ús de rectangles
auris (i els quadrats generatrius) per definir les propor-
cions entre naus són la prova evident de la intenciona-
litat en la cerca i ús d’un determinat mòdul i d’una
determinada proporció.

Tornem al discurs explicatiu de les formes i propor-
cions del nostre edifici. Fins ara hem pogut explicar
l’estructura interna de les naus, en les quals veiem el
ritme que marquen les perticae per indicar els inter-
columnis. Però aquest ritme s’interromp en arribar
al transsepte; l’amplada de la llum del transsepte (és
a dir, del seu espai útil) és de 12,5 peus, la mateixa
llum que les naus laterals. Resulta, a més, que la seva
llargada és també de 5 perticae, la mateixa de les
naus laterals. A l’igualar el transsepte amb les naus
laterals es crea un esquema compositiu de la basílica
harmònic i equilibrat; un rectangle central de 20
peus d’amplada i 50 de llargada envoltat per tres
rectangles iguals de 12,5 peus d’amplada i 50 de
llargada.

Pel que fa a l’absis, aquí ens trobem amb la problemà-
tica ja esmentada del seu desdoblament, fet que fa enca-
ra més difícil la seva correcta lectura i interpretació a
nivell d’esquema compositiu. L’absis extern ve determi-
nat per l’amplada de la nau central amb una fondària
definida pel rectangle auri que emmarca la totalitat de
la basílica. El contraabsis, pel seu compte, es mostra
perfectament centrat, i el seu espai intern queda perfec-
tament definit per un mòdul de pertica i mitja.

L’atri s’estructura en la seva totalitat a partir dels mòduls
de pertica. Com ja s’ha dit anteriorment, està inclòs en
un rectangle de 6 per 7 perticae en forma de U que con-
figura un pati de 5 perticae de llarg per 3 d’ample. Les
ales laterals s’estructuren en dos ambulacres longitudi-
nals, mentre que les divisions dels àmbits annexos que-
den dibuixades per la pertica o la 1/2 pertica. 

L’únic element que quedaria per explicar és l’esbiaixa-
ment de la capçalera respecte de l’eix de la basílica. En
un primer moment, el vam considerar una conse-
qüència dels ajustos necessaris per corregir la mala exe-
cució de l’obra. Però potser l’explicació s’ha de buscar
en l’orientació que presenta. La basílica està col·loca-
da perpendicularment a una via preexistent, de tal
manera que l’eix de la basílica apunta cap al NE-E.
Com que l’absis està girat, resulta que el seu eix es dis-
posa, amb un alt grau d’exactitud, cap a l’est, cap a

orient [fig. 140.5]. I, preferentment, l’Eucaristia s’ha
de celebrar mirant a orient, fins a l’extrem que en
època constantiniana la gran majoria de martyria s’o-
rienten cap a orient, fins i tot forçant alineacions pre-
existents (DEICHMANN, 1993: 90).

En resum, s’ha pogut constatar que a partir d’un
mòdul preestablert en funció d’uns principis geomè-
trics s’estableix una planta aparentment simple però
que implica tot un joc de proporcions i ritmes estu-
diats que reflecteixen l’alt grau de coneixements de
l’arquitecte. L’aspecte descurat i irregular que presenta
és degut molt probablement a la poca perícia o pro-
fessionalitat dels constructors, que no devien entendre
bé el projecte original.

Si l’ordre i la proporció manen en la planta, és d’es-
perar que també manin en l’alçat. En els exemples
esmentats es constata que hi ha una correspondència
entre l’esquema de la planta i el de l’alçat. És el cas
paradigmàtic de San Lorenzo Maggiore de Milà
(TRINCI, 1982) i, sobretot, de les esglésies elianes de
Grado, que per planta i dimensions són similars a la
nostra basílica, tot i que construïdes en el segle VI.
També s’observa en les restitucions de les basíliques
constantinianes de Roma (KRAUTHEIMER, 1980,
TOLOTTI, 1972) i en tots aquests exemples que els
alçats estan definits per proporcions àuries o quadra-
des, depenent de com s’estructura la planta. És natu-
ral, doncs, creure que aquests patrons serien aplicats
també a l’alçat de la nostra basílica, i sobre aquest
principi ens hem permès fer un assaig dels seus alçats
i volums [fig. 141 (desplegable) a 145]. No tenim
cap dada que ens indiqui com els errors de la planta
van afectar l’alçat, i encara menys si també es van
cometre a l’hora de fer l’alçat.

La planta s’estructura amb base a proporcions àuries i
sobre aquesta proporció establirem l’alçat. Evidentment,
seguint l’esquema normal en les basíliques de tres naus,
la central és més alta que les laterals i, segurament, igual
que el transsepte. La cobertura hauria de ser lígnia, ja
que el gruix dels murs i l’absència de contraforts fa que
sigui poc creïble l’existència d’una volta. L’alçada s’ha
deduït aplicant la proporció àuria. Així, a l’amplada de
20 peus de la nau central es correspon una alçada de 32
peus (32 = 20 x φ = 20 x 1,6), és a dir, 9,47 metres; i a
l’amplada útil de 10,5 peus de les laterals, es correspon
una alçada d’uns 17 peus, poc més de 5 metres. Les alça-
des s’han definit fins al punt de la mènsula on es recol-
zava l’embigat de la teulada, de tal manera que es gene-
ra un rectangle auri perfectament visible. Malgrat tot,
s’observa com en alguns temples el punt de referència en
alçat és el vèrtex de la teulada, és a dir, el punt més alt de
la coberta. Això es dóna sobretot en les grans basíliques
(TOLOTTI, 1972) i només en les naus centrals. En les
naus laterals, per contra, la proporció està determinada
per les mènsules, i el mateix passa en les basíliques de
reduïdes dimensions (POZZETTO, 1980). A causa de les
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Fig. 143: Reconstrucció hipotètica de la basílica. Vista des del sud (dibuix: J.M. Puche).

Fig. 144: Reconstrucció hipotètica de la basílica. Vista des del sud-oest amb l’edifici seccionat (dibuix: J.M. Puche).



reduïdes dimensions de la nostra basílica i també del fet
que utilitzar el vèrtex de la teulada com a punt de cota
ens donaria un edifici baix i gens estilitzat, hem deter-
minat optar per dibuixar els rectangles auris a l’interior
de l’edifici, excloent-ne les cobertes.

S’ha considerat que la basílica devia estar coberta amb
una teulada a doble vessant en la nau central i el trans-
septe, i amb una teulada a vessant simple en les naus
laterals. L’absis, el contraabsis i l’atri s’han reconstruït
també amb teulada de doble vessant. Pel que fa a la
seva inclinació, els models estudiats (TOLOTTI, 1972;
POZZETTO, 1980; TRINCI, 1982) donen inclinacions
que van dels 42º als 50º, és a dir, uns valors pròxims
als 45º, que són els que hem donat a la nostra basíli-
ca. Així, amb aquest pendent i considerant la seva
armadura, tindríem una alçada total que en la nau
central se situaria entorn dels 14,25 metres (gairebé
48 peus) i de 7,14 metres en les laterals (uns 24 peus),
fet que donaria una relació d’1-2 pel que fa a les alça-
des externes i visibles des de fora l’edifici.

No sabem si les naus estaven separades per colum-
nes o pilastres, però la manca de qualsevol element
de sustentació durant l’excavació podria fer pensar
en l’ús d’elements recuperables i reutilitzables; fusts,

bases i capitells. Es fa difícil establir la seva alçada,
que devia ser, per força, inferior als 17 peus. Per les
fonamentacions sabem que l’amplada màxima del
basament devia ser de 2 peus (aprox. 60 cm), basa-
ment que ens donaria una columna amb un fust
d’un diàmetre pròxim als 40 cm. S’ha intentat, a
partir d’aquest diàmetre i de la distància de l’inter-
columni, determinar per paral·lels la seva alçada,
intent que ha resultat infructuós, ja que no s’ha
pogut concretar cap patró, tal com succeeix en altres
llocs (BARRESI [et al.], 2002). Es va definir un espai
mínim de 2 peus entre la part superior de la colum-
na i l’armadura de la teulada, i es va donar una alça-
da de columna (comptant amb la base i el capitell)
d’uns 15 peus (4,43 metres), mesura que conside-
rem raonable. Pel que fa a l’arc triomfal, tenim els
dos basaments, que amb una amplada superior
d’uns 60 cm ens donarien una columna d’un dià-
metre pròxim als 50 cm. Si mantenim les mateixes
proporcions que en les altres columnes, aquestes
devien arribar als 22 peus d’alçada (uns 6,51
metres), devien sostenir un arc (si aquest fos de mig
punt i no estigués rebaixat) de 30,5 peus d’alçada
(9,03 metres), i aquesta podria ser, també, la matei-
xa alçada de l’arc de l’absis que per coherència hau-
ria de ser igual.
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Fig. 145: Reconstrucció hipotètica de la basílica. Vista des dels peus del temple (dibuix: J.M. Puche).



Pel que fa a les finestres, no tenim cap element que
ens indiqui com devien ser, tret dels paral·lels cone-
guts (LADI, 2002). Òbviament, la seva distribució
correspondria a les arcuacions de les naus. El trans-
septe devia tenir un mínim de 6 finestres, tres a cada
ala i que hem situat a la mateixa alçada que les de la
nau central.

Per una simple qüestió de proporcions s’ha donat a l’a-
tri una alçada similar a la de les naus laterals, i pel que
fa al contraabsis s’ha considerat que devia ser més alt,
amb coberta a doble vessant igual que l’absis.

Al considerar els ingressos a la basílica per les naus
laterals (la nau central queda cega a causa del con-
traabsis) hem de considerar que els ambulacres de l’a-
tri devien canalitzar la circulació dels fidels cap a l’in-
terior del temple. Per això ens hem imaginat que el
pati devia estar envoltat de dues galeries porticades
amb una porta situada al seu inici. El ritme del porti-
cat i de la porta devia estar determinat per la divisió de
l’espai en –possiblement– quatre obertures, la prime-
ra de les quals correspondria a la porta d’accés a l’am-
bulacre. No hi ha elements per definir l’alçada d’a-
quest porticat ni per saber si els pilars o columnes esta-
ven culminats per arquitraus o per arcs.

En conclusió, doncs, ens trobem davant d’un edifici
molt ben projectat que empra com a mesura el peu
romà de 29,6 cm i que es pot circumscriure a un
engraellat 8 x 5 perticae la basílica i 6 x 7 perticae l’atri.
Cal destacar un fet important: la basílica segueix amb
perfecció admirable la proporció àuria. En la planta s’ha
volgut plasmar un concepte complex de l’arquitectura
on l’edifici no només compleix una determinada fun-
ció, sinó que respon com un element vehicular d’una
determinada fe on es materialitza físicament un con-
cepte de bellesa, perfecció i harmonia. I plasmar això en
un edifici de la forma simple i efectiva amb què s’ha fet
és a les mans d’un projectista experimentat i coneixedor
no només de l’imaginari cristià, sinó dels fonaments de
la geometria i de la matemàtica. És el nostre un projec-
te que ve de Roma o d’algun altre important centre
urbà? O és fruit d’un arquitecte local? No ho sabem, i
s’haurien d’analitzar els altres edificis similars de l’en-
torn per veure si el nostre és un cas aïllat i únic o no. Sí
que s’intueix la manca de comprensió per part dels mes-
tres d’obra del concepte que hi ha darrere el projecte
d’aquesta basílica, la qual cosa podria ser indicativa de
la seva singularitat en les nostres contrades.

2.3.5. Estratigrafia i materials [fig. 151 a  155]

2.3.5.1. Els estrats previs a la contrucció de la basílica

Els estrats tardorepublicans (UE 3045)

En el sector 3, que es correspon a l’àrea de la basí-
lica paleocristiana, s’ha documentat un estrat ante-

rior a l’edificació del conjunt cristià que pot datar-
se en època tardorepublicana. Es tracta d’una peti-
ta capa de terra vermellosa i composició argilosa
que reomple una depressió del terreny en el con-
traabsis de la basílica. Presenta escassos materials
arqueològics.

L’estrat 3045 ha proporcionat cap a una quarantena
de fragments de ceràmica de vernís negre. Les for-
mes identificades són Lamb. 5 i 6 en campaniana A
i Lamb. 1, 2 i 3 en campaniana B. La resta de peces
són de datació molt àmplia: grolleres a mà, comunes
ibèriques i romanes, importacions de cuina itàlica,
etc. Cronològicament, únicament destacarem la
presència d’alguns fragments d’àmfora bètica que
ens avancen la cronologia a la segona meitat del
segle I aC.

Els estrats altimperials de la basílica (UE 3025, 3043,
3047 i 3500) i de l’atri (UE 3058, 3076, 3077, 3078,
3506, 3508, 3509, 3510, 3511 i 3515)

S’unifiquen aquí una sèrie d’estrats que corresponen
probablement a un nivell de regularització que pre-
senta fragments molt rodats ubicables en època tardo-
republicana i altimperial. Evidentment, hem de rela-
cionar-los amb un moment en què aquesta zona era
objecte de conreu. 

Els estrats previs trobats sota l’àrea de la basílica mos-
tren un conjunt certament escàs, amb presència de
vernissos negres, sigillata itàlica, sud-gàl·lica, hispàni-
ca i africana A. Les úniques formes constatades en vai-
xella fina són en TSG (Drag. 15) i TSA-A (Lamb. 2A).
La ceràmica de cuina africana, present amb la cassola
de pàtina cendrosa Òstia III, 267, junt amb l’esmen-
tada forma d’africana A sembla situar la cronologia en
el segle II dC. 

Els estrats de l’atri proporcionen materials molt similars
amb idèntica datació. En efecte, deixant de banda els
fragments tardorepublicans i julioclaudis, òbviament
residuals, la ceràmica ens mostra un repertori de formes
que neixen l’últim quart del segle I: sigillates hispàniques
(formes 18 i 33), africana A (Lamb. 4/36) i cuina afri-
cana (Lamb. 10B; Òstia III, 332), i altres que fan acte de
presència en la primera meitat del segle II: sigillata afri-
cana A (Lamb. 3A) i cuina africana (Lamb. 10A; Òstia
I, 261; Òstia I, 270). Entre el material no ceràmic des-
taca un fragment de la valva superior d’una caixa de
segell d’os, una petita tapa bombada amb perforacions.
És una troballa molt poc freqüent i en aquest cas es
correspon a la sèrie més precoç que es data entre el 100
i el 25 aC (vegeu també BOZIC, 1998).

Per tant, i malgrat les escasses restes que han sobrevis-
cut a les remodelacions posteriors, aquests estrats no
contaminats mostren una certa activitat ubicable en la
primera meitat del segle II. 
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