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«O beati martyres, in igne probati sicut 
aurum pretiosum, vestiti loricam fidei et 
galeam salutis; qui coronati sunt 
diademate et corona inmarcessibili, eo 
quod diaboli caput calcaverunt! O beati 
martyres, qui meruerunt dignam 
habitationem in caelis ad dexteram 
stantes Christi, benedicentes Deum 
patrem omnipotentem et Iesum 
Christum filium eius et Spiritum 
sanctum. Amen».

Passio Fructuosi vii

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



10

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



11

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

Índex
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. 

ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Agraïments ………………………………………………………………………………………………..19-20

Resum de la Tesi Doctoral……………………………………………………………………………………21

Llistat d’abreviatures…………………………………………………………………………………………23

Índex d’annexos documentals i il·lustracions……………………………………………………….....…25-29

Pròleg…………………………………………………………………………………………………...…31-33

1. Introducció........................................................................................................................................35-36

2. Metodologia......................................................................................................................................39-50

 2.1. Història de la investigació i de la transmissió social del patrimoni paleocristià a Tarragona.........39-46

 2.2. Possibilitats i límits en el marc de la recerca................................................................................46-49

 2.3 Estructura metodològica.............................................................................................................49-50

3. La Passio Fructuosi i el seu context històric........................................................................................51-77

 3.1. El context històric dels fets narrats a la Passio Fructusosi..............................................................51-58

 3.2. La Passio Fructuosi: El document................................................................................................58-64

 3.3. Els fets que narra la Passio Fructuosi: aspectes històrics, topogràfics i de significació teològica.....64-77
 
  3.3.1. La detenció i empresonament dels màrtirs...................................................................64-65

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



12

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

  3.3.2. El procés judicial.........................................................................................................65-69

  3.3.3. La translació dels màrtirs a l’amfiteatre.............................................................................69

  3.3.4. La damnatio................................................................................................................69-75

  3.3.5. Sepeli dels màrtirs i Solita Magnalia.............................................................................75-77

4. Arqueologia i topografia urbana entorn el culte dels màrtirs de Tàrraco: Martyrium i 
   Memoria Ecclesiae a l’espai de l’amfiteatre (s. iii - s.xiii)....................................................................79-121

 4.1. Articulació i refundació de la Tarraco Christiana sobre els espais de veneració martirial  
       en època antiga i medieval...........................................................................................................79-83

 4.2. La memòria martirial a l’amfiteatre de Tàrraco. La basílica visigòtica de l’amfiteatre 
        i el culte dels màrtirs tarraconenses: de conjunt lúdic pagà a locus sanctus.................................83-112

  4.2.1. Història de la investigació............................................................................................83-84

  4.2.2. L’amfiteatre. D’espai pagà a  locus sanctus cristià...........................................................84-87

  4.2.3. La basílica visigòtica de l’amfiteatre i la seva cronologia...............................................87-92

  4.2.4. Definició estructural i litúrgica del conjunt basilical de l’amfiteatre...........................92-100

  4.2.5. Aspectes metrològics de la basílica de l’amfiteatre....................................................101-105

  4.2.6. La titularitat de la basílica........................................................................................105-110

  4.2.7. Conclusions............................................................................................................110-112

 4.3. L’església medieval de l’amfiteatre: continuïtat en el culte a sant Fructuós?.............................112-121
 
  4.3.1. Definició del projecte arquitectònic medieval.?........................................................112-113

  4.3.2. L’adaptació del projecte arquitectònic medieval a les estructures  romanes i    
  visigòtiques...............................................................................................................................114
 
  4.3.3. L’església de Santa Maria del Miracle, símbol restaurador d’un  locus  sanctus..........114-121

5. Arqueologia i topografia urbana entorn el culte dels màrtirs de Tàrraco: Depositio  
i Memoria Ecclesiae: L’àrea de la Necròpolis i la urbs christiana  (s.iii - s. xiii)...................................163-199

 5.1. La memòria de Fructuós a la Necròpolis paleocristiana...........................................................163-175

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



13

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

  5.1.1. La depositio dels màrtirs i la necròpolis paleocristiana entre l’època gal·liènica 
                       i l’època teodosiana.................................................................................................163-166

  5.1.2. El culte als màrtirs a la necròpolis paleocristiana d’època teodosiana a l’època    
  visigoda.............................................................................................................................166-172

   5.1.2.1.  La basílica martirial de Sant Fructuós......................................................168-171

   5.1.2.2. La basílica funerària anomenada de la Beata Thecla..................................171-172

   5.1.3. Conclusions................................................................................................172-175

 5.2. Culte i arqueologia entorn al màrtir Fructuós: les seus catedralícies d’època visigòtica 
                   i medieval de Tarragona..........................................................................................................175-197

  5.2.1. El culte a sant Fructuós, el Liber Orationum Festivus i la Catedral visigòtica............175-179

  5.2.2. La ubicació de la catedral visigòtica de Tarragona....................................................179-191

  5.2.3. La ubicació de la primera catedral medieval de Tarragona i  el culte a Fructuós.......191-197

 5.3. El culte de Sant Fructuós a la zona del Fòrum de la Colònia: l’església medieval de sant Fructuós. ...... 
 .....................................................................................................................................................197-199

6. El culte de sant Fructuós en el món, a través del temps..................................................................201-237

 6.1. Els espais de culte en època tardoantiga..................................................................................201-202

  6.1.1. Tarragona (Hispània Citerior)..................................................................................201-202

  6.1.2. Hipona (Numídia).........................................................................................................202

 6.2. Els espais de culte en època visigoda.......................................................................................202-203

  6.2.1. Assidonia (Hispània Bètica)............................................................................................202

  6.2.2. Carmo (Hispània Bètica).........................................................................................202-203

  6.2.3. Dehesa del Chorreadero (Zahara, Cadis. Antic bisbat d’Assidonia).................................203

 6.3. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en època altmedieval...........................................203-218

  6.3.1. Església de Sant Fructuós d’Iravals (Llenguadoc-Rosselló, França)..................................203

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



14

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

  6.3.2. Església de Sant Fruitós de Balestui (Pallars Sobirà, Lleida).....................................203-204

  6.3.3. Priorat de Sant Fructuós a Senterada (Pallars Jussà, Lleida).............................................204

  6.3.4. Església de Sant Fruitós de la Vall de Santa Creu (Alt Empordà, Girona)................204-205

  6.3.5. Antiga església de Sant Fructuós de Cabestany (Llenguadoc-Rosselló, França)................205

  6.3.6. Església de Sant Fruitós de Quadres o del Grau (Osona, Barcelona)...............................205

  6.3.7. Església parroquial de Sant Fruitós de Castellterçol (Vallès Oriental, Barcelona).....205-206

  6.3.8.  Església de Sant Fructuós de Saint Frichoux (Llenguadoc- Rosselló, França)..................206

  6.3.9. Església parroquial de Sant Fructuós de Músser (Cerdanya, Girona)...............................206

  6.3.10.  Església de Sant Fructuós de Guils del Cantó (Alt Urgell, Lleida)................................206

  6.3.11. Església parroquial de Sant Fruitós de Bages (Bages, Barcelona)....................................207

  6.3.12. Antiga església parroquial de Sant Fruitós de Balenyà, actualment santuari de la 
   Mare de Déu de l’Ajuda (Osona, Barcelona).........................................................207-209

  6.3.13. Església de Sant Fructuós d’Aramunt Vell (Pallars Jussà, Lleida)............................209-210

  6.3.14. Església de Sant Fructuós de Mur o Església de Sant Fruitós de Claveral (Pallars Jussà,  
  Lleida). ....................................................................................................................................210

  6.3.15. Església de Sant Fruitós d’Ossinyà a Sant Ferriol (La Garrotxa, Girona).......................210

  6.3.16. Abadia de San Fruttuoso di Capodimonte (Ligúria italiana)..................................210-213

  6.3.17. Església de Sant Fructuós de Llo (Llenguadoc-Rosselló, França)...................................214

  6.3.18. Capella de San Fruttuoso di Torgia (Còrsega, França)...................................................214

  6.3.19. Església de San Fruttuoso di Cagnano (Còrsega, França)..............................................214

  6.3.20. Capella de Sant Fruitós del Mas d’en Pere, o Sant Josep (Alt Urgell, Lleida).................214

  6.3.21. Església parroquial de Sant Fructuós de Cameles (Llenguadoc- Rosselló, França).........215

  6.3.22. Capella de San Fruttuoso di Rovereto (Ligúria Italiana)................................................215

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



15

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

  6.3.23. Capella de San Fructuós de Barcelona (Barcelona)................................................215-216

  6.3.24. Capella de Sant Fruitós a Sentmenat ( Vallès Occidental, Barcelona)............................216

  6.3.25. Església de Sant Fruitós de l’Espluga (Alt Urgell, Lleida)..............................................216

  6.3.26. Saint Fructueux de Mirandol-Bourgnounac (Departament de Tarn, Migdia-Pirineus,   
  França).....................................................................................................................................216

  6.3.27. Església de Sant Fruitós de Fontelles (Alt Urgell, Lleida).......................................216-217

  6.3.28. Església parroquial de Sant Fruitós de Brunyola (La Selva, Girona)..............................217

  6.3.29.  Església parroquial de Sant Fruitós de Perves (Alta Ribagorça, Lleida).........................217

  6.3.30. Església de Sant Fructuós del despoblat de Rocavella (Llenguadoc- Rosselló, França)...217

  6.3.31. Capella de Sant Fruitós d’Aransís (Pallars Jussà, Lleida)................................................218

  6.3.32. Església parroquial de Sant Fructuós de Taurinyà (Llenguadoc- Rosselló, França).........218

  6.3.33.  Església parroquial de San Fructuoso de Barós (Jacetània, Osca).................................218

 6.4. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en època baixmedieval.........................................218-222

  6.4.1 Església parroquial de Sant Fruitós de Llofriu (Baix Empordà, Girona)....................218-219

  6.4.2.  Església parroquial de San Fruttuoso di Terralba (antiga) (Gènova, Itàlia )....................219

  6.4.3. Capella de Sant Fructuós de l’església parroquial de Santa Maria de l’Assumpció de 
            Ròsolo, Vallecalle (Còrsega, França)................................................................................219

  6.4.4. Capella de Sant Fruitós de Peralada (Alt Empordà, Girona)....................................219-220

  6.4.5. Església parroquial de San Fruttuoso de Fumeri, Mignanego, (Ligúria Itàlia).................220

  6.4.6. Església de Sant Fructuós de Marians (Llenguadoc-Rosselló, França)..............................220

  6.4.7. Església parroquial de San Fructuoso mártir, de Valoria del Alcor (Palència)...................220

  6.4.8. Ermita de San Fructuoso de Bierge (Somontano de Barbastro, Osca).............................221

  6.4.9. Església de Sant Fructuós del llogaret de Brangolí (Llenguadoc- Rosselló, França)..........221

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



16

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

  6.4.10. Església de Sant Fructuós de Le Bosc (Llenguadoc- Rosselló, França)..........................221

  6.4.11. Ermita-oratori de Sant Fructuós màrtir, de La Pobla de Segur (Pallars Jussà,     
  Lleida)...............................................................................................................................221-222

 6.5. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en època moderna i contemporània...................222-227
 
  6.5.1. Església coparroquial de Sant Fruitós dels Masos de Pals (Baix Empordà, Girona)........222

  6.5.2. Església parroquial de San Fructuoso mártir, de Bailo (Jacetània, Osca)........................222

  6.5.3. Església parroquial de San Fructuoso mártir, de Colmenares de Ojeda (Palència)..........222

  6.5.4. Oratori de San Fruttuoso di Bargagli (Ligúria italiana)..................................................223

  6.5.5. Església parroquial de Sant Fructuós d’Azereix (Migdia-Pirineus)..................................223

  6.5.6. Església de Sant Fructuós de Carmeniu (Alt Urgell, Lleida)...........................................223

  6.5.7. Església de San Fructuoso a Aloños (Cantàbria).............................................................223

  6.5.8. Església parroquial de San Fructuoso de Veguitas (Yara, Cuba)..............................223-224

  6.5.9. Església de Sant Fructuós de Boldís Sobirà (Pallars Jussà, Lleida)...................................224

  6.5.10. Església de San Fructuós d’Itsasu (Aquitània, França)..................................................224

  6.5.11. Catedral de San Fructuoso a Tacuarembó (Uruguay)...................................................225
  
  6.5.12. Església parroquial de Corpus Domini i de San Fruttuoso de Gènova     
  (Ligúria italiana)......................................................................................................................225

  6.5.13. Oratori de Sant Fructuós de la Basílica de Montserrat (Bages, Barcelona)...................226

  6.5.14. Església parroquial de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi de les Gunyoles   
  (Tarragonès, Tarragona)...........................................................................................................226

  6.5.15. Església parroquial de Sant Fructuós de Tarragona.......................................................226

  6.5.16. Ermita de Sant Fructuós de Lilla (Conca de Barberà, Tarragona).................................227

  6.5.17. Capella de San Fructuoso de Tineo (Astúries)..............................................................227

  6.5.18. Altres esglésies dedicades al culte de sant Fructuós.......................................................227

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



17

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

 6.6. Altres espais de culte amb memòria o relíquies a sant Fructuós...............................................227-232

  6.6.1 La Morera (Badajoz).................................................................................................227-228

  6.6.2 Cambra Santa de la Catedral d’Oviedo (Astúries).....................................................228-229
  
  6.6.3. Abadia de Moissac (Occitània, França)....................................................................229-230

  6.6.4.  Abadia-Parròquia de San Matteo (Gènova, Itàlia)..........................................................230

  6.6.5. Oratori de Davagna (Ligúria italiana).............................................................................230

  6.6.6. Església de Santa Agata di Bisano (Gènova, Itàlia)..........................................................231

  6.6.7. Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa ( Bages, Barcelona)................................231

  6.6.8.  Església de Santa María de Villasirga (Palència).............................................................231

  6.6.9. Capella de Clemenswerth Jagdschlooss a Sögel (Alemanya).....................................231-232

  6.6.10.  Església de Saint Andrew a Massachussets (Massachussets, U.S.A)...............................232
 
  6.6.11. Parròquia de la Immaculada Concepció de San Salvador (El Salvador).........................232
  
  6.6.12. Capella de la Conferencia Episcopal Española (Madrid)...............................................232

 6.7. Taula dels centres de culte de sant Fructuós al món amb referències geogràfiques, 
        cronològiques i relació amb comunitats benedictines.............................................................233-237

7. Conclusions...................................................................................................................................261-268

8. Bibliografia....................................................................................................................................269-304

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



18

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



19

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

 Tot treball de reflexió científica i 
d’investigació és la suma de les aportacions personals, 
però sobretot del llegat que uns altres ens han deixat. 
Formem part d’una llarga cadena de transmissió que 
ens fa marmessors d’una porció de la cultura univer-
sal, però no propietaris. Així, amb humilitat, reco-
neixem el que altres han fet per nosaltres i nosaltres 
adquirim la responsabilitat de fer-ho pels demes. És 
en aquest sentit que d’una manera gradual hem de 
començar agraint la total generositat i dedicació dels 
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Resum de la 
Tesi Doctoral

El bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulo-
gi foren condemnats a la damnatio ad vivicomburium 
a l’amfiteatre de Tàrraco, l’any 259, en el marc de la 
legislació anticristiana decretada pels emperadors Va-
lerià i Gal·liè. La informació primigènia sobre aquests 
protomàrtirs hispànics descansa en un text litúrgic-
hagiogràfic anomenat Passio Fructuosi (s. iii-iv). Tan-
mateix la crítica certifica que el document, indepen-
dentment de la seva categoria religiosa, transmet uns 
fets que han de ser considerats històrics com altres 
processos similars esdevinguts a l’Imperi en el mateix 
moment. La tesi analitza el desenvolupament del culte 
cristià sobre la figura  d’aquests sants, des d’una di-
mensió històrica  i  arqueològica i des de l’antiguitat 
fins a l’actualitat. 

 Les mostres materials que ha deixat aquest cul-
te, a través del temps,  ja sigui en forma d’espais o edi-
ficacions cultuals, relíquies, documents hagiogràfics o 
eucològics permeten valorar, d’una manera diacrònica 
però també des de la globalitat, l’impacte que aquest 
fenomen ha tingut sobre aspectes com la transforma-
ció de la morfologia urbana, aspectes fundacionals de 
la ciutat cristiana tardoromana o medieval, la lectura 
simbòlica i litúrgica dels temples i dels espais lligats 
a la memòria d’aquests màrtirs en època antiga i me-
dieval, les relacions de poder institucional, la transfor-
mació de la cultura i els costums, els signes d’identitat 

dels pobles o les implicacions de caràcter religiós i es-
piritual. 
 
 El culte dels màrtirs tarraconenses es dispersa 
en el temps per la Península Ibèrica, el Nord d’Àfrica, 
França, Itàlia i el continent americà. La tesi elabora un 
buidat dels espais de culte, de manera individualitza-
da, per poder explicar els moviments d’aquests fluxos 
cultuals de forma seqüenciada. Es fa una especial in-
cidència sobre el  desenvolupament del culte entre 
la fi del món visigòtic i l’alta edat mitjana per poder 
determinar entre altres coses la permanència d’aquest 
culte a la ciutat de Tarragona, més enllà de la incursió 
araboberber, la relació del culte amb l’orde benedicti-
na, el culte dels màrtirs al servei de la idea de la refor-
ma gregoriana, de les croades i el paper que juguen en 
el procés de la restauratio eclesiàstica de Tarragona en 
època medieval.
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AHAT  Arxiu Històric Arxidiocesà de   
  Tarragona.

AntTard Antiquité Tardive, Paris.

AT  Ajuntament de Tarragona.

AST  Analecta Sacra Tarraconensia.

BA  Butlletí Arqueològic, Reial Societat  
  Arqueològica de Tarragona.

BAC    Biblioteca de Autores Cristianos, Ma-
drid.

BHL  Bolandistes, Bibliotheca hagio graphica lati-
na antiquae et mediae aettis, ed. Socii 
Bollandiani, 2 vols., Brusel·les 1898-
1901 (reimp. 1949) Supplementum2 
1911.

CIL ii 2/14 G. Alfödy, Corpus Inscriptionum Lati-
narum. Inscriptines Hispaniae Latinae.
Editio alter Conventus Tarraconensis 
fasciculus secundus.Colonia Iulia Urbs 

Triumphalis Tarraco, De Gruyter, Ber-
lin (i-iii) 2011-2013. 

CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum, Viena.

FBM   Fundació Bernat Metge, Barcelona. 
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IHC  E. Hübner, Inscriptiones Hispa niae  

 Christianae, Berlín 1871 (Supl. 1990).

ICAC  Institut Català d’Arqueologia Clàssi-
ca.

ICERV  J. Vives Gatell, Inscripciones Cris-
tianas de la España romana y visigoda, 
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MBT  Museu Bíblic Tarraconense.

MDT Museu Diocesà de Tarragona

MNAT  Museu Nacional Arqueològic de Ta-
rragona.
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Índex d’annexos documentals 
i il·lustracions

Figura 1 (pàg. 123-126). Còdex amb el contingut 
de la Passio Fructuosi. Centre de  França. Segle viii, 
conservat a la Bayerische StaatsBibliothek de Munic. 
Passiones et vitae sanctorum BSB-Hss Clm 3514.

Figura 2 (pàg. 127). Hipotètic itinerari de la traslació 
de les despulles dels màrtirs de l’Amfiteatre a la Ne-
cròpolis (Macias, Muñoz 2002).

Figura 3 (pàg. 127). La Via Augusta i les seves rami-
ficacions a l’entrada de Tàrraco en els sectors del circ i 
l’amfiteatre (Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell, Toldrà 
2013, 22).

Figura 4 (pàg. 128). Planimetria de l’amfiteatre a 
partir de les excavacions dirigides per Samuel Ventura 
entre 1948 i 1957. En el plànol s’indica: Junio 1959-
64.

Figura 5 (pàg. 129). Fotografia d’un detall de la ma-
queta de l’amfiteatre després de les excavacions de 
Samuel Ventura. Podem apreciar, centrat en la cambra 
annexa, la pila baptismal i les restes del cementiri dis-
posades al voltant de la basílica (Arxiu MNAT).

Figura 6 (pàg. 130). Imatge aèria amb el sector de la 
basílica visigòtica tramat en vermell (Ciurana, Macias, 
Muñoz, Teixell, Toldrà 2013).  

Figura 7 (pàg. 131). Vista de l’interior de la basílica 
durant les intervencions de Samuel Ventura. Als peus 
de la basílica no es veu cap estructura que pugui fer 
pensar en la compartimentació d’un espai litúrgic (Ar-
xiu MNAT).

Figura 8 (pàg. 131). El sector de les grades amb el 
pulpitum durant les excavacions de Samuel Ventura. 
El grau de conservació d’aquest punt podria venir jus-
tificat per un ús continu d’aquesta estructura durant el 
temps (Arxiu MNAT).

Figura 9 (pàg. 132). Materials ceràmics apareguts en 
la intervenció arqueològica de la basílica de l’amfiteatre 
duta a terme pel Ted’a (1990a, 433). Entre ells un frag-
ment rodat d’una vora d’ àmfora de la forma Keay 61 
(ABA-4005) trobada al paviment de la basílica que ens 
apropa a inicis del segle vii el moment de llur cons-
trucció. 

Figura 10 (pàg. 133). Planimetria general de la basíli-
ca visigòtica de l’amfiteatre (Ted’a 1990a). 

Figura 11 (pàg. 134). Planimetria de la basílica visi-
gòtica de l’amfiteatre amb l’àrea d’enterraments (Ted’a 
1990a). 

Figura 12 (pàg. 135). Exemplar d’àmfora Keay 19 
(ABA-11-2012-13) aparegut, l’any 2011, en un pe-
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Figura 23 (pàg. 141). Imatge de la pila baptismal a 
l’interior de la cambra annexa (Arxiu MNAT). 

Figura 24 (pàg. 142). Detall de la planimetria de 
l’amfiteatre a partir de les excavacions dirigides per 
Samuel Ventura entre 1948 i 1957. Àmbit de la cam-
bra annexa on apareix dibuixada la pila baptismal 
amb un diàmetre de 70 cm i plenament centrada a 
l’estança.

Figura 25 (pàg. 142). Vista de la fonamentació a 
l’interior de la basílica en el sector meridional, als peus 
del temple (Arxiu MNAT).

Figura 26 (pàg. 143). Vista de la fonamentació a 
l’exterior de la basílica en el sector meridional, als 
peus del temple. A la part inferior la mateixa fotografia 
aclarida per mostrar la integritat de la fonamentació 
(Arxiu MNAT).

Figura 27 (pàg. 144). Dibuix de la pila baptismal de 
Navahombela (Salamanca) (Morin 2005, 296-297; 
2006, 200-201).

Figura 28a (pàg. 144). Pila baptismal de Carabaña 
(Madrid), atribuïble al període visigòtic.

Figura 28b (pàg. 144).  Pila baptismal de Santa Ma-
ria de Riaza (Segovia), atribuïble al període visigòtic.

Figura 29 (pàg. 145). Planimetria de l’església visi-
gòtica de el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), 
(Gutiérrez-Gamo 2004, 139).

Figura 30 (pàg. 146). Proposta d’espais litúrgics i de 
circulació per a la basílica visigòtica de l’amfiteatre de 
Tarragona. 

Figura 31 (pàg. 147). Proposta de modulació de la 
basílica visigòtica de l’amfiteatre. 

Figura 32 (pàg. 148). Imatge de la fossa del sector 
septentrional durant les excavacions de Samuel Ventu-
ra. A l’angle inferior dret s’aprecia un enterrament en 
caixa de tegulae a doble vessant. La seva tipologia, tot 

tit abocador a l’interior de les fosses en el sector de 
la cambra annexa excavat (Ciurana, Macias, Muñoz, 
Teixell, Toldrà 2011, 55).

Figura 13 (pàg. 135). Dibuix de l’exemplar d’àmfora 
Keay 19 (ABA-11-2012-13).

Figura 14 (pàg. 136). Secció estratigràfica de les fos-
ses en el sector de la cambra annexa. Intervenció de 
l’any 2011 (Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell 2011, 
68).

Figura 15 (pàg. 137). Vista de l’absis de la basílica 
durant les intervencions de Samuel Ventura. S’aprecia 
el paviment d’opus signinum a una cota una mica més 
elevada que el cor i les naus. El retall fet pels exca-
vadors i la manca de documentació no ens permeten 
veure les possibles marques deixades per la taula d’altar 
(Arxiu MNAT).

Figura 16 (pàg. 138).  Un dels fustos pertanyents a 
l’arc triomfal trobat in situ (Arxiu MNAT).

Figura 17 (pàg. 138). El fust ubicat a la basa de l’arc 
triomfal (Arxiu MNAT).

Figura 18 (pàg. 139). Imatge de la basílica visigòti-
ca amb la cavitat trobada pel Ted’a al mig del cor de 
l’ambó (Arxiu Ted’a).

Figura 19 (pàg. 140). Vista general d’una cambra 
funerària annexa a la basílica al sector sud (Arxiu 
MNAT).

Figura 20 (pàg. 140).  Vista general de la cambra an-
nexa excavada per dins. Al centre es veu la pila baptis-
mal (Arxiu MNAT).

Figura 21 (pàg. 141). Imatge de la pila baptismal a 
l’interior de la cambra annexa (Arxiu MNAT).

Figura 22 (pàg. 141). Imatge de la pila baptismal a 
l’interior de la cambra annexa. En la imatge s’observa 
el forat del desguàs (Arxiu MNAT).
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àrea funerària privilegiada; 5, antic temple d’August 
espoliat; 6, Catedral medieval. ii: plànol de situació 
urbana (Planimetria base: Macias et al. 2007; Haus-
child 2010). Proposta segons Josep Maria Macias (en 
premsa).

Figura 43 (pàg. 156). Basíliques i àrees funeràries, a 
inicis del segle vii, documentades a Tarragona (Plani-
metria base: Macias et al. 2007).

Figura 44 (pàg. 157). Intervenció arqueològica a 
l’absis de la basílica visigòtica l’any 2009. 

Figura 45 (pàg. 157). Detall de la fonamentació de 
l’absis de la basílica visigòtica aprofitant la inscripció 
monumental de l’emperador Heliogàbal, que corona-
va el pòdium de l’amfiteatre (AT, ICAC, MBT).  

Figura 46 (pàg. 158). Treballs de documentació foto-
gramètrica a la basílica visigòtica en les intervencions 
de l’any 2009 (AT, ICAC, MBT).  

Figura 47 (pàg. 158). Treballs de prospeccions geofí-
siques a la basílica visigòtica en les intervencions de 
l’any 2009 (AT, ICAC, MBT).  

Figura 48 (pàg. 159). Planta de l’església de Santa 
Maria del Miracle (J. Figuerola). 

Figura 49 (pàg. 160). Portalada romànica de la basíli-
ca de l’amfiteatre (Centre d’imatges de Tarragona, Fons 
Vallvé Sig. 74.8).

Figura 50 (pàg. 160). Interior de l’església de Santa 
Maria del Miracle abans del seu enderrocament (Cen-
tre d’imatges de Tarragona, Fons Vallvé Sig. 87.8). 

Figura 51 (pàg. 161). Diferents fases de la pavimen-
tació de la basílica visigòtica i l’església medieval (Ciu-
rana, Macias, Muñoz, Teixell, Toldrà 2013).

Figura 52 (pàg. 161). L’amfiteatre en un gravat d’A.
Van der Wyngaerde, 1563. 

Figura 53 (pàg. 239). Absis de la basílica de Sant 

i que admissible en època visigòtica, també ens podria 
indicar que la pràctica funerària s’hagués donat amb 
anterioritat a l’arena de l’amfiteatre (Arxiu MNAT).

Figura 33 (pàg. 149). Vista de l’interior  de la basílica 
durant les intervencions de Samuel Ventura. El pavi-
ment del cor de l’ambó resta tapat per pavimentació 
datada com a medieval (Arxiu MNAT).

Figura 34 (pàg. 150). Vista aèria amb la superposi-
ció de l’església medieval a la basílica visigòtica (AT, 
ICAC, MBT). 
 
Figura 35 (pàg. 151). La fàbrica de la basílica visi-
gòtica en la seva situació actual respecte a l’arena de 
l’amfiteatre.

Figura 36 (pàg. 151). La fàbrica de la basílica visi-
gòtica en la seva situació actual respecte a l’arena de 
l’amfiteatre, si desplacéssim la planta de l’edifici 2,5 
metres cap al sector sud-est. 

Figura 37 (pàg. 152). La basílica vista des de l’angle 
de ponent, on s’observen les fonamentacions de la ba-
sílica visigòtica nord-occidental i sud-oriental.

Figura 38 (pàg. 152). Fonamentació de l’església vi-
sigòtica del sector septentrional i alçat del parament 
septentrional de l’església medieval de Santa Maria del 
Miracle (AT, ICAC, MBT).  

Figura 39 (pàg. 153). Enterraments visigots al qua-
drant nord-est de l’arena de l’amfiteatre (AT, ICAC, 
MBT).  

Figura 40 (pàg. 153). Enterraments visigots al cos-
tat de la capçalera de la basílica visigòtica (AT, ICAC, 
MBT).  

Figura 41 (pàg. 154). Esquema d’església i atri segons 
Bango Torviso (1997, 67).

Figura 42 (pàg. 155). i. Reutilització del recinte 
de culte flavi en època tardana. 1, cisternes; 2, pos-
sible església episcopal; 3, recinte àulic episcopal; 4, 
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imperial romà de Tàrraco (Quim Vendrell).

Figura 65 (pàg. 249). Planimetria de les excavacions 
de Santa Tecla la Vella (Mn. Joan Serra Vilaró).

Figura 66 (pàg. 250). Proposta d’estructura basilical 
cristiana reutilitzant la gran aula del tèmenos flavi (se-
gons Theodor Hauschild 2011, figura 23).

Figura 67 (pàg. 251). Arcosoli de la sepultura de 
l’arquebisbe Bernat Olivella a la capella de Santa Tecla 
la Vella vista des de l’exterior.

Figura 68 (pàg. 251). Arcosoli de la sepultura de 
l’arquebisbe Bernat Olivella a la capella de Santa Tecla 
la Vella vista des de l’interior.

Figura 69 (pàg. 252). Acròpolis de Tarragona (base 
planimètrica de Macias et al. 2007): Temple de cul-
te imperial (A), ubicació de la catedral visigòtica i de 
la primera catedral medieval segons Mn. Serra Vilaró 
(B), ubicació de la catedral visigòtica segons Mn. Sal-
vador Ramon (C), ubicació de la catedral visigòtica 
i l’episcopi segons Cristòfor Salom (D), ubicació de 
l’episcopi segons Xavier Aquilué (E), cisterna d’època 
visigoda (F), torre del Pabord (G), dependències cano-
nicals (H), Castell de l’Arquebisbe o del Patriarca (I), 
capella de Santa Tecla la Vella (J).

Figura 70 (pàg. 253). Fragment de cancell visigòtic.

Figura 71 (pàg. 253). Restitució ideal del fragment 
de cancell visigòtic (A. Muñoz).

Figura 72 (pàg. 254). Fragment de cancell visigòtic 
reaprofitat d’una estela funerària paleocristiana. Recu-
perat al carrer del Portal del Carro (MBT). 

Figura 73 (pàg. 255). Mur d’opus quadratum d’època 
romana a les dependències de l’actual Palau Arquebis-
bal.

Figura 74 (pàg. 255). Cisterna d’època visigòtica a les 
estances canonicals de la Catedral. 

Figura 75 (pàg. 256). Gerreta de bronze d’ús litúrgic 

Fructuós en les excavacions de Mn. Serra Vilaró. En 
el centre,  el sepulcre que ell identifica amb la tomba 
dels màrtirs. 

Figura 54 (pàg. 239). Inscripció dedicatòria als màr-
tirs de Tarragona (CIL ii2 /14, 2090/2093). 

Figura 55 (pàg. 240). Lauda sepulcral d’Òptimus, s. 
v dC (MNAT / Albert Saludes).

Figura 56 (pàg. 241). Planta general del conjunt pa-
leocristià al costat del riu Tulcis (segons López 2006).

Figura 57 (pàg. 242). Planta restituïda de la basílica 
de Sant Fructuós (A) i de Thecla (B) (segons López, 
Puche 2013, 155). 

Figura 58 (pàg. 243). Planimetria  de la basílica de la 
Beata Thecla (segons López 2006). 

Figura 59 (pàg. 244). Proposta del projecte original 
i estructura modular de la basílica de la Beata Thecla 
(Puche, López 2007, 32).

Figura 60 (pàg. 245). Vista aèria de la basílica de la 
Beata Thecla (A. Rifà).

Figura 61 (pàg. 246). Plànol de la ciutat de Tàrraco 
amb la ubicació de les principals restes d’arquitectura 
paleocristiana i visigòtica. 1. Basílica de la beata The-
cla; 2. Mausoleu monumental de planta centrada; 3. 
Criptes de la Necròpolis; 4. Basílica de Sant Fructuós; 
5. Edifici de planta centrada de Centcelles; 6. Mauso-
leu del carrer Sant Auguri; 7. Basílica de l’amfiteatre; 
8. Catedral visigòtica (?); 9. Episcopi visigòtic (?); 10. 
Monestir-Església de Sant Pere (?) (Planimetria base: 
Macias et al. 2007).

Figura 62 (pàg. 247). Liber orationum festivus (Arxiu 
Biblioteca Capitular de Verona: U. Tomba). 

Figura 63 (pàg. 248). Detall de la rasa de fonamenta-
ció de l’absis de la Catedral (Manel Granell).
Figura 64 (pàg. 248). Gran aula del recinte de culte 
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del tipus prepotto cividale datada entorn del s. vii, tro-
bada en una tomba als jardins de la Catedral, al costat 
de l’absis medieval (MDT).

Figura 76 (pàg. 256). Ara-exvot dedicat al déu Mart 
i trobada en les intervencions arqueològiques de les 
cobertes de la Catedral de Tarragona. 

Figura 77 (pàg. 257). Sarcòfag de Betesda encastat a 
la façana de la Catedral de Tarragona.

Figura 78 (pàg. 257). Fragment de ceràmica orien-
tal vidrada omeia o abbàssida (s. vii-ix), trobat en el 
subsòl de la nau central de la Catedral de Tarragona 
(AT, ICAC, MBT).   

Figura 79 (pàg. 258). Plànol de l’any 1937 de la 
planta baixa de l’actual Ajuntament de Tarragona (en 
aquell moment Palau de la Comissaria de la Genera-
litat de Catalunya) i del convent dels dominics l’any 
1821.

Figura 80 (pàg. 258). Ara romana reutilitzada com 
a reliquiari a l’Abadia de San Fruttuoso di Capodi-
monte.

Figura 81 (pàg. 259). Sobre la planimetria antiga de 
la ciutat (Macias et al. 2007), esglésies que han estat 
construïdes durant la restauració cristiana de la ciutat 
(segles xi-xii). El comportament d’aquestes localitza-
cions és indicatiu de la vinculació del culte medieval 
a espais cultuals cristians d’època tardoromana i visi-
gòtica.

Figura 82 (pàg. 259). Reliquiari de l’Abadia de San 
Fruttuoso di Capodimonte amb les relíquies dels sants 
màrtirs tarraconenses.

Figura 83 (pàg. 260). Mapa amb els centres i zones 
de culte a sant Fructuós de Tarragona documentats, 
des de l’època romana a l’alta edat mitjana.
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PRÒLEG

Tota investigació ve associada a un procés d’interès 
fonamentat per moltes circumstàncies, algunes d’elles 
només es fan evidents després d’un llarg temps. El 
meu primer contacte amb la història dels màrtirs de 
Tarragona la recordo d’infant. Cada estiu es conver-
tia en un ritual passar per l’amfiteatre de Tarragona 
quan anàvem a banyar-nos a la Platja del Miracle. 
L’amfiteatre era un espai ple de màgia i fascinació que 
t’ubicava en el passat. La meva família m’explicava la 
història d’aquells màrtirs amb l’afegitó d’alguna his-
tòria fantàstica que estimulava la meva imaginació 
infantil. Des d’aquell moment aquell espai s’integrà 
d’una manera especial en la meva vida.

 El contacte acadèmic amb l’Arqueologia Cris-
tiana amb matèries impartides pels apreciats profes-
sors, els catedràtics Pere de Palol o Rosario Navarro 
Sáez, acabà per determinar el meu interès per aquesta 
especialitat. L’any 1987, després de la meva llicencia-
tura, quan vaig entrar com a arqueòleg-alumne al Ta-
ller Escola d’Arqueologia (Ted’a), s’obrí la possibilitat 
d’entrar en contacte amb el monument d’una manera 
científica amb l’oportunitat de poder participar en els 
treballs d’excavació i estudi del monument. Recordo 
amb gratitud la formació rebuda per part de Xavier 
Dupré (e.p.d.), Joaquín Ruiz de Arbulo, Xavier Aqui-

lué i Jaume Massó. Els coneixements metodològics 
que vaig adquirir gràcies a aquest programa i totes 
les persones que l’integraren contribuïren a centrar 
l’interés definitiu per la cultura cristiana antiga de Ta-
rragona.
 
 En paral·lel, el contacte amb eclesiàstics d’una 
gran talla intel·lectual i humana com el Dr. Josep Pont 
i Gol, arquebisbe de Tarragona, Mn. Salvador Ramon 
Vinyes i Mn. Pere Batlle Huguet influïren directament 
en  la necessitat de divulgar una part del patrimoni 
cristià antic i bíblic de la que la ciutat era diposita-
ria. Així s’obriren dos camins. El primer d’aquests fou 
iniciar un treball de divulgació de la Passio Fructuosi 
creant una escenificació que reconstruïa en llenguat-
ge teatral aquest patrimoni literari: La Passió de Sant 
Fructuós (1989). Pensava que era una bona manera de 
projectar aquest tresor documental sobre la societat 
d’una manera atractiva i intel·ligible. Aquest exercici 
contemplava un procés d’aprenentatge i interiorització 
del document i de llurs paràmetres històrics. Aquesta 
experiència teatral em va portar, juntament amb altres 
persones, a promoure la constitució de l’Associació 
Cultural Sant Fructuós amb l’objectiu de divulgar el 
patrimoni paleocristià de Tarragona, la qual ha dut 
una tasca molt important en aquests últims anys1. El 

1 Sobre el paper de l’Associació Cultural Sant Fructuós en el procés de transmissió del patrimoni paleocristià de Tarragona vid. Muñoz 
2013.
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que ens permeté generar un estat de la qüestió del 
tema  a través d’especialistes de tot el món en disci-
plines com la història, l’arqueologia, la teologia i la 
litúrgia4. Recentment amb Josep Maria Macias Solé 
(Institut Català d’Arqueologia Clàssica), director de la 
present tesi, hem coeditat el volum Tarraco Christiana 
Ciuitas amb aportacions de diferents especialistes que 
ha significat un altre aggiornamento envers la història i 
l’arqueologia cristiana de Tàrraco5 . 
 
 La meva tasca com a docent a l’Institut Supe-
rior de Ciències Religioses Sant Fructuós en qualitat 
de professor d’Arqueologia Cristiana i Història Antiga 
i Medieval de l’Església així com la d’investigador as-
sociat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica m’ha 
possibilitat el contacte i intercanvi amb els diferents 
companys d’aquestes institucions, que, des de les se-
ves àrees, han constituït una font d’aprenentatge i als 
quals els estic molt agraït.

 La presentació d’aquesta tesi no és més que un 
punt més en aquesta tasca tan apassionant a la que ens 
hem compromès. Sovint més plena d’intuïcions que 
de conclusions verificables. Amb l’anhel de proposar 
nous coneixements i nous camins d’investigació tro-
bem la insatisfacció de no haver arribat mai a allò que 
desitjaríem. Aquest és el principi bàsic de les nostres 
possibilitats i els nostres límits. Des de la humilitat 
més absoluta fem del sentit comú una via d’exploració 
quan les evidències totals no ens acompanyen. I aquí 
és quan ens hem de deixar conduir per les paraules 
de K. R. Popper: «Com és possible que una cosa tan 
vaga i insegura com el sentit comú ens subministri 
un punt de partida? La meva resposta és: perquè no 
intentem ni pretenem construir (com, per exemple, 
Descartes, Spinoza, Locke, Berkeley o Kant) un siste-
ma segur sobre aquests «fonaments». Totes les nostres 

segon camí fou la recuperació del Museu Bíblic Ta-
rraconense, creat l’any 1930 i desmuntat en els anys 
1960.  A partir d’aquesta actuació hem pogut contri-
buir a activar una base museogràfica, a la ciutat, per 
interpretar el patrimoni paleocristià, des de les bases 
de la cultura bíblica2. Des de la mateixa projecció 
professional que m’ha possibilitat el Museu Bíblic Ta-
rraconense, i a través de diferents convenis i projec-
tes de I+D+I finançats en convocatòries competitives 
d’administracions o entitats públiques i privades, amb 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament 
de Tarragona he tingut l’oportunitat de codirigir dife-
rents actuacions arqueològiques en l’àmbit de la Cate-
dral de Tarragona i l’amfiteatre de la ciutat que m’han 
permès adquirir nous coneixements i dades per a la 
línia d’aquesta investigació. En aquest sentit el treball 
d’equip amb els meus col·legues i amics Josep Maria 
Macias, Joan Menchon i Imma Teixell ha estat fecund 
i molt interessant.

 La reflexió sobre el tema m’ha dut a realitzar 
diferents treballs divulgatius i científics al voltant de 
la Passio Fructuosi i de la realitat paleocristiana de la 
ciutat. Entre tots ells cito les tres iniciatives més im-
portants. La primera, la coordinació juntament amb 
el meu amic i  professor F. Xavier Rius, catedràtic de 
Química analítica de la Universitat Rovira i Virgi-
li, d’un estudi dut a terme amb l’Associació Cultu-
ral Sant Fructuós i en el que van participar un gran 
nombre de persones tant de l’Estat Espanyol com de 
França, Itàlia, Cuba i Uruguai, per crear un mapa del 
culte de Sant Fructuós al món que esdevingué publi-
cació l’any 20083 . Aquesta ha estat una important 
base pel capítol 6 que ha permès la seva ampliació i 
posada al dia. La següent iniciativa ha estat la coor-
ganització del Congres Internacional Pau, Fructuós 
i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles i - viii), 

2  Sobre la història i les aportacions del Museu Bíblic Tarraconense vid. Muñoz, López, Ramon, Teixell 2011.
3  Vid. Muñoz, Rius 2008.
4  Aquest congrés fou organitzat des de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (Arquebisbat de Tarragona), la Facultat de 
Teologia de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Vid. Gavaldà, Muñoz, Puig 2010.
5  La publicació fou fruit de les aportacions del «Curs d’Història i Arqueologia Cristiana de Tàrraco: Tarraco, Christiana Ciuitas», que es 
va celebrar en aquesta ciutat, en diverses sessions, entre el 14 d’octubre i el 16 de desembre de 2010. L’esmentat curs va ser inaugurat al 
paranimf de la Universitat Rovira i Virgili. La resta de les sessions es van desenvolupar a la sala d’actes del Museu Bíblic Tarraconense. 
L’organització del curs va anar a càrrec del mateix museu, de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós i de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica. Vid. Macias, Muñoz 2013.
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diverses suposicions de sentit comú -el nostre coneixe-
ment bàsic de sentit comú, podríem dir- de les quals 
podríem arrencar, poden ser criticades i posades en 
dubte en qualsevol moment. És molt freqüent que tals 
suposicions siguin criticades amb èxit i rebutjades (per 
exemple, la teoria que la terra és plana). En tal cas, el 
sentit comú, o bé és modificat després de la correcció, 
o bé és superat i reemplaçat per una teoria que, durant 
un període de temps més o menys llarg, pot semblar a 
algunes persones un tant «extravagant». Si la compren-
sió de la teoria exigeix una gran formació, pot ocórrer 
que mai aconsegueixi ser assimilada pel sentit comú. 
Fins i tot llavors hem d’exigir l’intent d’apropar-se el 
més possible a l’ideal: Tota ciència i tota filosofia són 
sentit comú il·lustrat»6.

6  Cit. Popper, K.R., Conocimiento Objetivo, ed. Tecnos, Madrid 1974, 42.
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1. Introducció

Amb el títol Sant Fructuós de Tarragona. Aspectes 
històrics i arqueològics del seu culte, des de l’antiguitat 
fins a l’actualitat, ens marquem l’objectiu fonamental 
de fer  un seguiment de la història del culte dels màr-
tirs tarraconenses, Fructuós, bisbe i Auguri i Eulogi, 
diaques, executats a l’arena de l’amfiteatre l’any 259, 
sota la persecució dels emperadors Valerià i Gal·liè, des 
d’una lectura arqueològica i històrica. Aquest procés 
ha d’ajudar a donar respostes o conduir reflexions que 
aportin nous camins interpretatius als fenòmens que 
s’hi deriven: històrics, cultuals, de transformació de la 
morfologia urbana, ideològics, econòmics o socials. 
 
 El singular cas d’aquests sants que són els 
primers màrtirs cristians documentats a Hispània, 
ho possibilita. D’ells conservem els principals esce-
naris del seu procés martirial, els mateixos que seran 
transformats per l’Església de Tàrraco en època tardo-
romana i visigoda i refundats en època medieval. La 
difusió del seu culte tant en època antiga com me-
dieval permetrà una anàlisi dels fluxos de la devoció i 
el rerefons històric que motivaren la difusió d’aquesta 
devoció. Així la investigació precisa d’una concepció 
transversal i interdisciplinar, com després veurem. Ci-
tem els altres objectius que se subordinen al general:

 1. Obtenir una seqüència històrica-diacrònica 
que ens permeti resseguir la figura dels màrtirs tarraco-

nenses  i  la  continuïtat  del  seu culte, des del segle iii  al 
xii, tractant de comprendre les influències d’aquest culte 
en el marc de la història civil i eclesiàstica de cada època.

  2. A través de l’anàlisi directe del document 
hagiogràfic de la Passio Fructuosi, de contextos lite-
raris contemporanis i de les principals aportacions 
que en els darrers temps la investigació ha confe-
rit a la lectura del text, poder oferir una síntesi ac-
tualitzada del fenomen. Alhora establir una rela-
ció dels fets amb el context històric de l’Imperi i de 
l’Església per poder concretar les particularitats de 
l’Església de Tàrraco a inicis de l’època tardoromana. 

 3. Analitzar la Passio Fructuosi per discernir 
quins són els espais dins la topografia de la ciutat antiga 
que actuen en el procés martirial dels sants tarraconen-
ses. D’aquesta manera, arribar a descriure i comprendre 
l’evolució i transformació d’aquests en època tardoro-
mana, visigòtica i medieval. Analitzar quins són els fac-
tors que determinen aquestes transformacions, sobre 
quines bases es realitzen i quines són les relacions entre 
comitents i les accions de patronatge i evergetisme.

 4. Realitzar una anàlisi arqueològica sobre 
les mostres de les principals edificacions cristianes 
lligades al culte dels màrtirs tant en època tardoro-
mana com en època visigoda. A través de l’anàlisi 
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dels seus aspectes edilicis, metrològics, estructu-
rals,  litúrgics i simbòlics establir les seves significa-
cions i funcions per a les quals van ser construïdes.

 5. Des de l’anàlisi antropològica entendre que 
el cristianisme concebrà, segurament des d’una sub-
consciència cultural i sociològica subjugada al món 
clàssic al que pertany, que les relíquies dels seus màr-
tirs actuaran com a  noves “agalmata” que uneixen la 
condició humana a la divina amb un gran poder de 
veneració i de representació. També de valor sacrifical 
i de purificació  necessaris per articular refundacions  
o conversió d’espais d’antic culte pagà en espais cris-
tians.  En aquest sentit les basíliques i santuaris cen-
trats sobre els altars martirials es convertiran en autèn-
tics thesauroi. Caldrà qüestionar aquests processos pel 
cas de Tàrraco.

 6. Establir una anàlisi dels espais de culte lli-
gats a la veneració de sant Fructuós i dels seus diaques 
al món des d’una òptica cronològica i tenint present 
les relacions amb les comunitats que potenciaren la 
difusió d’aquest culte, en particular de l’orde benedic-
tina. Aquesta anàlisi haurà de permetre crear una se-
qüència direccional de fluxos que ens faran compren-
dre determinats fets històrics o com aquests incideixen 
en el mateix culte i la seva difusió. 
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2. Metodologia

2.1. Història de la investigació i de la transmis-
sió social del patrimoni paleocristià a Tarragona7 
 
 En l’últim segle, el camp de la historiografia i 
l’arqueologia cristiana de Tàrraco ha evolucionat de ma-
nera sorprenent. El patrimoni arqueològic paleocristià 
no comença a ser conegut a Tarragona fins a la dècada 
dels anys 1920 amb el descobriment i excavacions de la 
Necròpolis Paleocristiana, i amb l’adscripció del con-
junt monumental de Centcelles al món paleocristià8 . 
En la cèlebre obra Nocions de Arqueologia Sagrada Ca-
talana de Mn. Josep Gudiol i Cunill publicada l’any 
1902, l’arqueologia cristiana de la ciutat només resta 
citada per algun excepcional element com el sarcòfag 
de Betesda de la Catedral de Tarragona. En canvi en 
el camp de la historiografia ja s’havia apuntat la excep-
cional importància del cristianisme primitiu  de la ciu-
tat, amb un interessant patrimoni intangible format 
per documents com la Passio Fructuosi, el corpus de 
concilis d’època tardoromana i visigòtica, la literatura 
poètica cristiana com la d’Aureli Climent Prudenci, i 
riques mostres de textos eucològics tarraconenses com 
el Liber Orationum Festivus. Historiadors de gran ca-
tegoria com Lluís Pons d’Icart, Antoni Agustí, Josep 
Blanch, Marià Marí, Enrique Flórez o Bonaventura 
Hernández Sanahuja, entre altres, havien contribuït 
a transferir aquest patrimoni a la investigació.  Per 

contra, a inicis del segle xx  es produïa una “des-
compensació” entre documentació escrita i evidèn-
cies arqueològiques. Era tot un misteri on es trobava 
aquella ciuitas christiana de la que parlaven les fonts. 
 
 El progressiu desenvolupament urbanístic de 
la ciutat permeté exhumar les proves que palesaven la 
importància d’aquella Seu, que en, època tardoroma-
na i visigòtica, havia esdevingut metropolitana i amb 
funcions primacials, un referent de primer ordre per 
a tota l’església hispànica. El descobriment de la Ne-
cròpolis, l’any 1922, propicià l’aparició de centenars 
d’enterraments, aixovars funeraris, làpides plenes de 
fórmules de fe i de dades concretes i símbols dels primers 
cristians, laudae i sarcòfags figurats amb riquíssimes 
iconografies bíbliques que incrementaven d’una ma-
nera extraordinària la informació. El cardenal Francesc 
d’Assis Vidal i Barraquer, home avançat i d’una gran 
cultura civil i eclesiàstica que va entendre la importància 
d’aprofundir en la cultura cristiana va saber mag-
netitzar al voltant seu grans personalitats aca-
dèmiques i científiques en el món de les huma-
nitats i així Tarragona rebé a Mn. Joan Serra i 
Vilaró que fou decisiu en la correcta intervenció 

7 En aquest text recullo gran part de les aportacions del meu estudi: «La transmissió del patrimoni paleocristià a Tarragona. Processos, 
eines i propostes» (2013). 
8 Per aprofundir en els orígens de l’arqueologia cristiana a Tarragona vid. Massó 2013.
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la importància dels orígens cristians de Tarragona que, 
a la manera de facsímil, es va repartir entre la població. 
Es projectaren molts actes com conferències, publica-
cions divulgatives i científiques que contribuïren d’una 
manera decisiva a transferir el patrimoni paleocristià 
sobre la població (Giralt, Icart 1960). La Reial Socie-
tat Arqueològica Tarraconense, presidida per Mn. Pere 
Batlle Huguet, especialista en Arqueologia Cristiana, 
publicà en dos butlletins (anys 1959 i 1960–1961) di-
ferents estudis monogràfics al voltant de la figura dels 
màrtirs tarragonins. També Mn. Batlle Huguet reedità 
en l’esmentat butlletí de 1959 el prestigiós estudi so-
bre la Passio Fructuosi que, en 1935, Pio Franchi de’ 
Cavalieri havia publicat a la Ciutat del Vaticà. Fins 
i tot es va realitzar un extracte per a una millor difu-
sió del text. L’any 1960 el P. Miquel Estradé, des de 
l’Abadia de Montserrat, publicava un interessant estu-
di amb voluntat divulgativa que apropà la figura dels 
màrtirs i el seu context històric a la població. Crea-
cions artístiques diverses i iniciatives propagandistes 
aconseguiren situar de nou el patrimoni dels màrtirs 
en la societat tarragonina i del seu territori eclesial. La 
societat civil prenia consciència que Tarragona a més 
del seu imponent passat romà clàssic era un referent 
de primer ordre en la geografia de la història del cris-
tianisme primitiu peninsular.

En el marc de les polítiques experimentades per la ciu-
tat en plena època del “desarrollismo”, les iniciatives 
per promoure el turisme i donar a conèixer el patri-
moni de la ciutat significaren una altra empenta en la 
socialització del patrimoni paleocristià. La tasca realit-
zada pel Sindicat de Turisme de Tarragona en combi-
nació amb la Reial Societat Arqueològica Tarraconen-
se fou molt important (Vives 2010), i fins i tot l’any 
1963 es celebrà a la ciutat la i Exposición Nacional de 
Turismo que va tenir un gran efecte en la dinamització 
dels monuments i la projecció del seu coneixement so-
bre la població (Mezquida 1963, 77). Aquesta mena 
d’efervescència fou secundada en l’àmbit acadèmic. 
Començava a ser habitual que els grups escolars fossin 
conduits a l’amfiteatre o a la necròpolis paleocristiana 

de l’àrea funerària cristiana del Francolí.  

  En poc més de tres dècades des del desco-
briment de la Necròpolis, Tarragona sumava al seu 
patrimoni paleocristià elements que ja podien ser 
entesos com l’edifici de planta centrada amb cú-
pula de la vil·la de Centcelles, la basílica visigòti-
ca de l’amfiteatre o les evidències de cristianisme 
primitiu en el subsòl dels jardins de la Catedral9.

  En l’àmbit acadèmic, el professor Pere de Palol 
publicava, l’any 1953, el llibre Tarraco Hispanovisigo-
da. Al mateix temps, Francesc Camprubí, revisant les 
hipòtesis de Domènech i Muntaner i Gudiol adscriví 
Centcelles, l’any 1952,  a l’art paleocristià definint-
lo com a mausoleu funerari. Les intervencions sobre 
el monument, dutes a terme per l’Institut Arqueo-
lògic Alemany, iniciades l’any 1956 i prolongades 
fins l’any 1959, aconseguiren donar una projecció 
internacional al monument i integrar-lo en la geo-
grafia universal de l’art i l’arqueologia paleocristiana. 
Les bases científiques dels descobriments del patri-
moni del cristianisme primitiu de Tàrraco creaven 
una base de coneixement que finalment revertiria 
sobre la població local, el turisme i el món docent.

 Tal com justifico en l’estudi de síntesi sobre 
el procés de transmissió del patrimoni paleocristià 
de Tarragona (Muñoz 2013, 255) el final de la dèca-
da dels anys 50 coincidí amb la celebració del xviiè 
centenari de la passió dels màrtirs Fructuós, Auguri 
i Eulogi, l’any 1959. L’Església de Tarragona, sota la 
prelatura del cardenal Benjamín de Arriba y Castro 
aconseguí generar un entusiasme popular centrat al 
voltant de les figures dels màrtirs. L’esdeveniment de 
l’Any Jubilar tingué un fort ressò en la societat del seu 
temps. Ho afavoria l’ambient de “nacional catolicis-
me” de la Dictadura i les bones relacions del cardenal 
de Arriba amb l’entorn familiar del cap d’estat, el ge-
neral Francisco Franco, que fou president del comi-
tè d’honor d’aquesta efemèride jubilar. El Papa Joan 
xxiii transmeté una emotiva carta a la diòcesi evocant 

9 Per entendre els descobriments en el context que indiquem, entre altres: Les intervencions arqueològiques de la Necròpolis vid. Serra 
Vilaró 1925; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1935; 1936; 1944; 1948. Per a la intervenció a la zona de Santa Tecla la Vella de Serra Vilaró, 
vid. Serra Vilaró 1960. Pel cas de Centcelles vid. Domènech i Montaner 1921; Camprubí 1953; Schlunk, Hauschild 1962. Cal sumar els 
treballs de síntesi de  Palol 1953; 1967.
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D’aquesta manera l’any 1979, la Dra. Maria Dolors 
del Amo publicava el seu Estudio crítico de la Necròpo-
lis Paleocristiana que revisava el conjunt de les aporta-
cions arqueològiques efectuades sobre el jaciment fins 
al moment. El mateix any la Dra. Rosario Navarro 
Sáez presentava la seva tesi doctoral, Los mosaicos ro-
manos de Tarragona, fent una especial incidència en els 
exemplars paleocristians de la ciutat. 

 A la dècada dels anys 1980 es començaren a 
generar publicacions a la manera de guies que repre-
sentaren un bon instrument, no només pel turisme 
sinó també per als centres educatius. No eren mate-
rials didàctics específics però sí que van permetre, en 
mans dels docents, una translació i adaptació dels con-
tinguts dels monuments o dels museus a l’aula. Una 
d’aquestes emblemàtiques publicacions fou el Fitxer 
Museus i Monuments, iniciativa que coordinà el Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La 
publicació volia «aportar noves idees per potenciar el 
coneixement i comprensió del nostre patrimoni, uni-
ficant els criteris de plantejament i presentació, tot 
col·laborant en la tasca de normalització cultural del 
País» (Aa.Dd. 1982). En la mateixa línia, l’any 1986, 
el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona potencià 
una col·lecció de monogràfics que amb el títol: Fòrum. 
Temes d’història i d’arqueologia tarragonines, aproparen 
la investigació arqueològica i històrica de la Tarragona 
romana i paleocristiana a la ciutadania. Th. Hauschild 
i H. Schlunk (1986) publicaren, dins aquesta sèrie, un 
monogràfic amb el títol: La vil·la romana i el mausoleu 
constantinià de Centcelles. També l’any 1987 es publicà 
una guia arqueològica editada en fascicles en Diari de 
Tarragona, que ha estat reeditada i actualitzada ( Aqui-
lué, Dupré, Massó, Ruiz de Arbulo 1999), i que va 
ajudar molt a la comunitat educativa i a la societat en 
general a entendre el patrimoni històric i arqueològic 
de la Tarragona romana i la seva part paleocristiana. 
L’any 1989 també el Museu d’Història de Tarragona 
publicà, amb un marcat caràcter pedagògic, una guia 
del Museu amb un discurs que desplegava la seqüència 
històrica de la ciutat i, per tant, amb referències a la 
Tarragona paleocristiana i visigòtica.

per a rebre formació activa sobre els monuments. 

 La influència de l’Església sobre la societat de 
Tarragona, com ja hem vist, en aquestes dècades dels 
anys 1950 i 1960 fou notòria. La presència d’eclesiàstics 
ben formats en el món de l’arqueologia cristiana i del 
patrimoni paleocristià, unit a la personalitat del carde-
nal de Arriba y Castro, propiciaren la projecció de va-
lors catequètics, però també culturals del cristianisme 
primitiu sobre la població tarragonina i el seu sector 
educatiu. Si l’any 1959 fou proclamat un jubileu per 
commemorar el xviiè centenari del martiri dels sants 
Fructuós, Auguri i Eulogi, l’any 1963 fou proclamat 
un nou Any Jubilar per commemorar el xixè centenari 
de la vinguda de l’apòstol Pau a Espanya. El cardenal 
de Arriba s’havia proposat revitalitzar la devoció i la 
tradició d’aquest viatge apostòlic. La celebració jubi-
lar tot i tenir caràcter religiós permeté incidir, a través 
de conferències, publicacions, visites i altres activitats, 
en el coneixement de la realitat patrimonial de la Ta-
rragona paleocristiana, com queda reflectit al Boletín 
Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Tarragona.

 Durant les dècades dels anys 1960 i 1970 no 
es generà una activitat específica sobre el patrimoni 
paleocristià de la ciutat però les sinergies creades en els 
temps passats marcaven, si més no, el costum per part 
de les escoles de visitar la necròpolis paleocristiana i 
l’amfiteatre incidint en aspectes concrets de la cultura 
paleocristiana. 

 Progressivament el país assistia a una línia de 
renovació pedagògica que incidí favorablement en la 
interacció entre patrimoni i educant. Els monuments 
podien ser elements d’anàlisi i descobriment per part 
de l’alumne, i començaven a ser freqüents treballs di-
rigits des de l’escola que convidaven l’alumnat a bus-
car bibliografia, visitar la realitat dels monuments i fer 
exposicions escrites o orals a l’aula. Mancaven però 
materials específics amb un llenguatge pedagògic que 
apropessin la cultura material de museus i monuments 
a la societat i a l’escola. 

 Noves iniciatives científiques centraven el seu 
interès en els elements de la Necròpolis Paleocristiana. 
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Sant Fructuós, l’any 1990,  a l’arena de l’amfiteatre, 
just acabat el Ted’a, permeté un cert relleu a l’hora 
d’incidir socialment en la dimensió dinamitzadora 
del monument i la seva comprensió, sobretot quan el 
monument quedà progressivament abandonat després 
del final del Ted’a i, en un segon moment, després de 
l’acabament del Caut (Centre d’Arqueologia Urbana 
de Tarragona).

 L’any 1990 l’Ajuntament de Tarragona edità 
un col·leccionable de cromos titulat Fem Tarragona per 
als petits, coordinat i dirigit per Gustavo Hernández 
Becerra (1990). El material tingué un gran ressò sobre 
la ciutat i motivà una gran participació ciutadana. La 
publicació tractava sobre el patrimoni històric, artístic 
i arqueològic de Tarragona. Tot i el seu caràcter ge-
neralista, alguns cromos incidien sobre aspectes de la 
Tarragona Paleocristiana. Fou un material que també 
contribuí a socialitzar el patrimoni.

 Entretant, a nivell científic, s’anava generant 
la necessitat d’establir una síntesi general que connec-
tés la realitat historiogràfica de la Tàrraco cristiana, 
ben compilada o amb aportacions singulars12 amb la 
realitat arqueològica que anava sent processada metò-
dicament per una arqueologia professional i reglada. 
L’autor d’aquesta Tesi, els anys 1992 i 1994, en els 
fòrums de la Reial Societat Arqueològica Tarraconen-
se i del i Congrés d’Història de l’Església Catalana, 
celebrat a Solsona, insistia en aquesta necessitat publi-
cant un primer estat de la qüestió sobre l’estudi dels 
primers segles del cristianisme a Tarragona (Muñoz 
1992; 1994). Una síntesi ampliada  posterior (Mu-
ñoz 2001) va acabar donant pas al magnífic treball de 
Tesi Doctoral de Meritxell Pérez que  ha representat 
una completa revisió  de tot aquest procés i que repre-
senta un important instrument per a la recerca i una 
publicació de referència en la seva obra Tarraco en la 
antigüedad tardía. Cristianización y organización ecle-
siástica (siglos  iii a viii) (Pérez 2012)13 . 

 A inicis dels anys 80, i dintre del camp de 
la historiografia, les aportacions de Josep Amengual 
Batle seran  indispensables per conèixer l’Església de 
Tarragona del segle v. Amengual publica l’edició críti-
ca sobre Consenci i la seva correspondència amb sant 
Agustí, que conté el text de la Circular del bisbe Sever 
de Menorca, i a partir d’aquí centrà gran part de la 
seva investigació10  en aquest camp indispensable per 
comprendre el procés històric del cristianisme primi-
tiu a Tarragona i a la Tarraconense.

 La creació del Ted’a (Taller Escola 
d’Arqueologia), l’any 1987, comportà una aposta per 
crear les bases d’una arqueologia adaptada als mèto-
des i les noves tecnologies que en aquell moment 
s’anaven incorporant a l’arqueologia. Les seves inter-
vencions en els monuments anaren sempre acompan-
yades de monografies científiques que feren avançar 
l’arqueologia de la ciutat però també permeté crear 
un model d’intervenció que fou considerat modèlic 
per l’arqueologia hispànica i internacional. Les seves 
actuacions a l’amfiteatre, al Parc de la Ciutat, o la in-
tervenció en l’abocador tardoromà del carrer de Vila-
roma aportaren nous coneixements a la història de la 
Tàrraco tardoromana i visigòtica 11. 

 Al mateix temps una encertada línia de so-
cialització de la tasca arqueològica permeté al Ted’a  
apropar la realitat monumental a la ciutadania. Nas-
queren els primers quaderns de divulgació d’alguns 
monuments excavats pel Taller Escola que, units a un 
programa específic de visites monitoritzades als mo-
numents i exposicions, tingueren un efecte molt posi-
tiu en milers d’escolars (Ted’a 1990a, 63-67; 1990b, 
19-21). L’amfiteatre fou un d’aquests monuments que 
reberen una gran quantitat de visites educatives, inci-
dint també en la vinculació entre la història del cristia-
nisme primitiu de Tarragona i les evidències arqueolò-
giques de les dues esglésies sobreposades a l’arena de 
l’amfiteatre. L’estrena de l’obra teatral de La Passió de 

10 Entre altres estudis de l’autor, cf. Amengual 1979; 1984; 1992; 1994a; 1994b; 2001; 2002; 2008; 2013. 
11 Sobre les intervencions de l’amfiteatre vid. Ted’a 1990a. Sobre la basílica de l’amfiteatre també vid. Ted’a 1994. Sobre la realitat fu-
nerària del Parc de la Ciutat vid. Ted’a 1987 i sobre la intervenció de l’abocador de Vilaroma vid. Ted’a 1989.
12  Autors com Lluís Pons d’Icart,  Antoni Agustí, Josep Blanch, Marià Marí, Enrique Flórez, Bonaventura Hernández Sanahuja, Josep 
Vives, Jerònim Claveras, Josep Maria Recasens Comes, Pere de Palol, José Sánchez Real, Géza Alföldy, entre altres.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



43

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

 L’interés científic pel món tardoantic i 
l’arqueologia cristiana des de mitjans de la dècada de 
1980 anava creixent. En el camp de la ceramologia 
centrada sobre la Tàrraco tardoantiga es produïen im-
portants avenços. Convé destacar els treballs de Simon 
Keay (1984), Xavier Aquilué (1992), Josep Maria Ma-
cias (1999) i de Josep Anton Remolà (2000). En el 
camp de l’estudi de l’escultura arquitectònica tardo-
romana i visigòtica, ja iniciat per Pere de Palol i José 
Sánchez Real a les dècades dels anys 1950 i 1960, es 
denotava un nou interès. Diferents estudis revitalitza-
ven el tema amb autors com Josep Maria Macias, Joan 
Menchon i Andreu Muñoz, (1995;1996 i 1999b), Ja-
vier Ángel Domingo (2007; 2010) o recentment Cris-
tòfor Salom que realitza una Tesi Doctoral al respecte. 
En el camp de l’epigrafia la continuïtat dels ingents i 
continus treballs de G. Alföldy15  s’han vist revitalitzats 
per Marc Mayer (1985) i Isabel Rodà (1985;1992), 
Heike Niquet (2007) i Diana Gorostidi (2011; 2013).

 Dins el conjunt d’aportacions científiques 
l’interès per temes relacionats amb la transformació 
morfològica urbana i de topografia de la ciutat tar-
doantiga s’han multiplicat en nombrosos treballs 
específics16, alguns d’ells presents en els Congres-
sos d’Arqueologia Cristiana Hispànica. La connexió 
d’aquests aspectes amb els textos eucològics visigots 
(fonamentalment el Liber Orationum Festivus) o la 
documentació historiogràfica medieval han permès 
avançar en aquest terreny. A les tradicionals aporta-
cions de la historiografia clàssica com Flórez (1770) o 
Serra Vilaró (1960) s’han anat sumant els estudis de 
Salvador Ramon Vinyes (1984), Joan Vianney Arbeloa 
(1989), de Cristina Godoy i Miquel dels Sants Gros 
(1994) o de Josep Maria Macias, Joan Menchon i An-
dreu Muñoz (1994; 1997). En el camp de l’escultura 
funerària cristiana convé destacar els treballs de les 
professores Isabel Rodà (1990;1998) i Montserrat 
Claveria (2001; 2013). En el camp de la numismàtica 
cal apuntar, entre molts altres estudis, el corpus de la 

 L’any 1994 es produïa el tancament de la Ne-
cròpolis Paleocristiana de Tarragona per problemes es-
tructurals i de conservació del conjunt i de l’edifici del 
Museu. Aquest fet representà un seriós inconvenient 
per a la transmissió social del patrimoni paleocristià de 
la ciutat, i així ha estat durant aquestes últimes dèca-
des atenuat per l’exposició provisional Síntesi Prefigu-
rativa del món de la mort, creada pel Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, com a alternativa a la visita 
del conjunt de la Necròpolis i el Museu Paleocristià. 
La proposta fou concebuda d’una manera didàctica 
per tal que actués com un centre d’interpretació de 
l’àrea entretant el conjunt de la Necròpolis romangués 
tancat. A favor, l’any 1994, al costat de la Necròpolis 
Paleocristiana, i en els actuals terrenys del Parc Cen-
tral, fou trobat un nou conjunt basilical d’època pa-
leocristiana. La basílica fou datada en la primera mei-
tat del segle v i presentava una fàbrica de tres naus 
i transsepte, amb absis i contraabsis, orientada cap a 
l’Est, i precedida per un atri amb una probable font 
central. El transsepte i l’atri converteixen l’edificació 
en un unicum dins el gènere de les basíliques hispa-
nes (López 2006). El descobriment va representar una 
gran aportació científica al coneixement de la història 
i l’arqueologia cristiana de la ciutat,  però també un 
element pedagògic de primer ordre en tant que s’oferia 
com un testimoni d’arquitectura basilical cristiana 
dels primers segles. Aquest conjunt permetia com-
prendre els diferents elements estructurals que confi-
guren una basílica i posar–los en relació a les pràcti-
ques litúrgiques del cristianisme primitiu. Tanmateix, 
el tractament i emplaçament que tingueren les restes, 
a posteriori, delmaren les esperances d’ampliar el parc 
arqueològic de la Necròpolis i disposar d’un gran pro-
jecte museogràfic i pedagògic connectat amb la Ne-
cròpolis. L’arqueòleg Jordi López, com més endavant 
tractarem, és a qui devem els metòdics treballs sobre 
el descobriment (López 2006; 2010) i alguns interes-
sants treballs sobre metrologia realitzats conjuntament 
amb Josep Maria Puche14 .

13 Una nova síntesi a Pérez 2013. 
14  Vid. Puche, López en premsa.
15 Sobre l’obra i les aportacions del professor G. Alföldy, vid. Gorostidi, Massó 2013.
16 Cf. Menchón, Macias, Muñoz 1994; Muñoz 1993; 2001; Bosch, Macias, Menchon, Muñoz, Teixell 2003; Macias 2008; 2011; 
2013; Mar, Mir, Piñol 1996; Salom 2010; Menchon, 2011; Muñoz en premsa; Macias 2013.
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ment, molt reeixit, d’explicar l’àmbit de la gran sala 
en cúpula i la iconografia dels mosaics. El nou mun-
tatge multimèdia resultà força aparatós tot i que, di-
dàcticament, acomplia una excel·lent funció. Temps 
després fou retirat. A l’actualitat el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, ofereix un audiovisual en 
el mateix monument que, en la línia pedagògica de les 
altres produccions, actualitza l’estat de la investigació 
del conjunt monumental i que es troba ubicat també 
en la xarxa d’internet.

 De la mateixa manera, l’any 1999, fou presen-
tat al xxv Congreso Nacional de Arqueología a València 
el projecte de musealització de la necròpolis paleocris-
tiana amb el títol: El món de la mort a Tàrraco: un 
projecte integral de conservació, restauració i difusió de 
la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona (Sada, Massó, 
Llorens, Carreté 1999). La proposta de musealització 
sorgia del projecte d’adequació de la Necròpolis Paleo-
cristiana, elaborat a partir de 1993 (Sada 2000, 296). 
El projecte de musealització era molt innovador i per-
metia un discurs transversal i interactiu sobre el món 
de la mort: des dels ritus i creences que convisqueren 
en època romana, fins a  les manifestacions funeràries 
paganes i les manifestacions dels cultes minoritaris de 
religions mistèriques o les cristianes. El projecte no es 
va arribar a executar però generà una proposta modèli-
ca i encara vàlida.

 Des de l’Àrea de Difusió, Exposicions i Edu-
cació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
s’ha anat potenciant un eficaç servei de programes, 
serveis, recursos i activitats didàctiques, que també 
centren la seva atenció  sobre  els  conjunts de la Ne-
cròpolis i Centcelles (Sada 1998; Tarrats, Massó, Sada 
2001; Sada 2004).

 Amb l’objectiu d’impulsar socialment el co-
neixement de la Tarragona Paleocristiana i el patrimo-
ni de la Passio Fructuosi neix oficialment, l’any 2000, 
l’Associació Cultural Sant Fructuós. Tot i que de ma-
nera no reglada, la seva activitat va iniciar-se l’any 
1989. L’entitat ha contribuït a potenciar el coneixe-

moneda visigòtica editat per Jaume Benages (2007) 
o la síntesi de la moneda amb iconografia cristiana 
antiga trobada a Tarragona per Imma Teixell (2013). 
Molts d’aquests especialistes intervingueren, entre 
1987 i 1999, en l’ambiciós projecte dirigit per Antoni 
Pladevall i Pere de Palol en el volum de la Catalunya 
Romànica, editat per la Fundació Enciclopèdia Cata-
lana, titulat Del romà al romànic. Història, art i cultura 
de la Tarraconense mediterrània entre els segles iv - x, que 
constituïa un ambiciós projecte de síntesi que projec-
tava la realitat arqueològica del cristianisme primitiu, 
del món tardoromà, visigòtic i carolingi a Catalunya 
(Aa. Dd. 1999). També foren interessants les aporta-
cions en arqueologia tardoromana que s’exposaren a la 
reunió Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial 
romana, dirigida pel professor Joaquín Ruiz de Arbulo 
(Ruiz de Arbulo 1990).

 Aquesta revitalització per l’interés de la his-
tòria i l’arqueologia cristiana de Tarragona, des de mit-
jans de la dècada del 1980 fins a l’actualitat, anava 
paral·lela amb el sorgiment d’altres iniciatives. Així 
l’any 1996 es recupera el Museu Bíblic Tarraconen-
se, fundat l’any 1930. L’equipament responia a la 
necessitat de l’Església de revitalitzar un instrument 
que ajudés al públic a contextualitzar històricament i 
culturalment la Bíblia i els seus valors transcendents17. 
Una de les seves sales fou dedicada al món paleocristià 
i la seva connexió amb Tàrraco per fer comprendre les 
arrels històriques de l’arxidiòcesi.

 L’any 1999 es va inaugurar la remodelació 
museogràfica de Centcelles a partir d’un conveni de 
col·laboració entre el Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona i Repsol S.A. Entre els objectius que es pro-
posaren havia el de crear materials promocionals que 
servissin per difondre la importància del monument, i 
la instal·lació d’un audiovisual multimèdia a l’interior 
del monument que permetés una millor comprensió 
del mateix (Massó 2000, 291–292). L’audiovisual 
substituí una edició en vídeo VHS titulat Centcelles 
(1991), amb edició en català i castellà realitzat pel 
propi Museu que fou el primer intent, en aquell mo-

17 Vid. Blanco, Muñoz 2002; Muñoz, López, Ramon, Teixell 2011.
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sin sobre la societat i, en especial, sobre la comunitat 
educativa. D’aquesta manera, s’involucraren diferents 
organismes i entitats que contribuïren a projectar 
aquest objectiu. Entre aquestes entitats es comptà 
amb la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, que juntament amb l’ISCR 
Sant Fructuós de Tarragona i la Facultat de Teologia 
de Catalunya organitzaren el Congrés Internacional 
Pau, Fructuós i el Cristianisme primitiu a Tàrraco (se-
gles i-viii) que representà un avanç científic en aquest 
camp i una magnífica plataforma de formació per a 
molts universitaris i professors. Tingué, a més, el valor 
afegit de conciliar i reunir les disciplines i tradicions 
dels estudis eclesiàstics i civils en un mateix objectiu. 

 L’Any Jubilar generà també una ruta ar-
queològica, La ruta dels primers cristians de Tàrraco 
(Muñoz 2008c), que fou possible per la implicació 
d’institucions com l’Arquebisbat de Tarragona, el Mu-
seu d’Història de Tarragona i el Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona. Aquesta darrera entitat pro-
gramà, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, 
un seminari de cinema i història amb el títol Tàrraco i 
l’inici del cristianisme: Persecucions i martiris al cine.

 L’ Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el 
Museu Bíblic Tarraconense juntament amb Caixa 
Fòrum Tarragona projectà un cicle de conferències 
amb el títol Arqueologia i Cristianisme. La recerca de 
les arrels cristianes que posava èmfasis en l’arqueologia 
cristiana dels àmbits urbans, tractant els exemples de 
Roma, Egara, Tarraco, Barcino o Valentia. Una comis-
sió específica de l’Arquebisbat de Tarragona formada 
per professionals de l’ensenyament, tant de l’escola 
cristiana com de l’escola pública, amb la Fundació 
educativa Sant Fructuós i l’assessorament del Camp 
d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona (Generalitat 
de Catalunya), generaren iniciatives pedagògiques per 
impulsar  el  coneixement de la Tàrraco Paleocristia-
na. Al mateix temps, el Camp d’Aprenentatge gestava 
tallers i materials específics per formar en el camp del 
patrimoni tardoromà a Tàrraco a través de la història 
de sant  Fructuós a la comunitat  educativa.  Mi-
lers d’infants d’ensenyament primari es beneficiaren  

ment del patrimoni paleocristià de la ciutat a través de 
moltes activitats, bo i generant una munió de materials 
pedagògics i iniciatives que han apropat la societat al 
coneixement de la riquesa patrimonial de la Tarragona 
Paleocristiana. Molts dels seus materials publicats han 
servit com a instruments pedagògics de gran utilitat 
al món docent, des dels ensenyaments obligatoris als 
universitaris.

 Cal fer també esment especial de les aporta-
cions del Festival Internacional Tarraco Viva que ha 
contribuït decisivament a socialitzar el patrimoni romà 
amb gran rigor. Tot i que el pes majoritari del Festival 
recau sobre la divulgació de la cultura romana clàssica, 
cada cop més, s’ha anat introduint una preocupació 
per presentar determinades activitats que projectin la 
cultura paleocristiana com a realitat integrant del món 
romà.

 Des de l’any 2003, l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses Sant Fructuós de Tarragona, depenent 
de la Facultat de Teologia de Catalunya incorpora una 
assignatura que amb el títol Art Cristià (món antic) 
que s’oferta com a Curs de Formació Permanent del 
Professorat reconegut pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya. Darrerament la matèria 
s’ha reconvertit en “Introducció a l’arqueologia cris-
tiana” i l’Institut ha apostat per centrar la seva línia 
d’ensenyament i investigació en el món del cristianis-
me primitiu incidint més sobre els estudis teològics, 
patrològics, bíblics, litúrgics, morals i filosòfics però 
amb una varietat de crèdits centrats en la cultura ma-
terial paleocristiana.

 L’any 2008, per iniciativa de l’Associació Cul-
tural Sant Fructuós, l’Arquebisbat de Tarragona adop-
tà la idea d’una gran celebració amb motiu del 1750 
aniversari del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarra-
gona, i dels seus diaques Auguri i Eulogi. L’arquebisbe 
de Tarragona, Mons. Jaume Pujol sol·licità a la Santa 
Seu la proclamació d’un Any Jubilar a l’arxidiòcesi de 
Tarragona i així li fou concedit pel Papa Benet xvi. 
L’Any Jubilar prioritzà entre els seus objectius gene-
rar una gran bateria d’activitats culturals que incidis-
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2008. També les aportacions del curs sobre Arqueolo-
gia i Història del cristianisme primitiu organitzat per 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’Institut Su-
perior de Ciències Religioses Sant Fructuós i el Museu 
Bíblic Tarraconense en 2010 recollits en la publicació 
Tarraco Christiana Ciuitas (2013).

2.2. Possibilitats i límits en el marc de la recerca

 L’interès per interelacionar de manera trans-
versal la història dels màrtirs amb el seu context his-
tòric i la història de llur culte no és un fet nou. Mn. Se-
rra i Vilaró va dur a terme un programa d’excavacions 
que el posaran en íntim contacte amb la història dels 
màrtirs de Tarragona. La recerca arqueològica i els re-
sultats obtinguts li portaran, paral·lelament, a una re-
cerca incessant a través de la documentació per trobar 
respostes a la història dels protomàrtirs tarraconenses 
i a la significació del seu culte dispers en el món. Ob-
servem al respecte la doble formació de Mn. Serra en 
tant que arqueòleg i arxiver-documentalista.

 Intervencions com les excavacions del Fòrum 
de la Colònia entre 1926 i 1930 complementades per 
les intervencions arqueològiques a la Necròpolis Pa-
leocristiana entre 1926 i 1933, i més endavant amb  
les intervencions a l’àrea catedralícia de la capella de 
Santa Tecla entre 1933 i 1934, constituiran tres plata-
formes privilegiades en la recerca d’aquest tema. 

 En aquest sentit, Mn. Joan Serra i Vilaró 
obrí aquesta via d’investigació i els seus resultats fo-
ren transferits fonamentalment en la seva publicació: 
Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs sants de Tarrago-
na (1936). Sempre intuïtiu, aquesta obra continua 
impressionant-nos 77 anys després de ser escrita, i és 
encara vàlida en molts aspectes. Mn. Serra afronta el 
tema des del seu mètode rigorós, des d’un profund 
respecte al tema condicionat per la seva fe i la seva 
extraordinària intuïció, la mateixa que alguna vegada 
el traeix i en tantes l’ajuda.
 Poc després d’aquesta publicació esclatarà el 
conflicte de la Guerra Civil Espanyola i la persecució 
religiosa a la diòcesi de Tarragona serà molt intensa. 

d’aquesta acció.

 L’ Any Jubilar també facilitava la creació de 
publicacions i audiovisuals que projectaven la Passio 
Fructuosi i el patrimoni arqueològic de la ciutat a ni-
vell internacional. Entretant la Cambra de Comerç 
de Tarragona s’unia a l’Any Jubilar amb l’edició d’un 
col·leccionable de cromos gratuït, Ivbilaevm (Muñoz 
2008a), que sintetitzava de manera didàctica el patri-
moni paleocristià de la ciutat i el territori tot editant 
15.000 exemplars que, com veurem posteriorment, 
va aconseguir mobilitzar més de 40.000 persones. 
L’organització de l’Any Jubilar significà, sens dubte, 
una de les iniciatives més ambicioses i amb més resul-
tats en la projecció del patrimoni paleocristià de Tà-
rraco sobre la societat.

 L’any 2010 l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, l’ISCR Sant Fructuós de Tarragona i el Mu-
seu Bíblic Tarraconense, organitzaren el Curs d’Història 
i Arqueologia cristiana de Tàrraco: Tarraco Christiana 
Ciuitas amb l’objectiu de posar al dia les noves aporta-
cions sobre història i arqueologia cristiana a Tàrraco i 
presentar–les a la comunitat científica i acadèmica.

 La darrera iniciativa lligada a la difusió del pa-
trimoni paleocristià de la ciutat ha estat en el marc 
del Festival de Tarraco Viva de l’any 2011 i 2012. L’ 
Associació Cultural Sant Fructuós i el Museu Bíblic 
Tarraconense amb la col·laboració de l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, la Schola Cantorum dels Amics 
de la Catedral i l’Ajuntament de Tarragona crearen un 
guió teatral i un material didàctic per comprendre el 
sarcòfag de Betesda de la Catedral de Tarragona (Mu-
ñoz 2012, 18–22).

 Ja en l’entrada del segle xxi s’han multiplicat 
els estudis monogràfics sobre la Tarraco Christiana 
impulsats per l’interès, cada cop més creixent, que ha 
desvetllat aquesta etapa històrica en la comunitat cien-
tífica. Al respecte convé esmentar les publicacions Pau, 
Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (s.i-viii) 
(2010) que recull les aportacions del Congrés interna-
cional amb el mateix títol celebrat a Tarragona l’any 
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sistemes de comunicació, avui, ens permeten detectar 
més espais de culte vinculats a la memòria dels màrtirs 
i les interaccions de tot plegat ens ofereixen noves vies 
interpretatives i solucions.

 Què ens aporta essencialment la història dels 
màrtirs? La informació del procés judicial i martirial 
d’aquests sants tarraconenses ha estat transmesa per 
una font litúrgica-hagiogràfica formada amb elements 
narratius del segle iii i amb una redacció de finals del 
segle iv. La crítica hagiogràfica ha concedit una gran 
importància a aquest relat martirial considerant en els 
aspectes fonamentals la seva autenticitat. Més enllà 
de la naturalesa religiosa del document, aquest cons-
titueix una font històrica que ens permet obtenir va-
luoses dades pel coneixement de la història eclesiàstica 
de mitjan segle iii i sobre el conflicte entre l’Església 
i l’Estat romà en temps dels imperis de Deci,  Valerià 
i Gal·liè. Són escasses les referències documentals que 
conservem d’aquest fenomen per a Hispània. De ma-
nera directa, queden reduïdes a la Passio Fructuosi i a la 
Carta sinodal, datada a finals de l’any 254 o inicis de 
l’any 255, signada per Cebrià de Cartago i 36 bisbes 
en resposta a la consulta efectuada per les esglésies de 
Mèrida i Astorga sobre les conseqüències que han de 
tenir les actituds  apostàtiques  dels bisbes d’aquestes 
dues comunitats, Marcial i Basílides, respectivament. 

 L’anàlisi del procés històric que enfrontà 
l’Estat romà i el cristianisme des de finals del segle i 
fins al segle iv i les característiques que condicionaren 
cada etapa de les persecucions ens permeten aplicar-les 
al procés dels màrtirs tarraconenses per tal d’arribar al 
fonament de la seva història18.

 Amb l’execució de Fructuós, Auguri i Eulogi 
a la damnatio ad vivicomburium, les seves restes foren 
considerades com a corpora sanctorum i des d’època 
gal·liènica la comunitat cristiana de Tàrraco els venerà 
i començà a construir i difondre la seva memòria. El 
testimonium per ells donat motivà que la seva història 
fos exalçada per moltes comunitats cristianes en llur 
dies natalis que ja assenyalaven els calendaris litúrgics. 

Refugiat a França i Itàlia investigarà sobre les relacions 
de l’Església de Tarragona amb el nord d’Itàlia al vol-
tant del fenomen dels protomàrtirs de Tarragona: les 
relíquies dels màrtirs a l’abadia de San Fruttuoso di 
Capodimonte, la toponímia martirial a la zona, el Co-
dex Veronensis conservat a l’arxiu Capitular de Verona, 
la figura del bisbe Pròsper i deixebles. Els seus estudis 
quedaran reflectits a l’obra San Próspero de Tarragona y 
sus discípulos refugiados en Italia, publicada l’any 1960. 
L’obra és imprescindible pel coneixement de la difu-
sió del culte martirial de Fructuós, Auguri i Eulogi. 
Obrí un marc de recerca molt ampli, vàlid avui dia, 
però també és cert que la seva situació i experiència de 
refugiat religiós li van poder condicionar en les seves 
interpretacions. Una actitud excessivament “intuïtiva” 
van comportar una sèrie de conclusions acceptades 
avui com plenament històriques però que tanmateix 
només poden ser admeses des del camp de la hipòtesi 
i aquestes esperen encara ser revisades en profunditat. 
El mateix any publicà Santa Tecla la Vieja, la primitiva 
catedral de Tarragona en la que argumentà que la ubi-
cació de la Catedral visigòtica de Tarragona al costat de 
la Capella de Santa Tecla la Vella i la relació d’aquesta 
amb el culte dels protomàrtirs tarraconenses.

 Arribats a aquest punt seria impossible i pre-
tensiós per part meva fer una revisió crítica de tot el seu 
treball. Escapa als nostres objectius i crec que aquesta 
qüestió ha de ser abordada des d’un  treball més ampli 
i des d’un equip interdisciplinar. Sí que, en canvi, pel 
meu estudi, he intentat tamisar adequadament moltes 
de les seves conclusions i respectar una part de les seves 
correctes aportacions. Com en molts casos la feina de 
l’investigador es deu també a la bona feina d’uns altres 
investigadors que han fressat el camí. 

 Mn. Serra morí sense poder acoblar en els 
seus estudis el descobriment de la basílica visigòtica 
a l’amfiteatre, de la troballa de la basílica “de la bea-
ta Thecla”, com l’anomena l’amic i col·lega Jordi Ló-
pez, o de les principals aportacions que l’arqueologia, 
l’epigrafia o la historiografia han fet en aquestes quatre 
últimes dècades després de la seva mort. Els moderns 

18 Entre l’abundant bibliografia cf. Sotomayor 1981; Teja 1990; Sordi 2004; Sotomayor, Fernández 2005; Mitchell, Young 2006; Soto-
mayor, Fernández 2005.
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tirs en el marc de les idees reformistes que emanen de 
centres com Cluny i de pontificats que s’identifiquen 
amb aquesta reforma que troba el seu punt àlgid en el 
pontificat de Gregori vii. 

 L’inici efectiu de la restauració de Tarragona 
escomès a partir de les voluntats pontifícies d’Urbà 
ii, sota demanda del mitrat Berenguer Seniofred de 
Lluçà, bisbe de Vic i ara també arquebisbe de Tarrago-
na, en uns paràmetres de croada i de reforma, el paper 
que jugarà el culte de sant Fructuós serà fonamental 
per justificar la restauratio de la Seu però també un 
component refundacional de la Tarragona medieval. 
Analitzarem com l’arqueologia i la documentació de-
tecta aquest problema i quines són les possibilitats i 
límits interpretatius per resseguir la planificació em-
presa per l’arquebisbe Bernat Tort en la planificació de 
la nova ciutat sobre el record dels màrtirs del passat.

 La projecció del seu culte a partir d’aquest 
moment es podrà resseguir perfectament a la ciutat 
de Tarragona fins a l’actualitat. Crida encara l’atenció 
que dins del corpus hagiogràfic propi de Tarragona els 
patronatges de la ciutat recaiguin sobre un màrtir mí-
tic com el màrtir Magí o una santa externa com Tecla, 
i en canvi, els màrtirs de la ciutat, de segura existència 
històrica, no obtinguin la dignitat del patronatge po-
pular, si en canvi l’episcopal, el qual es constata des 
dels temps fundacionals de Bernat Tort fins als nostres 
dies.

 No és una feina fàcil i el principal enemic 
d’aquest estudi és la manca efectiva de documentació 
escrita i arqueològica. Vull expressar-ho d’una manera 
oberta. No ens hem volgut detenir en aquest problema 
però hem tingut que acceptar moltes limitacions. Així, 
des de la prudència hem tingut  que recórrer al prin-
cipi de la intuïció, al de relació deductiva i a la recerca 
de casos paral·lels que ens permetin obtenir solucions 
verificades o si més no línies de reflexió per actuacions 
futures. Tot investigador desitja arribar a unes conclu-
sions sòlides i definitives que justifiquin tantes hores o 
anys de treball. Sovint la història ens posa traves en el 
camí i ens hem de conformar acceptant els límits de la 

Els màrtirs tarraconenses centraran l’atenció del poble 
fidel i de la jerarquia eclesial, de poetes com Aureli 
Climent Prudenci o pares de l’Església com sant Agus-
tí. La seva memòria fou introduïda en oficis dins la 
litúrgia martirial, textos eucològics i martirologis. La 
memòria dels màrtirs començarà a actuar en la cons-
ciència de l’església com un element simbòlic a partir 
de la qual es transformaran o protegiran àrees com la 
necròpolis del Francolí o l’amfiteatre de Tarragona. 
Amb l’oficialització del cristianisme i el procés de cris-
tianització de la societat, l’Església anirà influint en 
un procés de transformació morfològica de la ciutat 
antiga que culminarà en època visigòtica en un canvi 
de l’skyline de l’antiga ciutat amb l’erecció de basíli-
ques, esglésies i espais d’administració i representació 
eclesiàstics.

 És en aquesta època dels segles vi i vii que 
s’experimentarà un gran interès per construir esglésies 
consagrades amb la presència de relíquies. El culte dels 
màrtirs tarragonins, a través de la dispersió d’algunes 
de les seves relíquies, comença a difondre’s. Tarragona, 
seu dels protomàrtirs hispànics, mantindrà el culte viu 
i molt actiu durant tota l’època visigòtica. El parèntesi 
del període islàmic ens obre un seriós problema per 
entendre la continuïtat del culte als màrtirs en època 
carolíngia i medieval. Donar resposta a la comprensió 
d’aquest moment històric es constitueix com un dels 
objectius fonamentals d’aquesta investigació. La recer-
ca d’espais de culte dedicats als màrtirs tarraconenses i 
les dades cronològiques que aquests ens aporten i mar-
quen un parèntesi en el segle viii al que he d’intentar 
respondre. 

 A partir de l’època carolíngia aquest culte es 
desplega, en gran mesura, per la influència benedicti-
na, per tot el territori de la Catalunya Nord, Occità-
nia, Còrsega i la Ligúria seguint aquest ordre geogràfic 
i cronològic amb les connotacions teològiques univer-
sals que comporten les relíquies però també accentuant 
el seu valor profilàctic i de significació ètnica en una 
cristiandat amenaçada per agents exteriors.  En el se-
gle xi el culte continua sent força actiu. Cal afegir per 
aquest període la significació  que té el culte als màr-
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s’estudia ens ha exigit recórrer al camp de la documen-
tació. Sempre que ha estat possible hem procedit a la 
consulta dels originals. En molts casos no ha estat pos-
sible i la font s’ha extret d’edicions crítiques solvents, 
estudis contrastats i confrontats amb l’ajuda, sempre 
valuosa, del cos d’arxivers de les distintes institucions. 
He mirat de presentar dins el text la documentació 
original, en la seva llengua pròpia i en la majoria dels 
casos acompanyar-la d’una traducció al català des 
d’una perspectiva utilitarista. 

 3.  Documentació de caràcter teològic, litúr-
gic i eucològica: Tot entenent que aquesta investiga-
ció gravita, en gran mesura, sobre un text considerat 
sagrat pel cristianisme com és la Passio Fructuosi, amb 
les implicacions de lectura teològica, exegètica, her-
menèutica, litúrgica i eucològica que comporta, ha es-
tat imprescindible la consulta a especialistes d’aquestes 
matèries per determinats temes que graviten sobre el 
fenomen. En aquest sentit s’ha procurat afinar amb un 
llenguatge tècnic i propi de les especialitats esmenta-
des. No hem volgut de cap de les maneres desmembrar 
aquests aspectes de la investigació per raons òbvies.

 4. Documentació bibliogràfica i historiogràfi-
ca: Les particularitats de la investigació han precisat de 
la consulta i revisió de les fonts clàssiques del cristia-
nisme primitiu, de tota una historiografia fonamental-
ment desenvolupada en època moderna i de les con-
temporànies aportacions de la història i l’arqueologia 
cristiana i medieval. El treball desplega l’aparell biblio-
gràfic a partir de la norma ISO 690-2. De la mateixa 
forma he optat per tal que les aportacions significati-
ves de determinats autors siguin citades textualment i 
referenciades convenientment, ja sigui en el text o en 
anotacions a peu de pàgina.

 5. Documentació gràfica: El cos de text va 
acompanyat per un corpus gràfic a través del qual 
pretenem il·lustrar determinats conceptes i idees 
que es desenvolupen en la investigació. També algu-
na d’aquesta documentació gràfica ha servit com a 
base d’anàlisi per elaborar determinades conclusions. 
D’aquesta manera presentem esquemes metrològics 

verificació i les possibilitats de les hipòtesis, sempre en 
el marc cronològic en què ens trobem.

 2.3. Estructura metodològica

 Ja ens hem referit al caràcter transversal 
d’aquesta investigació. Tot i que sabem que el pes de 
la disciplina arqueològica és la part més accentuada 
d’aquest treball la nostra investigació no troba el lí-
mit aquí. Som conscients que l’arqueologia serveix de 
base a una exploració que precisa de la documentació 
històrica, la bibliogràfica, la historiogràfica i la de les 
ciències religioses per poder afrontar de manera com-
binada uns resultats històrics finals. En aquest sentit 
establim una sèrie de pautes metodològiques per arri-
bar, des de les diferents disciplines, a les conclusions 
històriques del fenomen analitzat. En aquest sentit les 
línies i eines metodològiques són les que citem a con-
tinuació:

 1. Documentació arqueològica: Per tal 
d’analitzar les evidències estructurals que conservem 
del culte als protomàrtirs tarraconenses s’ha hagut de 
fer una feina de recull i anàlisi d’informació biblio-
gràfica, estratigràfica i documental gràfica que s’ha 
transferit al text en forma de resultats. En determinats 
casos les últimes intervencions realitzades per nosaltres 
com les practicades aquests últims anys a la Catedral 
de Tarragona (2000-2011) o les realitzades a la basíli-
ca de l’amfiteatre (2009-2012) han vingut motivades, 
entre altres objectius, pel tema que és objecte d’estudi. 
En aquest sentit s’ha intentant incidir fonamental-
ment sobre les evidències de la Catedral visigòtica a 
l’àrea de la Catedral o en poder afinar cronologies pel 
cas de la basílica visigòtica de l’amfiteatre, explorar la 
possibilitat de trobar elements precedents a aquesta 
construcció, la possible constatació d’algun enterra-
ment a l’interior de la basílica, segellat pel paviment 
d’opus signinum i la documentació planimètrica de 
la mateixa amb els nous procediments que, avui, ens 
brinda la tecnologia.

 2. Documentació històrica: La relació dels 
contextos arqueològics amb el fenomen martirial que 
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d’algunes plantes de basíliques, de funcionalitat li-
túrgica pel cas de la basílica visigòtica de l’amfiteatre, 
planimetries, documentació de caràcter estratigràfic, 
imatges documentals, fotografia antiga que serveix 
d’anàlisi i imatges de documents d’interès.

 6. Registre dels llocs de culte relacionats amb 
el culte a Sant Fructuós: Per tal de registrar els espais 
de culte que tenen una relació del culte amb sant Fruc-
tuós sigui per la presència de relíquies, altars o esglésies 
que tenen la seva advocació, s’ha creat un model de fi-
txa en el que es defineix l’espai, aquest es georeferencia, 
es defineix la dada més antiga que evidencia el culte 
en l’església en qüestió i es fa una descripció d’aquells 
aspectes històrics que interessen a l’estudi. Les fitxes 
han estat presentades seguint un ordre cronològic en 
base als resultats obtinguts. Una taula final sintetitza 
les referències cronològiques al costat de les esglésies 
ordenades, ara, per regions geogràfiques. Aquests re-
gistres permeten establir les relacions i fluxos del des-
envolupament històric del culte a sant Fructuós, fins a 
l’actualitat.
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3. LA PASSIO 
FRUCTUOSI I EL 
SEU CONTEXT 
HISTÒRIC

 3.1. El context històric dels fets narrats a la Passio 
Fructuosi

 Ja hem comentat que la primera notícia que 
tenim sobre la presencia d’una comunitat cristiana ens 
la confereix la Passio Fructuosi19  que ens narra el pro-
cés martirial del bisbe Fructuós i els seus diaques Au-
guri i Eulogi condemnats a la foguera, el 21 de gener 
de l’any 259, en el marc de la persecució contra els 
cristians, decretada pels emperadors Valerià i Gal·liè. 
En aquest sentit, Fructuós és el primer bisbe docu-
mentat a Tàrraco i ignorem si era natural de Tàrraco 
o forani. Alguns autors es basen en criteris antroponí-
mics argumentant que el nom Fructuosus indica una 
procedència africana (Pflaum 1979) i que algunes ex-
pressions literàries recollides en la Passio Fructuosi són 
de clara ascendència africana. Sotomayor ha demos-
trat que aquestes expressions donades com a africanes 
ja apareixen utilitzades en autors com Jeroni, Rufí o 
Ambròs, entre d’altres (Sotomayor 1982). Tanmateix, 
l’exercici ministerial de molts prelats a l’època anti-
ga es va exercir fora de la seva localitat d’origen sense 
que aquestes translacions signifiquessin en si  mateixes 
l’exercici d’activitats missioneres (Muñoz 2001, 10). 
D’altra banda el nom Fructuosus el tenim ben docu-
mentat, epigràficament,  en diferents punts de la geo-
grafia hispànica en època altimperial com Segóbriga 

(Abascal, Alföldy, Cebrian 2011, 97 i 295), Itàlica 
(CILA ii, 446), El Hachillo (Lora de Estepa) (CILA 
ii, 1169) o Cadis (González Fernández 1982, 403). 

 La  Passio Fructuosi és un text litúrgic que per-
tany al gènere hagiogràfic (i amb aquesta precaució 
hem de procedir a analitzar-lo)però també és cert que 
és una font de coneixement històric de primer ordre 
per a la reconstrucció dels processos jurídics que afec-
taren al cristianisme en la seva relació amb l’Estat du-
rant el segle iii. 

 La literatura martirial contempla tres tipus 
de gènere: actes, passions i llegendes. Definides d’una 
manera convencional, les actes són aquelles narracions 
que contenen el text judicial com a resultat d’allò es-
devingut entre el jutge i els màrtirs. Les passions narra-
tives o martiris són narracions de la vida dels màrtirs 
en els seus últims dies fins al moment del seu suplici. 
Les llegendes són relats èpics i novel·lescs amb més 
elements fantàstics que no pas de veracitat històrica. 
Es fa difícil de determinar una adscripció precisa de 
la Passio Fructuosi a un d’aquests dos primers generes 
esmentats. Amb tot, podem afirmar que la narració 
conté elements protocol·laris i lèxics molt propers 
als documents processals martirials, que la situen a 

19 BHL 3196.
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En el següent quadre s’ubiquen els màrtirs hispànics 
que considerem fonamentats històricament donat 
que ja apareixen citats en obres com el Peristephanon 
d’Aureli Climent Prudenci i a les Homilies de Sant 
Agustí. 

 Altres màrtirs també es troben documentats 
pel cas d’Hispània com Victòria de Còrdova, Facund i 

cavall entre el gènere de les actes i les passions.
 
 La Passio Fructuosi és el primer docu-
ment de la història del cristianisme en l’àmbit de 
Catalunya. També, és el document literari mar-
tirial que ens transmet el contingut d’unes actae 
martyrum més antigues de la Hispània Romana 
i, per tant, converteixen els sants tarragonins en 
els primers màrtirs documentats de l’església 
hispànica.

20 Per a una relació entre la màrtir Eulàlia i les referències arqueològiques del seu culte vid. Mateos 1997; 1999; 2000.
21 Per a una relació entre el màrtir Aciscle i les referències arqueològiques del seu culte vid. Hidalgo 2012.
22 Per a una relació entre el màrtir Vicenç i les referències arqueològiques del seu culte vid. Ribera, Rosselló 2000; Ribera 2003; Ribera, 
Jiménez 2000; 2004; Soriano et al. 1998; Soriano 1995; 2000. També vid. Saxer 1995.
23 García, Pascual, M.P., Pascual, M.A 2000.
24 Sobre el culte al màrtir Cugat i la problemàtica arqueològica vid. Artigues, Blasco, Riu-Barrera, Sardà 1997; Járrega 2005.
25 Per a una relació entre el màrtir Fèlix i les referències arqueològiques del seu culte vid. Amich, Nolla 1987; 1992; Nolla 1988; Saxer 
1992; Amich 2004.
26 Per a comprendre el culte martirial dels màrtirs Just i Pastor vid. Sánchez Montes 1999; Rascón, Sánchez 2005.

Martirs Moment del martiri Primera Documentació

Fructuós, Auguri i Eulogio de 
Tarraco

259 Passio Fructuosi, Peristephanon de 
Prudenci i Homilies de Sant Agustí

Eulàlia d’Emerita Augusta20 
304 Peristephanon de Prudenci

Aciscle de Corduba21 
Inicis s. iv Peristephanon de Prudenci

Vicenç de Caesaraugusta22 
304 Peristephanon de Prudenci i Homi-

lies de Sant Agustí

Emeteri i Celedoni de Calagurris23 
c. finals del s. iii - inicis del s. iv Peristephanon de Prudenci

Cugat de Barcino24 
Inicis del s. iv Peristephanon de Prudenci

Fèlix de Gerunda25 
Inicis del s. iv Peristephanon de Prudenci

Just i Pastor de Complutum26
Inicis del s. iv Peristephanon de Prudenci
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solament ens transmet els trets principals de la praxi 
africana, ans ens diu que també aquell mode d’actuar 
era el de les esglésies hispanes. D’aquí que, malgrat 
encara no puguem parlar de províncies eclesiàstiques 
a Hispània, podem recollir una bona informació del 
que era ús generalitzat a tot el territori hispà, i que 
indueix a pensar en una incipient sensibilitat per la 
coordinació disciplinar, segons les províncies, que 
més tard esdevindrien eclesiàstiques. És una de les 
mostres de la consciència de que el lloc, el sòl, la 
proximitat cultural pertanyen també a l’eclesialitat, 
per més que l’Església sigui universal. Que aquella 
sensibilitat hagués arribat a una mena d’organització 
provincial, ens assembla agosarat afirmar–ho.
Cebrià esmenta nominalment unes esglésies del 
nord i centre oest peninsular. Però també parla de 
la de Saragossa i d’altres en general. Per tant, ge-
neralitzar aquella praxi que esmenta el bisbe de 
Cartago és ben legítim, tot i que encara els vin-
cles canònics no han arribat a ser explicitats. Som 
a la fase de les manifestacions de la vida eclesial 
que, posteriorment, brostarà en formes jurídiques. 
I, en el nostre cas, ho hem d’aplicar a l’església 
que ens serà la més coneguda, la de Tarrago-
na, degut a les actes martirials de Sant Fructuós».

 
 També és ben cert que la carta no s’ha 
d’entendre com una dependència disciplinar d’origen. 
El fet que el bisbe apòstata Basílides recorri al bisbe 
de Roma per tal que reconegui el seu ministeri i des-
aprovi la condemna de la no reintegració a l’orde cle-
rical després de la seva penitència, és una prova del 
reconeixement de l’autoritat del bisbe de Roma. I tot 
que Cebrià o altres bisbes com Dionís d’Alexandria 
o Firmil·lià de Cèsarea neguessin qüestions de disci-
plina al bisbe de Roma, no invalida que aquesta es-
glésia exercia una important influència i direcció 
sobre les esglésies occidentals com les d’Hispània. 
 
 En aquesta documentació no s’estableix cap 
element que ens pugui fer pensar en una relació de 
dependència, un estatus “premetropolità” de les es-
glésies dels conventus provincials amb les esglésies 
de les capitals de província. D’haver existit l’església 

Primitiu de Sahagún, Leocadia de Toledo, Eulàlia de 
Barcelona, Justa i Rufina de Sevilla, Vicenç, Sabina 
i Cristeta d’Àvila i així una llarga llista. Però moltes 
de les seves Passiones o Vitae seran escrites a partir de 
l’època visigòtica. Serveixi com exemple la Passio Leu-
cadie (s.viii), La Passio Vicentii, Sabinae et Christetae 
(s.vi-vii) o la Passio Justae et Rufinae (s.vi-vii). Tot ple-
gat una mostra comparativa de la importància de la 
Passio Fructuosi en el marc de la literatura martirial 
hispànica27.

 En un sentit històric la Passio Fructuosi ens 
mostra la vitalitat d’una església vertebrada a la ciu-
tat de Tàrraco de mitjan del segle iii sobre la qual es 
congria la tempesta de la persecució. Res concret co-
neixem de les relacions de l’Església de Tàrraco amb 
altres esglésies de la resta de la Península. Suposem 
que des de Tàrraco es deurien seguir, amb preocu-
pació, les vicissituds generals que afectaren l’Església 
hispànica, en aquests moments28. La cèlebre Epistola 
lxvii de Cebrià de Cartago i altres bisbes africans, da-
tada l’any 254 o primera meitat del 255, cinc anys 
abans de la passió dels màrtirs de Tarragona, reflecteix 
una de les preocupacions més profundes que va patir 
l’Església en aquests moments: el conflicte dels bisbes 
libel·làtics. Però a nosaltres en particular ens interes-
sa el document per tal que d’ell es poden extrapolar 
tot un conjunt de conseqüències per esbrinar les rela-
cions d’aquestes esglésies amb l’església africana i la de 
Roma. Al respecte Josep Amengual ha fet una interes-
sant reflexió que compartim totalment. Tenint present 
la divisió administrativa d’Hispània en el segle iii amb 
les províncies de la Baetica, Lusitania i la Hispania Ci-
terioris, Amengual (2013, 70) apunta: 

«Quina incidència eclesiàstica tenia aquella divisió 
administrativa? Veurem com Sant Cebrià al·ludeix 
a la disciplina que hom aplicava a aquelles esglésies 
i a la resta de províncies. El bisbe Feliu d’Astorga i 
altres eclesiàstics hispans havien arribat a Cartago, i 
havien informat bé el bisbe local, sant Cebrià, sobre 
el mode de procedir per a ordenar els successors dels 
bisbes que havien caigut en la idolatria. Cebrià no 

27 Sobre el fet literari martirial hispànic vid. Velázquez 2005.
28 Una interessant reflexió a Fernández Ubiña 2007.
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tendre aquest abstencionisme en la vida pública. Per a 
l’Imperi, els cristians actuaven com una ètnia tancada 
i sospitosa. Què recriminaven, doncs, tant les bases 
socials romanes com determinades elits intel·lectuals 
als cristians? Podríem sistematitzar aquestes crítiques 
en tres acusacions29:

 1.          Els cristians cometien faltes d’impietat 
i ateisme. Això representava l’abandonament dels 
déus tradicionals de l’Estat, la negativa de reconèixer 
l’emperador com a Déu  i, conseqüentment, de parti-
cipar de les obligacions cultuals que exigien aquestes 
conviccions.  

 2. El cristianisme era considerat una su-
perstició malèfica en tant que doctrina fonamen-
tada en les pràctiques màgiques i irracionals que, 
amb sinistra intencionalitat, feien servir per es-
tafar la gent ignorant sense formació filosòfica.

 3. Els cristians eren acusats de crims terribles 
i inhumans (flagitia), com d’incest o infanticidi. No 
cal dir que acusacions com aquestes només es fona-
mentaven en la tergiversació de l’abraçada de la pau 
entre “germans” i “germanes”, o l’acció d’immolar un 
infant com la voluntat de menjar-se’l per part de la co-
munitat en pura  tergiversació de la pràctica del men-
jar eucarístic. Tot i que, en molts cercles intel·lectuals 
pagans i en sectors de les elits paganes, es qüestionava 
el sosteniment real d’aquestes acusacions, foren sovint 
utilitzades per la pròpia apologia pagana, i pels aparells 
de l’Estat com a base jurídica de persecució religiosa.

 Desconeixem si existí, des del primer mo-
ment, una legislació concreta de l’Estat romà contra 
el cristianisme. Una lectura atenta de la l’Epistola x, 
96 de Plini, l’any 112 dC, ens deixa entreveure que 
als inicis del segle ii estaríem davant un buit legal en 
matèria d’una legislació anticristiana concreta que 
anul·laria la idea de l’existència d’un Institutum Ne-
ronianum fonamentat en la persecució de l’any 64.

 Efectivament, Plini el Jove, legat imperial (le-
gatus pro praetore) en la Província de Bitínia, envià una 

d’Astorga, integrada en la província de la Hispània Ci-
terior hagués aixecat consulta a Tarragona sobre l’afer 
dels bisbes. És clar que tampoc podem afirmar el con-
trari doncs ignorem si l’Església de Tàrraco hagués fet 
de pont amb l’Església de Roma presidida per Este-
ve o amb l’Església de Cartago, presidida per Cebrià. 
El silenci de les fonts no ens permet fer un anàlisi de 
l’església de Tàrraco anterior a 259 i només podem 
arribar a deduir l’estructura i el seu funcionament per 
paral·lels d’altres esglésies semblants de les que si  dis-
posem de documentació.  

 El conflicte que experimenta el cristianisme 
respecte a l’Imperi ve de lluny. Inicialment, l’Estat 
Romà no fou conscient que el cristianisme es desen-
voluparia com una nova religió, amb personalitat prò-
pia i amb un dinamisme i una vitalitat que, en pocs 
segles, sorprendria el món. El cristianisme, des dels 
primers moments, va ser percebut per Roma com un 
grup sectari més, dels molts que ja existien en el marc 
del judaisme. Però a partir de l’últim terç del segle i 
dC l’Estat Romà anà prenent consciència de la singu-
laritat religiosa del cristianisme i el perill que aquesta 
religió il·lícita suposava per a la salut moral pública. 
El cristianisme xocà frontalment amb la societat pa-
gana i amb l’Estat, atès que els valors que defensava 
eren contraposats al model de vida i de pensament del 
món romà. Els cristians, que no admetien cap divi-
nitat fora de l’únic Déu transcendent que veneraven, 
no expressaven la seva confessió en temples ni venera-
ven imatges. Inicialment foren objectors respecte a les 
obligacions militars que marcava la llei. No participa-
ven en els cultes oficials de l’Estat i professaven la seva 
fe de manera íntima i comunitària i en refusaven les 
manifestacions públiques i obertes. Acceptaven l’ordre 
social establert, però la seva filosofia de vida venia de-
terminada per les exigències evangèliques que condi-
cionaven, d’una manera molt especial, les relacions 
essencials d’igualtat i fraternitat.

  Aquesta forma d’entendre la fe, el culte i la 
vida mateixa xocà frontalment amb la realitat social 
del paganisme i amb les exigències de l’Estat. Des de 
la mentalitat “conservadora” de l’Estat, no es podia en-

29 Una aproximació als problemes socials del cristianisme  cf. Teja 1990;  Alvar et al. 2007.
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Gal·liè. Aquesta última persecució representarà un au-
tèntic punt d’inflexió en matèria de la legislació contra 
els cristians. Publi Licini Valerià havia associat el seu 
fill Publi Licini Gal·liè com a August, i li havia donat 
les províncies occidentals tot adoptant una mateixa 
política legislativa.

 La persecució de Valerià i Gal·liè tingué unes 
característiques pròpies, determinades pel moment i 
les circumstàncies crítiques que l’Imperi va viure: pes-
ta, catàstrofes naturals, pressió de gots, quades, sarma-
tes, parts, francs, alamans i tribus mauritanes assetjant 
les fronteres, carestia i fam. Tanmateix, el context his-
tòric en què viu la comunitat de Tàrraco en aquesta 
època és complex, com complexes són les raons per 
entendre quins mòbils van dictaminar la persecució 
contra els caps visibles de l’Església de Tàrraco. 

 Sabem que la situació que travessà la ciutat en 
aquests moments, a mitjan del segle iii, i els imme-
diatament anteriors al martiri dels sants tarragonins 
va ser greu i Hispània restà, en certa mesura, margi-
nada per la política imperial de Roma, si comparem 
les relacions del moment amb les que havia mantingut 
amb el govern imperial els segles precedents. Aquesta 
situació de «crisi» generalitzada30 es pot constatar ar-
queològicament a Tàrraco que des de finals del segle 
ii31 i durant el segle iii, època dels màrtirs tarraconen-
ses, dóna signes evidents de transformació i contracció 
urbana. El procés ens assenyala que l’activitat evergèti-
ca de l’aristocràcia local disminueix significativament 
mentre que aquest paper és assumit, en bona part, per 
la iniciativa imperial. Josep Maria Macias ens presen-
ta les evidències que permeten crear una radiografia 
de l’impacte que la crisi del segle iii tingué sobre la 
ciutat de Tàrraco i el seu territori. Resumint les seves 
aportacions (2010, 227-234)  indica que la reforma de 
l’amfiteatre és realitzada per l’emperador Heliogàbal, 
la hipotètica restauració del temple d’August per part 
de Septimi Sever (HA, Sev. 3,4). També les restaura-
cions del porticus Ioviae o de les Thermae Montanae són 
realitzades per praeses provincials, entre finals del s. iii 
i inicis del s.iv (RIT 91 i 155). Altres evidències són el 

carta a l’emperador Trajà sol·licitant-li instruccions 
per tractar el problema cristià, molt estès a la seva ju-
risdicció. És prou clar que, si tot un legat imperial, 
amb assessors jurídics i que té accés als tabularia i als 
arxius imperials, ignora la forma de procedir contra 
el problema cristià, és perquè no existeix una legis-
lació concreta en aquesta matèria. De fet, el propi 
legat explica la seva forma eventual de procedir ma-
nifestant que només jutja aquells que, sota l’acusació 
de cristians, es neguen a adorar els déus de l’Estat. 
L’emperador, en la seva resposta, manifesta que no hi 
ha una norma general que tingui un caràcter fix, i ra-
tifica la forma d’obrar del seu legat insistint que els 
cristians no han de ser buscats, tot i que, si són de-
nunciats i es prova l’acusació, han de ser castigats. Ara 
bé, aquells que neguin ser cristians i es penedeixin ele-
vant súpliques als déus de l’Estat han de ser perdonats. 

 Sense cap mena de dubte, la naturalesa 
d’aquestes decisions, marcaren les pautes d’actuació 
de les autoritats, respecte als cristians, tota la resta del 
segle ii dC. Durant els inicis del segle iii, l’Església de 
Tàrraco, com el cas d’altres esglésies cristianes, deuria 
aprofitar el context d’una política general marcada per 
una situació de persecució de baixa intensitat, pròpia 
de la dinastia severiana, només interrompuda excep-
cionalment per algunes persecucions locals. I també 
per la reacció anticristiana de Maximí el Traci que no 
pot considerar-se en si mateixa com una veritable per-
secució i que, de fet, no va durar gaire. Si a aquesta 
circumstància, hi sumem la continuació de la política 
semitolerant, empresa pels emperadors Gordià iii i Fi-
lip l’Àrab, ens adonarem que el cristianisme va poder 
gaudir d’un període de relativa pau, molt propici per 
a l’expansió i la consolidació de les esglésies abans que 
arribés la gran reacció imperial anticristiana a mitjans 
del segle iii. 
 
 Ara bé, aquesta situació variarà a partir de la 
segona meitat del segle iii amb la reacció primerament 
de l’emperador Deci l’any 250, després la persecució 
de Gal i Volusià amb la mort del papa Corneli l’any 
253 i posteriorment amb els emperadors Valerià i 

30 Un magistral estat de la qüestió sobre la crisi del segle iii a Alföldy 2013.  
31 Cf. Macias 2013.
32Vid. Ruiz de Arbulo 1994.
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que preludiaven la fi del món. Tanmateix, el món 
pagà viu amb por la possibilitat de l’acompliment de 
les profecies que, des d’antic, predeien la fi del món 
occidental a favor de l’Orient. És la situació que 
descrivia Dodds d’«angoixa difusa» (Dodds 1965).

 Per a Sordi (2004, 152), a aquesta raó, se 
n’hi va sumar una altra: la por a la cristianització de 
l’Imperi en identificar-se l’Estat amb la fidelitat a la re-
ligió tradicional. Valerià atacà els principals caps de les 
esglésies perquè, a diferència dels seus predecessors, no 
volia la integració política dels cristians a l’Estat romà. 
Inicialment, però, sembla que l’emperador Valerià fou 
tolerant respecte del cristianisme, com ho manifes-
ten les fonts cristianes de Sant Cebrià i Commodià. 
Podem creure que la persecució va ser, entre moltes 
altres raons, instigada per la pròpia pressió popular, 
pels sectors senatorials més conservadors i més fidels al 
tradicionalisme pagà, entre els quals sembla haver ju-
gat un paper molt important el propi procurator sum-
marum rationum (procurador del patrimoni imperial) 
Macrià, que podria haver vist, en la persecució contra 
els cristians, la possibilitat de reforçar les arques de 
l’Estat a través de mesures confiscadores. Cal anotar, 
com ja havíem apuntat anteriorment, que l’economia 
imperial travessava una situació crítica causada per la 
forta inflació, la total debilitat de la moneda i la pèr-
dua constant del potencial d’entrada d’impostos pro-
vinents de les províncies orientals i occidentals a l’erari 
públic. Malgrat tot, no podem considerar les motiva-
cions econòmiques com a única i més important de 
les raons que conduïren a la persecució i, per suposat, 
podem afirmar que aquesta motivació no era al darre-
ra del primer dels dos edictes que la desencadenaren.

 Sordi (2004, 147), certament, remarca que 
Valerià atacà els membres de la jerarquia eclesiàstica 
perquè va entendre que, si volia atacar el cristianisme, 
calia fer-ho com a Església. Aquesta és una persecució 
sistemàtica en la qual l’Estat romà s’enfrontà a l’Església 
com a tal, declarant la seva il·licitud. Fins aleshores, el 
cristianisme era prohibit en el pla individual. El cris-
tianisme era considerat una religió il·lícita. L’Església 

reaprofitament de suports epigràfics per altres usos32, 
l’abandonament d’una possible statio i unes termes 
públiques properes als principals accessos meridionals 
de la ciutat, la transformació generalitzada d’una ex-
tensa àrea suburbial pròxima al fòrum de la Colònia. 
A partir de la segona meitat del s. ii es constata que 
els equipaments dels magatzems portuaris de la façana 
marítima són transformats per a usos domèstics o són 
abandonats. En tots els casos són evidències anteriors 
als vestigis estratigràfics que s’han relacionat amb la 
incursió franca dels anys 60 del s. iii. Tanmateix la 
presència d’un gran abocador de la segona meitat del 
s. iii ens mostra, la continuïtat de les importacions 
a través del Mediterrani. En l’àmbit del territorium 
molts assentaments s’abandonen en el s. iii, i en 
aquells on es constata llur perdurabilitat s’evidencien  
transformacions i remodelacions. Els assentaments, 
de manera progressiva, presentaran una funcionalitat 
més rústica i menys residencial o de lleure. Tanmateix 
també existeixen indicis per entendre que la ciutat va 
mantenir en ús els grans espais públics. La mateixa 
restauració de l’amfiteatre finançada per l’emperador 
Heliogàbal (221) a la que anteriorment hem al·ludit i 
la construcció d’unes extenses termes públiques iden-
tificades a l’àrea portuària, i a uns 150 metres de les 
estructures en desús del teatre, evidencien aquest fet. 

 La professora Marta Sordi (2004, 148) sinte-
titza tècnicament aquesta persecució33  dient que, en 
aquest ambient de crisi i terror, la persecució religiosa 
constitueix un intent irracional d’allunyar la maledic-
ció mitjançant la mort d’un enemic comú, en aquest 
cas, el cristianisme. Certament des de les polítiques 
anticristianes de Deci, Valerià o Dioclecià, l’Estat obli-
gà a tots els súbdits a sacrificis per reconciliar els déus 
amb els romans. Així es pot veure com la restitutio 
pietatis fou molt més que una simple manifestació de 
propaganda imperial (Alföldy 2013, 25). La situació 
històrica que vivia l’Imperi estava marcada per aquest 
ambient de terror i pessimisme general tant en les files 
paganes com en les cristianes. Sant Cebrià i sant Dio-
nís recullen i acusen aquesta situació. El món cristià 
està marcat per determinats missatges mil·lenaristes 

33 Sobre el tema de la persecució de Val·lerià i Gal·liè cf. Sordi 2004; Laplana 2006; Sordi 2006; Mara 2010.
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sa més dramàtica i es revesteix de mesures molt més 
dures. Com en el cas del primer edicte, aquest text 
es perd i només és conegut gràcies a l’ Epístola lxxx  
de Cebrià de Cartago, datada a la segona meitat del 
mes d’agost de l’any 258 dC. Cebrià envia uns mis-
satgers a Roma per tal que esbrinin què hi havia de 
cert en els rumors d’una nova i imminent reacció de 
l’Estat romà contra l’Església. El resultat de la inves-
tigació fou comunicat per carta al bisbe de Cartago 
explicitant-hi que «Valerià ha donat ordre al Senat 
perquè els bisbes, els preveres i els diaques siguin cas-
tigats immediatament i que els senadors i els homes 
il·lustres i els cavallers romans perdin llur dignitat i 
llurs béns; i, si després d’haver estat desposseïts, enca-
ra segueixen essent cristians, que siguin condemnats 
a mort i tot; que les matrones perdin llurs béns i si-
guin exiliades; que tots els cesarians [funcionaris de 
l’administració imperial] que hagin confessat abans o 
que ara confessin siguin confinats i lligats i assenya-
lats, siguin repartits per les possessions imperials»35.

 La mateixa epístola ja esmenta el martiri del 
bisbe de Roma, Sixte i de quatre diaques seus. També 
comenta que l’emperador Valerià ha adreçat una cò-
pia de l’edicte als altres governadors de les províncies. 
Cal pensar que aquest seria precisament el document 
que arribaria al governador Emilià a Tàrraco, com 
a legat imperial de la Provincia Hispaniae Citerioris. 

 Des d’aquesta perspectiva, és molt significa-
tiva la intencionalitat de desmembrar la comunitat 
cristiana de Tàrraco, en el conjunt d’altres esglésies 
importants de l’orbe cristià, com la pròpia Roma, Car-
tago, Alexandria, Antioquia de Síria o Cesarea de Pa-
lestina. En aquesta persecució, moren, entre altres, els 
bisbes de Roma, Esteve i Sixte i el seu arxidiaca Llo-
renç, Cebrià de Cartago, Jaume i Marià a Numídia, 
Nicèfor d’Antioquia de Síria, Prisco, Malcus i Alexan-
dre a Cesarea de Palestina. D’acord amb la categoria 
de les víctimes i els mòbils de la persecució, entenem 
que la nostra Església local podria jugar un paper, amb 
tota certesa, important en l’àmbit del cristianisme his-
pànic i, per descomptat, en la pròpia província civil.

podia subsistir només acollint-se de forma subtil a la 
legislació d’associacions. Tot i que el dret romà restrin-
gia el dret de reunió i associació, les esglésies podien 
acollir-se a la constitució dels collegia tenuiorum i els 
collegia religionis causa. A través d’aquests collegia, asso-
ciacions de caràcter funerari i religiós, podien fer front 
als funerals dels difunts i, conseqüentment, podien 
disposar d’àrees funeràries específiques, organitzar ac-
tivitats pròpies, centralitzar almoines, crear escoles o 
beneficiar els col·legiats amb socors mutus. Això ens 
explicaria que les esglésies poguessin disposar de béns 
materials com domus ecclesiae (cases de reunió per cele-
brar la litúrgia cristiana), cementiris i fons econòmics34. 

 Quan a l’agost de l’any 257 dC, Valerià i 
Gal·liè decreten el seu primer edicte anticristià, pre-
tenien que els cristians reconeguessin formalment el 
poder salvífic dels déus de l’Estat a favor de l’Imperi 
i per tant que participessin en el seu culte. El text del 
seu edicte s’ha perdut, però es conserva una paràfrasi 
a les actes proconsulars referents al desterrament de 
Cebrià de Cartago que literalment diu: «Sacratissimi 
imperatores Valerianus et Galienus litteras ad me dari 
dignati sunt, quibus praeceperunt eos, qui Romanam 
religionem non colunt, debere Romanas caerimonias 
recognoscere» («Els sacratíssims emperadors Valerià i 
Gal·liè s’han dignat  enviar-me unes cartes, a través 
de les quals, comminen tots aquells que no segueixin 
el culte romà a atenir-se al deure de reconèixer les ce-
rimònies romanes»). L’objectiu fonamental d’aquest 
primer edicte fou amb tota seguretat el desmembra-
ment de l’organització i el culte cristià. Les propietats 
de les esglésies semblen haver quedat pràcticament 
intactes. Tanmateix l’emperador volia evitar una per-
secució massiva contra les bases populars cristianes, 
mentre que només els membres de la jerarquia ecle-
siàstica serien obligats pels governadors a oferir cul-
te als déus sota pena de desterrament, en cas de no 
complir les ordres rebudes. Per tant, aquesta primera 
fase persecutòria no registraria una duresa excessiva.  

 Un any després, a mitjan del l’any 258 dC, 
un nou edicte de persecució adquireix una naturale-

34 Al respecte cf. Bovini 1948.
35 Traducció: Estradé 1999, 31.
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molt envellits que estiguin i encara que hagin de ser 
nodrits amb llet i no amb menjar sòlid, de cap ma-
nera no se’ls poden comparar aquells sacrílegs. Què 
val Juno davant d’una velleta fidel cristiana? Davant 
d’un cristià feble i ancià, a qui li tremolen els mem-
bres, quina força té Hèrcules? Hèrcules va vèncer 
Cacus, va vèncer el Lleó, Hèrcules va vèncer també 
el Cèrber, però Fructuós va vèncer tot el món. Com-
para l’un amb l’altre. Agnès, una noia de tretze anys, 
va guanyar el diable. Aquesta nena guanyà aquell 
que havia enganyat molts seguidors d’Hèrcules»36.

 
 També el poeta Aureli Prudenci Cli-
ment coneixia les Actes a partir de les quals va 
crear l’Himmus vi en la seva obra Peristephanon. 

3.2. La Passio Fructuosi: El document

 La Passio ha d’entendre’s com un document 
literari cristià, de caràcter litúrgic, en què es fon el 
testimoniatge d’aquells que van presenciar en di-
recte el procés martirial, possiblement la consulta 
de les actes públiques del procés civil, més l’addició 
pietosa d’uns fets sobrenaturals, els solita mag-
nalia Dei, característics de la literatura martirial.

 Originàriament la Passio s’hauria escrit en un 
suport de papir o pergamí, realitzant-se còpies manus-
crites que van circular per moltes de les comunitats 
cristianes, amb l’objectiu de transmetre el preuat tes-
timoniatge dels màrtirs en les celebracions litúrgiques 
martirials. El fet que la Passio fos citada en època tardo-
romana per autors com sant Agustí o Aureli Prudenci, és 
una prova que aquests escrits van circular per l’Imperi. 

 Sant Agustí, en el seu sermó 27337 , con-
vida a la comunitat cristiana, com de costum, 
a la imitació dels valors agonístics i transcen-
dents dels màrtirs cristians enfront de l’esterilitat 
i fugacitat dels valors pagans i els seus símbols. 
Ho veiem, especialment, a l’inici de la homilia:

«Jesús, el Senyor, no només instruí els seus màrtirs 
amb el seu ensenyament, sinó que també els encora-

 És així com hem d’entendre el fort ressò que 
tingué el martiri dels sants de Tarragona en la litera-
tura cristiana de l’època tardoromana. La Passio Fruc-
tuosi era llegida públicament a les esglésies africanes en 
temps de sant Agustí. El seu sermó 273 és la homilia 
en el marc d’una celebració litúrgica en la qual han es-
tat llegides les passions dels màrtirs. Així ens ho indica, 
de manera explícita, en el capítols 2 i 6 del seu sermo: 

«2. Benaurats els sants, en les memòries del quals ce-
lebrem el dia de la seva passió; ells, a canvi de la sal-
vació temporal, acceptaren l’eterna, la immortalitat 
sense fi, i a nosaltres ens han deixat una exhortació en 
aquestes solemnitats. Quan escoltem com han sofert 
els màrtirs, ens alegrem i glorifiquem Déu amb ells, 
i no fem dol per la seva mort. De fet, si no haguessin 
mort per Crist, us penseu que encara viurien fins 
avui? Per què no faria la professió de fe, el que hauria 
hagut de fer la malaltia? Heu sentit els interrogato-
ris dels perseguidors, heu escoltat les respostes dels 
confessors, quan es llegia la passió dels sants. Entre 
altres coses, què era allò que deia el bisbe sant Fruc-
tuós? Com algú li digués i demanés que fes memòria 
d’ell i que per ell pregués, va respondre: És necessari 
que pregui per l’Església catòlica, estesa d’orient fins a 
occident. Qui prega per cada u singularment? Al qui 
prega per tots, no n’hi passa cap per alt. No queda 
cap membre preterit en l’oració del qui resa per tot 
el cos. Què us sembla, doncs, que li advertí a qui 
li demanava que pregués per ell? Què penseu? Sens 
dubte que ho sabeu. Us ho recordo: Li demanava 
que pregués per ell. I jo, va dir, prego per l’Església ca-
tòlica, estesa d’orient fins a occident. Si vols que pregui 
per tu, no t’apartis d’aquella per la qual jo prego (...).
6. Benaurats aquells la passió del quals ha estat llegida 
públicament ara en veu alta. Benaurada santa Agnès, 
la passió de la qual celebrem en el dia d’avui. Era verge 
com deia el seu nom. Agnès, en llatí, significa ‘anye-
lla’ i, en grec, vol dir ‘casta’. Era tal com s’anomenava 
i amb justícia era coronada. Què, doncs, germans 
meus, què us diré d’aquells homes que els pagans 
van adorar com a déus, als quals van fer presentalla 
de temples, sacerdots, altars i sacrificis? Què us diré? 
Han de ser comparats als nostres màrtirs? Només de 
venir a boca això ja és una injúria. A qualsevol, si-
guin els qui siguin dels nostres fidels més febles, per 

 36 Agustí, Sermo 273, 2 i 6 (Traducció: Martí i Aixalà 2009).
 37 Agustí, Sermo 273, P. L. 38, 1247-1252 
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 1. Aemiliano et Basso consolibus, xvii kalendas 
Februarias, die dominica, compraehensi sunt Fruc-
tuosus episcopus, Augurius et Eulogius diacones. 
Reposito Fructuoso in cubiculo, direxerunt se be-
neficiarii in domo eiusdem, id est Aurelius, Festu-
cius, Aelius, Pollentius, Donatus et Maximus. Et 
cum sensisset pedibulum ipsorum, confestim su-
rrexit et prodivit foras ad eos in soleas. Cui milites 
dixerunt: “Veni, praeses te arcessit cum diaconibus 
tuis”. Quibus Fructuosus dixit: “Eamus; aut, si 
vultis, calcio me”. Cui milites dixerunt: “Calcia te 
ad animum tuum”. Et mox advenerunt, confestim 
recepti sunt in carcerem. Fructuosus autem certus 
et gaudens de corona Domini, ad quam invocatus 
erat, orabat sine cessatione. Erat et fraternitas cum 
ipso, refrigerans et rogans ut eos in mentem haberet.

 2. Alia die baptizavit in carcere fratrem nos-
trum nomine Rogatianum. Et fecerunt in carcere 
dies sex, et producti sunt die xii kalendas Februa-
rias, sexta feria, et auditi sunt. Aemilianus praeses 
dixit: “Fructuosum inpone, Augurium inpone et 
Eulogium inpone”. Ex officio dictum est: “Ads-
tant”. Aemilianus praeses Fructuoso dixit: “Audisti 
quid imperatores praeceperunt?” Fructuosus dixit: 
“Nescio quid praeceperunt; ego christianus sum”. 
Aemilianus praeses dixit: “Praeceperunt deos coli”. 
Fructuosus dixit: “Ego unum Deum colo, qui fe-
cit caelum et terram et mare et omnia quae in eis 
sunt”. Aemilianus dixit: “Scis esse deos?” Fructuo-
sus dixit: “Nescio”. Aemilianus dixit: “Scies postea”. 
Fructuosus respexit ad Dominum et orare coepit 
intra se. Aemilianus praeses dixit: “Hii audiuntur, 
hii timentur, hii adorantur, si dii non coluntur nec 
imperatorum vultus adorantur”. Aemilianus praeses 
Augurio dixit: “Noli verba Fructuosi auscultare”. 
Augurius dixit: “Ego Deum omnipotentem colo”. 
Aemilianus praeses Eulogio dixit: “Numquid et 
tu Fructuosum colis?” Eulogius dixit: “Ego Fruc-
tuosum non colo, sed ipsum colo, quem et Fruc-
tuosus colit”. Aemilianus praeses Fructuoso dixit: 
“Episcopus es?” Fructuosus dixit: “Sum”. Aemi-
lianus dixit: “Fuisti”. Et iussit eos vivos ardere.

tjà amb el seu exemple. De manera que, en realitat, 
allò que havien de patir, primer ho va patir per ells, 
els va mostrar el camí i els va obrir la ruta. La mort 
o bé és de l’ànima o bé és del cos. L’ànima, però, 
no pot morir, i amb tot es pot morir. No pot morir 
perquè no es perd mai la seva essència, i en canvi es 
pot morir donat el cas que perdi Déu. Tal com la 
pròpia ànima és la vida del cos, així també Déu és la 
vida de la mateixa ànima. Doncs, a l’igual que mor el 
cos, així que l’hagi deixat l’ànima, que és la seva vida, 
també l’ànima es mor, posat que Déu l’hagi deixada. 
Però perquè Déu no l’abandoni, que visqui sempre 
en la fe i la confiança, per tal de no témer la mort per 
Déu i no morir de Déu abandonada. Resta, doncs, 
que la mort que es tem, al cos faci temença. Per 
aquest motiu també el Senyor Jesucrist donà segu-
retat als màrtirs seus. Com dubtarien de la integritat 
dels propis membres, els qui havien rebut segura ga-
rantia sobre el nombre dels cabells? Fins els vostres 
cabells, diu, teniu comptats (Mt 10,30. Lc 12,7). I 
en un altre indret encara ho diu més clar: Creieu-
me, ni un sol cabell del vostre cap no es perdrà (Lc 
21,18). Ho diu la veritat i s’espanta la feblesa?»38.

 
 El llegat de la Passio va ser conservat i transmès 
en còdexs, alguns dels quals han arribat fins als nostres 
temps. El professor Pio Franchi de’ Cavalieri (1935) 
cita un total de 27 còdexs custodiats en diferents insti-
tucions de diferents ciutats, com el Vaticà (4 còdexs), 
Brussel·les (2), Montpeller (3), París (14), Londres 
(1), Munich (2) i Trèveris (1) (figura 1). Les còpies van 
transmetre el nucli essencial del text, acompanyades 
d’errors de transmissió i interpolacions. Aquests cò-
dexs abracen una cronologia que va des de l’època ca-
rolíngia fins al segle xiv. A continuació aportem el text 
literal adoptat per Pio Franchi de’ Cavalieri39  i la tra-
ducció que nosaltres mateixos realitzarem l’any 200940:

«PASSIO SANCTORUM MARTYRUM FRUC-
TUOSI EPISCOPI, AUGURI ET EULOGI, DIA-
CONORUM, QUI PASSI SUNT TARACONA  
DIE XII KALENDAS FEBRUARIAS SUB VA-
LERIANO ET GALLIENO IMPERATORIBUS

38 Ibíd i.
39 Recollida a Franchi de’ Cavalieri 1935.
40 Traducció realitzada per J. Claver, J.M. Gavaldà,  J. Martí, Ll. Moncunill, A. Muñoz,  A. Puig i R. Serra  (Gavaldà et al. 2009).
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positis genibus, de resurrectione securus, in signo 
trophaei Domini constitutus Deum deprecabatur.

 5. Post haec solita Domini non defuere magna-
lia, apertumque caelum Babylon et Migdonius fra-
tres nostri ex familia Aemiliani praesidis, filiae eius, 
dominae suae carnali, ostendebant Fructuosum 
cum diaconibus suis, adhuc stipitibus, quibus liga-
ti fuerant, permanentibus, ad caelum ascendentes 
coronatos. Cumque Aemilianum vocarent dicen-
tes: “Veni et vide quos hodie dampnasti quemad-
modum caelo et spei suae restituti sunt”; igitur cum 
Aemilianus venisset, videre eos non fuit dignus.

 6. Tunc velut derelicti sine pastore fratres tris-
tes sollicitudinem sustinebant, non quod dolerent 
Fructuosum, set potius desiderarent. Unusquisque 
autem fidei et agonis sui memor, superveniente noc-
te ad amphitheatrum cum vino festinaverunt, ut 
semiusta corpora extinguerent. Quo facto cineres 
eorum collectos, prout quisque potuit, sibi vindica-
vit. Sed et in hoc Domini et Salvatoris nostri non 
defuere magnalia, ut credentibus fides augeretur et 
parvolis monstraretur exemplum. Oportebat enim 
Fructuosum martyrem, quod in saeculo per miseri-
cordiam Dei docendo promiserat in Domino et Sal-
vatore nostro, in sua postea passione et resurrectione 
carnis conprobare. Igitur post passionem apparuit 
fratribus et monuit, ut quod unusquisque per carita-
tem de cineribus usurpaverat, restituerent sine mora. 

 7. Etiam Aemiliano, qui eos dampnaverat, Fruc-
tuosus pariter cum diaconibus suis ostendit se 
in stolis repromissionis, increpans pariter et in-
sultans, nihil illi profuisse quod frustra exutos a 
corpore in terra crederet futuros, quos cerneret 
gloriosos. O beati martyres, in igne probati sicut 
aurum pretiosum, vestiti loricam fidei et galeam 
salutis; qui coronati sunt diademate et corona in-
marcessibili, eo quod diaboli caput calcaverunt! O 
beati martyres, qui meruerunt dignam habitatio-
nem in caelis ad dexteram stantes Christi, bene-
dicentes Deum patrem omnipotentem et Iesum 
Christum filium eius et Spiritum sanctum. Amen».

«PASSIÓ DELS SANTS MÀRTIRS FRUC-
TUÓS, BISBE, AUGURI I EULOGI, DIA-
QUES, QUE VAN PATIR MARTIRI A      

 3. Et cum duceretur Fructuosus cum diaconibus 
suis ad amphitheatrum, populus Fructuosum epis-
copum dolere coepit, quia talem amorem habebat 
non tantum a fratribus, sed etiam ab ethnicis. Talis 
enim erat, qualem Spiritus sanctus per beatum Pau-
lum apostolum, vas electionis, doctorem gentium, 
debere esse declaravit. Propter quod etiam milites, 
qui sciebant illum ad tantam gloriam pergere, gau-
debant potius quam dolebant. Cumque multi ex 
fraternitate ei offerrent ut conditi permixti poculum 
sumeret, respondit: “Non est” inquid “hora sol-
vendae stationis”. Agebatur enim hora diei quarta. 
Siquidem et in carcerem quarta feria stationem so-
llemniter celebraverat. Igitur sexta feria laetus atque 
securus festinabat, uti cum martyribus et prophetis 
in paradiso, quem praeparavit Deus amantibus eum, 
solveret stationem. Cumque ad amphitheatrum per-
venissent, statim ad eum accessit Augustalis nomine, 
lector eiusdem, cum fletibus deprecans, ut eum ex-
calciaret. Cui ita beatus martyr respondit: “Missum 
fac, fili, ego me excalcio”, fortis et gaudens, certus 
dominicae repromissionis. Qui cum se discalciasset, 
accessit ad eum conmilito frater noster nomine Felix 
adpraehenditque dexteram eius, rogans ut sui me-
mor esset. Cui Fructuosus cunctis audientibus clara 
voce respondit: “In mente me habere necesse est ec-
clesiam catholicam ab oriente usque ad occidentem”.

 4. Igitur in fore amphitheatri constitutus, prope 
iam cum ingrederetur ad coronam inmarcescibi-
lem potius quam ad poenam, observantibus licet 
ex officio beneficiariis, quorum nomina supra me-
moravimus, ita ut et ipsi audirent et fratres nostri, 
monente pariter ac loquente Spiritu sancto, Fruc-
tuosus ait: “Iam non deerit vobis pastor nec defi-
cere poterit caritas et repromissio Domini tam in 
hoc saeculo quam in futuro. Hoc enim quod cer-
nitis, unius horae videtur infirmitas”. Consolatus 
igitur fraternitatem, ingressi sunt ad salutem, digni 
et in ipso martyrio felices, qui sanctarum scriptu-
rarum fructum ex repromissione sentirent. Similes 
Ananiae, Azariae et Misaheli extiterunt, ut etiam et 
in illis divina Trinitas conpleretur; siquidem iam in 
ignem saeculi constitutis et Pater non deesset, sed 
et Filius subveniret et Spiritus in medio ignis am-
bularet. Cumque exustae fuissent fasciolae, quibus 
manus eorum fuerant conligatae, Fructuosus oratio-
nis divinae et solitae consuetudinis memor, gaudens 
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 3. I mentre Fructuós, amb els seus diaques, era 
conduït a l’amfiteatre, el poble començà a doldre’s 
del bisbe Fructuós, pel gran amor que li tenien no 
sols els germans sinó també els pagans, ja que Fruc-
tuós era tal com l’Esperit Sant, per boca de l’apòstol 
sant Pau, vas d’elecció i mestre dels pagans, havia 
manifestat que calia que fos un bisbe. Per això, tam-
bé els soldats, sabent que s’encaminava cap a una 
glòria tan gran, més se n’alegraven que no pas se’n 
dolien. Com fos que molts dels germans li oferissin 
una copa amb una mixtura perquè la begués, ell va 
respondre: “Encara no és hora de trencar el dejuni”. 
De fet, eren només entre les deu i les onze del matí. 
El dimecres, tot i ser a la presó, Fructuós havia ob-
servat el dejuni estacional com era costum. I ara, el 
divendres, joiós i confiat, es delia per acabar-lo, amb 
els màrtirs i profetes, en el paradís que Déu té prepa-
rat per als qui l’estimen. Quan arribà a l’amfiteatre, 
se li atansà de seguida Augustal, lector seu, i li de-
manava plorant que permetés de descalçar-lo. Però 
el benaurat màrtir, coratjós i alegre, segur de la 
promesa del Senyor, li respongué: “Deixa-ho fill, jo 
mateix em descalço”. Ja descalçat, se li apropà un 
company d’armes i germà nostre que es deia Fèlix i, 
estrenyent-li la mà dreta, li suplicava que pregués per 
ell. Fructuós li va respondre amb veu clara, de ma-
nera que tots ho van sentir: “Ara, em cal pregar per 
l’Església catòlica, estesa d’orient a occident”. Així 
doncs, dret davant la porta de l’arena de l’amfiteatre, 
a punt d’encaminar-se vers la corona immarcescible 
més que no pas al suplici, en presència dels soldats 
beneficiaris —el nom dels quals abans hem esmen-
tat— que vigilaven encara que només fos per raó del 
seu ofici, Fructuós, inspirat per l’Esperit Sant que 
parlava per ell, digué de manera que ho sentiren tant 
els soldats com els nostres germans: “Mai no us man-
carà pastor. I no podran fallir l’amor i la promesa del 
Senyor ni en aquest món ni en l’altre, perquè això 
que ara veieu és breu com el sofriment d’una hora”.

 4. Així doncs, havent consolat la comunitat de ger-
mans, van entrar a la salvació dignes i feliços en el 
mateix martiri, perquè rebien en ell el fruit promès 
en les Santes Escriptures. Esdevingueren semblants 
a Ananies, Azaries i Misael, ja que també en ells es 
representava la Trinitat divina. En efecte, posats dins 
el foc d’aquest món, el Pare no els abandonava, el Fill 

TARRAGONA, EL DIA 21 DE GENER, SOTA 
ELS EMPERADORS VALERIÀ I GAL·LIÈ

 1. Durant el consolat d’Emilià i Bassus, el setze 
de gener, que s’esqueia en diumenge, el dia del Sen-
yor, foren detinguts el bisbe Fructuós i els diaques 
Auguri i Eulogi. Fructuós reposava a la seva cam-
bra, quan els soldats beneficiaris Aureli, Festuci, Eli, 
Pol·lenci, Donat i Màxim es van presentar a casa 
seva. En sentir-ne els passos s’aixecà de seguida i va 
sortir a fora amb sandàlies mateix a trobar-los. Els 
soldats li digueren: “Vine, que el governador et re-
clama amb els teus diaques”. Fructuós els respongué: 
“Anem, però permeteu que em calci”. Els soldats li 
contestaren: “Calça’t, si així et plau”. Tan bon punt 
arribaren, foren tancats a la presó. Fructuós, segur 
i joiós de la corona a la qual era cridat, pregava 
sense parar. La comunitat de germans no el deixa-
va, sostenint-lo i demanant-li que pregués per ells.

 2. L’endemà, Fructuós va batejar a la presó un ger-
mà nostre, de nom Rogacià. A la presó s’hi passaren 
sis dies. I el divendres, vint-i-u de gener, els en van 
treure per tal de ser interrogats. El governador Emi-
lià digué:”Que comparegui Fructuós, que compare-
gui Auguri, que comparegui Eulogi”.I d’ofici se li 
respongué: “Són aquí”. Llavors el governador Emilià 
va preguntar a Fructuós: “Saps què han manat els 
emperadors?” Fructuós li va respondre: “No ho sé, 
què han manat: jo sóc cristià”. El governador Emilià 
li contestà: “Han manat donar culte als déus”. Fruc-
tuós digué: “Jo adoro l’únic Déu que ha fet el cel, la 
terra, el mar, i tot el que contenen”. Emilià insistí: 
“Saps que hi ha déus?” Fructuós respongué: “No ho 
sé”. Emilià li replicà: “Ho sabràs després”. Fructuós 
girà l’esguard vers el Senyor i començà a pregar en 
el seu cor. El governador Emilià exclamà: “Quan no 
es dóna culte als déus ni s’adoren les estàtues dels 
emperadors, homes com aquests són de qui es fa cas, 
aquests són els temuts, aquests són els adorats!” El go-
vernador Emilià s’adreçà a Auguri: “No facis cas de les 
paraules de Fructuós”. Auguri respongué: “Jo adoro 
Déu omnipotent”. El governador Emilià preguntà a 
Eulogi: “Tu també adores Fructuós?” Eulogi respon-
gué: “Jo no adoro Fructuós sinó Aquell que Fructuós 
adora”. El governador Emilià digué a Fructuós: “Ets 
bisbe, tu?” Fructuós va respondre: “Ho sóc”. Emi-
lià va dir:”Ho fores”. I manà que els cremessin vius.
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 La importància del document queda avalada 
per autors com el bol·landista Hippolyte Delehaye 
que en 1921 catalogava la Passio Fructuosi com un do-
cument únic, un dels més interessants de l’hagiografia 
històrica hispànica. En 1935 Pio Franchi de’ Cavalieri 
va publicar un magnífic estudi crític que tenia com a 
objectiu una anàlisi exhaustiva dels diferents còdexs 
per establir la historicitat, la cronologia i l’autoria del 
venerable document. Franchi entenia que el relat havia 
estat redactat directament per una persona no literata 
ni pertanyent al clergat, possiblement un militar, i que 
va ser testimoni directe dels esdeveniments o els va re-
collir d’altres testimoniatges oculars. D’aquesta mane-
ra, la Passio va haver d’escriure’s contemporàniament 
als esdeveniments i, per tant, el seu redactor va viure 
directament els fets o els va recopilar d’algú que els ha-
via presenciat. Franchi a través d’un estudi minuciós 
del llenguatge, de les referències històriques i l’estil de 
la Passio, va corroborar l’autenticitat del document. 

 En 1953 Ángel Fábrega Grau, realitza una 
crítica de la Passio a partir del còdex del monestir 
de San  Pedro de Cardeña en el Passionari Hispànic. 
Com Franchi, va defensar l’autenticitat del document, 
la seva contemporaneïtat amb els fets i va adscriure 
també l’autoria del document a un militar. En 1972 
Musurillo recuperava essencialment les aportacions 
de Franchi i apuntava la possibilitat que el venerable 
document hagués estat escrit «després de la pau de 
l’Església». L’any 2008, el congrés internacional rea-
litzat a Tarragona i centrat en les figures de Pau, Fruc-
tuós i el cristianisme primitiu a la ciutat, va recollir les 
principals aportacions d’investigadors com Gennaro 
Luongo (2010), Angelo di Berardino (2010), Giu-
seppe Caruso (2010), Joan Torra (2010) i Francesco 
Scorza (2009), entre altres, revaloritzant i actualitzant 
el document martirial (Gavaldà, Muñoz, Puig 2010).

 També per a Delehaye com per a Franchi el re-
dactor podria formar part de l’estament militar, i fins 
i tot algun autor defensa que podria tractar-se d’un 
soldat de procedència africana (Diaz 1965). I és que el 
redactor de la Passio en referir-se al soldat Fèlix, aquest 

venia a ajudar-los i l’Esperit caminava entre les fla-
mes. Quan s’hagueren consumit els lligams amb què 
els havien subjectat les mans, Fructuós, recordant el 
costum que tenia durant la pregària divina, s’agenollà 
tot joiós i, segur de la resurrecció, pregava Déu amb 
les mans esteses, signe de la creu victoriosa del Senyor.

 5. Després d’això no van mancar les meravelles 
acostumades del Senyor: el cel s’obrí i els nostres 
germans Babiló i Migdoni, que estaven al servei 
del governador Emilià, mostraren a la seva filla, 
senyora d’ells en aquest món, com Fructuós i els 
seus diaques pujaven coronats al cel mentre enca-
ra es mantenien dretes les estaques on els havien 
lligat. I van cridar Emilià, dient-li: “Vine i mira 
com els qui avui tu has condemnat han estat res-
tituïts en la seva esperança dalt al cel”.Però Emi-
lià, quan hi anà, no fou trobat digne de veure’ls.

 6.  Aleshores, els germans, tristos i abandonats, sen-
se pastor, estaven afligits, no perquè planyessin Fruc-
tuós sinó més aviat perquè l’enyoraven. Quan caigué 
la nit, van córrer cap a l’amfiteatre fent memòria de 
la seva fe i del seu combat. Portaven vi per apagar els 
cossos mig cremats. Després, recollides les cendres, 
cadascun en va prendre tantes com va poder. Però ni 
llavors no van faltar les meravelles del Senyor i Salva-
dor nostre, destinades a fer créixer la fe dels creients i 
donar un exemple als més joves. Realment convenia 
que el màrtir Fructuós confirmés en la seva passió i 
resurrecció de la carn tot allò que, mentre estava en 
aquest món, per la misericòrdia de Déu havia ensen-
yat i promès en nom del Senyor i Salvador nostre. És 
així que, després de la seva passió, s’aparegué als ger-
mans i els advertí que immediatament tornessin les 
cendres que cadascun d’ells, per amor, s’havia endut.

 7. Fructuós i els seus diaques, amb les vestidures 
de la promesa divina, es van aparèixer igualment 
a Emilià, aquell que els havia condemnat. I el van 
amonestar, tot retraient-li que de res no li havia 
servit allò que havia fet, ja que ell, que creia haver-
los desposseït per sempre dels seus cossos aquí a la 
terra, ara els contemplava glorificats. Oh màrtirs 
benaurats, provats al foc com l’or preciós, revestits 
amb la cuirassa de la fe i l’elm de la salvació, co-
ronats amb la diadema reial i la corona immarces-
cible per haver trepitjat el cap del diable. Amen».
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 També Francesco Scorza es decanta a pensar 
que la Passio va ser redactada a Tarragona «per algun 
eclesiàstic, el qual a partir d’una base – que englobaria 
algun o tots els elements que tenia a la seva disposició – 
del document original escrit per un contemporani dels 
màrtirs, va informar sobre testimonis propis i/o dels 
altres membres de la comunitat» (Scorza 2009, 46). 

 Certament cal admetre com a mínim dos ho-
ritzons narratius marcats per dos tipus de llenguatge. 
El primer més testimonial i directe sobre la base de 
formulismes i expressions contemporànies als fets com 
són el capítol i i ii, i alguns passatges del capítol iii que 
beuen directament del testimoni presencial i segura-
ment de les acta forensia o acta iudiciorum. La consulta 
d’aquestes actes podia haver estat realitzada en la ma-
teixa època gal·liènica o posteriorment a l’època cons-
tantiniana. És paradigmàtic el cas de les actes marti-
rials de Taracus, Probus i Andrònic42 on el redactor 
d’aquest text va pagar una ingent quantitat de diner 
per tenir còpia del procés judicial. Un segon horitzó 
marcat per un llenguatge teològic i unes intenciona-
litats disciplinars que no només formen part d’un re-
dactor culte i versat en teologia i Sagrades Escriptures, 
sinó també d’unes circumstàncies històriques. No hi 
ha dubte que en els capítols iii i següents s’utilitza el 
relat martirial per incorporar aspectes teològics trini-
taris que tenen molt a veure amb les preocupacions 
doctrinals de l’Església durant la segona meitat del se-
gle iv (Concilis de Nicea i Constantinoble i) i també 
en la qüestió sagrada del tractament de les relíquies 
i la veneració dels sants. En paral·lel el segle iv és la 
gran època de la devoció als màrtirs i de la formació 
d’una litúrgia martirial específica, caracteritzada per 
l’afluència de grans multituds, la creació d’un repertori 
de lectures bíbliques i hagiogràfiques i cants apropiats, 
els panegírics, molt freqüents a Orient, i els comenta-
ris de les passions a Occident, i també l’edificació de 
grans basíliques, com a Roma i a Jerusalem, a vega-
des dotades d’espais per a albergar els pelegrins (Martí 
2009, 5). El fenomen s’estendrà per tota la geografia 
cristiana. No deixa de ser una conseqüència més de 
l’exigència evangèlica de l’hospitalitat i ja documen-
tada en la Didajé (11-12). A Hispània és un fenomen 

implora a Fructuós que el tingui present en la seva pre-
gària en el moment del martiri, i ho fa emprant els ter-
mes conmilito frater noster («Qui cum es discalciasset, 
accessit ad eum conmilito frater noster nomini Felix 
adpraehenditque dexteram eius, rogans ut sui memor 
esset»), és a dir, com un «camarada d’armes, germà 
nostre». Ara bé, el terme conmilito podria prestar-se 
a un doble significat. En alguns casos, el concepte té 
una clara significació militar. En l’obra de Tertul·lià, 
De Corona Militi, es mostra amb sentit militar: «Exin-
de sententiae super illos, nescio Christianorum (non 
enim aliae ethnicorum), ut de abrupto et praecipiti 
et mori cupido, qui de habitu interrogatus nomini 
negotium fecerit solus scilicet fortis, inter tot fratres 
commilitiones solus Christianus41 ». L’expressió miles 
Christi també està documentada des de la literatura 
paulina per designar a tots els cristians, i poc després 
el terme va servir per denominar a aquells cristians 
més destacats. A les epístoles de sant Cebrià, contem-
porànies a Fructuós, el terme commilito no es fa ser-
vir i si en canvi els conceptes miles Dei, miles Christi 
o bonus miles. Encara en major nombre apareixen els 
termes en plural amb la formula milites. La combi-
nació dels termes commilito frater noster que fa servir 
l’hagiògraf referint-se a Fèlix possibilita que aquests 
dos personatges formessin part de l’estament militar. 

 El Professor Gennaro Luongo (2010, 279) 
sosté que el redactor transmet un missatge pedagògic i 
d’adoctrinament, mitjançant la presentació de la figura 
exemplar de Fructuós i dels seus dos diaques. La fami-
liaritat amb els textos bíblics i la capacitat d’adaptar-
los i entrecreuar-los demostra clarament una cultura 
que no dubta a definir d’«alt nivell i de clar abast ecle-
siàstic». En aquest sentit exclou la hipòtesi que l’autor 
hagi estat un militar, testimoni directe dels successos. 
Aquest fet, defensa Luongo, no contradiu el pes del 
testimoniatge fidelment transmès. La unitat lingüís-
tica i estilística del text indueix a suposar, d’altra ban-
da, que sigui fruit d’un hagiògraf expert, potser de la 
segona meitat del segle iv, que hagi elaborat i ampliat 
la tradició anterior, probablement una redacció escri-
ta, que reflectia fidelment els fets bàsics del martiri. 

41 Tertul·lià, De cor. i, 14.
42 BHL 7981. 
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apunta que Septimi Sever va suprimir la procuratela 
d’Asturia i Callaecia i Caracal·la va separar la Ga-
llaecia de la Hispània Citerior i va convertir aquesta 
regió en la nova província procuratoria d’Hispània 
Superior; al mateix temps va ser necessàriament su-
primit el juridicat d’Asturia et Gallaecia. El motiu 
que porta a Caracalla a dividir la Hispània Citerior, 
la província més gran de l’Imperi, era la de demos-
trar que el poder dels governadors de les províncies 
més grans hauria de ser limitat, per evitar usurpa-
cions d’aquests governadors (Alföldy 2013, 27-28).  

 Els màrtirs tarragonins, pel mateix fet de viure 
a Tàrraco, seu provincial, i exercir aquí la seva mis-
sió pastoral necessàriament van haver de comparèixer 
davant el tribunal del seu governador. A partir de la 
divisió provincial d’inicis de l’Imperi, Tarraco fou la 
seu del governador que duia el títol de legatus Au-
gusti pro praetore prouinciae Hispaniae citerioris, que 
era assistit per uns legati iuridici (Macias 2010, 91). 

 En el cas dels cristians que no residien en 
l’emplaçament de la seu del governador, l’autoritat 
municipal estava obligada a estendre acta, preparar 
un dossier i enviar-ho al governador, sovint al costat 
dels acusats. També les autoritats municipals podien 
esperar l’arribada del governador en el curs de la vi-
sita per la província. Com en altres processos, podien 
ser requerits diferents vegades entre la instrucció de 
la seva causa i la sentència. És per aquesta raó, que 
el governador Emilià, sense atendre’ls directament, va 
decretar que anessin conduïts a presó. Fou una me-
sura preventiva i ignorem el tracte que els hi devien 
dispensar. Per diferents actae i passiones o gràcies a 
les informacions que ens donen les Epistolae Cypria-
ni sabem que, en molts casos, els cristians podien ser 
torturats a les presons. La font no determina si foren 
conduits a un carcem publicus, com és el cas de la Pas-
sio Perpetua et Felicitatis (7, 9) o a un carcerem cas-
trensem (Macias 2010, 220). En qualsevol cas, aques-
ta mesura podria haver estat una estratègia del propi 
governador per forçar la reflexió dels presos cristians 
amb la finalitat que acabessin abjurant de la seva fe. 

constatat per l’arqueologia en el cas de Mèrida (Ma-
teos 1995, 309-316), i també per la documentació es-
crita amb exemples com un xenodochium ubicat a To-
ledo, regit per una comunitat monàstica tal com lloa 
Eugeni ii de Toledo (Díaz Martínez 2000, 153-155).

3.3. Els fets que narra la Passio Fructuosi: aspectes 
històrics, topogràfics i de significació teològica

 La Passio Fructuosi narra que el diumen-
ge 16 de gener de l’any 259, sota l’imperi de Vale-
rià i Gal·liè, el governador (praeses) de la província 
Hispània Citerior, Emilià, va ordenar l’arrest dels 
màrtirs per ser portats a la seva presència. En la lí-
nia de la literatura martirial és magnífica la precisió 
cronològica que ens brinda l’hagiògraf. La conjun-
ció del govern dels emperadors, més la indicació 
dels consolats d’Emilià i Bassus i l’anotació que el 
dia setze era diumenge, són dades d’un gran valor.  

3.3.1. La detenció i empresonament dels màrtirs
 
 Un piquet de beneficiarii, cos militar amb fun-
cions policials i al servei del governador, va ser el respon-
sable d’executar l’arrest i conduir als cristians a presó. Els 
beneficiaris també podien estar al càrrec de la direcció 
de les presons (Pavón 2003, 231). Sobre aquest cos vin-
culat als governadors, a la ciutat de Tarraco s’han docu-
mentat tretze inscripcions, algunes d’elles funeràries43. 

 L’autor de la Passio, esmenta amb precisió els 
noms dels militars que integraven el piquet així com 
la seva adscripció a aquest cos militar. És impossible, a 
través del text, reconèixer l’espai on van ser conduïts. 
En els processos martirials es constata que només els 
governadors de les províncies impartien el ius gladii i, 
per tant, només ells podien dictar sentències de mort. 

 El poder dels governadors fou molt gran, i so-
bre tot dels que controlaven les províncies més vastes. 
Aquest era el cas del praeses de la Hispània Citerior. 
Tanmateix aquest poder serà acotat en temps de Sep-
timi Sever i Caracal·la. El professor Géza Alföldy ja 

43 Aquestes són: AE 1928, 196; RIT 198; CIL ii, 4168; CIL ii 4149; CIL ii, 4145; CIL ii, 4160; CIL ii, 4164; CIL ii, 4154; CIL ii, 
4144; CIL ii, 4152; CILii, 4153; RIT 192; CIL ii, 4167 (Carreras 1997, 165).
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d’aquesta purificació de l’aigua)» (Serra 2007, 26).
 Ara bé,  si seguim el ritual proposat per la Tra-
ditio Apostolica hauríem de pensar que Rogacià va re-
bre tres vegades infusions d’aigua, una a una, després 
de respondre credo a les tres preguntes centrades en 
el Pare, el Fill i l’Esperit Sant en clau de confessió de 
fe que formularia el bisbe Fructuós. Amb tot, el ritus 
baptismal de la litúrgia hispànica, s’efectuava amb una 
sola immersió o infusió. D’aquesta manera Mathieu 
Smith (2007, 37-46) defensa que el ritus baptismal 
a la Hispània visigòtica no seria una formula diferen-
ciadora respecte a l’arrianisme sinó degut a un costum 
antic i inalterat, fruit de la pràctica antiga d’aquesta 
església abans que la triple immersió esdevingués nor-
mativa en algun estadi molt primerenc. En qualsevol 
cas l’autor de la Passio Fructuosi anota el detall del 
baptisme de Rogacià més enllà d’una dada biogràfi-
ca. En la teologia cristiana dels primers temps, com 
ara, la vida del cristià està marcada pel baptisme en la 
mort de Jesucrist44. La vida baptismal consisteix en ser 
crucificat, sepultat i a la vegada ressuscitar amb Crist. 

3.3.2. El procés judicial
 
 Després de sis dies empresonats, el 21 de ge-
ner, divendres, els màrtirs van tornar a ser portats da-
vant la presència d’Emilià per ser jutjats. Tampoc és 
possible saber si l’espai on van ser processats els màr-
tirs podia ser el mateix lloc on van ser conduïts per 
primera vegada a requeriment del màxim dignatari 
provincial. Un cop empresonats Fructuós es mostra 
«certus et gaudens de corona Domini, ad quam in-
vocatus erat, orabat sine cessatione». Aqui l’hagiograf 
juga amb el concepte corona Domini (corona del Sen-
yor) utilitzant una expressió freqüent en el Nou Tes-
tament al·lusiva a la glòria eterna que Déu reserva a 
tots aquells que en la fe han lluitat contra el mal i a 
favor de l’Evangeli (vegeu 1Co 9, 25; 2Tm 4, 8; Jm 
1, 12; 1Pe 5, 4; Ap 2, 10). El martiri esdevé  un com-
bat pel qual els màrtirs es fan mereixedors del trofeu 
dels vencedors, la corona (Gavaldà et al. 2009, 11).
 El governador podia celebrar el procés in se-
cretario, en el seu despatx privat, o pro tribunali, és 
a dir, en audiència pública. Encara que possible, no 

 Desconeixem la ubicació de la presó a Tàrraco. 
Allí van ser visitats i assistits per la comunitat cristiana. 
A la presó Fructuós va batejar a un catecumen anome-
nat Rogacià. Ignorem si aquest personatge compartia 
presó amb els màrtirs o simplement va ser un membre 
més del grup de la fraternitas que, durant una visi-
ta als màrtirs, va rebre el baptisme. Ignorem com es 
va desenvolupar el ritual del baptisme a la presó. Les 
primeres notícies de la preparació baptismal es troben 
citades en Tertul·lià, a Àfrica i en la Traditio Apostolica 
a Roma. De quina manera es va practicar en Hispà-
nia i en les especials circumstàncies d’una presó és im-
possible de determinar. Al catecumen se li exigia una 
important preparació a través d’un curs d’instrucció 
tan religiosa com moral, responsable final de la qual 
era el propi bisbe tot i que podia delegar la formació 
en un catequista o doctor audientium dels que tenim 
constància en diferents textos com a la Passio Perpetua 
et Felicitatis en la que el diaca Saturus havia exercit 
aquesta responsabilitat sobre els catecúmens que aca-
barien martiritzats a l’amfiteatre de Cartago en 203. 
El professor i liturgista Rafael Serra fonamentant-se 
en els textos de la Traditio Apostolica proposa que

 «Rogacià va fer de cara a occident la renúncia 
al Maligne i a les seves obres; i després, de cara a 
orient, va professar la fe trinitària, rebent l’ablució 
de l’aigua i la imposició de les mans. També l’òscul 
de la pau. Així ho testimonia el ritual de la Tradició 
Apostòlica, que és el ritual més antic del baptisme 
que coneixem, que era en el segle iii d’ús univer-
sal. També Pau va batejar a la presó (Ac 16, 29-
33). El baptisme de Rogacià evoca les paraules de 
la segona carta a Timoteu: «I per ella [la Paraula] 
haig de sofrir fins al punt de trobar-me encadenat 
com si fos un malfactor. Però la paraula de Déu 
no està pas encadenada» (2, 9). De Rogacià, Fruc-
tuós hauria pogut dir el mateix que sant Pau va dir 
d’Onèsim: «Et faig una súplica a favor d’Onèsim, el 
meu fill, que he engendrat en la fe estant a la pre-
só» (Flm 1,10). I Prudenci escriu aquests dos versos: 

«Exercent ibi mysticum lavacrum / et purgamen 
aquæ: stupent tenebræ» (administren allí el mís-
tic baptisme / i fins les tenebres es meravellen 

44 Cf. Rom 6, 3ss.
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reclama l’autoritat. En paraules d’Angelo di Berardi-
no «Fructuós no és un incaut; en la seva brevíssima 
resposta recull una concepció completa de l’Església 
universal: en el fragment es reflecteix en tot, una ecle-
siologia senzilla i profunda. Ha llegit a Cebrià? Quina 
és la seva cultura bíblica i teològica? Els elements ex-
pressats en la seva resposta són la unitat, la catolicitat 
—que aquí té el valor d’ortodòxia— i la universalitat. 
Són la explicitació de la resposta de Fructuós al go-
vernador Emilià: «Christianus sum». L’expressió, com 
remarca explícitament a la màrtir Perpètua, expressa 
la veritable identitat indeleble: «Jo no puc cridar-me 
amb un nom diferent d’això que sóc: cristiana» (Passió 
de Perpètua 3, 2)» (di Berardino 2010, 193).

 El governador li manifesta que els emperadors 
han manat donar culte als déus. Fructuós dóna per 
resposta una autèntica proclamació de fe en Déu, únic 
creador de tota la realitat i de gran calat bíblic: «Ego 
unum Deum colo, qui fecit caelum et terram et mare 
et omnia quae in eis sunt». Emilià li pregunta si sap 
que hi ha déus al que Fructuós respon que no ho sap. 
En una resposta presentenciadora el governador li re-
plica que ja ho sabrà després. Fructuós conscient del 
desenllaç final del judici començà a resar interiorment. 

 La pregària és una constant en els moments 
principals que marca tot el procés martirial dels sants 
(presó, judici i martiri). La pregària actua en els màr-
tirs com un diàleg íntim amb Déu que els fa sentir 
la seva segura companyia d’acord amb la teologia del 
moment. També com una força vivificadora i com 
una reafirmació de la conducta pacífica del cristià da-
vant l’adversitat sempre present en l’ànim de les co-
munitats i transmesa pels apologetes cristians i Pares 
de l’Església a les comunitats cristianes. 

 Emilià dirigint-se als assistents de l’audiència 
va manifestar el seu tarannà més conservador. Així va 
proclamar: «Quan no es dóna culte als déus ni s’adoren 
les estàtues dels emperadors, homes com aquests són els 
escoltats, són els temuts, són els adorats!». Per Luongo 
(2010, 266) és més plausible la traducció de Musuri-

tenim evidències que ens permetin relacionar aquests 
espais amb les estructures arquitectòniques del Fòrum 
Provincial o, millor, amb l’àrea sagrada del Concilium 
Provinciae a l’acròpoli de la ciutat. Amb tot, Pruden-
ci, que coneix perfectament el contingut de la Passio, 
comenta en la seva obra poètica Peristephanon (vi, 5) 
que els tres màrtirs van ser conduïts «ad forum: ac-
citus quia praesidis repente / iussu venerat ad forum 
sacerdos/levitis comitantibus duobus»45. Aquesta va-
luosa precisió topogràfica podria procedir del con-
tingut de les acta forensia o acta iudiciorum o de la 
mateixa tradició oral. És possible que aquest locatiu 
no només faci referència al tribunal del magistrat sinó 
que també estigui marcant l’espai d’una gran plaça on 
es trobava aquest tribunal, la del Fòrum Provincial.

 Isabel Rodà (2010, 91) indica que per les 
fonts epigràfiques coneixem gairebé uns 50 governa-
dors, segons els estudis del professor Geza Alföldy46  
i que el praeses «residia al praetorium consulare, co-
negut per una inscripció (RIT 34), però se’n desco-
neix la ubicació exacta. Amb tota probabilitat se si-
tuaria a l’àrea del denominat fòrum provincial, el 
lloc més adient correspondria a una de les dues to-
rres que tancaven la gran plaça sobre el circ, potser 
la coneguda com a torre del pretori o de Pilat».

 En un judici ràpid i inflexible, el bisbe i els 
seus diaques van ser condemnats a morir cremats vius 
a l’amfiteatre de la ciutat el mateix dia, després d’haver 
reafirmat la seva condició de cristians i d’haver recone-
gut Fructuós el seu ministeri de bisbe davant el magis-
trat. En la Passio s’intueix l’ambient judicial i els pro-
tocols que es feien servir en aquest tipus de processos.

 El judici s’inicia amb el protocol de la compa-
reixença dels acusats. El governador pregunta al bis-
be si coneix l’edicte que han decretat els emperadors 
Valerià i Gal·liè. La resposta del prelat és que no ho 
sap. Òbviament aquesta és una resposta formal doncs 
a continuació declara amb claredat la seva condició de 
cristià («ego christianus sum»), per la qual adverteix 
de la incompatibilitat entre la fe que professa i el que 

45 Traducció: Citat per l’inajornable mandat del governador, el bisbe va acudir al fòrum acompanyat dels dos diaques.
46 Vid. Alföldy 1969, 3-66, i RIT 34, 89-90, 128, 130-132, 135, 139-140, 142-143, 150-151.
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suplantació d’un home per Déu és un acte d’idolatria 
incompatible amb la fe cristiana. La lectura teològi-
ca que Agustí d’Hipona realitza en el seu Sermo 273, 
en els capítols 3, 4 i 7 respecte aquestes experiències 
i conductes per projectar-les i concretar-les sobre les 
comunitats cristianes es veuen reflectides aquí:

« 3. I què és allò que deia el sant diaca que amb el seu 
bisbe va patir i fou coronat? El jutge li féu: També tu 
adores Fructuós? I ell li replicà: Jo no adoro Fructuós, 
sinó el Déu, que Fructuós també adora. D’aquesta 
manera ens amonestà, per tal que honorem els màr-
tirs i, amb els màrtirs, adorem Déu. No hem de fer 
com lamentablement fan els pagans. En realitat ells 
adoren homes morts. Sens dubte tots ells, els noms 
dels quals sabeu, als qui s’edifiquen temples, foren 
humans i en les coses humanes, molts d’ells, gai-
rebé tots, tingueren la potestat reial. Ho heu sen-
tit de Júpiter, d’Hèrcules, de Neptú, de Plutó, de 
Mercuri, de Bacus i d’altres, tots foren homes. Això 
no solament s’explica en les faules dels poetes, sinó 
també en la història dels gentils. Els qui han llegit, 
ho saben, i els qui no tenen lletres, que facin cas 
dels qui les tenen. Aquests homes, doncs, atragueren 
l’interès humà amb alguns beneficis temporals, i així 
començaren a ser adorats per homes vans i persegui-
dors de coses vanes, de tal manera que foren ano-
menats déus i per déus foren tinguts; com a déus els 
edificaren temples, com a déus foren implorats, com 
a déus els construïren altars, com a déus els consagra-
ren sacerdots i com a déus els immolaren víctimes.

4. Però de temple només n’ha de tenir el Déu verita-
ble i només a ell s’ha d’oferir un sacrifici. D’aquestes 
coses, que amb raó i correctament estan destinades a 
l’únic Déu vertader, uns miserables, induïts a error, 
en feien presentalla als déus falsos. Per aquest mo-
tiu, l’error pervers va assetjar la misèria humana; per 
aquest motiu, el diable jeia en totes les ànimes pros-
trades. Però quan la gràcia del Salvador i la miseri-
còrdia de Déu finalment va mirar els indignes, es va 
complir allò que havia estat anunciat profèticament 
en el Càntic dels Càntics: Desperta, aquiló, vine, 
austre, i venteja el meu jardí, i s’escampin les aromes 
(Ct 4,16). Com s’ha dit: Desperta, aquiló. De fet, la 
d’aquiló és la part freda del món. Les ànimes sota 
el domini del diable, a l’igual que sota l’aquiló, tin-

llo: «amb una puntuació enèrgica després del trikolon 
anafòric (“Hii audiuntur, hii timentur, hii adoran-
tur”), i assignar el pronom hii als déus dels quals abans 
s’ha parlat: “Aquests són els déus en els quals tenim fe, 
aquests són els temuts, els adorats. Si no es venera als 
déus, tampoc cal adorar les imatges dels emperadors”». 

 L’ adlocutio del praeses s’emmarca en una po-
sició conservadora, defensora de l’estabilitat política 
i social de l’Estat i fonamentada sobre les bases de la 
religió tradicional i sobre els costums dels avantpas-
sats. Aquesta fou una postura contraposada a altres 
línies d’actuació imperial que consideraren que el 
“problema” cristià s’havia de solucionar amb fórmu-
les integradores exigint l’adhesió a l’Estat, no des de 
l’exigència de la participació en el culte tradicional o 
l’imperial, sinó amb altres fórmules eclèctiques com 
convidant a que els cristians imploressin al seu Déu 
per la salut de l’emperador i de l’Estat. En una línia 
semblant es devia concebre la pau concedida als cris-
tians per Gal·liè. Constatem, a més, que després del 
fracàs de les mesures persecutòries contra els cristians 
dutes a terme pels emperadors Dioclecià i Galeri, 
aquest últim es veurà forçat a publicar un edicte en els 
termes abans referits  (Lactantius, De mortibus perse-
cutorum, 34). La incompatibilitat del cristianisme per 
conciliar la seva fe amb el culte a la religió tradicio-
nal i a l’emperador és òbvia en tant que religió mo-
noteista, hereva directa del judaisme. Infringir aques-
ta norma és acceptar pràctiques idolàtriques que no 
caben dins la naturalesa constitutiva del cristianisme. 

 Les autoritats romanes són conscients 
d’aquesta incompatibilitat. És interessant, en aquest 
sentit el joc de diàlegs entre el praeses i els diaques. Així 
Emilià diu a Auguri: «“No facis cas de les paraules de 
Fructuós”. Auguri respongué: “Jo adoro Déu omni-
potent”. El governador Emilià preguntà a Eulogi: “Tu 
també adores Fructuós?” Eulogi respongué: “Jo no 
adoro Fructuós sinó Aquell que Fructuós adora”» (Pas-
sio Fructuosi ii). L’hagiògraf ha recollit aquest diàleg 
amb una clara intencionalitat d’adoctrinament teolò-
gic i disciplinar. El cristià enfront la persecució no pot 
testimoniar a ningú més que a Déu. L’apostasia o la 
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corporatiu del Senat. Aquesta nova aristocràcia va 
ser més receptiva a la política religiosa dels successius 
emperadors, ja que estava obligada a donar conti-
nues mostres d’adhesió i fidelitat per romandre en 
el poder (Arce 1986, 55). Convé situar en aquest 
context les mesures de persecució contra el cristia-
nisme i la seva implantació a Occident, en un pro-
cés paral·lel a la creixent divinització de la figura de 
l’emperador durant el regnat de Gal·liè. En absèn-
cia de documentació complementària al respecte, 
no podem tenir la certesa que l’execució del bisbe 
de Tarraco i els seus dos diaques l’any 259 hagués 
respost únicament a la voluntat del praeses Emilià 
de mostrar la seva lleialtat als emperadors Valerià 
i Gal·liè, tot i que certament es tractava d’un mo-
ment propici per emprendre aquest tipus d’accions. 
Així mateix, resta incert el paper que la rebel·lió de 
Pòstum i la ja imminent penetració bàrbara del Rin 
hagueren pogut tenir en la dramàtica decisió del 
praeses Emilià del gener del 259» (Pérez 2013, 87).

 Si com tot apunta, aquesta part de la Pas-
sio és el resultat de la transcripció de les actes judi-
cials, podem inferir que el praeses no només executa 
els protocols determinats per decret sinó que ho fa 
des d’una posició conservadora i refractaria contra 
el cristianisme en la línia d’una part de la classe se-
natorial i de les elits romanes que induïren al mo-
narca i a l’Estat a la persecució contra l’Església.

 Emilià va preguntar finalment: «“Ets bisbe, 
tu?” Al que Fructuós va respondre: “Ho sóc” i Emilià 
va sentenciar: “Ho fores!” I manà que els cremessin 
vius». La damnatio seria executada a l’amfiteatre de la 
ciutat. Els amfiteatres foren, sovint, espais d’execució 
de sentències contra els cristians49 . Només per citar al-
guns exemples Policarp, bisbe, fou sentenciat a la vivi 
crematio a l’amfiteatre d’Esmirna entorn l’any 155. Els 
màrtirs de Lió són un grup d’uns cinquanta cristians 
entre els que figuraven un bisbe, un diaca i laics esclaus 
i lliures. Són sentenciats a l’amfiteatre de la ciutat l’any 
177. Perpetua i Felicitat són executades a l’amfiteatre 
de Cartago a la damnatio ad bestias l’any 203. També 
el bisbe Genar serà condemnat a la damnatio ad bestias 

gueren fred i, perdut el fervor de la caritat, quedaren 
ben glaçades. Però, què se li diu? Desperta, aquiló. Ja 
has jagut prou, ja n’hi ha prou de posseir-les, ja t’has 
abocat prou sobre els caiguts. Aixeca’t, vine, austre 
—que és el vent del cantó de la llum i del fervor— i 
venteja el meu jardí, i s’escampin les aromes. Fa no-
més una mica que aquestes aromes eren recollides (...)

7. Això no obstant, caríssims, als nostres màrtirs, amb 
els quals aquells no s’hi han de comparar de cap ma-
nera, nosaltres no els tenim per déus, no els adorem 
com a déus, no els dediquem temples, ni altars, ni 
sacrificis. Els sacerdots no els presenten ofrenes, no, 
de cap manera. Les ofrenes les fan a Déu. Sí, aques-
tes coses són ofertes a Déu, pel qual ens són donades 
totes. També, quan en les memòries dels sants màr-
tirs fem ofrenes, és que potser no les oferim a Déu? 
Els màrtirs sants tenen un lloc d’honor. Mireu, en la 
pregària davant de l’altar de Crist, són invocats en el 
lloc més noble, però no són adorats en lloc de Crist. 
¿Quan m’heu sentit dir a mi, o a algun bisbe germà 
i col·lega meu, o a algun prevere en la memòria de 
sant Teògenes47:  Us ofereixo, sant Teògenes? o bé, 
us ofereixo, Pere? o, us ofereixo, Pau? No ho heu
sentit mai. No es fa, no està permès. I si et diuen: 
«Què, potser tu adores Pere?» Respon allò que va 
respondre Eulogi de Fructuós: «Jo no adoro Pere, 
sinó que adoro el Déu, que Pere també adora.» I 
llavors Pere t’estima. Doncs si volguessis tenir per 
déu a Pere, ensopegaries amb aquesta pedra; i a pro-
pòsit, mira de no trencar-te el peu, ensopegant».48

 La conducta del governador de Tàrraco respon 
efectivament a una exigència directa de les voluntats im-
perials que arriben per la via dels edictes del que tenim 
referències gràcies a l’Epistolari de Cebrià de Cartago 
com ja hem vist. Al respecte Meritxell Pérez observa que:

 «Les transformacions operades en el curs del segle iii 
van derivar en una profunda reforma de la societat 
romana tradicional. Com a resultat de l’eliminació 
de la dinastia dels Severs, l’arribada al tron imperial 
dels anomenats emperadors militars va portar com a 
contrapartida la instal·lació d’una nova aristocràcia 
de servei, mancada de tradició i de l’anterior sentit 

47 Teògenes, màrtir, bisbe d’Hipona, a qui s’havia dedicat una memòria a la ciutat, fou contemporani de sant Cebrià i el seu nom figura 
en la llista del Concili del 256. 
48 Agustí, Sermo 273, 3 i 4 (Traducció: Martí i Aixalà 2009).
49 Sobre el tema cf. Futrell 2006, 160-189.
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mini i el de la passio Domini, els mateixos que prescriu 
la Didakhé en el capítol vuitè. Els cristians dejunaven 
els dimecres i divendres, en oposició al judaisme, que 
ho feia els dilluns i dijous (Gavaldà et al. 2009, 13-14).

 Va orar per l’Església universal estesa d’Orient 
a Occident: «In mente me habere necesse est ec-
clesiam catholicam ab oriente usque ad occiden-
tem». En aquesta expressió es reconeix un ús ritual 
practicat a l’Església local, i que es referia a un dels 
díptics que ens han estat transmesos per la tradi-
ció del Missal de Cisneros recitats ja a Àfrica i a His-
pània durant els segles iii i iv (Martí 2008, 18).

 Descalç, en contacte amb la terra que es con-
verteix en sagrada, Fructuós accedeix a la sorra de 
l’amfiteatre des d’una petita porta del podi («in fore 
amphitheatri»). El gest està revestit d’un profund sim-
bolisme bíblic que el bisbe reprodueix imitant Moisès 
o altres personatges bíblics ja projectats en la incipient 
plàstica cristiana. L’hagiògraf expressa el fet amb una 
clara intencionalitat prefigurativa. El propi Aureli Pru-
denci en el Peristephanon ja es fa ressò d’aquesta pre-
figuració: «Vix haec ediderat, relaxat ipse/ indumen-
ta pedum, uelut Moyses/quondam fecerat ad rubum 
propinquans»50 .

 Tot seguit, Fructuós, consola a la fraterni-
tas amb la promesa que mai més li faltaria Pastor. 
La paraula fraternitas pertany  al vocabulari cristià 
antic51 , molt utilitzat en la literatura de Tertul·lià i 
Cebrià. Designa la comunitat cristiana de Tàrraco.

3.3.4. La damnatio

 D’aquesta manera, els sants de Tarrago-
na es van lliurar al suplici, “dignes, feliços i se-
gurs”, de la mateixa manera que tots els màrtirs 
participen de la presència de Crist. En paraules de 
Tertul·lià, «Christus in martyre est». És així que
entenem que aquesta imitatio es transcrigui, li-
teràriament, en un bell llenguatge cristològic i cris-
tocèntric. Contribueix a això les al·lusions paulines, 

a l’amfiteatre de Nàpols en la persecució de Dioclecià.
 La sentència responia al fet que els màrtirs, 
d’acord amb les seves conviccions, es van negar a obeir 
el precepte imperial de donar culte als déus i, en parti-
cular, a l’emperador. Això equivalia a un acte de desobe-
diència contra el monarca i l’Estat i, per tant, l’actitud 
dels clergues podia tipificar-se com un crim de laesa 
maiestatis, d’alta traïció contra els poders constituïts. 
Hem de tenir present que en el concepte del crimen 
maiestatis s’inclouen fets com l’ofensa a l’estàtua de 
l’emperador, l’ús de pràctiques màgiques per conèixer el 
futur o negar-se a rendir culte a l’esperit de l’emperador.

3.3.3. La translació dels màrtirs a l’amfiteatre

 De camí a l’amfiteatre, el bisbe i els seus dia-
ques van rebre el suport i l’afecte del poble cristià i 
també d’alguns pagans (ethnici). Es desprèn del docu-
ment que el bisbe havia de practicar una activa acció 
caritativa sobre la societat, que no quedava limitada a 
l’Església que presidia. Recordem que el context con-
juntural de l’Imperi és de crisi econòmica generalitza-
da, augmentada sota els efectes de la inestabilitat polí-
tica, les catàstrofes naturals i la mateixa pesta. Tàrraco, 
amb un port important i seu d’una gran província im-
perial, no devia d’escapar d’aquestes circumstàncies.

 Fructuós, abans de ser immolat, va donar sig-
nes d’una extraordinària fortalesa. Va mantenir el deju-
ni de l’estació (statio), que no acabava fins a les tres de 
la tarda, rebutjant la invitació a beure una mixtura que 
li havien preparat per sobreposar-se millor al martiri. 
La paraula statio es troba per primera vegada a Roma 
en un document grec que data de la segona meitat del 
segle ii, El Pastor d’Hermes, i designa un temps de pre-
gària i de dejuni. L’Església primitiva seguia el costum 
d’unir l’oració amb el dejuni. Aquesta praxis està testi-
moniada a l’Àfrica cristiana en els escrits de Tertul·lià i 
Cebrià. Dels textos de Tertul·lià es dedueix que hi ha-
via uns dies estacionals. La Passio de Fructuós ens indi-
ca clarament que aquests dies estacionals a Tarragona 
eren el dimecres i el divendres, el dia de la traditio Do-

50 Aurelius Prudentius Clemens, Peristephanon vi, 85-87.
51 Cf. 1Pe 2, 17; 5,9.
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en el Nou Testament no cal que ho siguin, perquè el 
Crist veritablement havia ressuscitat i el foc d’aquest 
món era el foc que, com el carruatge de foc d’Elies, 
s’enduia els màrtirs a les regions celestials. Prudenci ho 
diu molt bé en els seus versos: “Quant a ells, però, els 
respectà piadosament la flama, perquè no havia inau-
gurat l’hora de llur passió ni el Crist no havia inaugu-
rat encara l’època de les morts glorioses” (cf. Llibre de 
les Corones, Himne vi, versos 115-118)» (Serra 2007, 
34). 

 També convé ressenyar que aquesta relació 
entre els tres màrtirs tarraconenses, els tres hebreus 
i la Santíssima Trinitat projecta una autèntica peda-
gogia teològica que incideix en les relacions ontolò-
gico-dogmàtiques entre Pare, Fill i Esperit Sant. Cal 
pensar que, sobretot a partir del segle iii, la reflexió 
teològica cristiana es va veure sol·licitada a conciliar 
la idea del monoteisme bíblic i la professió trinitària 
del baptisme. El fet es va convertir en un problema 
al sorgir tendències i sensibilitats com l’arrianisme, el 
nestorianisme o el monofisisme que donaren respos-
tes particulars a aquesta qüestió. El símbol de la Fe 
de Nicea-Constantinoble sorgeix com una resposta 
eclesial per unificar el dogma i marcar un principi de 
demarcació , entre altres concepcions, a l’arrianisme. 
Així la formula «Creiem en l’Esperit Sant, Senyor que 
regna i vivifica, que procedeix del pare i que amb el 
Pare i el Fill ha de ser honorat i glorificat» del Concili 
de Constantinoble de l’any 381, determinarà la vene-
ració de Déu en la Trinitat unitària no confonent les  
Persones, ni separant les substancies. Ara bé el proble-
ma va tenir una projecció més enllà dels límits tem-
porals de l`època tardoromana i per raons òbvies fou 
molt present en zones com Hispània amb la presencia 
de l’arrianisme visigot53. És durant el Tercer Conci-
li de Toledo de l’any 589, que amb la conversió dels 
visigots al catolicisme, es va afegir la formula del fi-
lioque. El Credo passava a declarar que l’Esperit Sant 
procedeix no exclusivament del Pare sinó del Pare i del 
Fill: «Credo in Spiritum Sanctus qui ex Patre Filio-
que procedit». Aquest fet fou percebut negativament 
per a l’Església Oriental i tanmateix redefinitori per 

les referències bíbliques i el clar paral·lelisme que 
s’estableix entre la Passio Christi i la Passio Fructuosi. 

 El propi redactor idealitza a Fructuós com el 
paradigma de bisbe d’acord amb les virtuts que han 
de tenir els responsables de les comunitats cristia-
nes: «Fructuós era tal com l’Esperit Sant, per boca 
de l’apòstol sant Pau, vas d’elecció i mestre dels pa-
gans, havia manifestat que calia que fos un bisbe». 
Per tant, el que presideix una comunitat és anome-
nat a ser «irreprensible, espòs d’una sola dona, sobri, 
educat, acollidor, dotat per a l’educació, no dau al vi 
ni violent, sinó de bon tracte, enemic de les renyi-
nes i dels diners, que sàpiga governar la pròpia casa 
i fer-se obeir i respectar pels fills» (1Tim 3, 2-4). 

 També «és necessari, efectivament, que el pas-
tor d’una comunitat sigui irreprensible, ja que admi-
nistra la casa de Déu: no ha de ser presumptuós, ni 
irascible, ni donat al vi, ni amic de negocis foscos; ha 
de ser acollidor i amic del bé, judiciós, just, íntegre, 
amo de si mateix i fermament adherit a la doctrina au-
tèntica, conforme a l’ensenyament rebut» (Tt 1, 7-9).

 En el capítol iv de la Passio el redactor crea un 
esquema triangular en el qual assimila els tres màrtirs 
tarragonins en la foguera amb els tres joves en el forn 
de Babilònia Ananies, Azaries i Misael52  assistits, tots, 
per la Trinitat divina. Esquema aquest que expressa 
des del símbol i des del llenguatge teològic la relació 
íntima, la unitat òntica entre aquells que donen la vida 
per Déu i la mateixa divinitat. El passatge dels tres 
hebreus al forn de Babilònia és una escena proclamada 
i admirada per l’antiguitat cristiana i transportada a 
la literatura apologètica, patrística, eucològica i a les 
manifestacions plàstiques de les primeres comunitats, 
doncs el passatge evocava especialment el misteri pas-
qual de Jesucrist. Cal pensar que aquestes representa-
cions també es troben en el context arqueològic de Ta-
rragona amb l’exponent més espectacular documentat 
a l’edifici tardoromà de planta centrada de la vil·la ro-
mana de Centcelles. El liturgista Rafael Serra apunta 
que «l’Antic Testament els tres joves van ser alliberats, 
52 Cf. Dn 3, 19-30.
53 Al respecte vegeu les relacions entre la problemàtica arriana visigoda i els textos eucològics del Liber Orationum Festivus a Godoy 1995c.
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ylonico igne probati, magnum specimen his tuis, 
domine, martiribus prevuerunt, quibus exemplum 
prebuit eorum venerada victoria: in illis quidem 
ignis fugiit, ne morerentur; in istis admissus est 
ut coronarentur; dum et in illis, necdum tempore 
passionis acto, paenalis ignis non potuit corpora 
sacrata contigere, et in istis, tempore accepto quo 
Christo moriente via iam paradysi aperta consis-
teret, adplicitus ignis tunc corpora extingueret, 
quando iam beatis aperta paradysi iannua esset; 
benedicimus ergo te Deum, qui et illos liberasti a 
flamis, et istos coronasti post flammas; qui et pro 
liberandis illis ignes spargis, et pro adsumendis istis 
ignes admittis: da ergo nobis utrorumque exemplis 
adque suffragiiss; ut sic liberemur a vitiorum car-
nalium igne, ut ignita eloquiorum tuorum concre-
mati dulcedine, ad te mereamur prevenire in pace.

Antifona. Ananias, Azarias et Misahel servi Dei ex-
celsi.

O Beatissimi martires Christi, servi Dei excelsi, 
magnus est dominus qui de igne non vos ad hoc li-
berare voluit, ut vita in vobis seculi permaneret; sed 
ad hoc, ut infeliciori vitae felicior vita succederet 
qui ergo inter calores ignium vitam meruistis perpe-
tuam nos intervapores seculi prece operite continua.
Alleluia.  Ananias,  Azarias et Misahel timentes Do-
minum.

a l’Església dels territoris occidentals. També alguna 
mostra epigràfica cristiana de Tàrraco deixa entreveure 
aquesta realitat: qui credit in Christum, redit ad Spiri-
tum Sanctum54 . No hi ha dubte que instruments com 
la Passio Fructuosi i les seves projeccions sobre la li-
túrgia, la literatura o la plàstica serviran per canalitzar 
aquests valors dogmàtics tant en l’època tardoromana 
com en la visigòtica i més enllà.

 Un exemple clar d’aquesta realitat el tenim do-
cumentat en el Liber Orationum Festivus o Oracional 
de Verona. Aquest text eucològic en les xii Kalendas
februarias incipiunt orationes in diem Sancti Fructuosi, 
Augurii et Eulogii s’indiquen els continguts de les pre-
gàries que se celebraran en el dies natalis dels màrtirs 
tarraconenses, el 21 de gener. Així veiem la importàn-
cia litúrgica que es concedeix al passatge dels tres he-
breus al forn de Babilònia en la seva assimilació amb 
els tres màrtirs de Tàrraco. 

 Les alia núm. 452, 453, 454 recullen explíci-
tament aquesta realitat com podem ressenyar a conti-
nuació55: 

«Antifona.  Ananias,  Azarias,  Misahel i benedicite 
Domino.

Ananias, Azarias et Misahel, tres illi pueros Bab-

54 Cf. Alföldy 1998, 299.
55 Traducció de Lluís Maria Moncunill (inèdita):  Ananies, Azaries i Misael, aquells tres joves provats al foc de Babilònia van oferir un 
gran model, Senyor, a aquests els vostres màrtirs, als quals aquella celebrada victòria  va servir d’exemple: per a aquells,  certament, el foc 
es féu fonedís, preservant-los de la mort; en aquests, el foc es féu actiu per tal que fossin coronats; i mentre en aquells, no consumat encara 
el temps de la passió, el foc castigador no va poder consumir els seus sagrats cossos, en aquests, en canvi,  arribat que fou el temps en què 
el Crist morent obrí la via del paradís, el foc, ara viu, sí que havia de consumir aquells cossos, un cop fou oberta  la porta del paradís als 
benaurats.
Per tot això, us beneïm, oh Déu, que vau lliurar aquells del foc, mentre a  aquests els coronàveu a través de les flames; que, per alliberar 
aquells, sufocàreu el foc, i per acollir aquests el revifàreu: feu-nos arribar, doncs,  l’exemple i l’ajut d’amdós, de tal manera que siguem 
alliberats del foc dels vicis carnals i, així purificats amb la dolcesa de la flama,  puguem arribar fins a vós en pau.   
Oh molt benaurats màrtirs de Crist, servents del Déu excels, gran és el Senyor que no volgué alliberar-vos del foc per tal que no continués-
siu en la vida d’aquest món; per això, per tal com una vida més infeliç donà pas a una vida més feliç  així els qui,  per mitjà de la cremació 
del foc, vau ser mereixedors de la vida perdurable, a nosaltres, enmig del foc del món,  ens ajudeu amb la vostra constant intercessió.
Heus ací que, a imitació d’aquells tres joves, també aquests els vostres màrtirs, posats enmig del foc d’aquest món, i guiats pel vostre nom, 
semblantment a vós, Senyor, us canten amb habitual devoció, i ells certament en el temor del Senyor, entonen per a vós un càntic de 
glòria, a vós que els vau deslliurar de les flames ardents; ells doncs, oportunament salvats del foc, amb himnes us supliquen; però, a fi que 
siguin coronats per vós  per causa del suplici del foc, entonen l’himne des del deslligament de la raó: concediu-nos, doncs, que, seguint 
en pau el camí de la nostra vida, no solament siguem lliures de les ardències libidinoses sinó que també mereixem ser preservats de futurs 
suplicis. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



72

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

escatològica: podem legítimament dir que l’ hagiògraf 
subratlla no tan sols la relació de la interrupció del 
dejuni amb l’hora novena, l’hora de la mort de Jesús, 
que evoca una vegada més la relació Crist/màrtir, sinó 
que expressa també i desitja transmetre didàcticament 
als fidels la convicció teològica comuna que després de 
la mort els màrtirs gaudeixen de la immediata partici-
pació en el banquet celestial!». La riquesa teològica no 
acaba aquí. Com ressenya Rafael Serra (2007, 29-30): 

«Fructuós, davant l’ofrena que li fan, que expressava 
l’amor que li tenien, la refusa. Potser l’autor vol veure-
hi l’actitud del Senyor, que refusa el vinum myrratum 
a la creu (cf. Mt 27, 34), però especifica tres coses:

Primer, que el dimecres anterior ritualment havia 
observat la statio, que consistia a observar el dejuni 
que precedia la pregària feta a les hores establertes; 
i que aquell dia, que era divendres, no el volia tren-
car sinó amb els profetes i els màrtirs al paradís que 
Déu prepara per als qui l’estimen (cf. 1Co 2, 9). I la 
raó per la qual no volia trencar el dejuni era perquè 
encara era l’hora quarta, i el dejuni es perllongava 
fins a l’hora nona, és a dir, cap a les tres de la tarda.

Segon: se’ns dóna notícia que els cristians de Tàrraco 
observaven l’antiquíssim costum de celebrar dos dies 
de dejuni a la setmana: els dimecres i els divendres 
(així ho remarca ja la Didakhé), i, més encara, que 
acostumaven a practicar les hores de pregària, també 
de costum apostòlic: tèrcia, sexta i nona (cf. Ac 3,1; 
10, 3.31). Aquestes hores venien dels usos jueus tant 
al temple com a la Sinagoga. Fructuós en aquella 
circumstància no vol trencar el dejuni perquè encara 
és l’hora quarta (entre les deu i les onze del matí). El 
dejuni s’acabava amb la pregària de nona (vers les tres 
de la tarda), fins i tot amb la recepció o celebració de 
l’eucaristia, si bé aquesta pràctica última era diversa 
segons els llocs. Així es realitzava el manament de 
l’apòstol de pregar sense parar (cf. 1Te 5, 17). Era el 
costum preceptuat de fer present la memòria de Déu 
en aquelles hores (legitimæ horæ). Hom pregava de 
genolls com a signe penitencial i emprava el saltiri. 
Aquelles hores ben aviat recordarien als cristians la 
sentència i el lliurament del Senyor, a tèrcia; la cru-
cifixió, a sexta, i la mort del Senyor Jesús, a nona. 
Els cristians dejunaven els dimecres i els divendres, 
a diferència dels jueus, que ho feien els dilluns i els 

Ecce ad instar trium illorum puerorum, hii quo-
que martires tui in igne seculi positi, et in camino 
pro tuo nomine constituti, simile te, Domine de-
votionis more conlaudant, et illi quidem timen-
tes te dominum, canticum tibi concinunt gloriae, 
qui erueras eos de medio ardentis flammae; hii 
vero, non ut ab igne non condingantur, concinen-
tes laudem offerunt precem; sed, ut a te per ignis 
supplicia coronentur, himnum deferunt cons-
cientae libertate: da ergo nobis; ut, cursum vitae 
nostrae in pace ducentes et ab ardoribus libidum 
liberi, et a futuris mereamur suppliciis liberare».

 
 Finalment, en la narració martirial es troben 
múltiples paral·lelismes amb la Passió de Crist. No-
més un esment superficial d’alguns elements deixa 
entreveure aquesta relació. Quan Fructuós proclama 
la convicció profunda en un únic i veritable Déu i la 
seva condició de bisbe és suficient per a la seva sen-
tència: «“Ets bisbe tu?” “Si que ho sóc” “Ho fores!”». 
Crist també s’enfronta a uns processos judicials en els 
quals les decisions estan preses abans que les delibera-
cions. Primer amb el Sanedrí, després amb Pilat. És 
una qüestió de temps. Farà falta una pregunta: «Ets tu 
el Messies, el Fill del Déu beneït?» (Mc 14, 61) i una 
resposta: «Sí, jo sóc…» (Mc 14, 62) perquè el procés 
quedi tancat i Crist segelli la seva missió amb la mort.

 A l’amfiteatre els màrtirs van segellar també 
la seva missió assimilant-se als tres joves en el forn 
de Babilònia. El camí cap a l’amfiteatre aquell 21 de 
gener, que també queia en divendres, dia de la cru-
cifixió de Crist, havia d’estar en l’esperit dels màrtirs 
com un viacrucis. Aquesta és la percepció cap a on 
ens indueix el redactor de les actes. Al final del camí 
i una vegada en la porta de l’amfiteatre, de la mateixa 
manera que Crist consola a les Filles de Jerusalem 
(Lc 23, 27-31), també Fructuós consola a la frater-
nitas amb la promesa que mai més els faltaria Pastor.
 
 Sense trencar el dejuni i no acceptant el consol 
d’una analgèsica beguda, els màrtirs afronten el mar-
tiri plens de consciència i llibertat. Com bé apunta 
Luongo (2010, 271) «en la voluntat de Fructuós de 
no interrompre el dejuni, ha de veure’s la seva tensió 
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una joia que venia de dins, no pas de fora. A fora 
hi havia el dolor intens, a dins, la joia de morir per 
Crist. «Pregava Déu amb les mans esteses, signe de 
la creu victoriosa del Senyor». Fa el signe de la creu 
amb els braços (cf. 1Tm 2, 8). La creu és qualificada 
amb el neologisme cristià tropaeum Domini, que cal 
traduir com “la creu gloriosa del Senyor” o “la creu 
victoriosa del Senyor”. Tropaeum era un estendard 
que els destacaments romans portaven quan tor-
naven de la victòria com a signe de la derrota dels 
enemics i dels captius que havien fet. La tradició 
cristiana antiga relaciona molt aviat aquest tropaeum 
amb la creu del Senyor. És amb la creu, que el Ma-
ligne és vençut, els poders del mal enderrocats, i 
amb ella el Crist ha guanyat els homes per a Déu 
Pare i els fa estadants del seu Regne i els associa a 
la seva victòria. El darrer signe que fa Fructuós és 
la creu del Senyor. Aquesta és la seva darrera imat-
ge vista des de la banda d’aquest món nostre. Amb 
la creu ha vençut. Cal tenir-ho present: «Perquè els 
qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria 
que ha vençut el món és la nostra fe» (1Jn 5, 4). 

 Així, seguint aquesta dimensió cristològica 
i cristocèntrica de la Passio Fructuosi que l’autor vol 
conferir amb el suplici dels màrtirs, es tanca el procés 
i com en la Passio Christi tot s’ha complert (Cf. Jn 19, 
30) . La mort de Crist a la Creu és associada a la dam-
natio que els màrtirs experimenten. Ja a l’Himnus vi del 
Peristephanon d’Aureli Prudenci Climent, s’incideix 
en aquesta lectura cristològica quan en els seus 
hendecasíl·labs va ubicant l’exemple de Crist en alguns 
dels moments pels quals travessa el procés dels màrtirs. 
A tall d’exemple podem citar l’exemple de l’oferiment 
de la beguda sedant a Fructuós comparada amb la copa 
oferta a Crist en la seva passió, i refusada en ambdós ca-
sos: «Sic Christus sitiens crucis sub hora/oblatum sibi 
poculum recusans/nec libare uolens sitim peregit»57 .
 
 La primera referència d’aquest tipus de dam-
natio aplicada a membres de l’Església, la tenim do-
cumentada en la persecució de Neró i com a pena re-
gular es constata per primera vegada en el martiri de 
sant Policarp, bisbe d’Esmirna l’any 155. En aquest 
cas en el seu martiri va estar present el procònsul. No 

dijous. Si havien escollit aquests dies era també en 
memòria de la traïció i del lliurament del Senyor, 
el dimecres; i de la mort del Senyor, el divendres.

Tercer: sant Fructuós diu més amb aquesta expres-
sió: diu que té delit per trencar el dejuni amb els 
profetes i els màrtirs al paradís que Déu prepara per 
als qui l’estimen. Hi ha una cita indubtable d’1Co 2, 
9: «Però, tal com diu l’Escriptura: Cap ull no ha vist 
mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home somia 
allò que Déu té preparat per als qui l’estimen.» Se’ns 
diu, per tant, que sant Fructuós volia trencar el de-
juni en el banquet del Regne (lætus atque securus fes-
tinabat). Aquest darrer verb en llatí vol dir que desi-
tjava ardentment, que tenia pressa o delit. I d’aquí 
es deriva l’estreta relació que hi ha entre el banquet 
eucarístic d’aquest món i el banquet del Regne (cf. 
Mt 8, 11; Rm 14, 17, Ap 2, 7). El martiri esdevé la 
comunió més intensa amb Jesucrist, l’expressió més 
clara i inequívoca del do eucarístic. És això el que 
dóna a la mort de sant Fructuós i dels seus diaques 
el valor d’una acció litúrgica: una intensa memòria 
del Senyor en una profunda comunió amb ell i 
una donació de l’Esperit Sant. Des d’ara els màrtirs 
s’uneixen a l’ofrena del cos de Jesucrist. Represen-
ten en les seves existències temporals aquesta ofrena. 
Com el pa i el vi de l’eucaristia, com els dons elevats».

 
 També els pals de les pires són per als màr-
tirs similars a la creu de Crist, autèntic Arbre de la 
Vida. És així que consumits els cordills amb els 
quals els havien lligat i a punt d’expirar els sants 
s’agenollen estenent els braços en forma de creu 
tot «recordant el costum que tenia durant la pre-
gària divina». L’hora nona és l’hora de trencar el 
dejuni56. Com expressa Rafael Serra (2007, 34):

  «Es recorda que és bisbe. Es recorda que és l’hora 
de la pregària, l’hora nona, l’hora de trencar el de-
juni. L’oració divina és la pregària eclesial. També 
pot fer referència a l’anàfora. Es recorda de quan 
presidia l’assemblea dels creients en la sinaxi o en la 
pregària acostumada. L’oratio divina pot ser també 
una referència concreta a l’oratio Domini, el pare-
nostre. «S’agenollà», car era l’hora nona, l’hora de 
l’oració. I el dejuni s’acabava amb la pregària feta 
de genolls, en signe penitencial. «Tot joiós», amb 

56 Tertul·lià , De oratione, 23, PL 1191.
57 Aurelius Prudentius Clemens, Peristephanon iv, 58-60.
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 Què van sentir físicament els màrtirs en el 
moment del suplici? Quin va haver de ser l’estat dels 
cossos quan van ser recollits per la comunitat cristia-
na? Creiem (Muñoz, Sanchis 2009) que en uns 3-5 
minuts el foc arribaria irregularment a les extremitats 
inferiors dels màrtirs, i en 5-7 minuts es cremarien les 
cordes que lligaven els canells sense inflamar-se encara 
els troncs superiors de la pira. Per aquest motiu, Fruc-
tuós i els seus diaques van poder agenollar-se amb els 
braços oberts en oració malgrat el gran dolor a cau-
sa de les cremades de segon i tercer grau en diferents 
parts dels seus cossos.

 És difícil quantificar el dolor que van sentir, 
però el que és clar és que deuria ser molt intens. A par-
tir de l’actitud agenollada, el més probable és que ja 
no es poguessin aixecar. Per tant, és en aquest moment 
-al voltant dels 10-12 minuts- amb una extensa part 
del cos cremat i ceguesa, per destrucció dels globus 
oculars, quan els símptomes severs d’asfíxia es van fer 
patents. És pràcticament segur que la mort de Fruc-
tuós, Auguri i Eulogi, esdevingués en aquest instant 
per asfíxia i no per les greus cremades en si. En inhalar 
el fum calent amb els seus gasos tòxics (CO2, CO, 
CLH, etc...) es produiria una important lesió tèrmica 
de la via aèria que causaria inflamació i edema en oro-
faringe i laringe (especialment en les cordes vocals), 
induint laringospasme i incrementant la producció de 
secrecions que donaria dispnea i tos. Paral·lelament 
el fum ocasionaria la ulceració i necrosi de l’epiteli 
traqueo-bronquial, causant una hemoptisis i un ede-
ma pulmonar per extravasació de líquids a l’alvèol. La 
conseqüent hipòxia i fallada multiorgànica amb xoc 
comportaria una parada cardio-respiratòria i seguida-
ment l’exitus letalis. 

 En aquests moments previs a la defun-
ció, predominaria més el sofriment respiratori que 
el propi dolor de les cremades de tercer grau. Això 
s’explicaria per la destrucció de les terminacions 
nervioses encarregades de recollir la sensibilitat tèr-
mica i dolorosa de la pell, amb la falta relativa de 
sensibilitat que tal fet implicaria. Aquesta visió me-

sabem si aquest va ser el cas de l’execució dels màrtirs 
tarragonins tot i que en el relat hagiogràfic ho deixa 
entreveure. La damnatio ad vivicomburium també 
la trobem documentada en la persecució de Deci a 
Alexandria quan són cremats amb calç viva els màr-
tirs Julià, Cronió, Epímac i Alexandre. En la mateixa 
persecució va ser cremat viu un cristià d’origen libi 
que es deia Macar. També són cremats vius Pioni a Es-
mirna, Lucià i Marcià en Nicomedia, Carps, Papylos 
i Agathonice en Pèrgam. Santa Àgueda fou cremada 
sobre carbons incandescents a Catània (Sicília). Sota 
l’imperi de Valerià i Gal·liè moren, d’aquesta manera, 
els màrtirs de Tarragona i Llorenç a Roma. 

 Van ser molts més els màrtirs que van morir 
sota aquesta forma de pena cabdal i es troben ben refe-
renciades en les fonts, sobretot a Orient. La condemna 
a morir cremats vius ja estava contemplada en la Llei 
de les xii Taules per als incendiaris amb un valor or-
dàlic, després va ser més comú per a altres classes de 
delictes. De totes les penes cabdals la vivi crematio era, 
sens dubte, una de les penes més dures i cruels. Es dis-
putava en primer lloc la crematio i la crux d’acord amb 
els relats del Digest (Garrido 2000, 52-53). Aplicada 
generalment a les classes humils, també podia aplicar-
se com a càstig exemplar a altres ciutadans. En aquest 
sentit no és un criteri deduir la condició social dels 
màrtirs de Tarragona a partir de la pena aplicada. 

 La manera com s’executava era despullant al 
màrtir. Després es lligava als pals de les pires clavant 
les mans (casos de Carps, Papylos o Agathonice), o 
lligant-los amb cordes com és el cas dels màrtirs de Ta-
rragona. L’execució de la pena cabdal era encomanada 
al carnifex, un esclau públic. Aureli Prudenci l’esmenta 
en el Peristephanon (vi, 6) en el context de la presó. 
Més enllà d’una figuració hermenèutic -simbòlica (el 
mateix diable que combat contra els soldats de Crist) 
(di Berardino 2010, 300), som davant un càrrec de 
baixa extracció social, considerat execrable i aïllat de 
qualsevol funció sagrada. En aquest sentit el martiri 
dels cristians no és, de manera directa, un cerimonial 
religiós, sinó un execució capital en el context d’un 
delicte de lesa majestat. 
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cròpolis de Mas Rimbau (a la partida de Sant Pere de 
Sescelades), la necròpolis de la zona del Parc de la Ciu-
tat i el carrer de Pere Martell, i una gran àrea funerària 
situada a l’entorn dels carrers de Ramon y Cajal /Prat 
de la Riba/Alguer. Altrament es detecten conjunts
aïllats d’inhumacions amb una cronologia de se-
gles ii-iii i al costat de les vies d’accés a la ciutat59.

 L’indret triat per la comunitat cristiana per 
servar les despulles dels màrtirs se situava, en línia 
recta, a uns 1.500 m de l’amfiteatre, just a l’extrem 
oposat de la ciutat. El perquè de l’emplaçament es-
collit per a la depositio, és una qüestió irresoluble, 
però de ben segur es relaciona amb la cessió d’uns 
terrenys posats a disposició de la comunitat cristia-
na ja sigui per iniciativa particular d’algun fidel o 
bé per la propietat que podia tenir l’Església de Tà-
rraco d’acord amb la llei d’associacions romanes.

 L’accés a la necròpolis es faria a través d’una 
via que ja havia estat documentada per Serra Vilaró 
i que constituïa un dels límits del recinte. Aquesta 
via, paral·lela al riu Francolí és una de les comuni-
cacions més antigues de la ciutat i discorre entre el 
pont de pedra que passava el riu i la zona portuària. 
Al tractar-se d’una zona propera a una via romana 
ja s’havien produït enterraments amb anterioritat60. 

 Existeixen dues opcions de recorregut –intra-
murs o extramurs- donada la xarxa  viària de la ciutat 
(Macias, Muñoz 2002). L’amfiteatre disposaria d’uns 
accessos molt ben condicionats que permetien la co-
municació amb la via que travessava la ciutat per da-
vant de la façana del circ. Un cop s’hagués travessat la 
ciutat, es podia transitar per vies suburbials fins a la 
zona del Francolí (figura 2). Ara sabem que a ambdós 
extrems del carrer havien dues de les portes monu-
mentals de la ciutat travessant la muralla, i que la por-

dicoforense del suplici dels màrtirs de Tarragona re-
força la coherència i autenticitat dels fets narrats.

 El martiri es va produir a l’hora quarta, és a 
dir, entre les 10 i les 11 hores del matí, i els cossos dels 
màrtirs van haver d’estar encara exposats en la pira de 
l’amfiteatre fins a la nit tal com es descriu en el text 
martirial: «(...)Unusquisque autem fidei et agonis sui 
memor, superveniente nocte ad amphiteatrum cum va 
venir festinaverunt, ut semiusta corpora extinguerent 
(...)». 

 Així, l’amfiteatre és la única referència topo-
gràfica segura que dóna el document ja que també se 
silencia l’indret precís on les despulles martirials van 
ser inhumades. Sí que es desprèn de la pròpia Passio 
que la comunitat cristiana de Tàrraco es va fer càrrec 
de donar sepultura als seus màrtirs tal com era habi-
tual en la majoria de processos martirials. 

3.3.5. Sepeli dels màrtirs i Solita Magnalia 

 A la nit, doncs, les restes haurien estat recolli-
des per la fraternitas i transportades discretament fins 
al cementiri. El fet no és estrany ja que els cadàvers 
quedaven exposats com a mesura exemplaritzant per 
a la població. Recordem que en el cas concret de Ce-
brià de Cartago, mort en la mateixa persecució, la 
comunitat cristiana va transportar el seu cadàver de 
nit, amb ciris i torxes, triomfalment i amb gran de-
voció al cementiri del Procurador Macrobi Candidià.
 
 Ara bé, quin itinerari devia seguir la comunitat 
cristiana per traslladar els cadàvers dels màrtirs fins a 
l’amfiteatre? Sabem que a partir de la segona meitat del 
segle iii dC es generen els grans cementiris a cel obert 
de la ciutat, però el nombre de necròpolis totals de que 
disposava Tàrraco és una incògnita58. Coneixem la ne-

58 Cal aquí una diferenciació terminològica entre necròpolis i àrea funerària. Per necròpolis o cementiri entenem una zona funerària amb 
una clara delimitació física, regulació i, fins i tot, sentit de la propietat. La necròpolis paleocristiana compleix aquests requisits. En canvi, 
una àrea funerària respon a un terme indefinit que ens indica una alta concentració de vestigis funeraris sense que es pugui discernir el 
nombre de necròpolis  que la integren i els seus elements de diferenciació.
59 En la via paral·lela al riu Francolí, en la via del Camí de la Fonteta (actual C/ Eivissa), en la via del Camí de la Platja dels Cossis i del 
C/ Robert d’Aguiló i, finalment, en la presumpta via resseguida per l’actual C/ d’Estanislau Figueres i fins al Camí de la Paret Alta. Vid. 
també Ciurana, Macias 2010; Ciurana 2011.
60 Una síntesi general de la zona es troba en Ted’a 1987. Vid. també Gurt, Macias 2002; Ciurana 2011;  Ciurana, Macias 2010. 
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on, els carrers de servei i les rengleres de magatzems 
portuaris, facilitarien la discreció oportuna fins sor-
tir de nou de la ciutat i arribar a la via del Franco-
lí i a la finca escollida per a la depositio (figura 2). 

 Com el capítol vi, els capítols v i vii 
s’emmarquen en el compendi dels cèlebres solita mag-
nalia Dei, tan característics de la literatura martirial. 
Així els cristians Babiló, Migdoni i la filla del gover-
nador arriben a ser testimonis de com els tres sants, 
coronats i revestits amb la dignitat de màrtirs de Crist, 
ascendeixen al cel. També els màrtirs acaben apa-
reixent-se a Emilià amonestant-li i tirant-li en cara la 
inutilitat de la seva acció quan ara els contempla glo-
rificats. El text finalitza amb un cant feliç i triomfant
(makarismòs), que celebra el triomf dels màrtirs en-
front del diable i la seva merescuda recompensa d’una 
digna estada en el cel.

 Amb el martiri del bisbe Fructuós i els seus 
diaques, Auguri i Eulogi, la comunitat va quedar de-
capitada, però no destruïda, en sintonia amb la dinà-
mica històrica de les altres comunitats escampades per 
l’Imperi. D’aquesta Església ja ben estructurada, va 
haver de ser triat un nou bisbe. Les fonts ho silencien.

 Els anys que van seguir a aquest turbulent 
període van quedar marcats per l’edicte de tolerància 
de Gal·liè, que derogava alhora tota la legislació anti-
cristiana anterior. Malgrat la greu situació econòmica 
i social del moment, la comunitat cristiana va poder 
gaudir d’un període de llibertat i pau durant uns qua-
ranta anys. No conservem cap testimoniatge material 
i documental dels cristians de Tàrraco del període 
gal·liènic i postgal·liènic.

 Després de 55 anys del martiri del bisbe Fruc-
tuós, l’Església de Tàrraco ja participava directament 

ta que encara es conserva parcialment en la capçalera 
del circ61  era el pas preferent del públic assistent als 
espectacles de l’amfiteatre. Tot aquest accés constituïa 
una de les ramificacions de la Via Augusta procedent 
de Barcino i es tractava d’un dels vials més representa-
tius i monumentals de la ciutat donat que constituïa la 
separació entre la zona residencial i la façana del Circ, 
a la vegada, el pas a la seu del Concilium Provinciae 
Hispaniae Citerioris (figura 3).

 Les circumstàncies polítiques i socials del mo-
ment, però, en especial l’edicte de Valerià i Gal·liè que 
prohibia als cristians professar el seu culte en públic 
i celebrar reunions en els cementiris, no feien acon-
sellable una processó funerària intramurs passant per 
aquest carrer monumental de la ciutat i confrontat 
amb la façana del circ al nord i les illes de cases al 
sud. Per aquests motius creiem difícil que la processó 
funerària triés aquest itinerari, més ben condicionat 
i més curt però també menys discret donada la greu 
situació que experimentava la comunitat cristiana.

 Coneixem escasses referències sobre una via o 
camí perifèric que, des de la via augustea del Camí 
de la Platja dels Cossis, condueix al port passant en-
tre els penya-segats resseguits per la muralla tardo-
republicana i la platja amb una petita àrea funerària 
establerta en el seu entorn i que fou colgada amb 
l’edificació de l’amfiteatre a inicis del s. ii dC62. Al-
trament, aquest camí s’aprecia en la major part de la 
planimetria moderna i contemporània63 i, fins i tot, 
és una realitat física i present fins als nostres dies. 
Aquesta via tindria una porta d’accés en la part baixa 
de la ciutat documentada en els treballs d’Ignacio Fiz 
i Josep Maria Macias64.Recentment ha estat descobert 
al costat de l’amfiteatre, en el sector limítrof al vial 
Wiliam J. Bryant un sector d’aquesta via (figura 3).   
 La processó funerària escolliria aquesta op-
ció que li permetria arribar fins a la zona portuària65 

61 Cf. Dupré, Massó, Palanques,Verduchi 1988; Ted’a 1990c.
62 Cf. Ted’a 1990a; Bertran A., Bertran F. 1991; Ciurana 2011; Ciurana, Macias 2010; Ciurana et al. 2013.
63 Planta de la ciudad de Tarragona con sus nuevas fortificaciones (1641), Arxiu General de Simancas; Plànol de Tarragona, Flórez,P. 
España Sagrada (1768); De Laborde, A.  Plano de la ciudad y el puerto de Tarragona (1806). Més planimetria a Menchon, Massó 1999.
64 Vid. Fiz, Macias 2007.
65 Pociña, Remolà 2000, 85-96.
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dels principals esdeveniments que guiaven i regulaven 
la vida material i espiritual de les Esglésies dels territo-
ris occidentals. Efectivament, el bisbe de la ciutat, de 
qui desconeixem el nom, era representat en el concili 
d’Arle de l’any 314 per dos delegats: el prevere Probaci 
i el diaca Castori.
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4.1. Articulació i refundació de la Tarraco Christia-
na sobre els espais de veneració  martirial  en època 
antiga i medieval

 Els màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi ju-
garan un paper decisiu en la vida litúrgica i teo-
lògica del cristianisme a Tàrraco però també en la 
manera com els espais físics vinculats a la seva pas-
sió actuaran com a focus d’atracció i desenvolu-
pament de la transformació urbana de la ciutat pa-
gana en un centre urbà cristià de primer ordre, allò 
que s’anomena cristianització de la ciutat antiga66.

 Aquesta idea de transformació urbana de 
la ciutat pagana en ciutat cristiana exigeix la idea 
d’una “refundació” que no la podem entendre de la 
mateixa manera que entenem la fundació ex novo 
de les ciutats antigues des de la base del mite, però 
si que és cert que determinats elements dels esque-
mes fundacionals antics poden ser aplicats, amb  les 
degudes reserves, a la cristianització de les ciutats 
romanes vinculades a les experiències dels màrtirs. 

 A la Grècia antiga, Plató (República 414d-e) 
considerava que la primera tasca del fundador d’una 
ciutat era la de forjar els seus mites perquè a partir 
d’aquests els homes s’arrelaven a la ciutat com a casa 

seva, l’habitaven i vivien com a germans, i estaven 
disposats a defensar-la per mantenir viu aquest espai 
cívic que dibuixa i configura amb les seves esperan-
ces i accions. És així que deia que en “un inici amb 
l’ajuda de déu quan s’estableix entre els homes, con-
serva tot, sempre que arriba de cadascun dels que ho 
utilitzen amb l’honor corresponent” (Lleis 775 e). Per 
tant aquest ordre de les coses exigeix Eirene i Dike (pau 
i justícia) emmarcada per la Themis, la justícia còsmi-
ca, divina i intemporal. Gràcies a les històries sagrades 
i als relats fundacionals, els homes assoliran la perti-
nença efectiva i afectiva d’aquells que li retran culte.

 Aquesta mateixa concepció la trobem també 
expressada, des d’uns altres paràmetres, en la primera 
literatura cristiana ja sigui del camp de l’Apologètica 
com en de la Patrística i també lligada a la concep-
ció de l’ordre moral. A més, les referències culturals 
hebrees de l’Antic Testament, plenes d’elements mí-
tics fundacionals i de valors transcendents serviran 
per bastir el model de la nova ciutat. El mateix sant 
Agustí a De Civitate Dei, primera obra de filosofia 
de la història, fa de la història l’escenari de la lliber-
tat humana en la seva lluita entre el bé i el mal; el 
succés important no és la caiguda de l’Imperi Romà 
ni res d’aquest món, sinó la encarnació del Verb, que 
fa possible la salvació humana i a partir del qual han 

4. ARQUEOLOGIA I TOPOGRAFIA URBANA 
ENTORN EL CULTE DELS MÀRTIRS DE TÀRRACO: 
MARTYRIUM I MEMORIA ECCLESIAE A L’ESPAI DE 
L’AMFITEATRE (S. iii - S. xiii)

66 Sobre el fenomen a Hispània, especialment, vid. Gurt, Ribera 2005; Vaquerizo 2010.
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 Malgrat tot hem d’insistir que aquests fac-
tors “refundacionals” en el pas de la ciuitas clàssica a 
la ciuitas cristiana no es produeix sobtadament i en 
el cas d’Hispània fins i tot detectem un canvi molt 
paulatí en el procés de transformació de les ciutats 
que és paral·lel a l’augment de la influència epis-
copal en el poder de les ciutats. En els casos de les 
grans capitals d’Hispània: Mèrida i Còrdova, els seus 
espais de culte imperial no són destruits o desman-
tellats immediatament a l’oficialització del cristianis-
me, sino transformats tardiament. A Tàrraco, capi-
tal fins l’any 474, aquest procés encara és més tardà.

 A Tàrraco més que d’un procés fundacional de 
la ciutat cristiana per a l’època tardoantiga i visigòtica 
hem de parlar d’un dilatat procés de transformació que 
troba el seu moment àlgid, en època visigòtica, a mitjan 
segle vi i inicis del segle vii amb la total cristianització 
de la topografia de la ciutat (figura 61). En aquest sen-
tit més que parlar d’una refundació hauriem d’acceptar 
fases fundacionals dins d’un procés de transformació.

 Sí que haurem de parlar d’una refundació de 
la ciutat en tota regla quan es produeixi la restauratio 
medieval de la seu metropolitana en temps d’Urbà ii, 
l’any 1091 i de forma efectiva en les accions trans-
formadores de l’arquebisbe Bernat Tort a mitjan se-
gle xii. En la planificació de la nova ciutat el culte als 
sants i als màrtirs jugarà un paper decisiu en el que 
serà una refundació cristiana paradigmàtica. Les but-
lles d’Urbà ii o d’Anastasi iv a l’església de Tarrago-
na, per a aquest període, constitueixen tota una defi-
nició programàtica d’aquesta refundació de la ciutat 
sota els paràmetres del culte als sants i als màrtirs, 
amb el component que es demostrarà la revitalització 
del culte cristià antic sobre els escenaris martirials de 
l’antiguitat. És molt suggerent el text de l’humanista 
Pons d’Icart quan al referirse a Tarragona diu:

«Muchos edificios antiguos se muestran que, al pa-
recer de muchos, eran templos como son la yglesia 
de sant Fructuós, de sant Pedro, de sancta Magda-
lena, y en el huerto de Francisco de Soldevilla, y en 
el de Gaspar de Biura, que están los dos al puer-

de jutjar-se totes les coses. El concepte de justícia di-
vina és aquí assimilable a l’odre de la Themis grega. 

 Des d’aquests paràmetres ideològics, moltes 
actuacions urbanístiques, fundacions o refundacions 
cristianes precisaran de la presència activa del culte i 
relíquies dels màrtirs per escometre les noves inter-
vencions sobre l’espai físic dels nous santuaris, de les 
noves ciutats o dels territoris, a partir del segle iv. De 
la mateixa manera que els herois o els déus de la mi-
tologia clàssica funden nous espais sobre esquemes 
agònics i de purificació, els espais consagrats pel tes-
timoni dels màrtirs, actuaran com a referent cristià 
fundacional. L’enfrontament dels màrtirs contra les 
forces malignes del paganisme ja apareixen preanun-
ciades des de l’època de Domicià a l’Apocalipsi de Joan. 

 El màrtir s’enfronta en una singular lluita con-
tra la bèstia, prefiguració del paganisme, i amb la seva 
pròpia sang purifica la seva pròpia vida i la de la comu-
nitat eclesial. En la mateixa Passio Fructuosi el text fina-
litza amb un cant feliç i triomfant, el makarismòs, que 
celebra el triomf dels màrtirs enfront del diable i com 
a merescuda recompensa d’una digna estància al cel67.

 És així que el màrtir ideal serà el mateix Crist 
en el qual es sentiran identificats els màrtirs de tots 
els temps com ja expressava el mateix Tertul·lià. Els 
escenaris de la Passio Christi serviran com a cen-
tre d’atracció per configurar el nou espai de la Je-
rusalem cristiana ja descrita per fonts literàries com 
l’Itinerarium Burdigalense (333 dC), l’Itinerarium Ege-
riae (vers el 400 dC), Epitaphium Paulae (404 dC), 
De Situ Terrae Sanctae (530 dC), Itinerarium Anto-
nini Placentini (570 dC), Anacreontica xix i xx (600 
dC) o Adamnani de Locis Sanctus (vers el 670 dC).

 També cal citar exemples com el de Roma al 
voltant de la memòria passional de Pere i Pau o els san-
tuaris com el de Sant Mena al sud-oest d’Alexandria. 
També centres urbans de la nostra península com el cas 
de Valentia amb el procés martirial de sant Vicenç, san-
ta Eulàlia a Emerita Augusta o sant Aciscle a Corduba. 

67 Vid. Passio Fructuosi, vii.
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d’un nou sentit a l’entendre que l’Estat estava lligat a 
la idea del Déu tant universal com el seu símbol, els 
astres divins. El cossos irradiats són les imatges dels 
déu, els agalmata, que el platonisme substitueix a les 
figures dels déus humans de l’Olimp (Timeu, 37c). 
Observem, arribats, aquest punt, com el cristianisme 
tan marcat en els seus orígens per la filosofia platòni-
ca i neoplatònica va poder percebre, si es vol de for-
ma subconscient, el valor de les relíquies com aquells 
“agalmata” que unien la condició humana a la divina 
amb un gran poder de veneració i de representació. 
En aquest sentit les basíliques i santuaris centrats so-
bre els altars martirials, veritables espais focals de la si-
naxi eucarística, es convertiran en autèntics thesauroi.

 De quina manera l’experiència martirial de 
Fructuós, Auguri i Eulogi condicionà la nova ciutat 
cristiana no és un procés fàcil de copsar ni d’ordenar. 
Com hem dit  no partim de la creació ex novo d’una 
urbs sinó que més aviat cal entendre aquesta refun-
dació com un procés de transformació progressiva 
sempre condicionada per les vicissituds històriques, 
les resistències ideològiques i els condicionants econò-
mics. En aquest sentit qualsevol assimilació absoluta 
als esquemes fundacionals mítics de l’antiguitat clàs-
sica és estèril. Tanmateix molts comportaments an-
tropològics actuen de forma similar entre el món clàssic i 
l’època tardoromana cristiana i si poden entreveure algu-
nes similituds respecte als esquemes fundacionals clàssics. 

 Partim primer de la identificació dels espais marti-
rials que ens brinden les fonts textuals per analitzar, a pos-
teriori, si aquests marcaran aspectes de refundació urbana.

 Observem que la memòria dels tres màrtirs ta-
rragonins queden lligades a tres espais definits com les 
estructures del Concilium Provinciae Hispaniae Cite-
rioris, més que probable lloc del seu judici, l’amfiteatre 
com a espai d’immolació i l’àrea del Francolí com a lloc 
de l’enterrament. Demostrarem com aquests tres espais 
van restar sotmesos a una profunda transformació i que 
serviren per articular el nou concepte de ciutat cristiana.

to antiguo, y otro edificio en el campo de Nico-
lás Rosell, que se dezia la antiguedad de Malgosa.
Empero no se halla memoria a que dioses o 
diosas los edificaron, avrase con  presumpcio-
nes convenientes de juzgar y conjeturar cada 
qual de ellos a que dios o diosa podía ser dedica-
do, teniendo respeto al architectura y arte que 
tenian los antiguos en edificar los templos»68.

 
 Sovint veiem tota una literatura llegendària de 
màrtirs cristians primitius per “purificar” i cristianitzar 
espais pagans. Serveixi d’exemple el cas d’ Urdaitx o 
Urdax  que fins a 1476 la seva història estava estreta-
ment lligada a la de la seva església, única resta visible 
d’una col·legiata que va tenir gran importància durant 
l’Edat Mitjana per ser etapa del Camí de Sant Jaume. 
L’origen de l’església es perd en la boira de la llegenda. 
Santa Engràcia seria una cristiana capturada a Sara-
gossa l’any 303, en la persecució de Dioclecià, quan 
es preparava a creuar els Pirineus per unir-se al seu 
promès, un dux de Narbona. Martiritzada en la capital 
aragonesa, un lladre hauria robat el seu braç per ente-
rrar-lo sota un roure en les proximitats d’Urdax. Com 
en molts altres mites fundacionals, aquesta relíquia 
hauria estat descoberta després miraculosament per un 
bou, motivant la fundació de l’església. Cal apuntar 
que el roure era considerat un arbre sagrat per molts 
pobles de l’antiguitat, la qual cosa podria indicar que 
l’església es va construir sobre un lloc sagrat precristià.

 Les relíquies dels màrtirs prenen un valor sagrat 
per a les comunitats cristianes i aquestes són recuperades 
dels mateixos enterraments inclús per convertir-se en 
elements preuadíssims de veneració i de simbologia de 
poder eclesial, de vegades fins i tot contràriament a les vo-
luntats imperials cristianes, com més endavant veurem.  

 Aquest fenomen expressa la constant antropo-
lògica de la possessió d’objectes preuats. És així que 
podem dir que les relíquies són els nous agalmata 
cristians. Els agalmata actuaven pels antics grecs com 
a objectes de complaença i ofrena per als poderosos 
doncs estaven dotats d’un poder propi i fascinant. Pla-
tó  en canvi en la seva visió ontològica dual li revesteix 

68 Referenciat a Pons d’Icart, Libro de las Grandezas, c. xxxvi.
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Sobre una societat pagana marcada per la impuresa (mias-
ma), el màrtir amb la seva particular crida per part de la 
la divinitat i la seva fortalesa humana es disposa a lliurar 
un combat (agon) singular contra el diable (contra les 
forces oscures irracionals). La pròpia comunitat cristiana 
ho reconeix en el cant final, el makarismós, de la Passio: 

«O beati martyres, in igne probati sicut aurum pretiosum 
vestiti loricam fidei et galeam salutis; qui coronati sunt 
diademate et corona inmarcessibili, eo quod diaboli ca-
put calcaverunt! O beati martyres, qui meruerunt dig-
nam habitationem in caelis ad dexteram stantes Chris-
ti, benedicentes Deum patrem omnipotentem et Iesum 
Christum filium eius et Spiritum sanctum! Amen»69.

 
 El seu particular combat, el preuat testimoni 
agonístic que li porta a vessar la seva pròpia sang per 
la purificació del foc (damnatio ad vivicomburium) i a 
triomfar sobre les forces del mal per elevar-se a la glòria 
i subsistir eternament serà immortalitzat amb una lite-
ratura entre històrica i mítica que fossilitzarà el record 
d’aquestes accions en uns espais concrets: les estructu-
res de l’antic Concilium Provinciae com a espai vincu-
lat al seu judici, l’amfiteatre de Tarragona70 com a espai 
vinculat al seu martiri i el cementiri del riu Tulcis com 
a espai de la seva depositio. Les seves relíquies actuaren 
com a veritables agalmata i sobre elles pivotaran noves 
construccions i organitzacions d’espai. Veiem per tant 
com aquests valors de consciència de la impuresa, de 
combat, de sentit d’expiació i purificació i de interrela-
ció amb el territori són constants en els esquemes fun-
dacionals clàssics, però també en la literatura cristiana.
 
 En aquest sentit el procés de refundació cris-
tiana de la ciutat de Tàrraco restarà condicionat per 
les circumstàncies històriques, la capacitat econòmica 
de l’església i les resistències ideològiques d’una socie-
tat fortament paganitzada fins i tot en els orígens de 
l’Imperi cristià. És així que la ciutat tindrà una trans-
formació progressiva que li portarà a un procés que 
hipotèticament  el presento en tres temps:

 Gran part dels esquemes fundacionals del món 
clàssic estan fonamentats sobre una literatura mítica que 
a la vegada beu de les fonts orals “pre històriques”. El cris-
tianisme en canvi neix des d’una consciència històrica i 
amb una documentació històrica concreta. A més en el 
cas de Tàrraco parteix d’un substrat fundacional ja exis-
tent. En la consciència del ciutadà cristià, que a la vegada 
és romà, no existeix la idea que està fundant una nova ciu-
tat. Si més no, les fonts textuals no ens ho deixen veure. 
El ciutadà romà que participa, des de les voluntats impe-
rials i les iniciatives episcopals, de les transformacions que 
el cristianisme incorpora en la topografia de la ciutat les 
admet com un fet fruit del canvi i de la transformació però 
des de la consciència que la ciutat és la mateixa i que la 
seva fundació és fruit dels seus avantpassats. Dit això en-
tenem que a aquesta “refundació” resta més lligada a un 
fenomen de transformació de la que la societat si que és 
contemporàniament conscient. Per tant seria més pro-
pi entendre el fenomen com una refundació ideològica.

 Ara bé les constants antropològiques no disten 
tant de l’època clàssica com de la cristiana i és evident que 
el cristianisme romangué molt marcat per una literatura 
bíblica que manté un alt contingut de mite i de sentit es-
catològic, i que influeix en la seva concepció de la història 
i de les seves accions. Des d’aquest punt de vista, moltes 
intervencions del cristianisme restaran condicionades pel 
sentit religiós i teleològic (direccional) i per tant sotmeses 
a una interpretació que l’apropa d’una forma important al 
mite clàssic. És en aquest sentit que entenem que molts ele-
ments dels esquemes mitic-fundacionals de l’època clàssica 
es projecten també sobre el cristianisme i el cas de la Tarraco 
Christiana Ciuitas no queda al marge d’aquesta apreciació. 

 La realitat dels màrtirs tarragonins actua com un 
centre de referència doncs configura la gènesi de la comu-
nitat i en ells la pròpia ecclessia assumeix el cim dels seu 
valors humans i transcendents. 

 Fructuós és el nou heroi cristià, el sant (semidéu) 
que enllaça les accions humanes a les voluntats divines. 

69 Traducció: Oh màrtirs benaurats, provats al foc com l’or preciós, revestits amb la cuirassa de la fe i l’elm de la salvació, coronats amb 
la diadema reial i la corona immarcescible per haver trepitjat el cap del diable. Amen (Gavaldà et al. 2009).
70 Cal que considerem l’amfiteatre com un espai lligat també al projecte arquitectònic de la seu del Concilium Provinciae Hispaniae Cite-
rioris i que les evidències permeten pensar que fou finançat des de la iniciativa d’un flamen provincial.
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4.2. La memòria martirial a l’amfiteatre de Tàrra-
co. La basílica visigòtica  de l’amfiteatre i el culte 
dels màrtirs tarraconenses: de conjunt lúdic pagà a 
locus sanctus71 

4.2.1. Història de la investigació

 L’any 1948 sota la direcció de Samuel Ventura 
i el mecenatge de la  Fundació William Junior Bryant 
es procedeix a les excavacions de l’amfiteatre romà de 
Tàrraco (figura 4). Aquest fet va propiciar la descober-
ta de la basílica visigòtica de la que no es tenia cons-
tància i que havia servit de fonamentació a l’església 
medieval de Santa Maria del Miracle (figures 5, 7 i 
8). Les excavacions van representar un important im-
puls pel coneixement del monument però la defi-
ciència en la metodologia emprada va deixar impor-
tants llacunes per a la comprensió global del conjunt. 

 L’any 1987 el Taller Escola d’Arqueologia 
(Ted’a) escometia una nova intervenció sobre 
l’amfiteatre i la basílica visigòtica en aquells punts que 
encara quedaven evidències estructurals o sedimento-
logia estratigràfica. D’aquesta manera el Ted’a publicà 
els seus resultats en una publicació monogràfica l’any 
1990. Poc després es sumaren nous treballs72  que aju-
daren a una comprensió més completa del monument. 

 El Ted’a donava una cronologia constructi-
va a la basílica de finals del segle vi i la definia com 
una fàbrica que disposava d’un àmbit absidal on es 
situava el synthronos, un espai al davant delimitat 
per cancells que actuava com a sanctuarium amb 
un altar de peu monolític i una cambra annexa 
amb funcionalitats funeràries i de preparatorium.

 Posteriorment Cristina Godoy (1994) qües-
tionava determinats aspectes terminològics emprats 
pel Ted’a plantejant que l’àmbit absidal era el sanc-
tuarium i que l’espai precedent actuava com un chorus 

 1. Erecció del segon episcopi de la ciutat (el 
primer episcopi cal considerar-lo la casa de Fructuós), 
potser a la zona del riu Tulcis sobre el record de la tom-
ba dels màrtirs a finals del segle iv. La cristianització 
de la part alta encara no és possible per les resistències 
ideològiques i religioses tradicionals. De fet no arri-
bem a documentar la desacralització de l’àrea sacra del 
Concilium Provinciae fins entrat el segle v.

 2. Vençudes les resistències ideològiques i 
d’acord amb les circumstàncies històriques que condi-
cionaren la retroacció urbanística de la ciutat, durant 
el segle vi, tindríem el pas cap al tercer episcopi a la 
part alta de la ciutat, possiblement amb la consciència 
del record de l’espai del judici de Fructuós i sobretot 
com a signe de triomf de la fe cristiana sobre l’espai de 
màxima representació religiosa pagana i per la qual els 
màrtirs lliuraren la vida. L’erecció d’un temple cristià 
aquí cal entendre-la com un acte de triomf però també 
de purificació. També en aquest procés es basteix, sota 
els mateixos paràmetres, la basílica de l’amfiteatre com 
veritable espai memorial del martiri de Fructuós.

 3. A finals de l’època visigòtica amb la ciu-
tat plenament cristianitzada es materialitza tota una 
litúrgia condicionada per la memòria martirial amb 
elements que recorden les litúrgies paganes lligades als 
fenòmens de refundació ideològica.

 Sigui com sigui el model del nou heroi cristià, 
el màrtir, exalçat en actae, passiones, homilies o poemes 
serà el nou centre catalitzador de les transformacions 
urbanes i el processos de refundacions ideològiques. 
Analitzem, a continuació els diferents espais que con-
figuren aquesta realitat.
 

71 Cf. Muñoz 2010.
72  Vid. Arbeloa 1990; Sánchez Real, Ventura, Mezquida 1991; Avellà 1991; Beltrán, A., Beltrán, F 1991; Ted’a 1994; Dupré 1994; 
Godoy 1995a; 1995b; Alföldy 1997.
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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 exterior74. Per tant cal 
pensar que l’escena relatada per l’hagiògraf quan fa re-
ferència a les últimes paraules del prelat abans de ser 
lliurat al martiri: «Iam non deerit vobis pastor nec de-
ficere poterit caritas et repromissio Domini tam in hoc 
saeculo quam in futuro, hoc enim quod cernitis, unius 
horae videtur infirmitas75», es devia produir en el sec-
tor meridional de l’arena, davant del pulpitum (figura 
8), espai proper al lloc on s’erigirà, posteriorment, la 
basílica memorial.

 La fraternitas de Tàrraco i un grup de població 
gentil van ser testimonis del martiri. La Passio Fructuo-
si explicita que Fructuós, abans de ser immolat, donà 
signes 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 mix-
tura 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»76 i con-
solà la fraternitas amb la promesa abans esmentada. 
D’aquesta manera disposem d’un element transcen-
dental per comprendre que el fet martirial fou viscut 
testimonialment per la comunitat cristiana i que el re-
cord del lloc precís de la damnatio devia quedar en la 
memòria col·lectiva de l’església de Tàrraco. 

 Si aquesta comunitat va tenir una extraor-
dinària preocupació per conservar i divulgar la gesta 
gloriosa 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 cristiana i es transmetés a les genera-
cions immediates a partir de la tradició oral,  fet tant 

d’acord amb la tipologia de les esglésies hispàniques 
visigòtiques. Segons aquesta investigadora als peus de 
la basílica existia una cripta que aprofitava la pròpia 
fossa romana i un contracor vinculat al lloc exacte 
on els màrtirs foren immolats. Finalment compar-
tia que la cambra annexa fou espai de preparatorium.

 L’any 1997 Sánchez Real qüestionava la teoria 
de Godoy objectant que la cripta no existia i oferia 
un testimoni gràfic que permetia pensar que la cam-
bra annexa era un baptisteri (figures 20 i 23). Men-
trestant l’esquema de la professora Godoy s’anava 
utilitzant en alguns casos com a exemple d’església de 
cripta i contracor amb funcionalitat de memòria mar-
tirial. Que hi ha de cert en totes aquestes qüestions? 
En l’arqueologia cristiana i sobretot del període visi-
gòtic, ha existit una tendència a obviar la documentació 
litúrgica. Tanmateix s’han forçat determinades lectu-
res arqueològiques a partir de les premisses litúrgiques. 
Certament cada església documentada en la Hispània 
visigòtica és una realitat singular fruit de la litúrgia però 
també dels seus condicionants històrics, econòmics, 
topogràfics, conceptuals o d’ús. En algunes ocasions 
responen a un cert paradigma però no tots els casos 
són iguals. No existeix un comportament únic i abso-
lut en la manera de resoldre els models arquitectònics. 

4.2.2. L’amfiteatre. D’espai pagà a  locus sanctus 
cristià

 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 Fruc-
tuosi 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 ingrede-
retur ad coronam inmarcescibilem73(...)». Quina fou 
aquesta portella? Seria coherent pensar que l’entrada 

73 Passio Fructuosi, iv. Traducció: Així doncs, dret davant la portella de l’arena de l’amfiteatre, a punt d’encaminar-se vers la corona im-
marcescible.
74 Per entendre la circulació d’aquest sector, vid. Ted’a 1990a, 173-176.
75 Passio Fructuosi, iv. Traducció: Mai no us mancarà pastor. I no podran fallir l’amor i la promesa del Senyor ni en aquest món ni en 
l’altre, perquè això que ara veieu és breu com el sofriment d’una hora.
76 Passio Fructuosi, iii.
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l’Església de Tarragona podia haver exercit per prote-
gir i adaptar progressivament el conjunt d’acord amb 
la seva significació memorial i funció de peregrinatge. 

 Són molts els exemples que conservem de mo-
numents memorials transformats després en basíliques 
en la geografia del cristianisme primitiu. Ara bé, en el 
cas del martiri de sant Cebrià de Cartago, sant Agustí 
en el seu sermó 310 ens dóna testimoni que en el lloc 
on havia estat immolat el bisbe cartaginès, l’Ager Sexti, 
la comunitat cristiana, devotament, havia construït un 
altar en honor seu. Agustí apunta que aquesta Men-
sa Cypriani «que ara és honorada pels amics orants, 
fou abans Cebrià torturat pels enemics bramants»80. 

 En el cas de Tarragona no disposem de da-
des arqueològiques ni historiogràfiques per afir-
mar que entre la fase final d’ús de l’amfiteatre i 
l’erecció de la basílica visigòtica existís un monu-
ment memorial ubicat a l’arena de l’amfiteatre, però 
la possibilitat que fos així, és si més no atendible. 

 La celebració del natalici dels màrtirs fou un fet 
comú en totes les comunitats eclesials i Tàrraco no es-
capà d’aquest fet. La precisió cronològica i horària del 
fet martirial amb la que ens obsequia el text de la Passio 
Fructuosi no és ni més ni menys que una conseqüència 
directa de l’interès que oferien les esglésies per conser-
var les dates de les festes dels màrtirs i traspassar-les als 
martirologis. Des del segle ii, l’Església d’Esmirna ce-
lebrava anualment l’aniversari del seu màrtir Policarp81  
i en el segle iii, el mateix sant Cebrià expressava el seu 
interès per tal que s’anotés la data del martiri dels seus 
companys a fi i efecte que la comunitat cristiana po-
gués celebrar la seva memòria (González 2000, 169).

 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 primerenc. 

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 però si a partir d’un 
moment avançat del segle iv o v. Cal tenir present 
que les estructures de l’amfiteatre no s’amortitzaren  
fins després de l’any 38077 , coincidint amb el final de 
l’activitat funeraria al nord de la Via Augusta, colin-
dant amb l’amfiteatre (Ciurana, Macias 2010, 321).

 Sembla que, a nivell general, pel que respec-
ta als amfiteatres d’Hispània, el final de la gladiatu-
ra i de les venationes esdevingué al llarg del segle iv78. 
Aquesta és la conclusió a la que arriben Alberto Ce-
ballos i David Ceballos. Segons aquests autors ni el 
cristianisme ni les invasions barbares desenvoluparen 
un paper determinant en aquest fet. Més aviat ho atri-
bueixen a la decadència urbana unida a l’estranyesa 
progressiva de la organització d’aquests actes que 
justificaria el canvi de gust d’un espectacle que tant 
havia apassionat als hispanoromans (Ceballos, Ceba-
llos 2003, 69). Tanmateix, en el cas de Tarragona, el 
martiri de Fructuós i la gran influència de l’Església 
de Tarragona a partir de finals del segle iv i inicis del 
segle v, condicionaren de manera molt important 
el desús, i a la vegada, la protecció de l’amfiteatre. 

 A la llum de les evidències actuals sembla que 
el conjunt de l’Amfiteatre no serví de cantera per a 
la transformació d’altres espais, a finals de l’època 
tardoromana i inicis de l’època visigòtica, com pas-
sa amb altres edificacions lúdiques o administratives 
de l’època clàssica a Tàrraco. Efectivament es detecta 
arqueològicament una absència de materials arquitec-
tònics de l’Amfiteatre fruit de possibles spolia en els 
horitzons constructius de la ciutat tardoromana i vi-
sigòtica. Aquesta evidència suggereix que la raó per la 
qual l’amfiteatre no fou espoliat, si més no de manera 
massiva79 , sinó transformat, és per la influència que 

77 Cf. Macias 1999, 227-230; Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell 2011; Ciurana et al. 2013.
78 Sobre la percepció dels jocs de l’amfiteatre pel cristianisme primitiu vid. Jiménez Sánchez 2006.
79 Elements significatius de l’Amfiteatre que s’han localitzat fora del conjunt són les famoses columnes de granit de la Troade reutilitza-
des en la basílica de l’amfiteatre i que el seu origen pot estar tant en el pòrtic superior de l’amfiteatre com a la zona del Fòrum Provincial 
(Cf. Domingo 2011, 817). Vid. també Guidi 2010.
80 Agustí, Sermo, 310, 2.
81 Sant Policarp d’Esmirna també fou executat a la pena capital de la vivi crematio.
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Sidonia es troba a finals del segle iv quan es transfor-
ma un àmbit d’una vil·la en oratori fundat per Paulí 
de Nola entre 389 i 395. La inscripció dedicatòria de 
Medina-Sidonia és prou interessant per il·lustrar que 
en el moment de la construcció del conjunt eclesial de 
l’amfiteatre un petit dipòsit de les relíquies dels sants 
màrtirs haurien servit per a la dedicació de l’església i 
que un tipus de monument memorial seria possible en 
la pròpia construcció ja fos en forma d’ara o mensa i 
ubicat sobre l’espai precís del martiri fos en l’altar euca-
rístic o en el cor com ja analitzarem. De fet es constata 
que no totes les deposicions de relíquies tenien que fer-
se als altars eucarístics (Godoy 1995a, 75). És interes-
sant ressenyar que en el punt central de l’església cru-
ciforme del barri episcopal de Barcino es documenta 
un fust de columna, probablement un peu de mensa, 
que custodiaria en el seu nucli una teca amb relíquies. 
Charles Bonnet i Julia Beltrán de Heredia presuposen 
que aquest no fou l’altar principal com els casos de la 
Basílica Apostolorum, l’església de San Nazaro a Milà o 
de Saint-Laurent d’Aosta, on existeixen dos altars amb 
reliquiaris (Bonnet, Beltran de Heredia 2000, 478).

 També tenim notícia d’una inscripció85 troba-
da en la devesa del Chorreadero (província de Cadis) 
que va aparèixer en 1894. Es tracta d’un fragment 
d’altar amb inscripció dedicada als màrtirs de Tarrago-
na que devia presidir un lloc de culte de l’antic bisbat 
d’Assidonia (Medina-Sidonia), com veurem en el ca-
pítol 4. 

 Una altra inscripció que fa referència als màr-
tirs de Tarragona la tenim documentada a Carmona 
(Sevilla). Es tracta d’una columna on està inscrit un 
calendari  datat entre finals del segle vi i inicis del 
segle vii86 .  Serra Vilaró ja es fa ressó de la inscrip-
ció que l’any 1909 trobà l’arqueòleg George Edward 
Bonsor en el pati dels tarongers de l’església de Santa 

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. Ja s’ha 
comentat que en aquesta expressió hom reconeix un ús 
ritual que es devia practicar també en la seva Església. 
 
 Com ja veurem, als inicis del segle v cal pen-
sar que les relíquies dels màrtirs descansarien inal-
terades, 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 un locus sanctus.  

 A partir de l’època visigoda constatem que 
les relíquies dels sants màrtirs de Tarragona ja co-
mencen a ser repartides per diferents esglésies. 
D’aquesta manera tenim constància d’una inscrip-
ció visigòtica en una ara de l’ermita dels Santos 
Mártires de Medina-Sidonia que literalment diu:

+ HIC SUNT RELIQUIE/S(AN)C(TO)R(U)M 
CONDITE, ID] E(ST) STEFANI, IULIANI,/FE-
LICI, IUSTI, PASTORIS,/FRUCTUOSI, AUGU-
RI, /EULOGI, ACISCLI, ROMA/NI, MARTINI, 
QUIRICI /ET ZOYLI MARTIRUM./DEDICA-
TA HEC BASI/LICA D(IE) XVII KAL(ENDAS)/ 
IANUARIAS ANNO SE/CUNDO PON-
TIFICA/ TUS PIMENI, ERA DC/LXVIII.

 
 I que cal traduir com «Aquí es diposita-
ren relíquies82 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 66883 (any 630)»84 . 

 L’origen de la basílica visigòtica de Medina 

82 L’any 1779, per ordre de Fr. Juan Bautista de Cervera, bisbe de Cadis, es realitzaren cates per verificar si es conservaven les relíquies i 
no es trobà cap evidència (Romero Valiente 2002).
83 Només un recordatori sobre l’ Aera Hispanica definida com una variant del calendari julià i utilitzada a Hispània des del segle v fins 
al segle xiv. L’Era Hispànica parteix de l’any 38 aC, moment en que August pacificà la Península.
84 Cit. a Romero de Torres 1909, 52; Duval 1993, 173-206. 
85 Cf. Serra 1936, 145; Maier et al. 2000, 102; Abascal 2000.
86 Sobre un estat de la qüestió de la cronologia de la peça cf. Ordoñez, Garcia-Dils 2011, 127-128.
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El text és:

INCIP[IT ORDO ]/SCRUM [MARTI]/RUM IN 
S[ANCTA] AULA CL[ARITER EXP[ONI /TUR:/ 
VIII KA[L. IANUA /RIAS[NATIVI]/TAS DNI 
[NI IHS] /XPI SECUN[DUM] CAR[NE] M. /VII 
K[AL. IAN(uar)IAS] /SCI S[TE]FANI/VI K[AL 
IO]ANNIS AP /OSTOLE XII K[AL FE]BRUA-
RIAS /SCORUM FRUCTUOSI EPSCI AU/GURI 
ET EULO/GI DIACONOR88.

4.2.3. La basílica visigòtica de l’amfiteatre i la seva 
cronologia

 A partir del segle vi l’Església de Tarragona va 
tenir una gran activitat constructiva i una capacitat de 
transformació en el nucli urbà delimitat per les an-
tigues estructures de la seu del Concilium Provinciae 
Hispaniae Citerioris89. 

 La datació de la construcció de la basílica es 
fonamenta en criteris ceramològics i estilístics de les 
peces d’escultura decorativa arquitectònica hispanovi-
sigodes trobades a la mateixa basílica (figura 9). Efec-
tivament, la datació de la construcció de la basílica de 
segona meitat del segle, és ratificada per Josep Maria 
Macias que explica:

«(...) que coincideix amb les cronologies que actual-
ment s’atribueixen a les formes Hayes 91C- recu-
perada en el farciment de les fossae- i Keay 61/62- 
procedent de la preparació de la pavimentació de la 
nau central del temple. La presència de tots aquests 
materials demostren que la basílica es va edificar du-
rant el s.VI, possiblement en un moment avançat si 
tenim en compte el període de temps necessari per 
a l’amortització dels objectes ceràmics i el desenvo-
lupament del procés de sedimentació i de deposició 
estratigràfica» (Macias 1999, 229-230). 

 
 Ara bé, una revisió actualitzada de la forma del 
fragment anfòric Keay 61/62 procedent de la prepa-

Maria la Major de Carmona corresponent a un ca-
lendari litúrgic inscrit en una columna (Serra 1936, 
222). Fidel Fita adonant-se del valor documental que 
tenia la troballa fou el primer en publicar-la87. El text 
recull un llistat de festivitats celebrades entre el 25 de 
desembre i el 24 de juny. El conjunt de les festivitats 
és molt selectiu i segons Fita marcava les celebracions 
que aquesta església de Carmona celebraven de ma-
nera particular amb les relíquies dels sants esmentats. 

 Salvador Ordoñez i Sergio Garcia-Sils ofe-
reixen una síntesis crítica de la peça que em sembla 
interessant transcriure:

«La parte conservada al presente del calendario de 
Carmona ofrece dos textos grabados sobre un mis-
mo fuste, que han sido denominados A y B, respec-
tivamente, en las diferentes ediciones que de ella se 
han hecho desde la de F. Fita. En la columna A se 
recogen, tras el incipit de la relación de mártires que 
se va a consignar, una serie de festividades, que in-
cluyen (ll. 7-11) la primera del ano litúrgico — la 
Natividad— ; la de San Esteban (ll. 12-13); la de 
San Juan apostol (ll. 14-15), y la del obispo Fructuo-
so y los diáconos Augurio y Eulogio (ll. 15-20). Hoy 
en dia, de esta columna de texto solo es visible una 
cruz griega al inicio de la l. 1 y la letra inicial de cada 
una de las siguientes dieciséis líneas de las veinte de 
que se compone; en su momento, Fita pudo vislum-
brar y transmitir el texto restante de esta columna, 
en gran parte ya entonces perdido o deteriorado, que 
quedo inserto en el pilar de ladrillo sin que poste-
riormente haya sido posible realizar autopsia algu-
na. Fita (1909, 279) conjetura que fue precisamente 
para ocultar el desperfecto del texto por lo que esa 
columna quedo finalmente embutida en el machón. 
Por su parte, en la columna B, en un texto enmar-
cado por sendos crismones, se encuentra la mención 
de san Vicente, san Félix, santa Treptes, san Crispín, 
san Mucio mártir y los santos mártires Gervasio y 
Protasio, cerrando el elenco la festividad de san Juan 
Bautista» (Ordoñez, Garcia-Dils 2011, 126-127).

87 Cf. Fita 1909 i sobretot Castillo 1999, 119-122 88. 
88 ILCV 2030 = ICERV 333 = CILA ii.3, 897 fig. 533.
89 Sobre la transformació topogràfica de l’acròpoli de la ciutat visigòtica vegeu: Muñoz 2001, 47-74; Menchon, Macias, Muñoz 1994, 
227-229; Bosch, Macias, Menchon, Muñoz, Teixell 2005, 167-174; Macias 2013, 123-148. 
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marbre i morter de calç). El material abocat descri-
via una lleugera pendent com si en el moment que es 
dugué a terme l’acció, l’interior de la fossa presentés 
diverses depressions o desnivells. Del nivell de llims 
2012 varem recuperar fragments de T. S. Africana D 
(Hayes 91, àmfora africana i oriental, àmfora bètica 
(Dressel 23d), àmfora Keay 19 així com ceràmica de 
cuina africana (Ostia i, 270 i Ostia i, 261) fet que 
assenyala una datació àmplia de segle v o més tard 
en funció de les característiques de residualitat de la 
deposició.

 Amb la construcció de la basílica es realitzà una 
gran rasa de tallà tota l’estratigrafia anterior. Aquesta 
gran trinxera (2013) arribà fins al nivell geològic, al 
fons de la fossa (2037). Al seu interior es dipositaren 
diverses filades de carreus (2002) per tal d’erigir el 
gran mur de fonamentació que havia de dotar de 
solidesa la basílica visigòtica. Durant l’excavació, 
varem constatar com la trinxera anava disminuint 
d’amplada a mesura que guanyava en profunditat. 
També cal assenyalar que els primers metres de farci-
ment estaven compostos per grans pedres i restes de 
material constructiu com ara imbrices i fragments 
de morter de calç i paviments en opus signinum. Els 
materials localitzats en el nivell de farciment (2017) 
de la rasa no permeten afinar una datació exacte per 
a la construcció del mur. Entre les produccions cerà-
miques recuperades cal esmentar fragments de T. S. 
Africana C, T. S. Africana A (Lamb. 3C), ceràmi-
ca comuna africana (Ostia iii, 332/ Ostia i, 302), 
àmfora africana (Keay 4) i àmfora oriental. Alguns 
d’aquests materials poden venir de la mateixa estra-
tigrafia tallada per la rasa.

 Un cop bastida la fonamentació de la basílica i, 
segurament, després de la construcció dels murs que 
la definien, s’edificà la cambra annexa. Aquest àmbit 
conserva la fonamentació constituïda per dos filades 
regulars de carreus units amb morter de calç i petits 
rebles a les juntures i també dues filades d’obra vis-
ta, amb una tècnica constructiva semblant. Del mur 
sud-occidental de la cambra annexa (2001) no varem 
poder documentar-ne la rasa de fonamentació però 

ració de la pavimentació de la nau central del temple 
que documentà el Ted’a, ens fa adscriure la peça con-
cretament a la forma Keay 61, sense poder determinar 
la seva variant. Entenent que la peça ens aporta una 
cronologia de finals del segle vi i i inicis del segle vii 
(Bonifany 2004, 139) i tenint present que és un mate-
rial residual m’inclino a assignar a la construcció de la 
basílica una datació més concreta d’inicis del segle vii.

 Les darreres intervencions realitzades a la ba-
sílica de l’amfiteatre90 no contradiuen aquesta crono-
logia sense que es pugui arribar a un major nivell de 
concreció. Cal encara analitzar amb més profunditat 
els materials ceràmics exhumats. En aquest cas les evi-
dències trobades en la nostra intervenció al sector de 
l’anomenada cambra annexa de la basílica són les que 
segueixen (figura 14):

 «A partir d’un moment indeterminat del segle v 
dC o posterior, la fossa longitudinal començà un 
procés progressiu de colmatació natural. El resultat 
fou la formació dels nivells 2023 i 2012. En el sector 
més oriental de l’excavació, en el perfil existent sota 
el mur 2000 de la cambra annexa, exhumàrem un 
nivell de graves, d’una potència estratigràfica d’entre 
32 i 20 cm. Aquest estrat no es diposità en un pla 
horitzontal sinó que defineix una petita conca amb 
perfil en v. Al fons d’aquesta es va localitzar in situ 
un pivot d’àmfora africana.

 Per damunt del nivell de graves 2023, es va de-
tectar un paquet de llims que colmatava la part més 
alta de l’interior de la fossa. A part de llims de granu-
lometria molt fina, també  hi havia moltes puntes 
de carbó. Com hem esmentat en l’apartat anterior, 
varem poder delimitar, com a mínim, quatre mo-
ments de sedimentació diferents, si bé no sabem 
el compàs cronològic d’aquest fenomen. Tot i que 
l’estrat presentava característiques bastant homogè-
nies, en un punt molt concret, es va localitzar un 
punt on s’havia abocat material ceràmic (àmfora, 
vaixella, ceràmica de cuina), restes de fauna (ossos) 
i material constructiu (tegula, imbrex, fragments de 

90 Aquestes intervencions realitzades entre els anys 2009 i 2011 foren fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ta-
rragona, l’Arquebisbat de Tarragona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica envers l’estudi i la difusió de la basílica paleocristiana de 
l’amfiteatre de Tarragona, així com en el seu entorn relacionat i vinculat amb les construccions cultuals d’època visigòtica i medieval, 
incloent-hi l’església de Santa Maria del Miracle. En aquest sentit vid. Macias, Muñoz, Teixell 2012; Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell 
2011; Ciurana et al. 2013.
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va permetre corroborar que les fosses de l’amfiteatre, 
en un moment molt avançat del segle v, estaven des-
proveïdes de llur cobertura in lignei. En aquest sentit 
l’estratigrafia, com hem vist,  ens aporta un fragment 
d’àmfora de la forma Keay 19 que pot perpetuar-se 
fins a inicis del segle vi (Expósito, Garcia 2011, 309-
310) (figures 12 i 13).

 Al i Concili de Braga de l’any 561 ja es legisla 
sobre la prohibició de donar sepultura a l’interior de les 
basíliques dels sants i determina que si s’ha de fer es faci 
prop dels murs de la basílica: «Item placuit, ut corpora 
defunctorum nullo modo intra basilicam sanctorum 
speliantur, sed si necesse est de foris circa murum ba-
selicae usque adeo non abhorret» (Vives, Marín, Mar-
tínez 1963, 75). Tot i que aquesta disposició emana 
d’un àmbit provincial i que la norma no es va complir 
de manera generalitzada, aquí és significativa91. A par-
tir del iii Concili de Toledo, les pràctiques litúrgiques 
i rituals s’aniran unificant. En el cas de la basílica de 
l’amfiteatre la única presencia d’enterraments, com més 
endavant veurem, es produeix a l’àmbit del secretarium 
(figura 11), possiblement una conseqüència d’aquesta 
dinàmica legislativa. És també un element més que 
reforça la cronologia proposada al conjunt de finals 
del segle vi i, més segurament, d’ inicis del segle vii.  

 De la mateixa manera les peces d’escultura 
decorativa hispanovisigoda trobades a la basíli-
ca mantenen coincidències estilístiques amb al-
tres peces documentades entre els segles vi i vii 
(Muñoz, Macias, Menchon 1995, 297-299). 
En un sentit també cronològic esmentem que al-
gun autor ha volgut situar l’episodi protagonitzat 
pel bisbe metropolità de Tarragona, Eusebi, de par-
ticipar en ludi theatrales faunorum a l’amfiteatre 
(Arce 1986, 93). Al respecte Juan Antonio Gi-
ménez redefineix aquest concepte entenent que:

«No se está hablando aquí de cacerías de fieras, pues 
de entrada la expresión ludi faunorum no se docu-
menta en ningún otro lugar. La cuestión es bien di-
ferente: Sisebuto echa en cara a Eusebio que haya 

sí la del mur nord-oriental (2000). Aquesta estruc-
tura es bastí dins d’una rasa constructiva de 10-18 
cm d’amplada. El seu farciment constructiu (2015) 
estava constituït per terra i fragments ceràmics: cerà-
mica de cuina africana (Ostia iii, 267/ Ostia i, 270 / 
Ostia i, 261), T. S. Africana A, T. S. Africana D (Ha-
yes 91), T. S. Africana C, àmfora africana i oriental. 
Totes aquestes evidències ceramològiques apunten 
cap al segle com a moment constructiu de la cambra 
annexa.

 Pel que fa al període d’ús de la cambra annexa, 
l’única evidència que nosaltres varem poder estudiar 
va ser el sepulcre de lloses UF 1. Aquest, que ja va 
ser excavat pel Ted’a en els anys 80, va ser desmuntat 
amb cura. Gràcies a això, hom pogué conèixer mi-
llor el procés constructiu de la tomba. La capçalera 
del sepulcre estava format per un gran carreu que 
també formava part de l’última filada de fonamen-
tació del mur 2001. Un cop apartades les lloses de 
la cista i la seva coberta (2004 i 2005), varem docu-
mentar el fons de la caixa sepulcral, format per una 
fina capa de morter de calç (2006). Aquest paviment 
havia estat estès per damunt d’un nivell de terra 
molt compactada (2008), semblant a un nivell de 
circulació, sobre el qual s’havien col·locat les lloses 
del sepulcre (figura 58). Ignorem, però, si es tractava 
d’una pavimentació de la cambra annexa o si el fet 
de romandre tants anys a la intempèrie féu endurir 
aquest nivell de terra. Aquesta fina capa de terra es 
trobava immediatament a sobre de les primeres ca-
pes de farciment que reblia la rasa constructiva de la 
basílica. Per altra banda, també varem poder docu-
mentar restes del farciment constructiu de la trinxe-
ra a l’interior de la qual es bastí la cista funerària 
(2009). En quedava parcialment adherit a la capça-
lera del sepulcre (2007) i un dels murs de la cambra 
annexa (2001). La rasa constructiva ha desaparegut, 
segurament arran l’excavació del Ted’a l’any 1988. 
L’actuació antròpica més moderna documentada co-
rrespon a la rasa del sondeig realitzat per l’equip del 
Ted’a (2010), que tallava part de la seqüència estra-
tigràfica antiga fins a una profunditat de quasi dos 
metres» (Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell 2011, 49-
51). 

 Així l’esmentada intervenció arqueològica ens 

91  Sobre aquesta problemàtica legislativa i ritual, analitzada des de les fonts historiogràfiques i arqueològiques vid. Bango 1997; López 
Quiroga, Martínez Tejera 2009.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



90

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

en una  perduració de l’edifici fins al moment de la 
invasió islàmica, a inicis del segle viii. No disposem, 
però, de criteris cronològics estratigràfics ni historio-
gràfics que ho ratifiquin. El moment d’abandonament 
dins el període islàmic  tampoc no es troba documen-
tat ni arqueològicament ni historiogràficament93. Ara 
bé, a priori sabem que la incursió araboberber produí 
un sobtat abandonament institucional en la ciutat94. 
En el cas eclesiàstic ens ho ressenya amb claredat la 
butlla del Papa Urbà ii quan parlant l’any 1091 de 
Tarragona expressa que ja han passat tres-cents no-
ranta anys, després que els àrabs (agarens) l’havia 
convertida en “solitària” («Sed ecce transactis iam 
trecentis nonaginta annis, ex quo prefatam urbem 
agarenorum populi solitariam fecerant»). Si restem 
els 390 anys que Urbà ii cita de la data d’expedició 
de la butlla, l’any resultant és el 701, a partir del 
qual genèricament entenem que ubica l’inici del se-
gle viii com a data de la despoblació de Tarragona95. 

 Tanmateix, costa creure en una desocupació 
radical de la ciutat quan les fonts arqueològiques no 
detecten nivells de destrucció violenta. El material islà-
mic trobat per nosaltres en el conjunt d’intervencions 
arqueològiques realitzades a la catedral de Tarragona es 
restringeix a un fragment de ceràmica vidriada d’època 
abbàssida (figura 78). És un tema que està centrant 
l’atenció d’altres investigadors i no podem resoldre en 
el present estudi, però si podem aportar una reflexió 
arrel de les dades que anem obtenint96. La incursió 
araboberber condicionà la marxa dels poders fàctics de 
la ciutat, segurament també l’eclesiàstic tal com mani-
festa el document pontifici, el silenci de la documen-
tació i en particular dels arxiepiscopologis i la manca 
d’epigrafia. Fins i tot podem sumar la suggestiva hi-
pòtesi de Serra Vilaró que proposa la figura de Pròs-
per com últim prelat de la diòcesi en època visigoda 
que fuig a les costes de la Ligúria italiana cuestionada, 
crec que amb encert, per Meritxell Pérez. La mateixa 
historiadora al referir-se al procés “final” d’aquesta 

alcanzado el «ministerio de los faunos» por culpa 
de su afición a los espectáculos teatrales. Por tanto, 
este genitivo plural hace referencia a los faunos y no 
a los animales. La palabra «fauno» tendría en este 
contexto un significado doble. En primer lugar haría 
referencia a los faunos o sátiros –seres mitológicos de 
carácter obsceno– que aparecían frecuentemente en 
los escenarios. La segunda acepción aludiría sencilla-
mente a una figura demoníaca, símbolo del mal por 
excelencia. Habría que añadir un último apunte a esta 
interpretación: la ironía que reviste la expresión «mi-
nisterium faunorum», contrapuesta a la tan famosa 
«ministerium Dei» que tantas veces encontramos 
entre los escritores cristianos» (Jiménez 2003, 375). 

 A més en aquest moment l’església de 
l’amfiteatre ja està construïda amb la conseqüent in-
compatibilitat de realitzar un espectacle en un locus 
sanctus consagrat per una edificació eclesial. En el Co-
dex Veronensis (figura 62), llibre litúrgic de l’Església 
visigoda de Tarragona datat a inicis del segle viii, 
apareix esmentada l’església de Sant Fructuós i al-
guns investigadors l’han identificat amb la basílica 
de l’amfiteatre92. Si fos així tindríem documentada 
la seva pervivència segura com a mínim a inicis del 
segle vii. La realitat, però, és que no disposem de 
proves epigràfiques o documentals suficients que per-
metin verificar aquesta adscripció. De fet des d’una 
lectura litúrgica i teològica del Codex Veronensis és 
plausible adscriure aquesta advocació a la pròpia ca-
tedral d’època visigòtica com veurem més endavant. 

 Així l’església de Tarracona va erigir en 
aquest espai una basílica memorial sobre el qua-
drant nord-oriental de l’arena amb un gran esforç 
tècnic i material. La basílica fou abandonada du-
rant el període islàmic i sobre les seves fonamenta-
cions s’erigí, en el segle xii, una nova església sota 
l’advocació de Santa Maria del Miracle (figura 6). 

 Des d’un argument històric simple cal pensar 

92 Cf. Sánchez Real 1954; Palol 1967, 59; Godoy, Gros 1994.
93 Cal observar la dificultat de reconèixer la realitat ceramològica del s. viii per part de la investigació. Al respecte cf. Macias, Remolà 
2005.
94 Cf. Virgili 1984; 2011; Menchon 2011; Gonzalo (en premsa). 
95 Al respecte vid. Pérez 2012, 416.
96 Una visió del tema sobre el territori a Virgili 1984; 2011; Menchon 1998; 2006; 2008; 2010; 2011; Gonzalo (en premsa).
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eclesiástica que siguió a la conquista de Tarragona 
por los árabes en el año 714. En virtud de las anota-
ciones adventicias incorporadas al original, se plan-
tea una salida del texto litúrgico de Tarragona en un 
momento indeterminado anterior a los años 730-
740, para cuando el códice se encontraba ya en Pisa. 
Asimismo, cabe plantearse un traslado simultáneo 
de los objetos sagrados y las reliquias de los mártires 
tarraconenses, cuya presencia en Italia está atestigua-
da por la donación de la emperatriz Adelaida del año 
986. El itinerario hipotético seguido por estos valio-
sos objetos recorrió puertos activos del Mediterráneo 
de la época, como Cagliari o Génova, y centros cultu-
rales emergentes, como Pisa o Verona. Sin embargo, 
las condiciones en las que se produjo esta dispersión, 
así como sus responsables eclesiásticos, permanecen 
en el más absoluto silencio» (Pérez 2012, 410-411).

 En l’ordre final d’aquest tema crec que és 
obligatori acceptar una situació de sedes vacans per el 
moment de la incursió araboberber, però aquest fet 
no significa l’absència d’una activitat eclesial i cultual. 

 En la primera fase expansiva de la invasió ara-
boberber la població islàmica esdevé una minoria i les 
elits visigodes mantingueren una col·laboració eficaç 
i duradora respecte al nou poder emiral. En alguns 
casos es van produir conversions com la del comte 
Casi que fundà la dinastia dels Banu Qai. Contrària-
ment els visigots que s’oposaven eren reduïts per les 
armes i en aquests territoris s’instal·lava un govern 
àrab-musulmà. Tot i així, en aquests casos es man-
tingué l’estructura administrativa visigoda, i fins i tot 
els consellers dels governants musulmans eren sovint 
cristians visigots. Es calcula que els habitants cristians 
que vivien en els territoris de l’Al-Andalus represen-
tava la majoria de la població fins a finals del segle ix 
i els inicis del segle x, quan el procés d’islamització 
s’accentuà d’una manera molt important. La pobla-
ció mossàrab, preocupada per una islamització que 
anava en augment, protagonitzà actes d’aixecament 
que tants problemes causaren a l’Emirat andalusí. 

 En aquest sentit l’anàlisi individualitzada dels 
centres religiosos dedicats a l’advocació dels màrtirs 
tarraconenses, que més endavant analitzarem, dóna 

fase de la història institucional visigòtica esmenta: 

«Las noticias relativas a la translatio de las reliquias 
de Fructuoso no permiten llegar a mayores consi-
deraciones. Sin embargo, el hallazgo del códice que 
contiene el Liber Orationum de Festivitatibus tarra-
conense en el archivo de la Biblioteca Capitular de 
Verona proporciona nuevos y más determinantes ar-
gumentos sobre la dispersión eclesiástica que siguió 
a la conquista islámica de Tarragona en el año 714. 
El códice veronés en el que se ha transmitido el Li-
ber Orationum de Festivitatibus contiene una serie de 
anotaciones marginales, cuyo estudio paleográfico 
permite conocer algunos de los puntos del periplo 
seguido por el documento desde su marcha de Tarra-
gona hasta su ulterior llegada a Verona. La mayoría 
de las glosas escritas por manos hispanas se refieren al 
texto, del que repiten algunos fragmentos con fines 
organizativos, memorísticos o de recordatorio. Por el 
contrario, las anotaciones hechas por manos italia-
nas son totalmente independientes del texto, hecho 
que sugiere el uso ocasional de las partes vacías del 
códice como espacios potenciales de escritura. Entre 
estas últimas, se encuentra el «indovinello veronese», 
escrito que ha despertado un interés extraordinario 
entre los lingüistas italianos de acuerdo con su consi-
deración como uno de los primeros textos en lengua 
vulgar. El primero en llamar la atención sobre la im-
portancia de este documento fue Schiaparelli, quien 
desde la publicación de su estudio en el año 1924, 
se convirtió en el máximo defensor del origen vero-
nés de la adivinanza. En opinión de Schiaparelli, el 
Liber Orationum de Festivitatibus hubo de partir de 
Tarragona en un momento anterior al año 730. A 
continuación, el códice se detuvo en Cerdeña algún 
tiempo, tal y como parece indicar la anotación del 
vicedominus caralitano que Schiaparelli transcribió. 
Después de pasar por Pisa, según atestigua la nota 
de Maurezo fechada hacia los años 730-740, el Liber 
llegó a Verona a finales del siglo viii o principios 
del siguiente, momento en el que pudo escribirse 
el citado «indovinello». El periplo que reconstruyó 
Schiaparelli sigue siendo válido en líneas generales, 
porque las mayores desavenencias a sus teorías han 
procedido siempre de la atribución del origen del 
«indovinello». En nuestra opinión, el códice veronés 
del Liber Orationum de Festivitatibus constituye la 
prueba documental más fehaciente de la dispersión 
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dalusí d’aquest espai, per exemple, amb la figura dels 
balāt(s). Tot semblaria indicar que Tarraqüna hauria 
pactat la seva capitulació, fet que hauria permès a les 
aristocràcies d’aquest territori mantenir les relacions 
de producció vigents a inicis del segle viii. Aquesta 
situació, de totes maneres, canviaria entrat el segle 
ix, possiblement com a conseqüència de les campan-
yes franques encapçalades per Ludovicus Píus, fill de 
l’emperador Carlemany, en la primera dècada del segle 
ix.  A partir d’aquest moment caldrà entendre el terri-
tori fronterer que no serà reclamat ni reconegut ni pel 
poder andalusí ni pel  franc, però que Xavier Gonzalo 
creu que hauria de rebre el suport del governador an-
dalusí de Tortosa. Serà, doncs, en aquest moment quan 
la ciutat situada en la desembocadura de l’Ebre es con-
verteixi en una plaça important per a l’Estat islàmic. 

4.2.4. Definició estructural i litúrgica del conjunt 
basilical de l’amfiteatre

 En el  moment de definir l’estructura arqui-
tectònica de la basílica de l’amfiteatre i proposar una 
interpretació litúrgica de l’espai se’ns presenten uns 
límits i unes possibilitats que cal definir. Aquests són:

a)Límits:
 
 1.   El conjunt eclesial només el tenim conser-
vat en planta.
 
 2. La pràctica desaparició dels elements 
d’escultura arquitectònica que configuraven la decora-
ció de la basílica.

 3.   La manca total d’evidències escrites o epi-
gràfiques sobre la basílica.

 4.   Ignorem la titularitat de l’església i el seu 
ús adscrit a un model concret de comunitat (episco-
pal, parroquial, monàstica...).

 5. La destrucció d’evidències arqueològiques 

un sorprenent resultat: un salt cronològic que va de 
la primera època de la incursió islàmica on Tarragona 
és centre i difusor del culte fins a la constatació de 
l’existència  d’un lloc de culte a Sant Fructuós de la 
Vall de la Santa Creu, a l’Alt Empordà, a partir de 
l’any 866. Aquesta dada pot ser interessant al indicar-
nos que la reduïda població mossàrab de Tarraqüna va 
mantenir viu el culte i part de les relíquies dels màrtirs 
fins el moment en que el procés d’islamització amena-
cés la pervivència de la població cristiana i les preuades 
relíquies per trobar protecció en els territoris cristians 
del nord. És significatiu que a partir de la butlla del 
Papa Joan xiii de 971 es parli de que Tarragona està 
captiva pels musulmans. Considerem que en 970 el 
comte de Barcelona Borrell ii i el bisbe de Vic, Ató, 
acompanyats del monjo Gerbert, futur papa Silvestre 
ii, que acabava una llarga estada d’estudis a la Marca 
Hispànica, van anar a Roma a demanar al papa Joan 
xiii la restauració de la metròpoli de Tarragona (Pla-
devall 2013, 228). La política de l’inaugurat Califat 
de reforçar les marques, també la superior o al-Tagr al 
Xarqui, de la que Tarragona formava part, justificaria 
una certa ocupació de pobladors islàmics i un bàsic 
contingent militar que imposant la islamització a la 
minoritària població mossàrab, part d’aquesta hagués 
fugit refugiant-se en els comtats cristians del nord97 . La 
multiplicació de llocs de culte i relíquies pels comtats 
catalans a partir del segle ix podria justificar-se a par-
tir d’aquest fet que deixa oberta la possibilitat que la 
basílica de l’amfiteatre continués activa durant el se-
gle viii i part del segle ix o que espais com Centcelles 
(Tarragonès) (Pladevall 2013, 228) o Paret Delgada 
(Baix Camp) fossin també centres cultuals mossàrabs. 

 Xavier Gonzalo (en premsa) ha trobat ele-
ments que fan plausible un control islàmic de la ciutat 
i el Camp de Tarragona durant el segle viii. Així s’ha 
proposat una integració d’aquesta ciutat a l’estructura 
territorial de l’Al-Andalus similar a les ciutats visigo-
des. En l’àmbit rural, les dades toponímiques i docu-
mentals permeten proposar la implantació de l’Estat 
islàmic en aquesta regió, així com un cert control an-

97 Sobre el moviment emigratori dels hispanogots que abandonaren l’Al-Andalus arran de la conquesta musulmana d’Hispània vid. Gi-
llard, Sénac 2004; Salrach 2009.
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ques antigues (passiones, textos homilètics, martirolo-
gis, glosses literàries...), assigna un valor martirial se-
gur a la construcció i conseqüentment un ús en aquest 
sentit. 

 Caldrà doncs posar en relació el que coneixem 
a nivell estructural de l’edifici, definir els espais de la 
fàbrica i procedir a identificar els usos d’aquests últims 
d’acord amb l’esquema litúrgic eucarístic.

 La basílica visigoda, soterrada, restà oblidada 
fins que, entre 1948 i 1957, les excavacions realitzades 
a l’amfiteatre, sota la direcció de Samuel Ventura i pa-
trocinades per la Fundació W. Bryant, permeteren la 
seva descoberta. Tanmateix la intervenció vingué mar-
cada per problemes d’ordre metodològic que encara 
avui condicionen la investigació del monument98. 

 A partir de l’any 1987 el Taller Escola 
d’Arqueologia (Ted’a) completà la intervenció d’una 
manera sistemàtica i publicà els resultats l’any 1990 
definint la basílica i interpretant-la (Ted’a 1990a, 205-
242). A partir d’aquesta aportació no han faltat  inves-
tigadors que  han intentat oferir noves solucions per a 
la lectura estructural i d’ús litúrgic de la basílica99. 

 L’estructura de la basílica (figura 10) consta 
d’un absis, del qual es conserva la primera línia de fo-
namentació en forma de ferradura, amb peces reapro-
fitades del coronament del podi de l’amfiteatre, tres 
naus, una cambra annexa en el costat nord i de la que 
més endavant ens ocuparem i altres cambres funeràries 
annexes que s’adossen a la fàbrica pel costat sud-est 
però sense comunicació amb l’interior de la basílica. 

 Al voltant de la construcció 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 paràmetres semblants al fenomen 
també clàssic de la tumulatio ad sanctos o martyres (fi-
gures 11, 39 i 40).

 El conjunt basilical ofereix problemes de lec-

en les intervencions de Samuel Ventura i conseqüen-
tment la manca de registres estratigràfics que ajudin a 
seqüenciar les fases del projecte arquitectònic. Estruc-
turalment no podem diferenciar si existí en el conjunt 
diferents fases o reformes més enllà de la planta ori-
ginal que respon a un únic projecte. Caldrà establir 
una lectura funcional de la basílica en base a la seva 
fase final en el cas que hagués exististit alguna fase no 
original i no identificada  per la manca d’estratigrafia.

 6. La manca d’una uniformitat en les solucions 
i disseny de l’espai litúrgic en la geografia hispànica.

 7. La dificultat de trobar en els textos euco-
lògics una estratificació temporal dels ritus i usos li-
túrgics. Aquestes fonts poden constituir un autèntic 
al·luvió d’informació, fruit de l’addició de noves for-
mes i usos litúrgics sobre les bases antigues.

b)Possibilitats:

 1. La celebració eucarística com a ús litúrgic 
fonamental del temple ens permet, si més no, aplicar 
l’esquema litúrgic eucarístic als espais ben definits ar-
quitectònicament en el model de la basílica. D’aquesta 
manera haurem d’admetre que, necessariament, s’han 
de presentar tres elements essencials: altar, ambó i 
càtedra i que aquests  s’hauran d’ubicar en els espais 
que els pertoca d’acord amb el model que es presenta. 
En aquest sentit, malgrat les dificultats interpretatives 
i d’adscripció espacial dels textos eucològics coneixem 
bé l’estructura de la missa en la litúrgia hispànica i 
podem tipificar les seves parts fonamentals: Processó 
d’entrada (Des del secretarium a l’altar), litúrgia de la 
Paraula (cor de l’ambó), litúrgia de l’eucaristia (sanc-
tuarium), comunió, la comunió dels fidels (als peus 
del cor de l’ambó) i comiat.

 2. La relació documentada del projecte cons-
tructiu en el marc d’un locus sanctus martirial. El fet 
que la basílica hagi estat edificada en el context arqui-
tectònic d’un amfiteatre on es documenta des d’antic 
el martiri d’uns sants presents en les fonts hagiogràfi-

98 Sobre aquesta intervenció vid. Ventura 1954, 259-280; Bryant 1972.  
99 Sobre el tema Godoy 1994; 1995a; 2013; Sánchez Real 1997; Muñoz 2001; 2010; Ruiz de Arbulo 2006.
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cancells. El Ted’a ho identificà com l’àmbit del san-
tuari. Conserva la pavimentació en opus signinum i en 
el decurs de les excavacions del Ted’a es va poder docu-
mentar un cavitat practicada sobre el paviment i cen-
trada respecte a aquest espai que es va identificar com 
el forat practicat pels constructors per encabir un peu 
monolític de la taula d’altar eucarístic (Ted’a 1990a, 
208-210) (figura 18). 

 Aquesta interpretació va donar peu a suposar 
que l’àmbit absidal estava dedicat al presbiteri i s’hi 
podia haver ubicat un banc corregut de pedra o fusta 
amb el seu corresponent synthronos. La professora Cris-
tina Godoy corregeix, amb encert, la terminologia uti-
litzada pel Ted’a en referència a l’espai absidal conside-
rant que el terme presbiteri és incorrecte i inusual a les 
províncies hispàniques (Godoy 1995a, 199). Proposa 
aquest espai com el lloc en el qual s’ubica l’altar i l’àmbit 
que el precedeix com un cor (Godoy 1995a,  202). 
D’aquesta manera pensa que el forat practicat al pa-
viment no evidencia la presència de la taula d’altar, 
ja que es pot tractar d’un saqueig antic a la recerca 
de relíquies, sigui en el moment visigòtic o en època 
medieval. També exposa que va poder ser una «pros-
pecció» feta durant les excavacions de 1953, possi-
bilitat aquesta impensable perquè el forat en qüestió 
estava segellat pel paviment medieval com s’indica en 
l’estudi estratigràfic del Ted’a (1990a, 423-425). Ac-
ceptant 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 fa-
vor de la ubicació, 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. 

 Actualment Cristina Godoy no veu inconve-
nient en que en aquest punt se centri l’altar (Godoy 
2013, 170). Com a exemple d’un tipus d’ara amb lo-
culus per a relíquies la tindríem en la col·lecció visi-
goda de Mèrida (núm. d’inventari 139). Es tracta d’ 
un bloc rectangular prismàtic de marbre blanc amb 
mesures de 0,58 x 0,55 x 0,26 m (Sastre 2011, 102-
103) similars a la mesura del diàmetre del forat prac-

tura estructural i funcional en distints àmbits ja que 
només s’han conservat les fonamentacions i una part 
de les pavimentacions. Es desconeix quina és la so-
lució arquitectònica externa de la capçalera de la ba-
sílica. És més que probable que aquesta solució fos 
quadrangular. Literalment les restes de l’absis estan 
arrasades i, com abans esmentàvem, només es conser-
va una primera filera de pedres en forma semicircular 
i amb els extrems entrants, fet que li confereix aques-
ta forma de ferradura que ha servit a alguns investi-
gadors per datar el conjunt100 (figures 44 i 45) o per 
establir paral·lelismes amb altres memorials martirials 
com l’absis de l’Almoina de València (Ribera, Rosse-
lló 2000, 178). Amb tot no és possible admetre amb 
seguretat que sigui un absis de ferradura ni conèixer 
quina era la solució externa que podia emmarcar-lo, ja 
fos una capçalera quadrangular, poligonal o semicircu-
lar. Tanmateix la fòrmula de tancament quadrangular 
és la més comuna en aquest tipus d’edificacions. 

 Manca també la pavimentació d’aquest àmbit; 
per això desconeixem la seva cota exacta amb relació 
al nivell de freqüentació de la resta de la basílica, tot 
i que pel que es desprèn de les fotografies de les ex-
cavacions dirigides per Samuel Ventura, aquesta pa-
vimentació era d’opus signinum i estava lleugerament 
sobrelevada respecte a la resta del paviment de les naus 
(figura 15). De la mateixa manera no es disposa de re-
gistres d’informació arqueològica ni gràfica per com-
provar quines empremtes presentava el paviment de 
signinum, o que donessin informació sobre la taula de 
l’altar o un possible mobiliari litúrgic. Anotem que a 
la basílica de l’Amfiteatre es documenta un fragment 
d’una mensa altaris de cinc stipites (Ted’a 1990a, 223-
225) i que bé podria correspondre a aquest àmbit com 
posteriorment analitzarem (figura 15).

 L’entrada a aquest espai la marcava un arc 
triomfal, del qual en resten les bases, i estava tancat 
per una estructura de cancells d’acord amb l’estudi 
elaborat per Sánchez Real (1997, 17) (figures 15-17). 

 Davant aquest sector es troba un altre espai 
litúrgic delimitat i emmarcat per una estructura de 

100 Palol 1967, 59-62; Schlunk, Hauschild 1978, 160-161; Caballero 1987, 62-63.
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de preparatorium o sacrarium (Ted’a 1990a, 212).

 L’any 1997, José Sánchez Real publicà un 
article on feia replantejar la funcionalitat litúrgi-
ca d’aquest espai atesa la possibilitat que es pogués 
tractar d’un baptisterium (Sánchez Real 1997, 25-
28). Sánchez Real aporta el testimoni fotogràfic 
d’una peça trobada in situ durant les excavacions de 
la Fundació Bryant i que sembla un contenidor ci-
líndric de pedra de reduïdes proporcions (uns 70 cm 
de diàmetre) (figura 24) que bé podria correspondre 
a una pica baptismal per practicar el ritual per infu-
sió o per infusió-immersió101(figures 21-23). Sense 
referències de cota, només fotogràfiques i de plani-
metria en planta, creiem interpretar que la pila bap-
tismal no estava soterrada sinó exempta i que recol-
zava directament sobre el paviment de la cambra102.

  Un estudi atent al contenidor ens permet 
observar que aquest està perfectament centrat en 
l’àmbit estructural de la cambra annexa com es de-
mostra també en una magnífica maqueta de les inter-
vencions dirigides per Samuel Ventura, maqueta que 
es caracteritza pel seu gran rigor tècnic i testimonial, 
conservada al Museu Nacional Arqueològic de Tarra-
gona (figura 5) i un plànol recentment recuperat103. 

 Gràcies a les fotografies conservades i el tes-
timoni de Sánchez Real podem definir la peça com 
un contenidor cilíndric de pedra calcària de pro-
porcions reduïdes que presenta un forat de desguàs 
al seu fons i estava aixecat sobre un pedestal de pe-
dra calcària (figures 20-23). Tipològicament les pi-
les baptismals presenten tipologies molt diverses104 i 
poden respondre a variables litúrgiques diverses com 
bé ha sintentitzat Cristina Godoy (1985; 1989).  

 D’altra banda és significatiu que sota de 

ticat en l’àmbit del cor de la basílica de l’amfiteatre. 
L’ara en qüestió o mensa també podria tenir una sig-
nificació martirial simplement per estar en contac-
te (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 prece-
deix 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 qua-
dratum i que guarda una connexió estructural inequí-
voca amb la basílica (figures 10, 19 i 20). Una porta 
a dues batents posava aquest àmbit en contacte direc-
te amb la nau lateral i l’espai delimitat per cancells. 
Encara és visible el llindar d’aquesta porta amb els 
forats de les pollegueres i dels passadors dels batents 
de les portes que obrien cap a l’interior de la basílica. 

 El Ted’a va documentar en l’interior de la 
cambra una tomba de lloses de soldó agafades amb 
morter que contenia les restes d’un individu mascu-
lí, molt robust i senil, amb restes fragmentàries d’un 
segon individu adolescent i d’un tercer jove (Ted’a 
1990a, 426-433). 

 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 testi-
monia que l’individu enterrat devia ser un personat-
ge important de la jerarquia eclesial, possiblement un 
bisbe o una persona venerada per l’Església de Tarra-
cona. 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 cam-
bra va tenir en un moment concret una funcionali-
tat funerària està clar, però la posició de l’estança va 
fer pensar al Ted’a que aquesta acomplia una funció 

101 Sobre el tema de litúrgia i arqueologia, pel que respecta a la realitat dels baptisteris hispànics, vid. Godoy 1985; 1989; Alcaide 2011.
102 Cf. Ted’a 1990a, 427 (Unitat estratigràfica 2014).
103 Agraeixo al Sr. Josep Maria Brull Alabart, estudiós de la postal antiga de Tarragona, que em facilités un plànol a escala 1:100 de 
l’amfiteatre de Tarragona que és producte de les intervencions de Samuel Ventura i complementa la informació de la maqueta. S’adjunta 
annex al treball (figura 4).
104 Piles baptismals monolítiques, sense decoració, amb tamanys semblants a la de l’amfiteatre de Tarragona poden ser documentades a 
Navahombela (Salamanca) (Morin 2005, 296-297; 2006, 200-201) (figura 27). També de tipologia semblant amb decoració esquemàtica 
són els exemples de Carbaña (Madrid) o Santa Maria de Riaza (Segovia), atribuïbles al periode visigòtic (figura 28a i 28 b,  respectiva-
ment). 
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 Per totes aquestes consideracions, em queden 
pocs dubtes per adscriure aquest espai a l’àmbit d’un 
baptisteri, tal com ja havia manifestat Sánchez Real. 
D’altra banda  la connexió física entre un espai bap-
tismal 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 cons-
tructors hagueren de fer per erigir-la en aquest espai 
concret. No la van suportar sobre la base íntegra de 
qualsevol dels quadrants de l’arena, sinó que la situa-
ren en el quadrant nord-oriental, fonamentant el cos-
tat 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, amb tota seguretat, 
marcant l’indret precís en què la tradició oral situa-
va el lloc de suplici dels màrtirs 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 martiri. Considera que coinci-
deix amb l’única foris (porta secundària) que hi ha a 
l’amfiteatre i que la Passio esmenta com l’entrada dels 
màrtirs a l’interior de l’arena (Godoy 1995a, 198). 

 Certament els màrtirs devien entrar 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 exe-
cució i no d’un espectacle. 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’anotació particular que l’hagiògraf rea-
litza al dir que entra a l’arena in fore invalida que els 
màrtirs fossin introduïts a l’arena a través dels pegmata, 
des de l’interior de les fossae105. A més 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 
sector de l’arena per no danyar les cobertes de les fossae 

la peça en qüestió no es trobés cap enterrament. 
Si la cambra annexa va ser inicialment planifica-
da amb una funcionalitat funerària hagués tingut 
sentit que l’únic enterrament estigués centrat. Si 
admetem que la cambra és un baptisteri té sentit 
l’aparició de la pila baptismal al centre de la cam-
bra i l’únic enterrament existent, en un extrem. 

 No hi ha incompatibilitat litúrgica de la 
presència d’enterraments en un àmbit baptismal. Al 
conjunt episcopal de Barcino es documenta un ente-
rrament amb un baptisteri anterior (Beltran de Here-
dia 2008, 250). Cristina Godoy reforça aquesta idea 
matisant que: «si acceptem la funció d’aquesta cambra 
com a baptisteri, la seva ubicació en un lloc de com-
memoració martirial per excel·lència, com és ara la 
basílica de l’amfiteatre, cobra un sentit d’enriquiment 
teològic del sagrament del baptisme apud martyres» 
(Godoy 2013, 170).

 Podríem objectar que es tractés d’una pila 
baptismal d’època medieval en el context arquitectò-
nic d’una cambra reaprofitada com a baptisteri per al 
temple de Santa Maria del Miracle, però l’àmbit resta 
per sota de la línia de fonamentació medieval i no pre-
senta relació estructural amb l’església del segle xii 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 medie-
val, ni existeix en alçat empremtes d’una imbricació 
amb el mur extern de la fàbrica. Per tot això, és fàcil-
ment deduïble, que aquest àmbit no va formar mai 
part estructuralment ni funcionalment 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. A més, existeix la remota possibi-
litat que la pila tingués una significació industrial en 
el moment de construcció de l’església medieval, tot i 
l’estranya preocupació de centrar-la sense que deixés 
empremtes en la estratigrafia de la cambra, en els ni-
vells preparatoris de la pavimentació visigòtica. 

105  Sobre el tema vid. Ruiz de Arbulo 2006, 64-66.
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fossa en el sector meridional de la banqueta de fona-
mentació de la basílica, no s’ha conservat cap element 
de cobertura de la hipotètica cripta o empremtes es-
tructurals  d’un accés des del nivell de pavimentació de 
la basílica en el cas que desestimessin un accés exterior 
a la fossa escala (que de ben segur s’haguessin trobat 
en les excavacions dels anys 50, si haguessin existit). Al 
respecte Cristina Godoy (2013, 168 i 169) continua 
objectant textualment:

 
«Primerament, Muñoz nega l’existència de la porta 
que duia a la cripta, situada a peu pla des de la fos-
sa transversal, adduint la fotografia del moment de 
l’excavació (MNAT núm. 1053/3) on apareix la pa-
ret intacta de la banqueta de fonamentació. També 
recorda que justament d’aquest lloc es varen recu-
perar un gran nombre de carreus que duien inscrit 
el número dels seients dels espectadors de l’edifici 
romà, cosa que ja va senyalar S. Ventura i apuntava 
també el Ted’a, (Muñoz 2010b, 393-394). Aques-
ta fotografia a la que al·ludeix l’amic Muñoz no em 
sembla un argument inqüestionable; ja l’havia tin-
gut en compte en el moment en que vaig proposar 
la meva interpretació, i no em va semblar concloent 
perquè, a més que no és una imatge massa nítida 
–la part que ens interessa queda a l’ombra i no es 
veu clar–, la suposada porta podia haver aparegut 
tapiada en el moment de la descoberta per haver es-
tat inutilitzada en moments posteriors de la història 
de l’edifici, com, per exemple, la construcció en el 
segle xii de l’església de Santa Maria del Miracle106. 
D’altra banda, la cimentació d’aquesta església me-
dieval no s’assenta directament sobre la cimentació 
de l’edifici visigòtic, sinó que queda una mica més 
reculada en l’interior de l’edifici. Precisament vaig 
senyalar aquest fet i apuntava la curiosa disposició 
del que podria haver estat un accés que conduís a 
l’interior de l’església visigòtica i del que vaig publi-
car una fotografia (Godoy 1994, 201). Si descartem 
la cripta, ¿quina explicació pot tenir, doncs, aquesta 
estructura tan estranya?».

 A més es fa difícil entendre per quina raó els 
constructors van haver de fonamentar el costat sep-
tentrional a la base de la fossa longitudinal amb gran 
esforç per integrar la fossa transversal a l’interior de la 

de l’amfiteatre. 

 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 cons-
truir una cripta aprofitant l’interior de les mateixes 
fosses i, a la part superior, un contracor. Els peus de 
les basíliques estan assignats en els esquemes de dis-
tribució de l’espai litúrgic de les esglésies hispàniques 
com a lloc per a la commemoració martirial. Godoy 
interpreta diferents obertures ens els murs de fona-
mentació, com a lluernes per il·luminar la cripta i la 
gran obertura en la base del mur de fonamentació me-
ridional, com un accés des de la fossa a l’interior 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’emanació de la dynamis 
dels màrtirs als quals acudirien els peregrins a aquest 
santuari. 

 Sánchez Real objecta que aquestes obertures 
irregulars que apareixen al mur lateral oriental es van 
produir al llarg de l’excavació de mitjan segle xx en 
l’afany de recuperar blocs del podi que presentaven 
inscripcions i que les altres obertures, corresponen al 
canal de desguàs de les aigües en substitució dels dre-
natges antics, com ja havia argumentat el Ted’a (Sán-
chez Real 1997, 50-51).

 Efectivament, l’argument de Godoy és del tot 
impossible perquè, tant en les fotografies antigues, 
com en la maqueta de les excavacions, es veu perfec-
tament com la banqueta de fonamentació del sector 
meridional de la basílica, que correspon a la part de la 
fossa, es veu intacta i per tant aquesta “porta” només 
és conseqüència de la retirada de determinats carreus 
d’interès per Samuel Ventura (figura 26). 

 La pròpia professora Cristina Godoy ja veu 
aquesta objecció en un dels seus estudis, però força 
massa l’argument per mantenir l’espai de commemo-
ració martirial als peus de la basílica (Godoy 1995a, 
199). No hi ha cap evidència d’una entrada des de la 

106 Al respecte d’aquest comentari em sembla impossible, donat que les fosses eren colgades de terra en el segle vi.
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i la càtedra com ja expressàvem a l’inici d’aquest apar-
tat.
 Si de la planta arquitectònica de la basílica 
conservem les evidències d’un espai absidal emmarcat 
per un arc triomfal i un espai al davant delimitat i tan-
cat per cancells, haurem d’entendre que l’espai absidial 
fou l’àmbit reservat al sanctuarium on s’ubicà l’altar. 
A les excavacions efectuades pel Ted’a, comentàvem, 
aparegueren dos fragments de la base d’una mensa de 
cinc stipites que d’haver estat ubicada a l’espai del da-
vant de l’absis hauria d’haver deixat marcada la seva 
empremta. Aquesta peça guarda paral·lel amb una 
altra trobada a Vale do Contes (Alcoutín, Portugal) 
(Sastre 2009, 318-320). Per tant, l’espai del davant 
de l’absis, delimitat per cancells, haurem d’adscriure’l 
com el cor de l’ambó per ubicar la càtedra i l’ambó 
(figura 30).

 El model basilical de l’amfiteatre guarda un 
paral·lel molt marcat respecte a l’església visigoda del 
Telmo de Minateda (Hellín, Alabacete) (figura 29). 
També en aquest temple, de cronologia similar, es tro-
ben tres àmbits en la mateixa posició que el conjunt de 
Tarragona, amb l’absis, l’espai delimitat amb cancells 
(i proposat com a cor) en la seva part davantera i al 
costat d’aquest el sacrarium amb accés directe al cor 
(Gutiérrez, Gamo 2004, 137-169). Cal remarcar que 
la basílica d’Hellín és una de les més grans construc-
cions eclesials visigodes d’aquest moment amb unes 
dimensions de 37,5 m de longitud per una amplada 
màxima de 12,5 m. La basílica de l’amfiteatre de Ta-
rragona té unes mesures d’uns 27,6 m de longitud per 
uns 12,75 m d’amplada, fet que ens fa entendre que, 
donada la seva especial ubicació, fou un projecte im-
portant des de la seva significació constructiva i sim-
bòlica. 

 Com ja s’ha apuntat, no tenim cap evidèn-
cia que existeixi un contracor als peus de la basílica. 
Les característiques pròpies i tan singulars de l’edifici 
ubicat a l’arena d’un amfiteatre, escenari martirial i la 
disposició intencionalment centrada de l’espai del cor, 

basílica amb l’objectiu de bastir 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 (figures 34-36). Sí que 
ho puc entendre si del que es tractava era de centrar 
l’àmbit de la capçalera o de l’espai que l’antecedeix. 

 Respecte a la idea que als peus de la basílica 
existís un contracor tampoc tenim evidències arqueo-
lògiques per demostra-ho. Si l’àmbit de delimitació 
d’aquest espai va ser la línia superior de les fosses amb 
els carreus de suport de les vigues caldria trobar algun 
tipus d’empremta en aquests que facilités els suports 
d’estructures de cancells. Un anàlisi atent a la plani-
metria, a la fotografia i a la realitat, ens indica que no 
hi ha cap empremta de mur de delimitació d’aquest 
suposat espai o signes que en els carreus de la part su-
perior de les fosses s’haguessin fet servir per encastar 
o fonamentar elements de cancell. Les objeccions són 
serioses per confirmar l’existència d’un contracor.

 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 donat pel centre de 
la cambra annexa, la part central de la porta que con-
necta l’espai delimitat per cancells i aquest mateix es-
pai107 . 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 i que les mesures d’aquest àmbit actuïn com 
una autèntica modulació en planta de tot l’edifici. 

 A partir de totes les consideracions exposades 
fins aquí, queda clar que es fa difícil establir quins són 
els espais litúrgics precisos de la basílica a la llum de les 
evidències arqueològiques que resten i la total manca 
de documentació escrita. Tanmateix la basílica ha de 
disposar de les funcions litúrgiques bàsiques de cele-
bració eucarística i martirial i, en aquest sentit hem 
d’ubicar tres elements d’indiscutible ús: l’altar, l’ambó 

107 Al respecte, Godoy (2013, 170) apunta: «les observacions de Muñoz sobre la seva «centralitat» poden resultar convincents, sobretot 
si tenim en compte que els estudis de modulació que s’han fet en els edificis de culte demostren que és justament l’altar el que genera el 
punt de partida de la construcció dels l’edificis de culte (Gurt, Buxeda 1996; Godoy 1995a, 45-48)». 
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fàbrica i en connexió directa al cor de l’ambó, adqui-
reix un significat polifuncional. Així devia actuar com 
a preparatorium, àmbit des d’on partia la processó ceri-
monial litúrgica. És evident que actuà també com a es-
pai funerari per la presència de les inhumacións al seu 
interior, fet que no genera cap incompatibilitat amb la 
funció de preparatorium si tenim present que el feno-
men funerari és freqüent en les esglésies visigòtiques. 

 Dins la mateixa cambra, la presència d’un 
element identificable com una pila baptismal ens 
indueix a pensar que l’àmbit va funcionar també 
com a baptisteri, bé de manera contemporània o 
més tard del moment de construcció de la basílica. 

 En un esquema simple i primigeni de l’ofici de 
la Santa Missa en la litúrgia hispànica convé ressenyar 
dues parts: la Litúrgia de la Paraula i la Litúrgia Euca-
rística. La Litúrgia Eucarística, a la vegada, es divideix  
en els moments de l’ofertori, el ritus de la Pau, la Frac-
ció del Pa, i el comiat. Aquestes parts han d’emmarcar-
se necessariament en l’espai litúrgic de la basílica 
d’acord amb la disposició organitzativa que comitents 
i constructors hagin disposat a nivell de projecte. En el 
cas de Tarragona la lectura estructural i organitzativa 
de l’espai se’ns presenta en quatre ambients diferents. 

des d’on sembla que s’ha modulat el projecte cons-
tructiu, avala que pugui acomplir una funció de culte 
martirial, sobretot si aquest àmbit es troba connectat 
amb l’àmbit baptismal amb la càrrega teològico-litúr-
gica que això representa. Recordem que a les festivi-
tats martirials es podia llegir, després del psallendum, 
les Passiones recollides al Passionari. I l’espai de lectura 
justament era el cor de l’ambó.

 És en aquest sentit que, en aquest últim espai, 
s’inscriu en el centre del paviment una cavitat que ha 
de respondre a un tipus d’altar secundari associat al 
culte martirial o d’element memorial martirial. Tan-
mateix hem de reconèixer que ens manquen paral·lels 
específics donades les característiques tan singulars de 
la disposició d’aquesta basílica en un espai martirial 
que és un amfiteatre. També podríem admetre que el 
punt focal de la commemoració martirial en la basí-
lica estigués en el propi altar, en l’àmbit del santuari, 
i que sota aquest s’hagués efectuat una deposició de 
relíquies. L’altar ubicat en l’eix axial de l’edifici justifi-
caria, igualment, la singular disposició estructural de 
la basílica.

 La cambra annexa imbricada físicament a la 

Espai Definició Proposta funcional litúrgica

Absis Santuari

-És l’espai on s’hauria d’ubicar l’altar 
litúrgic, centre de la sintaxi eucarís-
tica i conseqüentment la major part 
de la Litúrgia Eucarística.

-No podem testimoniar l’existència 
d’un synthronos. Tot i que un ele-
ment no constant en la litúrgia his-
pana, no podem obviar la possibili-
tat que existeixi. Conseqüentment, 
si hagués existit la clerecia major 
s’hauria d’ubicar en aquest espai da-
rrera de l’altar.

-Possible espai  de commemoració 
martirial.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



100

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

La proposta funcional (figura 30) és la que segueix:Espai Definició Proposta funcional litúrgica

Espai precedent a l’absis i integrat a 
la nau central separat per cancells

Cor de l’ambó

-És l’espai on hauríem d’ubicar 
l’ambó. També la càtedra, en el cas 
de no existir synthronos. 

-En aquest àmbit es desenvolupa la 
litúrgia de la Paraula amb la procla-
mació de les lectures i el ministeri 
dels cantors.

-Possible espai de commemoració 
martirial.

Naus Espais dels fidels i via sacra

- És l’anomenat «tercer cor», l’espai 
on s’ubiquen els fidels.

- La nau central actua com la via sa-
cra, penetrant al cor i arribant fins a 
l’altar, al santuari.

Cambra annexa Sacrarium o preparatorium

-Espai que actua com a sagristia.

-Des del sacrarium s’inicia la proces-
só inicial fins arribar a l’altar i és el 
punt final de la processó després del 
comiat.

Cambra annexa Baptisteri
- L’espai del sacrarium és compar-
tida, en un moment indeterminat, 
per la funció de baptisteri.

Cambra annexa Zona d’enterraments
-L’espai del sacrarium es fa servir 
com lloc d’inhumacions privilegia-
des.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



101

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

4.2.5. Aspectes metrològics de la basílica de 
l’amfiteatre

 Josep Maria Puche i Jordi López (en premsa) 
que han estudiat la metrologia d’aquesta basílica defi-
neixen el projecte de la següent manera: 

«La basilica dell’anfiteatro e un edificio di pianta le-
ggermente irregolare, inscrivibile in un rettangolo di 
21,3 m (circa 72 piedi) per 12,9 m (circa 44 piedi), 
al quale si aggiunge l’abside e l’ambiente in cui si 
rinvenne la fonte battesimale. La corda dell’abside 
misura 3,5 m (12 piedi), distanza che corrisponde 
anche alla luce dell’arco trionfale. Si da poi il caso 
che la lunghezza della basilica (esclusa l’abside) di 
21,3 m sia un multiplo quasi esatto di quest’ultima 
misura: 21,3/3,5=6,1. E se si convertono i metri in 
piedi romani l’equivalenza risulta ancor piu eviden-
te: 72/12=6. Da qui e facile dedurre che la pian-
ta della basilica si struttura in moduli quadrati di 
12 piedi, impressione che viene confermata anche 
dall’osservazione che la larghezza delle navate laterali 
coincide esattamente con tale modulo cosi come il 
posizionamento della porta di accesso laterale.

 La navata centrale presenta una larghezza di 5,9 
m, vale a dire circa 20 piedi. Ancora una volta si 
verifica una relazione aurea tra le navate laterali e 
quella centrale (20/12=1,66). E questa e anche la 
medesima proporzione che mostra il rettangolo nel 
quale si inscrive la basilica (72/44=1,64). Si rende 
cosi evidente una struttura semplice che consente di 
definire le forme di base nelle quali la proporzione 
aurea gioca una volta di piu un ruolo fondamentale. 
Si riconosce anche un tentativo di organizzazione 
interna basata sull’applicazione di un modulo qua-
drato di 12 piedi. Ma per tutti gli altri elementi non 
si trova alcuna spiegazione di tipo geometrico: ne 
l’intercolumnio, ne il santuario e neppure il battiste-
ro rispondono ad una logica geometrica.
 
 Insolita e la disposizione dei colonnati che non 
solo non seguono uno schema coerente con la strut-
tura dell’edificio, ma addirittura si dispongono in 
modo completamente irregolare. Non corrispon-
dono ad una modulazione interna, non coincidono 
con il santuario, non mantengono un intercolumnio 
regolare, etc.

Si puo pertanto considerare come un edificio in cui 
e possibile apprezzare un ordine geometrico sem-
plice (proporzione aurea e modulo di 12 piedi) che 
certamente corrisponde piu ad una prassi costruttiva 
che non ad un’elaborazione ideologica della forme. 
La proporzione aurea permette, infatti, di disegna-
re rettangoli equilibrati in modo intuitivo, rapido 
ed estremamente semplice. Infine, l’organizzazione 
interna, cosi come la disposizione del battistero si 
presentano in forma poco coerente».

 
 Una revisió a la metrologia analitzada ens 
porta a matisar diferents qüestions. El projecte arqui-
tectònic de la basílica de l’amfiteatre es va realitzar a 
partir d’un mòdul de 6 peus romans d’uns 0,30 cm, 
aproximadament. Caldrà tenir present que una cosa 
és la modulació teòrica que l’arquitecte dissenya so-
bre plànol i una altra la seva concreció material amb 
les comprensibles desviacions produïdes per les con-
dicions tècniques o el reaprofitament de materials. 
Com apunta Luis Caballlero i Maria Ángeles Utrero 
referint-se a les edificacions altmedievals: 

«Obviando las irregularidades presentes en todos los 
edificios, las unidades de medida conocidas respon-
den a dos sistemas distintos, uno que sigue la di-
mensión del pie romano, de cerca de 30 cm., y otro 
al drusiano o carolingio, sobre 33 cm., que se impo-
ne en época medieval y que corresponde al codo de 
50 cm» (Caballero, Utrero 2005, 172).

 Des d’aquest paràmetre, l’absis i la nau central 
foren concebuts a partir de 5 àrees de 18 peus i les 
naus laterals a partir de 6 àrees en cada nau de 12 peus. 
Les naus laterals guarden una proporció de 2/3 parts 
respecte a la nau central (figura 31). 

 Una revisió de les mides de l’edifici a partir 
de la planimetria del Ted’a i comprovada in situ ens 
fa entendre que a nivell d’amplada la fàbrica tenia un 
mur perimetral de 0,65 cm d’acord amb l’evidència 
que obtenim de la conservació del llindar de la por-
ta conservada in situ. A partir d’aquí cada nau late-
ral mesura uns 2,15 m d’amplada útil. Ara cal sumar 
les bases de les columnes que són bases de pedestals 
d’estàtues reaprofitades108 . Les seves mesures varien, 

108 Sobre els aspectes constructius i l’aprofitament de materials cf. Guidi 2010; Domingo 2010, 815-817 i 822.
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que equival a 90 peus més l’amplada externa de 12, 75 
(aproximadament uns 42 peus). Si posem en relació el 
tamany de la basílica de l’amfiteatre respecte al tamany 
d’altres basíliques visigòtiques hispàniques, construï-
des a partir de la segona meitat del segle vi i del segle 
vii, ens adonem que la basílica de l’amfiteatre esdevé 
un dels projectes més grans dels edificats en aquests 
moments a la Hispània visigòtica. 
 
 Aquest fet confereix un valor afegit al procés 
de dignificació i sacralització de l’amfiteatre com a 
locus sanctus. La següent taula ens permet comprovar 
aquesta realitat:

però obtenim una mitja aproximada d’uns 0,85 cm. 
Per tant l’amplada de l’estructura lateral de la basílica 
és de 3,65 m que resulta 12 peus. L’amplada de la nau 
central és d’uns 5, 50 cm, és a dir 18 peus. L’amplada 
de la fàbrica seria d’uns 12,75 cm equivalents a 42 
peus.

 La longitud de la basílica resta incompleta per 
la part de la capçalera. Sabem però, que l’absis estava 
configurat per una fonamentació de dues fileres de pe-
dres que mesuren un total de 1,70 cm i aquí cal sumar 
el mur de tancament de l’edifici de 0,65 cm. Obtenim 
doncs una longitud externa aproximada de 27,6 m 

Basílica Ubicació Cronologia Longitud
(longitud màx. x amplada 

màx.)

Tolmo de Minateda Hellín, Albacete
Finals del segle iv - inicis del 
segle vii 37,5 m x 12,5 m

Santa María de Melque SanMartín de Montalbán, 
Toledo

Segles vi - vii 30,5 m x 20,6 m

Dume Braga, Portugal Mitjan segle vi 30 m x 20 m

Basílica de l’amfiteatre Tarragona Finals del segle vi - inicis del 
segle vii

27,6 m x 12,75 m
(mesures restituïdes)

Indaha-a-Velha Indaha-a-Velha, Portugal Segle vi - vii 24 m x 17 m

Santa María de Quintanilla 
de las Viñas

Quintanilla de las Viñas, Bur-
gos

Segona meitat del segle vii 22,7 m x 20,95 m 

San Pedro de La Mata Sonseca-Casalgordo, Toledo Segle vii 21,9 m x 12,9 m

Son Fradinet Campos, Mallorca Finals del segle vi, primera 
meitat del segle vii

21,2 m x 11,25 m

San Pedro de la Nave Campillo, Zamora Finals del segle vii 20,9 m x 17,6 m

El Germo Espiel, Còrdova Segle vi 20,2 m x 16,5 m
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ció. Per la qual cosa no ha de menysprear-se la raó 
del nombre; i quant ha d’estimar-se, ho advertiran 
en molts llocs de la Sagrada Escriptura els que amb 
exactitud i escrupolositat ho consideressin; doncs no 
sense greu fonament es diu entre les divines lloances: 
“Tot ho vas ordenar, Senyor, i vas disposar amb me-
sura, nombre i pes”».

 També  sant Isidor a les seves Etimologies lite-
ralment explicita: 

«Així, el número sis, que és perfecte en les seves parts, 
posa amb la seva concepció en evidència quanta és la 
perfecció del món. De la mateixa manera, sense el 
coneixement dels nombres no poden comprendre’s 
els quaranta dies que van dejunar Moisés, Elies i el 
nostre Senyor...». 

 En un altre passatge de les seves Etimologies 
podem adonar-nos de la relació entre aritmètica, geo-
metria i música i com a través d’un exemple podem 
valorar la seqüència de números que apareixen repre-
sentats en el cas de la basílica de l’amfiteatre (1, 3, 6, 9 
12, 16 i 18). D’aquesta forma sant Isidor apunta: 

«La diferència entre l’aritmètica, la geometria i la 
música consisteix a trobar la mitjana. La manera 
de trobar la mitjana aritmètica és la següent: suma 
els extrems, divideix per 2 el resultat i obtindràs la 
meitat. Per exemple, suposa que un extrem és 6 i 
l’altre 12; les sumes i el resultat obtingut és 18; ho 
divideixes per la meitat i et resulta 9, la qual cosa està 
d’acord amb l’aritmètica, ja que la mitjana supera al 
primer dels extrems en les mateixes unitats que el se-
gon extrem supera a la mitjana. En efecte, la mitjana 
9 supera al 6 en 3 unitats, que són les mateixes que 
el 12 supera a la mitjana, 9».

 Les dotze modulacions resultants de les dues 
naus laterals, sis a cada banda, representen el model 
iconogràfic en arquitectura dels 12 apòstols i l’àrea de 
l’absis representa a Crist109 . Recordem que Crist és 
concebut com a caput ecclesiae i d’aquí la seva imbrica-
ció amb la capçalera de la basílica.

L’estructura modular permet una lectura iconogràfica 
molt interessant. La perfecció del numero sis ja és pos-
tulada per sant Agustí en el seu llibre De Civitate Dei:

«De la perfecció del nombre senari, que és el primer 
que surt com cabal, amb la quantitat de les seves 
parts. I aquestes per la perfecció del nombre senari, 
repetint un mateix dia sis vegades, es refereix que es 
va concloure la seva creació en sis dies, no perquè 
Déu tingués necessitat de tant espai de temps, o per-
què no va poder criar juntament totes les coses, i que 
després elles mateixes amb els seus acomodats movi-
ments van fer els temps, sinó perquè ens va significar 
pel nombre senari la perfecció i consumació de les 
seves obres. Doncs el nombre senari és el primer que 
es completa amb els seus arts; això és, amb la seva 
sisena part, amb la tercera i amb la mitjana, que són 
una, dues i tres; les quals, sumades, fan sis. I quan 
es consideren així els nombres, han d’entendre’s les 
parts de les quals puguem assenyalar la quota, això és, 
quina part de quantitat sigui; així com la mitjana, la 
tercera, la quarta i les altres que es dominen d’algun 
nombre. Perquè, suposem, el número nou, en el qual 
el quart és una part seva, però no per això podem dir 
quina part de quantitat sigui; però li poden cabre, 
perquè és la seva novena part, i tres també, perquè és 
la seva tercera; però unides aquestes dues parts seves, 
és, a saber, la novena i la tercera, això és, una i tres, 
disten molt de tota la suma, que és nou. I així mateix 
en el denari; el quatern és una part seva, però quanta 
sigui la seva quota no pot assignar-se; però una ben 
pot cabre-li, perquè és la seva desena part. Té també 
la cinquena, que són dues; té igualment la meitat, 
que són cinc; però sumades aquestes, les seves tres 
parts, la desena, cinquena i mitjana, això és, una, 
dues i cinc, no omplen el nombre de deu, perquè 
són vuit; i sumades les parts del nombre duodenari, 
transcendeixen i pugen a més, perquè conté la dot-
zena, que és una; té la sisena, que són dues; té també 
la quarta, que són tres; té la tercera, que són quatre; 
té la meitat, que són sis; però una, dos, tres, quatre i 
sis fan, no dotze, sinó molt més, perquè vénen a ser 
setze. M’ha semblat conduent dir això en compendi, 
per recomanar la perfecció del nombre senari, que és 
el primer, com vaig dir, que es ve a formar ell mateix 
de les seves parts unides i sumades, en el qual va 
finalitzar Déu les meravelloses obres de la seva crea-

109 Cf. Esteban 2005, 236.
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 En aquest sentit no puc estar d’acord amb 
les valoracions sobre el disseny metrològic realitzades 
per Puche i López que consideren que el projecte va 
ser fruit d’una solució ràpida i simple. Ho expressen 
d’aquesta manera: 

«E evidente che la basilica dell’anfiteatro riflette 
uno spirito costruttivo piu semplice e concet-
tualmente piu povero di quella di S. Fruttuoso. 
Soltanto con lo studio delle forme e delle pro-
porzioni diventa, allora, possibile comprendere 
se tale differenza sia dovuta alle circostanze pro-
prie delle genesi di ciascun tempio o se, inve-
ce, si tratti del riflesso di un cambiamento della 
situazione sociale ed economica di Tarraco nel 
corso dei secoli v e vi. Quello che pero si puo 
affermare con certezza e che corrispondono a 
due modelli sociali ed economici estremamente 
diversi».

 L’edifici a més de representar un repte cons-
tructiu per ubicar la fàbrica en un punt precís de 
l’arena de l’amfiteatre vencent les dificultats estruc-
turals que marcava el propi amfiteatre, les seves so-
lucions van ser costoses i audaces. Cal pensar que 
pel projecte de fonamentació de la fàbrica, segons 
la disposició que adoptà, els constructors empraren 
uns 250 m3 de carreus reutilitzats del propi amfitea-
tre. Això comportà  excavar les respectives rases de 
fonamentació, en alguns casos, com en el del sector 
nordoccidental amb potències de més de 4 metres 
de profunditat. Aquest fet va comportar un laboriós 
procés de moviment de terres i la utilització de grues 
de fustes i altres maquinàries per moviment i l’encaix 
de les peces provinent de les grades de l’amfiteatre 
o dels ortostats del podi. L’esplèndid resultat tècnic 
que s’obtingué encara és avui visible (figures 37-38).
 
 És difícil entendre que els constructors des-
prés de tants esforços acabessin afrontant la planifi-
cació modular del conjunt d’una manera simple i po-
bre. El nou plantejament metrològic demostra fins a 
quin punt aquest edifici fou pensat i elaborat des d’un 
disseny on es combina tècnica i hermenùtica cristia-

 Juan Francisco Esteban relaciona els 18 peus 
que té d’ample la nau central de l’església mossàrab 
de San Miguel de Escalada, amb les sis edats del món, 
la vida de l’Església en el món terrenal segons Isidor 
de Sevilla (Esteban 2005, 249). De ser així tindríem 
un nou element iconogràfic dintre del programa. A 
més la nau central està dividida en quatre àrees de 18 
peus. El quatre és un simbol còsmic i en la iconografia 
cristiana lligat als quatre vivents de l’Apocalipsi (per 
extensió els quatre evangelistes) representats com cria-
tures d’ales amb sis ulls:

 «Cada un dels quatre vivents tenia sis ales, i estaven 
plens d’ulls que miraven tot al voltant i cap al tron. 
Nit i dia no paraven de repetir: «Sant, sant, sant és 
el Senyor, Déu de l’ univers, el qui era, el qui és i el 
qui ve» (Ap 4, 8).

 El programa iconogràfic escultòric de l’interior 
de San Pedro de la Nave (finals del segle vii o inicis 
del segle viii) ens justifica la interpretació iconogràfica 
arquitectònica de la basílica de l’amfiteatre de Tarra-
gona. D’aquesta manera a San Pedro de la Nave es 
troben representats els apostols i els evangelistes amb 
alguns personatges veterotestamentaris a la nau cen-
tral. En opinió de Rafael Barroso y Jorge Morin la ico-
nografia de San Pedro de la Nave es conseqüència de 
la proliferació de textos comentats, precedent clar dels 
Beats del món mossàrab, fossilització d’altres comen-
taris il·lustrats d’època visigòtica. Per a aquests autors 
el programa iconogràfic de San Pedro de la Nave va 
respondre a un conscient estudi dels textos bíblics, re-
ligiosos ja fossin apòcrifs o canònics (Barroso, Morin 
1992, 104-109). 
 
 Si posem en relació aquests programes icono-
gràfics formals al costat dels estudis metrològics sim-
bòlics, el resultat és força sorprenent110. Tal és la com-
plexitat arquitectònica i escultòrica d’aquests conjunts 
bastits a l’època visigoda. En el cas de Tarragona tot i 
que la pèrdua absoluta de la decoració arquitectònica 
ens impedeix copsar una hermenèutica global. Tan-
mateix aquesta hauria de ser significativa d’acord amb 
les evidències deixades pel rastre arquitectònic.

110 Ibid, 228-237
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sició d’aquests en relació a la fàbrica. L’espai de l’atri 
es delimitava per tretze creus al voltant de l’espai. És 
molt probable que els fragments de creu calada troba-
des a l’amfiteatre poguéssim acomplir aquesta funció.

4.2.6.  La titularitat de la basílica

 La manca absoluta d’evidències epigràfiques i 
d’una datació inicial imprecisa del projecte arquitec-
tònic, ens impedeix una adscripció segura de la titu-
laritat de la basílica. No podem asseverar qui va ser el 
comitent, si la iniciativa i el patrocini vingué motivada 
pel poder civil o l’eclesiàstic o si fou una obra impul-
sada des del catolicisme o des de l’arrianisme, si és que 
aquesta confessió tingué un paper predominant en la 
transformació de la ciuitas christiana. Tanmateix una 
lectura atenta a diferents evidències ens permet inferir 
que la basílica de l’amfiteatre fou executada o inspira-
da pel poder episcopal catòlic de la ciutat. A continua-
ció analitzem aquest punt.
 
 Un dels objectius del nostre projecte 
d’intervenció arqueològica en l’àrea de l’amfiteatre 
perseguia establir una delimitació cronològica pel que 
respecta a la fase constructiva del conjunt eclesial. Es 
tractava de saber si el projecte havia estat realitzat amb 
anterioritat o posterioritat al iii Concili de Toledo, de 
l’any 589, on el rei Recared abjurà de l’arrianisme i es 
procedí a la unificació religiosa del regne visigot. Les 
evidències arqueològiques apunten que la construcció 
s’inicià en un moment indeterminat de finals del segle 
vi, tot i que el caràcter de residualitat dels fragments 
ceràmics ens ubiquen amb més seguretat als inicis del 
segle vii. Aquest fet ja ens permet inferir que la basílica 
seria construïda, amb tota probabilitat, després del iii 
Concili de Toledo.
 
 De totes maneres no sabem com l’arrianisme 
va afectar el panorama eclesial i social de Tarragona. 
Ignorem si hi va existir una dualitat de bisbes, un 
d’arrià i un altre de catòlic. Només disposem de la re-
ferència a l’episodi de la mort d’Ermenegild com a no-
tícia segura de la presència d’un bisbe arrià a la ciutat, 
sense que sapiguem si era bisbe de Tarragona o havia 

na. Com apunta Raul González (2009, 17): «es muy 
probable que los arquitectos encargados de diseñar los 
edificios de culto cristiano se guiasen por un determi-
nado sistema de proporciones, basado en los comple-
jos cómputos matemáticos de tradición pitagórica y 
adaptado, ante todo, a la exégesis alegórica que carac-
terizaba al pensamiento cristiano, el cual aplicarían en 
la construcción de las iglesias con el fin de exaltar al 
máximo su carácter sagrado».

 L’espai exterior del temple, delimitat per 
l’estructura de les grades i per la pròpia arena de 
l’amfiteatre, ve determinat per unes funcions funerària 
i cultual. Denominar amb un terme concret a aquest 
espai des de les fonts és complex111 . Caldrà interpre-
tar-ho a la manera d’un atrium, val a dir un espai res-
tringit i acotat al voltant del temple que es concebia 
entre dotze i trenta passos al voltant de l’església. Les 
funcions d’aquest espai vindran determinades com a 
lloc per als fidels que participaven dels oficis i també 
com espai d’enterraments (Bango 1997, 66) (figura 
41). 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 exemplars en lloses, un sepulcre de 
lloses amb túmul pla d’opus signinum, un sepulcre en 
tegulae (figures 4, 11 i 32) i imbrices, dos sarcòfags 
monolítics llisos fragmentats i tres cambres funeràries 
adossades al cos meridional de la basílica (figures 19 i 
39). L’orientació de les inhumacions està determinada 
per l’alineació de la basílica; estan disposades en di-
recció nord-est/sud-est i en direcció est/oest, amb els 
peus del mort situats a l’est. De l’estudi antropològic 
realitzat per Elisenda Vives a l’estudi del Ted’a sobre 
l’amfiteatre, es constata que dels vint-i-vuit individus 
d’època visigòtica documentats, deu són masculins, sis 
femenins, de diferents edats, tres adults indeterminats, 
dos subadults i set infants (Ted’a 1990a, 447). 

 La cronologia del cementiri ha d’anar paral·lela 
a la de la mateixa basílica, si tenim present la dispo-

111 Vid. López Tejera, Martínez Quiroga 2009, 155-156.
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 En l’àmbit de la Província Tarraconense devia 
succeir, en general, un fet semblant. Com a provín-
cia eclesiàstica bicentenària, la Tarraconense amb una 
sòlida tradició sinodal catòlica, en la que es van dur a 
terme efectives polítiques d’unificació ètnica, la im-
pressió general és que els arrians havien constituït una 
minoria en aquests territoris (Pérez 2012, 343).

 Ja des d’inicis del segle vi assistim a un reforça-
ment de l’autoritat de la dignitat episcopal i metropo-
litana per part del bisbe de Tàrraco. En el  Concili de 
Tarragona de l’any 516, presidit pel bisbe Joan, amplia 
les funcions judicials dels bisbes, cosa que ens fa en-
tendre que els monarques visigots podien haver vist en 
els bisbes catòlics una eficaç representació dels interes-
sos dels grups dirigents i comunitats urbanes hispano-
romanes, fet que marcaria una col·laboració precisa i 
imprescindible.
 
 Com dèiem anteriorment la prelatura del bisbe 
Joan va estar marcada per l’impàs del “domini romà” 
al domini visigòtic de la ciutat. L’autoritat de bisbe de 
Tarragona, com a metropolità que és, s’accentuarà du-
rant la seva prelatura d’una manera molt important, 
tant per l’activitat legislativa dels concilis provincials 
presidits per ell, com pel mateix papat. Així és que el 
concili provincial de l’any 516 es decretaren tot un 
seguit de disposicions que vindran a reforçar aquest 
paper metropolità. Conegut és el cànon que prescriu 
l’excomunicació ad tempus als bisbes que no assis-
teixin als concilis sense justificar-ho al metropolità. És 
també molt significativa la darrera de les disposicions 
d’aquest concili, en la qual s’expressa la conveniència 
que els bisbes participin en els concilis acompanyats 
per preveres rurals i laics. D’aquesta manera es docu-
menta l’interès pastoral de l’Església per vitalitzar el 
paper de les esglésies rurals i la participació dels laics 
en la vida constitucional de l’Església. Tant és així que 
el papa Hormisdes, l’any 517, escriu als bisbes de la 
Tarraconense per reforçar la participació del poble en 
les eleccions dels bisbes i evitar així l’increment de la 
clericalització de l’Església en aquests moments (Mu-
ñoz 2001, 78-79).
 

vingut amb l’escorta que custodiava el fill del monarca 
Leovigild. 

 Certament els contingents de població que 
acompanyaren l’ocupació visigoda a Tàrraco devien 
ser escassos; es devien reduir al cos militar que controlà 
la ciutat i el territori. En aquest sentit, si hagués exis-
tit un prelat arrià la seva presència s’hauria d’entendre 
més des d’una òptica testimonial que efectiva. Com 
assenyala Meritxell Pérez:

«El perentorio vacío documental correspondien-
te al período comprendido entre los años 567-586 
constituye una barrera infranqueable en la labor de 
reconstruir la historia de la sede episcopal de Tarra-
co y su metropolitano eclesiástico en la época en la 
que Leovigildo estuvo al frente del reino visigodo 
peninsular. La escasa probabilidad de una vacante 
episcopal tan duradera favoreció la formulación de 
hipótesis variadas por parte de los eruditos locales 
y los historiadores que se interesaron por la historia 
de la sede episcopal desde el Renacimiento. A este 
respecto, es preciso dejar constancia de que las di-
versas propuestas interpretativas planteadas desde 
entonces carecen de un respaldo documental con-
cluyente. Con este panorama tan poco alentador, las 
posibilidades de aportar nuevas luces a la cuestión 
aparecen visiblemente reducidas. Ninguna de las 
fuentes conservadas refiere la existencia de un obispo 
en la ciudad de estos años. Las noticias disponibles 
no permiten atestiguar las repercusiones del sínodo 
arriano de Toledo del año 580 en la vida eclesiástica 
de la sede episcopal, a diferencia de lo sucedido en 
Zaragoza a propósito del episodio de la apostasía del 
obispo Vicente. No se tiene constancia de la llegada 
de emisarios regios a la ciudad para negociar la con-
versión pacífica de sus dirigentes. Se ignora la even-
tual expulsión del obispo y las jerarquías católicas, la 
confiscación y la apropiación de los bienes, las pro-
piedades y los edificios eclesiásticos de la sede metro-
politana. La imposibilidad de seguir las huellas del 
catolicismo tarraconense en la época de Leovigildo 
obliga a dirigir la atención hacia los argumentos que 
permitan confirmar o desmentir la existencia de una 
actividad de signo arriano en la ciudad de estos años. 
De acuerdo con los datos disponibles, es obligado 
concluir que no se dispone de ninguna evidencia 
concreta sobre la instalación de un obispo arriano 
en Tarragona».
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 Poca cosa coneixem del següent bisbe docu-
mentat Tranquil·li. Segons el P. Flórez, a la seva obra 
España Sagrada, fou monjo del monestir “asanense”, a 
Sobrarb, i deixeble de l’abat sant Victorià, al qual se li 
demanaria un home de santedat provada per adminis-
trar la diòcesi de Tarragona. Devia regentar la diòcesi 
pels volts dels anys 560 i 580, segons el mateix autor 
(Flórez 1770, 75-76).
 
 La conversió al catolicisme de Recared i de la 
noblesa visigòtica s’ha d’interpretar des de moltes pers-
pectives, però una de les conseqüències més transcen-
dentals, fou convertir l’Església catòlica en nacional i 
oficial de l’Estat. Suposà l’acabament del problema de 
la dualitat episcopal a tota Hispània i la consolidació 
dels bisbes catòlics com a únics a totes les ciutats. 

 Per tant, si com veurem més endavant accep-
tem els criteris cronològics de la construcció de la ba-
sílica visigòtica entre finals del segle vi i inicis del segle 
vii la construcció eclesial de la basílica de l’amfiteatre 
estaria realitzada en el marc de la confessió catòlica, 
única corrent teològica oficial ja reconeguda per a tota 
la Hispània visigoda. Per tant els espais litúrgics de la 
construcció només poden ser entesos des de la dimen-
sió de la litúrgia catòlica fet que facilita la seva lectura. 

 A partir d’aquests moments, l’accentuat prota-
gonisme i intrusisme de la monarquia visigòtica sobre 
la vida de l’església va comportar reforçar excepcional-
ment els concilis toledans en detriment dels provin-
cials. D’aquesta manera l’Església de Toledo fou recol-
zada i impulsada per la monarquia visigòtica, a partir 
del segle vii, afavorint els “concilis nacionals” fet que 
va servir a l’Església toledana per augmentar els seus 
drets primacials (Fuentes 1993, 156-157). El Concili 
iii de Toledo de 589, en què es materialitzà aquesta 
conversió, és coetani al bisbe Artemi, però aquest no 
es va poder fer present i envià com a delegat un pre-
vere anomenat Esteve. El bisbe Artemi també convocà 
el concili provincial de Saragossa de 592, adreçat fo-
namentalment a regular la situació del clergat arrià, 
convidat a continuar en el seu ministeri després de ser 
beneïts al provar la seva puresa i santedat de fe i cos-

 Després d’aquest concili se li atribueix un viat-
ge cap a Roma; no va arribar a aquesta ciutat, potser 
per una malaltia, però ja a Itàlia va adreçar una carta al 
Papa a través del seu diaca Casià per exposar distintes 
qüestions de disciplina eclesiàstica. El papa Hormis-
des va adreçar tres cartes, una dirigida al bisbe Joan 
i dues a tots els bisbes hispans. En la carta dirigida 
personalment al prelat el nomena llegat papal per a 
totes les províncies hispàniques i l’exhorta a respectar 
els preceptes conciliars i la disciplina manifestant que 
dictarà noves constitucions i instruccions per vigilar 
amb cautela aquells que procedeixen del clergat grec. 

 En canvi el concili tornà a girar a l’entorn de la 
disciplina i els costums públics. Apareixen temes com 
el culte, la litúrgia, i en concret sobre l’administració 
del baptisme, les condicions de convivència marital 
que han de complir subdiaques, diaques, preveres i 
bisbes, així com les condicions de convivència domès-
tica que havien de respectar els ordenats sense estar 
casats i diferents disposicions sobre l’ordenació dels 
preveres.

 L’epitafi  de Joan conservat en l’Anthologia 
Hispana eleva un elogium a aquest prelat que segons 
resa morí octogenari i destacà per la seva justícia i la 
capacitat d’adoctrinament. També del seu sucessor 
Sergi, que presidí el concili de Barcelona de l’any 540 
i el de Lleida de l’any 546, l’Anthologia Hispana con-
serva el seu epígraf funerari. Aquesta font presenta la 
personalitat d’aquest prelat com la d’un home excep-
cional. Pastor estimat per tothom, carismàtic, auster 
i bondadós amb els indigents, pare dels pobres, tutor 
dels orfes, consol de les vídues, paga pels captius...són 
atributs esmentats en aquest elogium. De fet, coinci-
deix amb la visió que d’ell tenia Just d’Urgell. Aquest 
bisbe, benerat com a sant, dedicà al prelat tarragoní el 
seu comentari al Càntic dels Càntics i li envià aquesta 
obra, a través del seu diaca Just, perquè ho revisés. 

 En una carta que actua a manera de pròleg del 
tractat, Just d’Urgell destaca la gran pietat i la gran 
caritat del bisbe Sergi. 
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 Amb tot els mateixos monarques visigots ana-
ren prenent, cada cop més, actituds arbitrals i de con-
trol sobre afers de disciplina eclesiàstica. A Tarragona 
aquest fet es documenta en una de les Epistolae Wisigo-
ticae, redactada pel rei Sisebut. Segons aquesta font el 
monarca imposà el bisbe de Barcelona contra la volun-
tat del metropolità Eusebi i, entre altres coses, li recri-
minà severament a l’arquebisbe el seu apassionament 
pels ludi theatrales faunorum, com ja s’ha exposat. 

 Eusebi participà en el Concili iv de Toledo 
signant les actes conciliars amb la fórmula “Ego Euse-
bius, Tarraconensis Ecclesiae Episcopus subscribpsi”. 
Aquest fet ha servit posteriorment als defensors de 
la Primacia de Toledo per fonamentar el reconeixe-
ment per part de Tarragona i Mèrida de la primacia 
d’aquella. Eusebi presidí el Concili Provincial d’Egara 
de l’any 614. A la seva mort, el bisbe de Saragossa, sant 
Brauli, demanà a sant Isidor la seva intercessió davant 
el rei Sisenand per nomenar un bisbe per a Tarragona 
que fos exemplar. Aquest fou Audax, que participà en 
el v Concili de Toledo i subscriví les actes conciliars en 
últim lloc dels metropolitans, segons Morera, a causa 
de ser el metropolità de menys antiguitat. L’Església de 
Tarragona, consegüentment, va perdre gran part del 
prestigi i la influència que des de finals del segle iv 
havia mantingut.

 En conclusió el fenomen del dualisme episco-
pal catòlic i arrià amb la conseqüent dualitat edilícia 
d’espais de culte i representació no ha pogut ser iden-
tificat a Tarragona ni per les fonts historiogràfiques ni 
per les arqueològiques. Mentre la documentació, més 
o menys abundat, d’època visigòtica ens permet resti-
tuir l’episcopologi catòlic amb poques llacunes en el 
temps, no ens arriba cap referència sobre una activi-
tat episcopal arriana a Tarragona. És significatiu que 
cap hipotètic bisbe arrià de Tarragona abjurès de la 
seva confessió en el iii Concili de Toledo a diferència 
d’altres diòcesis veïnes com Barcelona o Tortosa. Al 
mateix temps la única referència directa d’un patrocini 
sobre activitat edilícia eclesiàstica ens arriba de l’àmbit 
de l’episcopat catòlic. Aquest és el cas de l’epitafi del 
bisbe Sergi en el que es determina que el prelat mentre 
restaurava  la teulada del “sacre temple” va construir 

tums. També tracta sobre les relíquies que veneraven 
els arrians i que hauran de ser examinades pels bisbes 
catòlics. Per últim, un dels punts més interessants fa 
referència a les esglésies consagrades pels bisbes arrians 
ja que aquestes les hauran de tornar a consagrar bisbes 
catòlics, fet que constata l’existència de bisbats amb 
edificis cultuals arrians, a la Tarraconense, difícilment 
identificables per l’arqueologia.

 Asiàtic fou el prelat que inaugurà el segle vii. 
En aquest segle Tarragona continuava sent una de les 
ciutats importants de la geografia hispana malgrat la 
progressiva pèrdua d’influència eclesiàstica. Cal pensar 
que durant aquest segle Tarragona, junt amb Toledo, 
Mèrida, Còrdova, Sevilla, Saragossa i Narbona, parti-
cipaven del dret de regalia d’encunyar monedes amb 
seques fixes i grups de monetarii, dedicats a l’exercici 
d’aquesta professió. La ciutat emeté moneda pràctica-
ment durant el regnat de tots el monarques visigots 
amb les significatives excepcions dels regnats de Khín-
tila i Khindasvint. El perfil que obtenim de la ciutat 
en aquests moments segueix l’esquema dels dos segles 
precedents. L’acròpoli i el port continuaven sent els 
dos nuclis de concentració poblacional. Josep Anton 
Remolà pensa que la part alta podia haver estat ocu-
pada pels òrgans del poder polític i religiós i el seu en-
torn social més pròxim. La resta de la població, o part 
d’ella, s’hauria concentrat a les proximitats del port 
(Remolà 2000, 485-497).

 En aquest context del llindar dels inicis del se-
gle vii el bisbe Asiàtic convocà el Concili de Barcelona 
de 599. De les quatre constitucions que es decretaren, 
el text més citat, en opinió de Raventós: 

«És la constitució sobre l’elecció dels bisbes per fer 
front a l’intent d’alguns laics d’accedir directament a 
l’episcopat per mitjà del rei, per aclamació del cler-
gat i del poble o pel consentiment dels bisbes. S’hi 
determina que cap laic no pot atènyer l’episcopat 
sense el pas gradual dels ordes sagrats, ni que sigui 
per ordre del rei. El procediment establert és que 
es presentin dos o tres candidats amb el consenti-
ment del poble i clergat, els quals seran sotmesos a 
l’aprovació del metropolità i sufraganis» ( Raventós 
2000, 25).
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Emeritensium. Així el bisbe Fidel (560-570) escometrà 
les restauracions del palau episcopal i la reedificació de 
la basílica de Santa Eulàlia extramurs del recinte de la 
ciutat i el bisbe Masona (570-605) promourà la cons-
trucció d’un xenodochium, prop de l’església de San-
ta Eulàlia (Mateos 1995). A València l’epigrafia ens 
permet constatar la construcció d’edificacions eclesials 
i diferents reconstruccions efectuades pel bisbe Justi-
nià116 (531-548) (Vives, 1969, 85, nº 279) i el bisbe 
Anesi (646-652) (Vives 1969, 123, nº 356; Soriano 
Sánchez 1995, 134). 

 És obvi que el cas de Tarragona no pot diferir 
de les dinàmiques d’aquestes altres diòcesis. Per tant 
tot indica que el protagonisme de la vida socioreligiosa 
de Tarragona estigué presidit i controlat  per la presèn-
cia d’un únic bisbe catòlic a la ciutat amb el beneplàcit 
politic i la col·laboració més o menys activa i interes-
sada de la monarquia visigoda. D’aquesta manera el 
període en el que s’erigeix la basílica de l’amfiteatre 
de finals del segle vi i primeres dècades del segle vii 
coincideix amb el fenomen general de la consolidació 
de l’Estat visigot, un fenomen de revitalització urba-
na  comuna a tot el territori hispànic i una favorable 
conjuntura econòmica local. Efectivament Tarragona 
des del regne de Leovigild comptava amb seca prò-
pia, activitat portuària amb relacions comercials amb 
l’Orient (Macias, Remolà 2005b) i presència militar. 
Tot un marc favorable per una situació econòmica 
que permeté la transformació de la urbs d’acord amb 
els nous esquemes i necessitats. Només cal entendre 
que el desmuntatge i transformació de l’àrea sacra de 
culte imperial precisà d’una gran capacitat econòmi-
ca i logística com també el projecte de la basílica de 

no lluny de la ciutat un monestir112 . L’epitafi113  és el 
que segueix:

«Sollers magnanimus pius ingenio cato/hic quiescit 
in tumulo Sergi(u)s pontifex/ s(an)c(tu)s,/qui sacri 
labentia restaurans culmina templi/haud procul ab 
urbe construxit cenobium s(an)c(t)is./ Pauperes pa-
trem hunc tutore(m) hab<u>ere pupilli./Viduas (!) 
(solamen captibis (!) pretium,/esuriens repperit ali-
mentum.
Profluus in lacrimis depulit contagia carnis,/cunctis 
carissimus, exuberanti gratia polle(n)s,/10 parcus in 
abundantia, locuplex egentibus, vixit/septies denos /
pr(a)esentis (a)evi peragens annos./Tria sacer ponti-
fex pariterq(ue) septena
religiosae vit(a)e explevit tempor{a}<e> lustra114./».

 La construcció de la basílica de l’amfiteatre 
participa de la mateixa dinàmica que altres ciutats his-
panovisigodes. L’Església catòlica i les actuacions de la 
seva jerarquia tingueren una gran influència en el pla-
nejament urbà de les ciutats de l’època visigoda. Com 
apunta  Lauro Olmo, al llarg del segle vi posseïm tes-
timoniatges, igual que per a altres àrees del Mediterra-
ni, sobre l’activitat edilicia de l’església en l’entramat 
urbà, apreciant-se un sensible augment d’aquesta ac-
tivitat en la segona meitat del segle vi. Exemples com 
València, Barcelona, Mèrida o la mateixa Tarragona 
ho avalen (Olmo 1998, 113). La projecció d’aquesta 
gran activitat constructiva sobre el segle vii i inicis del 
segle viii anirà acompasada per l’auge del culte marti-
rial115 .
 El cas de Mèrida és particularment interessant 
i il·lustratiu, doncs trobem tant referències arqueolò-
giques com escrites a l’obra Vitas Sanctorum Patrum 

112  Cal apuntar que Mònica Miró posa en qüestió que els elogia de Joan i Sergi siguin autèntics o si més no transmissions fidels dels 
originals del segle vi. Segons Miró, si algun cop varen estar gravats, aquesta no era sens dubte la finalitat per a la qual havien estat creats, 
per tal com són un exemple evident d’una literatura vestida d’epigrafia amb un caràcter excessivament culte, emfàtic, literari, i d’un cert 
“perfum modern” (Miró 1997, 962).
113 ICERV 278 = RIT 939 = CIL ii2/14, 2087.
114 Hàbil, generós, pietós, d’enginy esmolat, / aquí en aquest túmul reposa Sergi, bisbe sant, / el qual, després de restaurar els sostres 
enfonsats del temple sagrat, / va construir un monestir per monjos no lluny de la ciutat. / Els pobres hi han trobat un pare, els deixebles, 
un tutor. / Consol de vídues, bé preuat pels presoners, l’afamegat hi troba aliment. / Persona de llàgrima fàcil, va defugir el contacte de 
la carn, / estimadíssim per tothom, poderós en gràcia exuberant, / modest en recursos, però ric pels necessitats, va viure / set vegades deu 
anys de la seva època. / Va omplir, com a bisbe consagrat, tres lustres del seu temps / i al mateix temps, set lustres de vida religiosa” (Gómez 
Pallarés 2002, 126–127).
115  Cf. Sales 2012, 405.  
116 Localitzada arqueològicament: Cf. Ribera 2005.
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possibilitats que es plantejaven, des de construccions 
alçades a l’aprofitament d’espais rupestres (cf. Martí-
nez Tejera 1997, 120). 

4.2.7. Conclusions
 
 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 exe-
cutats. L’àrea de l’amfiteatre va entrar en desús en un 
moment central del segle v dC i ignorem si l’Església 
de Tàrraco va erigir algun tipus de monument memo-
rial en l’espai del martiri com en el cas de la Mensa 
Cipryani en l’Ager Sexti a Cartago o un altre projecte 
del que no s’han conservat evidències com la possibili-
tat que la comunitat cristiana hagués erigit algun tipus 
d’oratori en alguna de les voltes de l’amfiteatre. En la 
geografia paleocristiana són freqüents els exemples de 
ereccions d’oratoris en espais públics de singular sim-
bolisme entre el segle iv i el segle v. Hem vist també 
l’exemple de Medina Sidonia on un oratori, datat a 
final del segle iv esdevindrà basílica visigòtica en el 
segle vii.

 La influència del poder episcopal, les elits cris-
tianes de la ciutat i la cojuntura política de l’imperi, 
condicionaren el fet que l’amfiteatre fos protegit com 
a locus sanctus impedint un espoli general dels seus ele-
ments. Ho justifica el fet que no trobem una dispersió 
dels seus elements arquitectònics per la ciutat. El pro-
cés obra en paral·lel amb el moment de creació i de 
difusió de la literatura martirials sobre els sants tarra-
gonins com la mateixa Passio Fructuosi, el Peristepha-
non de Prudenci o el text homilètic d’Agustí d’Hipona 
sobre els màrtirs de Tàrraco.

 Amb l’objectiu de comprovar si en el subsòl de 
la basílica es registrava alguna anomalia geofísica que 
permetés suposar la presència d’una estructura ante-
rior relacionada amb el culte martirial, vam realitzar 

l’amfiteatre entre altres reformes urbanístiques dona-
des a Tarragona en aquest moments.

 De la combinació dels elements exposats es 
pot inferir que el projecte de la basílica de l’amfiteatre 
fou una obra executada o inspirada des del poder epis-
copal catòlic i en el marc d’un projecte de transforma-
ció urbanística a gran escala afavorida per la cojuntura 
econòmica i les voluntats reials. Ara bé, això no impli-
ca si l’administració d’aquest temple fou directament 
episcopal, assignada com a parròquia  o encomanada a  
una comunitat monàstica.

 La manca d’evidències d’urbanització visigòti-
ca en un àrea immediata fa pensar que la basílica no 
devia formar part d’un àmbit parroquial. Ens plante-
gem la possibilitat que aquesta església martirial, po-
gués ser administrada per una comunitat monàstica. 
Sant Valeri del Bierzo, al segle vii citava a les immedia-
cions de León un monestir consagrat a màrtirs (Martí-
nez 2006, 120).

 Aquest fet permetria entendre que l’àrea de 
l’amfiteatre amb el seu cementiri  i església gaudís 
d’una administració efectiva que cobrís les necessitats 
de manteniment material de l’espai i sosteniment li-
túrgic i pastoral d’un àmbit que s’hauria d’entendre 
com d’un santuari lligat a la devoció martirial i estació 
obligatòria de processons en les solemnitats lligades al 
culte martirial. La relació entre episcopat, monestirs 
urbans i culte martirial és una constant a Hispània (cf. 
Garcia Moreno 1993, 179-192). Tanmateix no hem 
documentat estructures o elements identificables amb 
una hipotètica ocupació cenobítica, fet comprensible 
si tenim present que l’espai ha tingut una ocupació 
més o menys continua fins als nostres dies. La su-
perfície interna del sector de les voltes conservades a 
l’amfiteatre de Tarragona admet l’espai necessari per 
desenvolupar l’activitat pròpia monàstica. D’altra 
banda sabem que la morfologia arquitectònica dels 
monestirs visigots117 es va adaptar a les necessitats i 

117  La problemàtica de la identificació per l’arqueologia d’edificis monastics d’època tardoromana i alt-medieval és una constant a 
la Península Ibèrica. Pocs són els exemples que poden ser identificats, com els casos de Santa Lucía del Trampal a Alcuéscar (Cáceres) 
(Caballero, Sáez 1999), Santa Maria de Melque a San Martín de Montalbán (Toledo) (Caballero, Latorre 1980) i el cas de la comunitat 
monàstica associada a Santa Eulàlia de Mèrida (Mateos 1999). Sobre la problemàtica de la identificació de la topografia monàstica vid. 
Moreno Martín 2009.
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naturalesa d’aquestes anomalies i la seva significació 
estructural a partir d’una intervenció arqueològica 
(Macias, Muñoz, Teixell 2013).
 
 Tant si hagués hagut algun tipus de memorial 
com si no, quan l’Església de Tarracona tingué la vo-
luntat o la possibilitat de construir la basílica en honor 
del seus màrtirs la disposició del temple s’estructurà 
entorn a un punt considerat sagrat al ser, possible-
ment, 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 nord-occidental de la fà-
brica 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 eucarístic i davant d’aquest, un espai 
tancat per cancells que podria acomplir funcions de 
cor, mentre en el seu centre podria haver-se encastat 
una ara o mensa que podria haver contingut part de 
les relíquies dels màrtirs. També hem deixat oberta 
la possibilitat que les esmentades relíquies i espai de 
commemoració martirial fos el mateix altar a l’àmbit 

una campanya de prospeccions geofísiques118  (figures 
46 i 47). L’objectiu d’aquestes prospeccions fou ob-
tenir la màxima informació sobre l’estructura i com-
posició dels materials existents al subsòl de la basílica, 
i particularment la detecció de restes dels fonaments 
d’edificacions anteriors119 .  

 Els resultats no indicaren cap evidència signi-
ficativa d’estructures arquitectòniques que indiquessin 
la presència d’una edificació o monument anterior a 
l’horitzó constructiu de la basílica. Tanmateix, les ac-
tuacions geofísiques efectuades constaten la complexi-
tat del subsòl de la basílica i, com a element a estu-
diar en el futur,  l’existència d’una sèrie d’alteracions 
geofísiques arrenglerades amb l’eix longitudinal i amb 
l’accés al temple. 

 Pel contrari si que va permetre detectar la 
presència d’unes anomalies que podrien indicar la 
presència d’un parell d’enterraments en fossa en l’àmbit 
de la nau central a l’alçada de la porta d’entrada i se-
guint una orientació nordoest-sudest. En aquest sentit 
està previst analitzar en un futur pròxim la veritable 

118 Aquestes intervencions geofísiques van ser dutes a terme en entre el 9 de desembre de 2009  i el 31 de gener de 2010. El projecte 
fou  promogut en el marc d’un conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i 
l’Arquebisbat de Tarragona per a l’estudi de la basílica visigoda de l’amfiteatre romà de Tarragona. El projecte  fou realitzat i dirigit pel Dr. 
Josep M. Macias Solé (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), el Sr. Andreu Muñoz Melgar (Arquebisbat de Tarragona) i la Sra. Imma 
Teixell Navarro (Ajuntament de Tarragona), amb la col·laboració del Dr. Albert Casas, (CU Universitat de Barcelona), el Dr. Miguel A. 
Cau Ontiveiros, (Icrea – Universitat de Barcelona), la Sra. Judit Ciurana Prast (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), el Dr. Jordi López 
Vilar (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), el Sr. Josep M. Puche Fontanilles (UDG – ICAC) i el Dr. Francesc Tuset Beltran (TU Uni-
versitat de Barcelona). L’objectiu del projecte consistí, primerament en obtenir informació per a la realització de futurs projectes destinats 
a la conservació i consolidació del monument. També aprofundir amb el coneixement arqueològic i històric dels edificis religiosos con-
servats en l’arena, així com completar la documentació planimètrica existent. Les actuacions foren la realització de sondejos estratigràfics, 
dibuix arquitectònic mitjançat fotogrametria i prospeccions geofísiques. També revisió de materials arqueològics.

119 Es va efectuar una cartografia de les variacions laterals de les propietats físiques amb contrastos més significatius entre el terreny 
natural i els materials constructius i de rebliment implicats. Es van aplicar dues tècniques geofísiques complementaries:Tomografia de 
resistivitat elèctrica (ERT) i Radar de subsòl (GPR). El primer mètode (tomografia elèctrica) va permetre reconèixer la constitució dels 
materials en funció de la seva resistivitat elèctrica, que alhora és funció de la porositat, contingut d’argila i grau de saturació en aigua 
del material. L’aplicació d’aquesta tècnica es va dur a terme amb un equip multicanal Syscal Pro de Iris Instruments de 48 canals, amb 
aplicació d’un corrent elèctric continu i mesura del potencial generat en perfils i xarxes regulars sobre el paviment. També es van dur a 
terme perfils amb una separació entre perfils contigus de 1 metre i una distància entre elèctrodes de 0,5 metes per tal d‘assolir la màxima 
resolució horitzontal i vertical. Els perfils de radar de subsòl (GPR) forniren també informació estructural del subsòl i de la composició 
dels materials en funció de la velocitat de transmissió de l’ona electromagnètica i de la seva atenuació en viatjar a través del subsòl. Els 
perfils radar de subsòl es registraren amb antenes de 400 i 800 MHz de freqüència central cada 0,5 metres, amb un interval màxim entre 
traces dels perfils de 20 centímetres. Les dades es presentaren en forma de perfils individuals i també en seccions de temps (time-slices). 
Per la conversió temps-profunditat es faran diferents perfils de gran angle (WARR) amb antena biestàtica. Els instruments per efectuar el 
reconeixement foren un equip de tomografia elèctrica IRIS de 48 canals, un equip de radar de subsòl Ramac amb antenes de 100, 200, 
400 i 800 Mhz i també es disposà del software necessari per el tractament i interpretació de les dades.
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un moment d’importants transformacions a Tarrago-
na, marcada per les construccions eclesials de la part 
alta de la ciutat i el progressiu abandonament i pèr-
dua d’atracció de l’àrea cementirial de la zona del ce-
mentiri del riu Tulcis, fet que possibilita la generació 
d’altres espais de memòria martirial que podrien haver 
estat repartits entre la catedral visigòtica i l’església de 
l’amfiteatre (figura 42). D’aquesta manera la basílica 
de l’amfiteatre es convertí en espai de memòria i culte 
martirial, potenciada pel poder episcopal, mentre que 
la catedral visigòtica, a la acròpolis, servaria les preua-
des relíquies martirials traslladades de la basílica de la 
necròpolis ja abandonada.

 La basílica podria haver perdurat fins un mo-
ment indeterminat del segle viii i ix, moment en el 
que el procés d’islamització s’accentua en tot l’Al-An-
dalus i les seves marques.

4.3. L’església medieval de l’amfiteatre: continuïtat 
en el culte a sant Fructuós?

4.3.1. Definició del projecte arquitectònic medie-
val

 La continuïtat edilícia de la basílica visigòtica 
de l’amfiteatre és l’església sota l’advocació de Santa 
Maria del Miracle, que apareix ja documentada en la 
butlla del papa Anastasi iv de 1154, i que constitueix 
un magnífic exemple d’arquitectura romànica de la 
Catalunya Nova i dels pocs temples de factura romà-
nica conservats a la ciutat. Ja estudiada en diferents 
treballs120 definim breument la seva estructura i el seu 
procés de transformació.

 La fàbrica és una creu llatina. Les mesures de 
la nau principal són de 32’50 m per 7’50 m. La nau 
consta de quatre trams, de 6 per 7’50 m. cadascun, 
menys el segon on hi havia la portalada que feia 6’50 
per 7’50 m. La cobertura de la fàbrica estava formada 
per volta de canó lleugerament apuntada i reforçada 
per arcs faixons apuntats de secció quadrada que recol-
zaven en les columnes adossades als murs del temple 
(figures 48 i 50). L’accés a l’edifici es realitzava mit-

del santuari dins l’absis de la basílica. En aquest cas, 
l’empremta de la cavitat centrada en l’àmbit del cor 
caldria interpretar-la com un altar secundari o un altre 
element de mobiliari litúrgic (figura 18).

 Tot i que, en la litúrgia hispana, l’espai habi-
tual de commemoració martirial és el contracor, als 
peus de les basiliques, i que s’ha defensat aquest esque-
ma pel cas de la basílica de l’amfiteatre, convé anotar 
que no hi cap evidència estructural que permeti assen-
yalar la presència d’aquest ni d’una hipotètica cripta. 
Una lectura atenta a les estructures conservades i a la 
fotografia històrica així ho indiquen. Creiem que hem 
de buscar aquest espai de commemoració en un altre 
àmbit i aquest, possiblement, és el cor. En aquest àm-
bit apareix una cavitat practicada en el paviment per 
insertar un element com el d’una ara o mensa. El punt 
en qüestió està alineat i en comunicació directa amb 
el baptisteri centrat respecte a l’eix axial de la basílica. 
Cal però deixar la possibilitat oberta que l’espai as-
senyalat per la tradició oral de la damnatio dels màrtirs 
sigui l’altar, a l’ambit del santuari. 

 En el costat nord-occidental de la fàbrica, al 
costat del cor, es va construir una cambra annexa que 
va servir com a espai funerari privilegiat i que, a la ve-
gada va servir com a baptisteri (figures 20 i 30). Mentre 
no es demostri el contrari serien els únics enterraments 
documentats a l’interior de l’espai basilical. Aquest fet 
estaria en consonància amb les disposicions conciliars 
a partir del i Concili de Braga (561) que es prohibeix 
enterrar a l’interior del temple, amb l’excepció que es 
produïssin en espais autònoms i aïllats. Tot i que és 
una disposició de la província de la Gallaecia, respon 
a una preocupació eclesial general. Al voltant de la ba-
sílica s’erigí l’espai que hem d’anomenar atrium i en el 
qual va créixer un espai cementerial amb enterraments 
individuals i cambres funeràries adossades a la fàbri-
ca pel costat sud-est, que evidencien la significació de 
memòria martirial del que l’espai gaudí. 

 Com ja s’ha comentat, l’època a la que 
s’adscriu la cronologia de la basílica de l’amfiteatre, 
finals del segle vi i inicis del segle vii, coincideix amb 

120 Capdevila 1924; Ted’a 1990a; Figuerola 1995; Fuentes, Ramos, Menchon 1995; Menchon 1995c; Companys, Virgili, Crispí 1995.
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quejaven, queden emparedades. Als peus de l’església 
s’obrí una nova porta per evitar que els fidels passessin 
per el convent. Aquesta feia 5 metres d’amplada i tenia 
un doble portal amb dos arcs i mainell al centre. Als 
peus de la nau, a l’interior, es construeix un cor elevat 
sobre una volta de creueria, separant d’aquesta mane-
ra l’espai inferior amb un envà on hi ha una porta 
central. També es construeix una capella o absidiola al 
braç septentrional del transsepte, que té contorns ogi-
vals. Entre els murs de l’absis i els del transsepte meri-
dional, es construeix un edifici rectangular, el pis infe-
rior del qual, comunicava amb l’absis i era la sagristia. 
I entre el mur de l’absis i el transepte nord-occidental 
es fa una ala septentrional amb un pas elevat121.

 Els Pares trinitaris, a excepció dels anys de la 
Guerra dels Segadors, entre el 1644 i 1666, ocuparen 
l’edifici fins l’any 1780, data en la qual s’adapta com 
a penal i comporta noves reformes. El 21 de març de 
1911 l’edifici passa a mans de l’Ajuntament de Tarra-
gona. De forma immediata, aquest fa enderrocar les 
instal·lacions afegides pel penal a l’església romànica. 
El 3 de febrer de 1923 l’Ajuntament en vista del mal 
estat en que estaven les ruïnes de l’església, va decidir 
enderrocar els murs que quedaven de peu amb dina-
mita. L’any 1936, l’Ajuntament decideix enderrocar 
una part que es mantenia de la coberta de l’absis de 
l’església (figura 50). A més tota la zona de l’amfiteatre 
es trobava en molt males condicions, a la memòria de 
les excavacions entre els anys 1948 i 1957, es descriu 
així: 

«Habia que ir al conocimiento arqueológico 
de la Iglesia de Santa Maria del Milagro y del 
Amfiteatro Romano sobre el que aquella asentó 
y ganar un monumento para la ciudad al paso 
que ésta resolvía el vergonzoso problema urbano 
que en las ruinas se ofrecía con las covachas ocu-
padas por tribus de gitanos y toda clase de va-
gabundos, y gentes de vida irregular con oque-
dades cubiertas de malezas y con el desprecio 
ciudadano que había convertido la parte alta de 
las ruinas en vertedero de inmundicias y de ma-
teriales de derribos» (Aa. Dd. 1991, 38).

jançant una única porta, oberta al mur lateral occiden-
tal de la nau oberta, en el tram de la segona navada des 
dels peus de l’església (figura 49). El transsepte mesura  
21’90 m per 7 m i estava dividit en tres trams: el cen-
tral o creuer i dos laterals  de 6’30 per 7 m i delimitats 
per les columnes adossades i els arcs feixons de sosteni-
ment de la volta. A l’ala nord del transsepte s’obre una 
absidiola de planta semicircular coberta amb secció de 
volta, de 3’80 m d’amplada i 1’90 m de profunditat. 

 Al costat de l’absidiola, hi ha una escala de 
cargol de 1’47 m que conduïa a la part superior del 
cimbori, on hi havia un petit campanar superposat.  
L’absis és de planta quadrada, propi dels models cis-
tercencs, i mesura 6 m per 6 m. Les fonamentacions 
estan formades per grans carreus aprofitats de les es-
tructures de l’amfiteatre, col·locats de llarg i de través, 
a la manera d’una banqueta contínua i irregular. 

 La pavimentació de la nau principal era d’opus 
signinum i es trobava a una cota aproximada de 12’80 
m sobre el nivell del mar, per tant uns 20 cm per sobre 
dels nivells de pavimentació de la basílica visigòtica 
(figura 33).  De la pavimentació del transsepte i de 
l’absis només tenim una petita mostra en el creuer me-
ridional assentada directament sobre la roca retallada 
i constituïda per un nivell d’argamassa de coloració 
fosca, molt diferent de l’apareguda en la nau i del qual 
no se sap la cronologia exacta (Ted’ a 1990, 265).

 Respecte a les finestres del temple aquest pre-
sentava dotze obertures en forma d’espitllera i doble 
esqueixada que il·luminaven l’edifici i que es troba-
ven en la part superior dels murs, a prop de l’inici de 
l’arrencada de la volta. També hem d’afegir les quatre 
obertures del cimbori vuitavat (Ted’a 1990a, 267). 

 Després que l’Església de Santa Maria del 
Miracle fos cedida a l’orde dels Pares Trinitaris, l’any 
1576, es produeix l’adaptació com a convent. Les re-
formes consistiren en  aixecar el paviment de la nau 
1’70 metres, de manera que el presbiteri va quedar a 
nivell de les naus (figura 51). Com a conseqüència, la 
portalada romànica i les dues espitlleres que la flan-

121 Una descripció més concisa de les reformes a Capdevila 1924; Ted’a 1990a, 277-280.
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 La nau longitudinal es compartimenta en qua-
tre navadas amb àrees de 21 x 24 peus romans, les 
mateixes dimensions utilitzades per les navadas dels 
extrems del transsepte. L’absis amb unes proporcions 
un punt més reduïdes, com és normal, presenta una 
àrea de 21 x 21 peus romans. Finalment el centre 
del creuer configura una superficie de 25 x 25 peus 
romans. Per tant, tot i que les proporcions edilicies 
resten supeditades a les condicions topogràfiques, el 
projecte en planta guarda entre les seves parts unes re-
lacions metrològiques coherents.

 3.  A l’interior de l’església no s’observa cap 
afectació en forma de fonaments que permetés enten-
dre que el projecte tingués dues fases constructives. 
Ni les evidències actuals ni la documentació històrica 
fotogràfica ho palesen.

 4.  El model arquitectònic de Santa Maria 
del Miracle s’ajusta a les tipologies arquitectòniques 
de la segona meitat del segle xii. El Ted’a ja apuntà 
que el sistema de volta apuntada amb arcs perpanys 
començà a utilitzar-se a principi del segle xii i durant 
tota l’època romànica es documenta la coexistència de 
la volta de canó i la volta amb directriu d’arc apuntat 
(Teda 1990, 283). Si la seva construcció pot dilatar-se 
fins al segle xiii aquest fet no implica que en temps 
del papa Anastasi iv l’Església ja estès parcialment 
construïda i per suposat dissenyada amb anterioritat 
seguint els influxos de l’Orde del Cister.

4.3.3. L’església de Santa Maria del Miracle, símbol 
restaurador d’un locus sanctus 

 No hi ha cap mena de dubte que els cons-
tructors medievals van tenir ocasió de percebre en la 
seva integritat la planta del temple visigòtic i part dels 
seus alçats així com l’àrea cementirial que s’estenia per 
l’àrea de l’arena. És obvi que els constructors medievals 
identificaren en les restes visigòtiques una antiga cons-
trucció eclesial, donada la seva morfologia, però tam-
bé per la trobada de determinats elements d’escultura 
arquitectònica cristiana que no aprofitaren deixant-les 
sepultades en el subsòl de l’Església122 . Fins i tot en un 

4.3.2. L’adaptació del projecte arquitectònic me-
dieval a les estructures romanes i visigòtiques

 La construcció medieval aprofità l’estructura 
visigòtica per a fonamentar-se i el projecte medieval 
restà condicionat pel visigòtic (figura 34). D’aquesta 
manera l’amplada de la nau longitudinal fou deter-
minada per l’amplada de la basílica visigòtica. Tant 
el transsepte com la capçalera de l’església medieval 
extralimitaren l’àrea de la construcció visigòtica per 
muntar les seves fonamentacions aprofitant les estruc-
tures de l’amfiteatre. Així el presbiteri quedà sobreele-
vat al damunt de la imma cavea i les ales del transsepte 
sobre l’arena. Una lectura estructural de l’edifici ens fa 
defensar un projecte concebut de forma unitària en el 
segle xii. Els arguments són els següents:

 1.  Les fonamentacions corregudes de l’edifici 
medieval mantenen una unitat. L’aparell de carreus 
(carreuó), el nucli dels murs i la tècnica de talla, són 
homogenis en tota la construcció. D’aquesta manera 
els murs estan constituïts per un nucli de pedres i ar-
gamassa i un folre exterior de carreus de soldó, de ta-
many mitjà, disposats en filades més o menys regulars 
(Ted’a 1990a, 265).  

 2.  El projecte de creu llatina fou dissenyat a 
partir de peus romans -com és habitual en altres cons-
truccions medievals d’aquests moments- amb una 
longitud de 140 peus per 78 peus i una amplada idèn-
tica per a la nau longitudinal i el creuer de 34 peus. 
L’estudi en planta demostra que sobre el projecte va 
pesar de manera determinant les dificultats topogràfi-
ques de l’espai. És així que el sentit d’economia edi-
lícia es va sobreposar als criteris metrològics. La nau 
longitudinal s’adaptà integrament a les estructures de 
la basílica visigòtica i l’emmarcà amb precisió. Només 
cal prolongar el mur sud-occidental del creuer per 
veure que la seva alineació és tangencial a la corba de 
l’absis de la basilica visigòtica. L’ala nordoccidental del 
creuer tingué cura de no sobreposar-se  al damunt del 
vèrtex superior de la fossa per la fragilitat que podia 
suposar fonamentar al damunt de les inestables peces 
de sustentació de les antigues bigues de les fossae. 

122  Cf. Teda 1990, 217-231.
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 Aquest conjunt de consideracions deixen clar 
que la percepció que tenien els comitents124  i cons-
tructors medievals d’aquest espai en el moment que 
s’iniciaren les obres, a mitjan del segle xii, era la d’un 
espai antic, el·líptic o “circular”, envoltat de grades, 
amb inscripcions antigues, i amb una església primi-
tiva envoltada per un cementiri, tal com indicaven les 
estances annexes meridionals. 

 La pròpia advocació que recull la butlla 
d’Anastasi iv, Sanctae Mariae de Miraculo, és conse-
qüència també d’aquest fet. El Ted’a justifica que la 
toponímia d’aquesta advocació no deriva de cap acció 
o atribució miraculosa sinó que el topònim sorgí «(...) 
de l’existència en el lloc de les impressionants i desta-
cades restes de la graderia meridional de l’antic amfi-
teatre, indret ben singular —i vistent— d’observació» 
(Ted’a 1990a, 243). Certament l’apreciació del Ted’a 
és correcta però encara caldria matisar aquesta propos-
ta dient que el miraculum és ampliable al conjunt de 
les estructures de les grades de l’amfiteatre que actuen 
com un “mirador” vers l’interior de l’espai que coro-
nen. Ja els diccionaris etimològics en època moderna 
descriuen el mot amphitheatrum com a «un miradero 
redondo, de donde podían a la redonda mirar lo que 
en él se representaba» (Ximenez 1798, 32). És tam-
bé significatiu que aquest toponímic en època me-
dieval estigui lligat a punts del voltant del circ, com 
l’espai del costat de l’antic convent de Santa Clara o 
bé l’anomenada Porta del Miracle, a la zona de l’actual 
Plaça del Rei125 . Sanç de Capdevila (1924, 1-12)  ja 
esmenta la possibilitat de que la toponímia de Miracle 
pugui esdevenir de “mirador” de la mateixa forma que 
en els documents medievals fan referència al l’indret 
proper al convent de Santa Clara com “el mirador”. 
Ho matisa de la següent forma: 

«Hom ha volgut suposar que el miracle, en el nostre 
cas, es nom toponímic, sinònim de lloc de guaita, 
per ço com l’indret vorer al convent de Santa Clara 
es anomenat en els documents meioevals el mira-

acte només intel·ligible des de la significació memorial 
deixaren la forma integra del temple en planta. Perfec-
tament podrien haver aprofitat les peces de la cambra 
annexa o podien haver desmuntat la fonamentació de 
l’absis formada per pedres reaprofitades de la inscrip-
ció monumental d’Heliogàbal i òptimes, si més no, 
per a les fonamentacions. 

 Necessàriament, hem de desprendre per la do-
cumentació gràfica d’època moderna i contemporània 
que, en el moment de la restauració cristiana de la ciu-
tat, les estructures el·líptiques de l’amfiteatre eren en 
gran part visibles com el monumental sector de grade-
ria sud-oriental. Podem asseverar-ho d’acord amb les 
següents evidències:

 1.  L’estructura de la graderia meridional que 
encara veiem, la van trobar integra en època medie-
val, així com les restes de grades escarpades a la roca, 
potser encara amb algunes restes de recobriment. De 
fet és més que probable que els accessos a l’amfiteatre 
en aquest moment es produïssin a través d’una tram 
d’una via que circumvalava  l’edifici  la graderia meri-
dional i el mar123 .  
 
 2.  La construcció de l’església medieval va exi-
gir un sanejament de part de l’arena per fer efectius 
els treballs de construcció, l’accés de les màquines i 
transports i els espais de taller.

 3.  Van poder resseguir i deixar al descobert 
una gran part del pòdium i l’antepòdium en el sec-
tor oriental de l’amfiteatre, doncs la fonamentació del 
creuer, va quedar en part muntada a sobre.

 4.   Part del creuer i la capçalera va ser aixecada 
literalment damunt les grades excavades a la roca del 
sector oriental i de la mateixa manera podien veure les 
restes de les grades excavades a la roca del sector occi-
dental, si tenim present les cotes conservades.

123  Vid. Macias, Menchon 2002.
124 Un estat de la qüestió sobre el tema dels comitents d’edificis cristians a l’antiguitat tardana a Sales 2012, 394-396.
125  Ibíd. 12-20. Vid. també al respecte l’interessant estudi de Massó 1990, 99-104 i 86.
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 La manca de referències documentals ens difi-
culta demostrar que l’església medieval sota l’advocació 
a Santa Maria fou construïda amb la consciència de 
restaurar la memòria de l’espai on els màrtirs tarrago-
nins foren immolats, però podem demostrar-ho de-
ductivament. Hem de pensar que ja en el segle xviii 
els Pares Trinitaris fan constar dintre un memorial pre-
sentat a les primeries d’aquest segle, al governador de 
la Plaça, que el Temple del Miracle fou aixecat en glo-
riosa memòria dels màrtirs de l’amfiteatre (Capdevila 
1924, 18). 

 El fet que l’església presenti una advocació di-
ferent a la de sant Fructuós no és un inconvenient. 
Cal pensar que ja existia una església amb aquesta ad-
vocació documentada l’any 1091, com més endavant 
veurem, i per tant coetània a la butlla del Papa Urbà ii 
al bisbe de Vic, Berenguer Seniofred de Lluçà, per la 
qual es restaura la dignitat episcopal de Tarragona des-
prés de quasi quatre-cents anys, tal com ho expressa 
el mateix document: «Cum enim in ea christianorum 
populus habitaret, visitavit in virga iniquitates eorum, 
et in verberibus peccata eorum. Sed ecce transactis 
iam trecentis nonaginta annis, ex quo frefatam urbem 
agarenorum populi solitariam fecerant, principium 
suorum cordibus inspirare dignatus est, ut eiusdem 
urbis restitutioni, secundum preceptum Apostolicae 
Sedis, cui auctore Deo, licet indigni, presidemus, in-
sisterent»126 . Si la butlla està calendada l’1 de juliol de 
1091, el document que avala l’existència d’un convent 
a Tarragona advocat a sant Fructuós, és del 4 de de-
sembre del mateix any. Possiblement es tracta del ma-
teix convent que s’esmenta en la butlla del papa Anas-
tasi iv com a església de Sant Fructuós. Per tant davant 
l’erecció de noves esglésies és normal que s’incorporin 
noves advocacions. A més crida l’atenció que les esglé-
sies esmentades en la butlla del papa Anastasi iv són 
l’església de Sant Miquel, l’església de Sant Salvador 
del Corral, l’església de Sant Fructuós, l’església de 
Santa Maria del Miracle i òbviament la Catedral dedi-
cada a Santa Tecla. En aquest sentit cal fixar l’atenció 

dor. Peró no es natural aquesta substitució sinónima 
havent-se perpetuat el de miracle i també en la porta 
del miracle, la qual va pendre després en el segle xv, 
el de plaça del Rei». 

 Ens preguntem aquí si aquesta toponímia que 
comenta per a la zona del convent de Santa Clara com 
de la Plaça del Rei pugui estar relacionada amb les es-
tructures del circ com un altre espai d’espectadors.  En 
el mateix estudi tipifica i descriu els diferents miracles 
atribuïts a la Mare de Déu i l’origen de la toponímia 
en tant que títol marià.

 Per tant sembla que el toponímic miraculum, 
a la Tarragona medieval, assenyalava espais on emer-
gien estructures amb graderies, que si bé podien ser 
interpretades com a atalaies en front del mar, també 
com edificis envoltats de graderia que actuaven com 
a “miradors” de la pròpia plaça que generen, en el cas 
del circ entesa com a “corral”. 

 L’esforç constructiu per bastir en aquesta zona 
una construcció és prou evident. Calia realitzar una 
important tasca de sanejament, desmuntatge i adapta-
ció del projecte a una complexa topografia condicio-
nada per estructures precedents. Al mateix temps calia 
solucionar problemes infraestructurals com el drenat-
ge i conduccions d’aigües d’escorrentia. D’altra banda 
l’espai era, a nivell defensiu, molt vulnerable fora del 
recinte emmurallat i a pocs metres del mar. 

 L’opció d’ubicar en aquest espai una església, 
fora de tota pietosa llegenda o tradició, només pot ser 
comprensible des de l’imperatiu de restaurar un espai 
sagrat d’especial significació. La riquesa ornamental i 
la magnitud del projecte ho avalen. 

 Cal tenir present que l’església té una longitud 
total de 43 m de llargària i el creuer de 20 m. L’altura 
de l’església era de nou metres d’altura. Es convertia 
per tant en un dels temples més importants de la diò-
cesi exceptuant la Catedral o les esglésies monàstiques.

126 Traducció d’Antoni Pladevall Font: Quan habitava en ella un poble de cristians, va fustigar amb la vara les seves iniquitats i amb assots 
els seus pecats. Però  heus aquí que havent passat ja tres-cents noranta anys, després que la gent agarena l’havia convertida en solitària, es 
va dignar inspirar els cors dels seus prínceps per tal que insistissin en la restitució, d’acord amb el precepte de la Seu Apostòlica, la qual 
per autoritat de Déu, bé que de manera indigna, presidim (Pladevall 1995, 49). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



117

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

Barcino on aquest procés ha estat ben estudiat per 
Júlia Bertran. Al respecte exposa: 

 «En el cas de Barcelona, cal destacar la continuïtat 
en els llocs de culte. Santa Maria del Mar és un 
exemple molt clar, tot i que no es coneix arqueològi-
cament l’edifici de culte. La densitat d’enterraments 
localitzats (106 inhumacions) i l’existència de 
tota una sèrie d’estructures que es poden situar a 
l’antiguitat tardana, ens porten a pensar en un focus 
d’atracció, segurament cultual, anterior a la primera 
referència documental de l’església, que és de l’any 
1009. En el solar ocupat per l’actual mercat de Santa 
Caterina, les excavacions arqueològiques han tret a 
la llum una important necròpoli tardoantiga, amb 
130 tombes i diversos monuments familiars, mau-
soleus amb un nombre variant d’individus, d’entre 
1 a 6, que sens dubte van pertànyer a les elits locals. 
Aquesta concentració d’enterraments degué origi-
nar-se per un focus cultual que es va mantenir fins el 
segle xix, moment en el que s’enderrocaren l’església 
i el convent de Santa Caterina.

 La importància del lloc es posa de manifest també 
en els monuments funeraris familiars decorats amb 
pintures que imiten marbrejats, una decoració que 

que aquestes advocacions troben correspondència en 
els patronatges que explícitament són definits pel Papa 
Urbà ii en la seva butlla a l’arquebisbe Berenguer Se-
niofred de Lluçà:

«Palleo itaque in missarum celebrationibus intra ec-
clesiam solummodo uti debebis, in precipuis tantum 
festitatibus, videlicet Nativitate Domini, Epipha-
nia, Ypopanton, Cena Domini, Sabbato Sancto, 
Ressurrectionis prima et secunda feria, Ascensione 
Domini, Pentecoste, tribus festivitatibus Sanctae 
Mariae, Sancti quoque Michaelis, et Sancti Ioan-
nis Baptistae, in nataliciis omnium apostolorum et 
eorum martyrum quorum ignora in vestra ecclesia 
requiescunt, in commemorationes nihilomnius om-
nium sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, 
episcoporum, clericorum, in annuo consecrationis 
tuae die in solemnitatibus etiam Sanctae Virginis 
Theclae, Sanctique martiris Fructuosi ac sociorum 
eius»127.

 El fenomen de la continuïtat cultual d’espais 
sagrats de l’època tardoromana en l’època medieval és 
una constant en tot l’imperi. Només a tall d’exemple 
convé apuntar, per la seva proximitat, l’exemple de 

127 Traducció d’Antoni Pladevall Font: El pal·li només l’has d’usar durant les celebracions de les misses de les festivitats del Naixement del 
Senyor, de l’Epifania, en la Purificació, en la Cena del Senyor, el Dissabte Sant, la primera i segona fèria de la Resurrecció, per l’Ascensió 
del Senyor, Pentecosta, les tres festes de Santa Maria, la festa de Sant Miquel, la de Sant Joan Baptista, en els natalicis de tots els apòstols 
i d’aquells màrtirs dels quals hi ha relíquies en la vostra església, en la commemoració de Tots Sants i en les consagracions de les esglésies, 
dels bisbes, dels clergues, en la commemoració anyal de la teva consagració, i en les solemnitats de Santa Tecla i del màrtir Sant Fructuós 
i dels seus companys (Pladevall 1995, 49).

Advocacions esmentades en la butlla del papa Urbà 
ii (1091).

Esglésies esmentades a la butlla del papa Anastasi iv 
(1154).

Sant Miquel Sant Miquel
Nativitat del Senyor 
Epifania
Presentació
Sant Sopar
Dissabte Sant
Ressurrecció del Senyor
Ascensió del Senyor
Pentecosta

Sant Salvador

Sant Fructuós Sant Fructuós
Santa Maria Santa Maria
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ment de l’estructura de l’amfiteatre a l’edat mitjana 
que no passarien desapercebuts pels bisbes i eclesiàs-
tics de la diòcesi. 

 Tinguem present, respecte a la circulació 
d’aquesta literatura a l’època medieval, entre altres as-
pectes, i com apunta Felix Ferrer que «sólo a partir 
de la Baja Edad Media y, sobre todo, a partir del Ba-
rroco contrarreformista del siglo xvii, se utilizarán las 
aportaciones visigodas y altomedievales para lanzar un 
discurso ingenuo sobre las listas y relaciones de obis-
pos, por un lado, y, por otro, de mártires, santos, con-
fesores, vírgenes y apóstoles, sumidos en unos tiempos 
demasiado oscuros, pero a la vez clarividentes en su 
utilización política, social y económica. La tardía di-
vulgación de las actas, la aceptación de los pasionarios 
diversos por parte de la gente menuda, la vulgariza-
ción de esos modelos martiriales en ámbitos políticos 
y religiosos muy concretos (unificación religiosa de los 
visigodos, la presencia mozárabe o la repoblación del 
centro peninsular en el siglo xi), son elementos que 
vuelven a incidir en el conflicto entre una religión culta 
y dirigida y una religiosidad asumida por los hombres 
y las mujeres inexpertos en las tradiciones establecidas 
del cristianisme» (Ferrer 2008, 26). Per tant textos i 
narracions flueixen en el context social i religiós de 
l’edat mitjana. Fins i tot aquestes narracions tenen les 
seves ressonàncies en les iconografies medievals. Tal és 
el cas de les pintures de Bierge (Osca), del segle xiii, 
o el capitell romànic del monestir de Sant Pierre de 
Moissac dedicat als sants màrtirs de Tarragona, del se-
gle xii, on es reprodueixen escenes extretes dels còdexs 
que transmeten els diferents continguts de la Passio 
Fructuosi.

 Els constructors de Santa Maria del Miracle  
forçosament veieren quasi integres la forma el·líptica 
de les estructures de les grades de l’amfiteatre, la ma-
teixa arena, una bona part dels alçats de l’església i 
el cementiri. Arribats a aquest punt, els restauradors 
medievals dels segles xi i xii podien haver identifi-
cat aquest espai com un amfiteatre? Certament que a 
l’edat mitjana es denota, a nivell general, una pèrdua 

també podem veure a la sala de recepció del bisbe 
del Grup Episcopal de Barcelona. Cal fer un esment 
del procés de cristianització d’algunes viles, com la 
de l’actual plaça d’Antonio Maura, on l’existència 
d’un possible martyrium degué originar una extensa 
àrea d’enterraments. També la vila romana de Sant 
Pau del Camp, on es va localitzar un monument fu-
nerari altimperial i una àrea d’enterrament d’època 
cristiana. El monestir del segle x segurament és he-
reu d’un altre enclavament tardoantic, al voltant del 
qual es degué configurar una zona de necròpolis. Al 
claustre i a l’exterior de l’absis de l’església es van lo-
calitzar enterraments que es poden situar al període 
tardoantic. A més, la presència a l’edifici de capitells 
i impostes dels segles vi - vii, vindria a confirmar 
aquesta hipòtesi» (Beltran de Heredia 2009, 9). 

 També, en el cas de Tarragona, edifica-
cions com l’edifici de planta centrada de Centcelles 
(Constantí), el jaciment de Paret Delgada (La Seva 
del Camp), el mausoleu del carrer Pere Martell, 15 
o la mateixa catedral medieval són exemples lligats a 
aquest fenomen a Tarragona (vid. c. 5)

 Al respecte i per la seva associació d’esglésies 
vinculades a amfiteatres cal citar exemples com els 
de Saint-Pierre-aux-Arènes, Metz; Saint-Jacques-des-
Àrenes, Besançon; Saint-Martin-des- Arenes, Nîmes; 
Santa Maria dell’Arena, Ancona; Santa Maria de Are-
na, Padua o Durazzo128.

 De l’anàlisi fins ara realitzat sembla més que 
probable que l’església de Santa Maria del Miracle fos 
construïda i consagrada des de la consciència eclesial, 
que s’estava restaurant un espai venerat i sagrat. Exa-
minem les raons a continuació.

 En època medieval no només s’està llegint i 
proclamant la Passio Fructuosi sinó que molts dels cò-
dexs que ens arriben fins a nosaltres d’aquesta peça 
literària martirial s’estan transcrivint i transmetent en 
aquests moments com passa també amb l’obra  Pe-
ristephanon de Prudenci. Aquesta última obra, a més, 
ofereix detalls descriptius molt valuosos pel reconeixe-

128  La capella de l’amfiteatre de Dyrrachium (Durres / Durazzo) fou consagrada al bisbe de la ciutat Astion i a san Stefano. Sobre la seva 
problemàtica arqueològica i cronologia vid. Santoro 2003; Santoro, Hoti, Sassi 2008; Vaquerizo, Murillo 2010, 504-505.
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miraculum), les referències descriptives documentals i 
la presència d’una basílica amb una gran concentració 
d’enterraments al seu voltant que feia entendre que a 
l’antiguitat aquell espai havia estat un locus sanctus. 

 El món medieval dels segles xi i xii no és un 
món tancat. Els fluxes de bisbes i eclesiàstics amb 
Roma són constants. Els bisbes Berenguer Seniofred 
o Oleguer viatjen a Roma i devien haver visualitzat els 
grans amfiteatres de la Provença o el mateix Coliseu 
de Roma. La ignorància popular no treu el grau de co-
neixement que tenien els intel·lectuals medievals, laics 
o eclesiàstics, del món clàssic. 

 El projecte de la nova església, dissenyada 
amb anterioritat a mitjan segle xii i edificada durant 
aquesta centúria, respon a un esquema i factura uni-
tària de la que crida l’atenció les seves grans dimen-
sions i la seva qualitat artística, fruit de les influències 
del Cister, tan present en les terres de l’arxidiòcesi. El 
projecte exigí una gran tasca d’arranjar accesos, de sa-
nejament de l’espai, de desmuntar els alçats de la ba-
sílica visigòtica que restessin dempeus, d’aprofitar la 
base d’aquella construcció, de crear les mínimes infra-
estructures de sostenibilitat  i de crear una complexa 
adaptació a la topografia de l’espai prou accidentat per 
la presencia de les fossae i la orografia escarpada sobre 
la que s’aixecaven les grades. En aquest sentit part de 
la fonamentació del transsepte va anar a buscar la part 
inferior de les fossae o el mateix presbiteri s’aixecà a 
un nivell més alt sobre la roca retallada per les grades. 
Tots aquests condicionants converteixen aquest pro-
jecte en una obra molt costosa i audaç. Tanmateix, el 
fet d’ubicar aquesta església a escassos metres del mar, 
li conferia una gran vulnerabilitat en cas d’atac. La      
subordinació de l’economia del projecte és compren-
sible i únicament explicable si el que s’està és reconsa-
grant un espai de memòria eclesial antic i venerable. 
El culte martirial va jugar un paper molt important en 
el marc d’una cristiandat que volia presentar els valors 
santífics del testimoni dels seus sants per anar consoli-
dant una reforma a gran escala ja impulsada pel papa 
Gregori vii. Reconsagrar espais antics de culte marti-

de consciència de la funció original d’aquests edifi-
cis, com per exemple passa amb el cas de l’amfiteatre 
d’Aosta (Itàlia) que és, a l’edat mitjana, anomenat 
“Pallatium rotundum”. Tanmateix no significa que en 
alguns casos no puguin ser identificats aquests antics 
edificis a partir dels documents literaris que els arriben 
de l’antiguitat. 

 És interessant aquí recollir el cas de sant Aciscle 
de Còrdova, màrtir de la persecució de Dioclecià. Se-
gons la tradició el màrtir fou martiritzat a l’amfiteatre 
de la ciutat. Tot i que el sant està ben documentat i 
és esmentat per Prudenci en el Peristephanon (Him-
nus iv): «Corduba Acisclum dabit, et Zoellum Tresque 
coronas» no s’especifica on es martiritzat ni enterrat. 
El seu martiri a l’amfiteatre és esmentat en la Passio 
Aciscli et Victoriae que fou composta en el segle x. El 
text diu: «Sanctorum vero Acisclum in anfiteatrum 
decollavi precepit [...]». Aquesta passio no té fonament 
històric i fou un plagi d’una altra ben coneguda de-
dicada a santa Cristina (Sánchez Ramos 2007, 197; 
Hidalgo 2012). Però per nosaltres és interessant doncs 
manifestar la tramsmissió manipulada de passiones an-
tigues en època medieval on es transcriu el concepte 
amphiteatrum. 

 En aquest punt, i pel que fa a l’exemple de 
Tarragona, cal sumar les referències descriptives de la 
Passio Fructuosi i de determinats passatges de l’Himnus 
vi del Peristephanon d’Aureli Climent Prudenci com 
aquell que diu: «Intrant interea locum rotunda/ con-
clusum cauea, madens ferarum/ multo sanguine 
quem furor freqüentat./ Cum spectacula perstrepunt/ 
cruenta ac uilis gladiator ense duro/ percussus cedit et 
fremit voluptas»129. En aquest cas el lector de l’època 
medieval disposava d’una referència singular que li 
permetia entendre que el martiri dels sant tarragonins 
s’havia produït en un indret envoltat de grades circu-
lars en el que es duien, amb follia, sagnants especta-
cles de feres i gladiadors. Per tant la identificació de 
l’espai de martiri dels sants era força evident als ulls 
dels restauradors medievals si se sumava la percepció 
de les estructures el·líptiques visibles de l’amfiteatre (el 

129 Traducció de Miquel Costa Llobera (2004): Entren llavors al vast amfiteatre,/clos de graons, humit amb sang profusa/ de bèsties, lloc 
en què el furor habita./ Els cruents espectacles hi retronen,/quan vil gladiador amb vil espasa/ cau ferit, i de goig la gent bramula.
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 L’església dedicada a Santa Maria pren en el 
segle xii, l’advocació del Miracle. El terme miraculum 
cal entendre-ho com un locatiu que assenyala un espai 
per “mirar”. En època medieval eren conscients que 
estaven en un espai de grades que els antics pobladors 
havien fet servir per contemplar, per “mirar”, quelcom 
que es representava a l’interior d’aquell espai i que en 
el present podia tenir una funció d’atalaia. En el cas de 
Florència, en documents dels segle xi i xii, les restes 
del teatre i de l’amfiteatre són esmentades des de la 
seva morfologia estructural. Així s’anomenen, respec-
tivament, com a perilasium minor o picculum i perila-
sium maior (Wiener 1999, 94; Scambi 2010, 75). 

 Progressivament s’anirà perdent aquest valor 
locatiu en favor d’un valor atributiu. Les llegendes ani-
ran prenent pes i forma i el terme miraculum s’associarà 
a les atribucions miraculoses de la Mare de Déu. És 
significatiu un cartell d’indulgències concedides a 
l’església de Santa Maria del Miracle per l’Arquebisbe 
Dalmau Mur l’any 1428 en el qual s’esmenta: 

«Cum itaque in suburbio nostre civitatis Tarracone, 
prope mare, fundata fuerit ab antiguo quedam ec-
clesia in honore gloriossisime Virginis Mariae quae 
propter grande miraculum imo grandia miracula 
que ibi operata est Virgo gloriosa vocata et nomi-
nata est Sta. Maria del Miracle in qua ecclesia mira-
cula multa fuerunt meritis matris xpi propter que et 
alias multe indulgentie benefactoribus dicte ecclesie 
a Sanctis patribus sunt concesse et nobiter presbi-
ter eidem deserviens fieri fecerit ymagini bte Mª ibi 
priscis temporitus posite, coronam pulcherrimam 
de auro et argento cum lapidibus pretiosis, ipsaque 
multa indigeat ex vetustate ipsius reparatione et no-
bis operibus quibus providere nequit sine Christi 
fidelium eleemosinarum sufragio et sucursu (...)».130  

 Si inicialment els restauradors de la Tarrago-
na medieval i els constructors de l’Església de Santa 

rial bastint nous temples, formava part d’aquesta vo-
luntat espiritual de reforma i un senyal tangible de la 
rica tradició històrica de les esglésies universal i local. 

 Més endavant ho veurem amb els exemples de 
les restauracions de les antigues seus episcopals hispà-
niques. En el cas de Tarragona la recuperació d’aquesta 
traditio martirial a través del culte i les construccions 
memorials evidenciava les arrels cristianes d’una ciutat 
restaurada i de la recuperació de la dignitat i el poder 
episcopal que trobava la seva gènesi en el testimoni de 
Fructuós. De la mateixa manera que el culte a Santa 
Tecla fou atès especialment pel cos canonicial, el cul-
te a Sant Fructuós fou especialment atès i vetllat per 
l’episcopat. La reedificació de la memòria martirial a 
l’amfiteatre és un reflex més d’altres exemples presents 
en els territoris de la Cristiandat, el món bizantí o in-
clús en el territori de Terra Santa. Cal pensar que el 
moment en que es produeix la restauració cristiana de 
Tarragona i l’erecció d’aquests temples és el moment 
de la projecció de les grans creuades a Terra Santa o 
a la Peninsula Ibèrica.  La restauració de Tarragona 
ordenada pel papa Urbà ii es concep des de la idea 
de creuada com ja s’havien produït altres iniciatives, 
com la presa de Barbastre en 1064, en temps del papa 
Alexandre ii. Considerem que Urbà ii és el pontífex 
que proclamà la primera gran creuada en el Concili 
de Clermont en 1095, quatre anys després de la but-
lla adreçada al bisbe Berenguer Seniofred de Lluçà. 
La creuada exigeix el control polític dels territoris, la 
restauració organitzativa i administrativa de les esglé-
sies i la reerecció dels principals símbols religiosos que 
connecten el present restaurat amb el passat cristià del 
territori conquerit. En temps de Sant Oleguer, Ramon 
Berenguer iii, que amb el prelat havien viatjat a Roma,  
ja havia pretès que el Papa declarés com a croada la 
reconquesta de Tarragona prevista. 

130 Traducció de Lluís Maria Moncunill (inèdita):  Per tal com en el suburbi de la nostra ciutat de Tarragona, prop del mar, ja d’antic hi 
fou fundada una església a honor de la gloriosíssima Verge Maria, que per causa d’un gran miracle, és més, pels grans miracles que la Verge 
gloriosa hi ha obrat, l’església es diu i és coneguda per Santa Maria del Miracle; en ella, s’hi obraren innombrables miracles per intercessió 
de la Mare de Crist, per la qual cosa  ha estat afavorida pels sants pares, aquesta església, de moltes indulgències a favor dels benefactors 
d’aquesta església; i dignament, el prevere que serveix aquest lloc va fe fer una imatge de la benaurada Maria, des d’antic allí col·locada, i 
també una bellíssima corona d’or i plata amb pedres precioses; peró també necessita de recursos per tal que el lloc sigui reparat amb noves 
intervencions per causa de la seva antiguitat, cosa impossible sense el concurs i sufragi de les almoines dels fidels…. 
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Sagrada, Henrique Flórez es refereix a l’amfiteatre de 
Tàrraco quan descriu els grans monuments antics de 
la ciutat i identifica l’amfiteatre amb el lloc de martiri 
de Fructuós, Auguri i Eulogi. 

Maria del Miracle devien tenir una percepció força 
completa de les estructures de l’amfiteatre, el temps 
i les accions antròpiques van anar modificant l’espai 
fins alterar la visió estructural el·líptica de l’espai. Pons 
d’Icart en el segle xvi atribueix l’espai del martiri al 
circ i no a l’amfiteatre doncs les estructures el·líptiques 
ja no eren visibles tres segles després de la construcció 
de l’Església del Miracle. Curiosament Pons d’Icart re-
corre a la narració del Peristephanon de Prudenci per 
identificar l’espai de la immolació. 

 Al veure visibles gran part de les estructures 
del circ acaba assimilant amfiteatre a circ i ubicant la 
vivi crematio dels màrtirs en l’espai del Corral. Pons 
d’Icart ho descriu d’aquesta forma: 

«Emiliano, oyendo ésto, con su sentencia mandó 
que todos bivos fuessen quemados, y assí fueron 
sacados del dicho palacio y llevados a la plaça del 
Corral, que como dicho tengo, era el circo. Y esto 
afirma Prudencio en la dicha ode, en aquellas pala-
bras: intrant in terea locum rotunda conclusum ca-
vea madens ferarum, que quiere dezir que entraron 
los benditos sanctos, de quién él habla, en un lugar 
cercado y cerrado de cueva redonda, lleno, húmedo 
o mojado, de animales fieros. Y assí en otro lugar 
no se más verificar que en el dicho circo donde por 
aquellas cuevas estavan y lavavan los dichos animales 
fieros, como tengo dicho en el capítulo xxvii».

 Posteriorment a la guerra del 1644 l’espai en-
cara va quedar més afectat, de tal manera que els Pa-
res Trinitaris sol·licitaren una translació a l’Església de 
Natzaret per l’estat del convent i la dificultat dels seus 
accessos131. A inicis del segle xviii, els  Pares Trinita-
ris, usuaris del convent erigit a l’amfiteatre i adossat 
a l’església de Santa Maria del Miracle, manifesten 
que l’església «fou aixecada en gloriosa memòria dels 
màrtirs de l’amfiteatre». Trobem, per primera vegada 
documentada l’església com un monument memorial 
més, vinculat a la memòria dels antics màrtirs que 
s’erigeix en honor a la Mare de Déu del Miracle. Tam-
bé en el segle xviii , dins el volum xxiv de la España 

131(AHAT): Expedient sobre la translació del convent dels PP. Trinitaris a l’església de Natzaret citat a Capdevila 1924, 18. No he pogut 
consultar aquest document per no haver estat localitzat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Tot i haver consultat la caixa dels 
documents dels PP. Trinitaris, el document no hi era. Així, em remeto a l’obra de Mn. Sanç de Capdevila (1924) per aquesta qüestió.
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Figura 1. Còdex amb el contingut de la Passio Fructuosi. Centre de França. Segle viii, conservat 
a la Bayerische StaatsBibliothek de Munic. Passiones et vitae sanctorum BSB-Hss Clm 3514.
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Figura 2. Hipotètic itinerari de la traslació de les despulles dels màrtirs de l’Amfiteatre a la Necròpolis (Macias, 
Muñoz 2002).

Figura 3. La Via Augusta i les seves ramificacions a l’entrada de Tàrraco en els sectors del circ i l’amfiteatre 
(Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell, Toldrà 2013, 22).
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Figura 4. Planimetria de l’amfiteatre a partir de les excavacions dirigides per Samuel Ventura entre 
1948 i 1957. En el plànol s’indica: Junio 1959-64.
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Figura 5. Fotografia d’un detall de la maqueta de l’amfiteatre després de les excavacions de Samuel Ventura. 
Podem apreciar, centrat en la cambra annexa, la pila baptismal i les restes del cementiri disposades al voltant de 
la basílica (Arxiu MNAT).
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Figura 6. Imatge aèria amb el sector de la basílica visigòtica tramat en vermell (Ciurana, Macias, 
Muñoz, Teixell, Toldrà 2013).
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Figura 8. El sector de les grades amb 
el pulpitum durant les excavacions 
de Samuel Ventura. El grau de con-
servació d’aquest punt podria venir 
justificat per un ús continu d’aquesta 
estructura durant el temps (Arxiu 
MNAT).

Figura 7. Vista de l’interior de la basí-
lica durant les intervencions de Samuel 
Ventura. Als peus de la basílica no es veu 
cap estructura que pugui fer pensar en 
la compartimentació d’un espai litúrgic 
(Arxiu MNAT).
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Figura 9. Materials ceràmics apareguts en la intervenció arqueo-
lògica de la basílica de l’amfiteatre duta a terme pel Ted’a (1990a, 
433). Entre ells un fragment rodat d’una vora d’ àmfora de la for-
ma Keay 61 (ABA-4005) trobada al paviment de la basílica que 
ens apropa a inicis del segle vii el moment de llur construcció.
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Figura 10. Planimetria general de la basílica visigòtica de l’amfiteatre (Ted’a 1990a).
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Figura 11. Planimetria de la basílica visigòtica de l’amfiteatre amb l’àrea d’enterraments 
(Ted’a 1990a).
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Figura 13. Dibuix de l’exemplar d’àmfora 
Keay 19 (ABA-11-2012-13).

Figura 12. Exemplar d’àmfora Keay 19 (ABA-11- 2012-13) aparegut, l’any 2011, 
en un petit abocador a l’interior de les fosses en el sector de la cambra annexa ex-
cavat (Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell, Toldrà 2011, 55).
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Figura 14. Secció estratigràfica de les fosses en el sector de la cambra annexa. 
Intervenció de l’any 2011 (Ciurana, Macias, Muñoz, Teixell 2011, 68).
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Figura 15. Vista de l’absis de la basílica durant les intervencions de Samuel Ventura. S’aprecia el pavi-
ment d’opus signinum a una cota una mica més elevada que el cor i les naus. El retall fet pels excavadors 
i la manca de documentació no ens permeten veure les possibles marques deixades per la taula d’altar 
(Arxiu MNAT).
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Figura 17. El fust ubicat a la basa de l’arc triomfal (Arxiu MNAT).

Figura 16. Un dels fustos pertanyents a l’arc 
triomfal trobat in situ (Arxiu MNAT).
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Figura 18. Imatge de la basílica visigòtica amb la cavitat trobada pel Ted’a al mig del 
cor de l’ambó (Arxiu Ted’a).
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Figura 20. Vista general de la cambra annexa excavada per dins. Al centre es veu la pila 
baptismal (Arxiu MNAT).

Figura 19. Vista general d’una cambra funerària annexa a la basílica al sector sud (Arxiu 
MNAT).
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Figura 23. Imatge de la pila 
baptismal a l’interior de la cam-
bra annexa (Arxiu MNAT).

Figura 22. Imatge de la pila baptismal a 
l’interior de la cambra annexa. En la imatge 
s’observa el forat del desguàs (Arxiu MNAT).

Figura 21. Imatge de la pila baptismal a 
l’interior de la cambra annexa (Arxiu MNAT).
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Figura 24. Detall de la planimetria de l’amfiteatre a partir de les excavacions dirigides per Samuel 
Ventura entre 1948 i 1957. Àmbit de la cambra annexa on apareix dibuixada la pila baptismal amb un 
diàmetre de 70 cm i plenament centrada a l’estança

Figura 25. Vista de la fonamentació a l’interior de la ba-
sílica en el sector meridional, als peus del temple (Arxiu 
MNAT).
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Figura 26. Vista de la fonamentació a l’exterior de la basílica en el sector meridional, 
als peus del temple. A la part inferior la mateixa fotografia aclarida per mostrar la inte-
gritat de la fonamentació (Arxiu MNAT).
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Figura 28b. Pila baptismal de Santa 
Maria de Riaza (Segovia), atribuïble 
al període visigòtic.

Figura 28a. Pila baptismal de Carabaña 
(Madrid), atribuïble al període visigòtic.

Figura 27. Dibuix de la pila baptismal de Na-
vahombela (Salamanca) (Morin 2005, 296-297; 
2006, 200- 201).
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Figura 29. Planimetria de l’església visigòtica de el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete), (Gutié-
rrez-Gamo 2004, 139).
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Figura 30. Proposta d’espais litúrgics i de circulació per a la basílica visigòtica de  l’amfiteatre  de  
Tarragona.
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Figura 31. Proposta de modulació de la basílica visigòtica de l’amfiteatre.
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Figura 32. Imatge de la fossa del sector septentrional durant les excavacions de 
Samuel Ventura. A l’angle inferior dret s’aprecia un enterrament en caixa de tegulae 
a doble vessant. La seva tipologia, tot i que admissible en època visigòtica, també ens 
podria indicar que la pràctica funerària s’hagués donat amb anterioritat a l’arena de 
l’amfiteatre (Arxiu MNAT).
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Figura 33. Vista de l’interior de la basílica durant les intervencions de Samuel Ventura. El paviment del cor 
de l’ambó resta tapat per pavimentació datada com a medieval (Arxiu MNAT).
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Figura 34. Vista aèria amb la superposició de l’església medieval a la basílica visigòtica (AT, 
ICAC, MBT).
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Figura 36. La fàbrica de la basílica visigòtica en la seva situació actual respecte a 
l’arena de l’amfiteatre, si desplacéssim la planta de l’edifici 2,5 metres cap al sector 
sud-est.

Figura 35. La fàbrica de la basílica visigòtica en la seva situació actual respecte a 
l’arena de l’amfiteatre.
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Figura 37. La basílica vista des de l’angle de ponent, on s’observen les fonamentacions de la basí-
lica visigòtica nord-occidental i sud-oriental.

Figura 38. Fonamentació de l’església visigòtica del sector septentrional i alçat del parament septentrional 
de l’església medieval de Santa Maria del Miracle (AT, ICAC, MBT).
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Figura 40. Enterraments visigots al costat de la capçalera de la basílica visigòtica (AT, 
ICAC, MBT).

Figura 39. Enterraments visigots al quadrant nord-est de l’arena de l’amfiteatre (AT, 
ICAC, MBT).
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Figura 41. Esquema d’església i atri segons Bango Torviso (1997, 67).
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Figura 42. i. Reutilització del recinte de culte flavi en època tardana. 1, cis-
ternes; 2, possible església episcopal; 3, recinte àulic episcopal; 4, àrea fu-
nerària privilegiada; 5, antic temple d’August espoliat; 6, Catedral medieval. 
ii: plànol de situació urbana (Planimetria base: Macias et al. 2007; Hauschild 
2010). Proposta segons Josep Maria Macias (en premsa).
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Figura 43. Basíliques i àrees funeràries, a inicis del segle vii, documentades a Tarragona (Plani-
metria base: Macias et al. 2007).
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Figura 45. Detall de la fonamentació de l’absis de la basílica visigòtica aprofitant la inscripció 
monumental de l’emperador Heliogàbal, que coronava el pòdium de l’amfiteatre (AT, ICAC, 
MBT).

Figura 44. Intervenció arqueològica a l’absis de la basílica visigòtica l’any 2009.
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Figura 47. Treballs de prospeccions geofísiques a la basílica visigòtica en les inter-
vencions de l’any 2009 (AT, ICAC, MBT).

Figura 46. Treballs de documentació fotogramètri-
ca a la basílica visigòtica en les intervencions de 
l’any 2009 (AT, ICAC, MBT).
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Figura 48. Planta de l’església de Santa Maria del Miracle (J. Figuerola).
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Figura 50. Interior de l’església de Santa Maria 
del Miracle abans del seu enderrocament (Cen-
tre d’imatges de Tarragona, Fons Vallvé Sig. 
87.8).

Figura 49. Portalada romànica de la basílica de l’amfiteatre (Centre d’imatges de 
Tarragona, Fons Vallvé Sig. 74.8).
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Figura 51. Diferents fases de la pavimentació de la basílica visigòtica i l’església medieval (Ciu-
rana, Macias, Muñoz, Teixell, Toldrà 2013).

Figura 52. L’amfiteatre en un gravat d’A.Van der Wyngaerde, 1563.
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5.1. La memòria de Fructuós a la Necròpolis paleo-
cristiana

 L’any 1923, amb l’inici dels treballs de cons-
trucció de la fàbrica de Tabacs es va posar de mani-
fest l’existència de restes arqueològiques de notable 
interès. Fins a principis de l’any 1924, les excava-
cions arqueològiques van ser dutes a terme pel Servei 
d’Excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans, sota la 
direcció de Josep Colomines i Josep Puig i Cadafalch. 
La Necròpolis paleocristiana del Francolí fou excavada 
per l’arqueòleg Mn. Joan Serra i Vilaró entre els anys 
1926 i 1933, qui finalment va publicar aquests treballs 
en diverses memòries132 . 

 Aquest conjunt funerari es presentà com un 
dels més vastos de l’occident romà, amb una gran va-
rietat de tipologia sepulcral. Posteriorment, en la dè-
cada dels anys 70 i 80 aquest conjunt fou tractat i es-
tudiat d’una forma crítica per Maria Dolors del Amo 
a partir de la seva Tesi Doctoral133 . En aquests últims 
anys i, arrel del descobriment de la propera basílica 
funeraria anomenada de la Beata Thecla, el seu exca-
vador, l’arqueòleg Jordi López, ha incidit en l’estudi 
d’aquesta àrea134 . No serà doncs l’objectiu d’aquest 
capítol aprofundir en l’anàlisi arqueològica dels espais 

i elements que configuren l’àrea cementirial cristiana 
del Francolí, en gran mesura ja revisada. Tanmateix 
la lectura del conjunt ens aporten reflexions i conclu-
sions per determinar les relacions entre l’evolució del 
culte martirial de Fructuós, Auguri i Eulogi i aquesta 
realitat arqueològica.

5.1.1. La depositio dels màrtirs i la Necròpolis pa-
leocristiana entre l’època gal·liènica i l’època teo-
dosiana

  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 i un imperatiu cris-
tià. Cesare Baronio (1538-1607) ho explicitava per-
fectament en la seva introducció al Martirologi Romà 
quan diu que els cristians acostumaven a recuperar els 
cossos dels sants per donar-los sepultura, donant fe 
dels fets dels diferents màrtirs: «Christianos consue-
visse redimere corpora sanctorum ad sepeliendum ea, 
acta diversorum matyrum saepe testantur».

  La investigació arqueològica ha demostrat que 
l’emplaçament de la depositio dels màrtirs de Tàrraco 
correspon a l’espai cementirial de l’actual necròpolis 

5. ARQUEOLOGIA I TOPOGRAFIA URBANA 
ENTORN EL CULTE DELS MÀRTIRS DE TÀRRACO: 
DEPOSITIO  I MEMORIA ECCLESIAE: L’ÀREA DE LA 
NECRÒPOLIS I LA URBS CHRISTIANA (S. iii - S. xiii)

132  Cf.  Serra i Vilaro 1928; 1929; 1930; 1935. 
133  Cf. Del Amo 1979; 1981 i 1989; 1999.
134  Cf. López  2006; 2010; 2013.
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cristiana de Tàrraco tingués el seu cementiri particular 
en un altre espai, les despulles dels màrtirs haguessin 
estat enterrades en una tomba propera a la via amb la 
finalitat d’evitar la profanació dels pagans. D’aquesta 
manera aquesta tomba generaria, a la vegada, l’inici 
d’una altra àrea funerària que acabaria convertint-se 
en aquest centre martirial (Serra 1948, 13). La hi-
pòtesi és versemblant, doncs ignorem els efectes de la 
confiscació dels béns de l’Església que Tàrraco podria 
haver patit per les disposicions imperials contra els 
cristians en temps de la persecució de Valerià i Gal·liè 
i que, entre altres, comportava la confiscació dels ce-
mentiris. En aquest cas també podríem admetre que 
el propietari de l’enterrament fos de la mateixa família 
dels clergues o hagués estat cedit per algun membre de 
la fraternitas.

 Sigui com sigui no hi ha cap mena de dubte 
que l’espai es convertí en lloc sagrat des del moment 
que els cossos foren enterrats reconeixent la condició 
de màrtirs, fet tan interioritzat per totes les esglésies 
a l’antiguitat i tantes vegades constatat a través de les 
fonts i l’arqueologia. Progressivament l’àrea va anar 
experimentant un fenomen de  tumulatio ad martyres 
o sanctos. En paral·lel la fama martirial dels sants de 
Tarragona prenia major abast per la transmissió dels 
fets martirials del 259. 

 No es pot entendre el fenomen del santuari de 
Sant Fructuós del riu Francolí sense admetre que entre 
la pau gal·liènica i l’època teodosiana no existís algun 
memorial o oratori en l’indret de l’enterrament dels 
màrtirs i la mateixa comunitat, protagonista dels trà-
gics fets esdevinguts, no protegís, dignifiqués i venerés  
l’enterrament.

 Ja ens hem referit al fet que l’any 314 el bisbe 
de la ciutat, de qui desconeixem el nom, va participar 
en el Concili de Arle a través de dos delegats: el pre-
vere Probaci i el diaca Castori. A només 55 anys del 
martiri dels sants tarraconenses l’Església de Tàrraco 
dóna mostres d’institucionalització tot participant di-
rectament en els principals esdeveniments que guien i 
regulen la vida material i espiritual de les esglésies dels 

paleocristiana del Francolí,  zona que va esdevenir, 
com a mínim, a partir de finals del segle iv o inicis 
del segle v espai de culte eucarístic i  martirial de la 
comunitat cristiana de Tàrraco, convertint-se en  un 
santuari martirial de referència per a la ciutat i per a 
les  províncies hispàniques (figura 45).

 Ignorem com devia ser el procés de culte als 
màrtirs a la zona amb anterioritat a l’època teodosiana. 
Podria donar-se el cas que la pròpia comunitat cris-
tiana posseís en propietat un espai prop de l’àrea del 
Francolí en un moment incipient que es començava 
a formar aquest cementiri. L’estructura i organització 
eclesial que dibuixa la Passio Fructuosi ens permet re-
construir el model d’altres comunitats cristianes sem-
blants. A aquest fet hem de sumar les prescripcions 
disciplinars que l’Església transmetia per evitar els en-
terraments amb els pagans i tenir cementiris propis. El 
fenomen és complex i ens manquen dades. Cal pensar 
en la subsistència de collegia tenuiorum sota formes 
cristianitzades però també en la participació de cris-
tians en aquests collegia pagans que serien enterrats en 
llocs destinats a aquest efecte (Blanch 2007, 94).  En 
aquest mateix sentit i per al cas d’Hispània disposem 
del valuós testimoni de l’Epistola lxvii de Cebrià de 
Cartago en la que aquest recrimina al bisbe libel·làtic 
de Mèrida, Marcial, l’any 254, haver assistit als con-
vits impurs i abominables d’una corporació profana 
i pagana a la qual són afiliats el clergue i els seus fills. 
D’aquesta manera li recrimina haver enterrat als seus 
fills en sepulcres profans i entre els gentils. Ho fa en 
els següents termes: «[...] Martialis quoque praeter 
gentilium turpia et lutulenta convivia in collegio diu 
frequentata et filios in eodem collegio exterarunt gen-
tium more apud profana sepulcra depositos et alieni-
genis consepultos[...]». La recriminació no seria més 
que una conseqüència del que havia dictaminat el 
Concili de Cartago de l’any 268 que urgia a les comu-
nitats cristianes a tenir els seus propis cementiris.

 Ara bé, també les excepcions que es pro-
dueixen a la norma les deixa veure l’arqueologia i hem 
d’admetre altres fòrmules. Serra i Vilaró ja anotava 
que cabia  la possibilitat que tot i que la comunitat 
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haver dignificat en una sepultura de marbre. El fet 
també té coherència històrica. Al respecte Josep Martí 
apunta una teoria molt suggerent: «el Peristephanon, 
en aquests versos, gairebé no es pot referir a un primer 
enterrament de les restes dels màrtirs a la necròpoli el 
259, car difícilment s’haurien col·locat en un sepulcre 
de marbre —la majoria d’enterraments en sarcòfags, a 
la necròpoli paleocristiana de Tarragona, són pagans. 
Més aviat, doncs, es referiria a una translació de la re-
líquies, durant el s. iv, a un sepulcre de marbre, a la 
basílica coneguda per les excavacions de Mn. Serra Vi-
laró. El trasllat podia donar peu a l’èmfasi de conservar 
les cendres totes juntes. I fins i tot ens podríem pre-
guntar si el poema s’escriuria amb motiu de la transla-
ció de les relíquies» (Martí 2009, 7-8). 

 En el capítol 2 ja hem analitzat el martiri des 
d’una dimensió medicoforense i ens porta a considerar 
que quan la comunitat cristiana recollís les restes no 
deixarien de ser una amalgama de restes òssies calcina-
des, possiblement difícils d’individualitzar si és que les 
pires crematòries van estar juntes. Atès que el poema 
s’ha de datar a inicis del segle v, podríem entendre que 
la basílica de la necròpolis albergava aquesta sepultura 
de la qual Aureli Prudenci Climent tindria referències 
o ell mateix hauria venerat. 

 Aquest fet faria més que compatible la hipòte-
si de l’arqueòleg Mn. Serra Vilaró que identificava 
el sepulcre 24 situat en l’eix de l’ absis de la basílica 
martirial amb la tomba dels sants (figura 53). Serra 
el presentava com «una huesa abierta en la tierra vír-
gen y revestida de pared de pedruscos, cacharros de 
ladrillo y mortero, de 0,15 a 0,25 de espesor. Estaban, 
como también el pavimento, revestidas de losas de 
mármol de 1 a 2 centímetros de espesor, de las cuales 
solamente quedaban algunos fragmentos en su sitio...» 
(Serra 1928, 17). La tipologia d’aquesta tomba troba 
paral·lel amb la del sepulcre de sant Alexandre a la via 
Nomentana de Roma. 

territoris occidentals. La generació cristiana que viu en 
aquests moments, és filla i néta d’aquella que va viure 
el martiri de Fructuós, Auguri i Eulogi. 

 Tàrraco, en aquests moments, té una església 
reorganitzada i amb suficient logística, per admetre, 
necessàriament, que la tomba dels seus màrtirs devia 
presentar, si més no, un cert caire monumentalitzat i 
adaptat a les necessitats cultuals que la comunitat ja 
exigia donada la significació i la dignitat eclesial dels 
seus màrtirs. Si a mitjan del segle iii ja existeix una vo-
luntat decidida per anotar els dies del traspàs dels màr-
tirs per tal de poder celebrar llurs commemoracions135, 
necessàriament hem d’entendre que amb la Pau de 
l’Església, la Necròpolis paleocristiana del Francolí 
devia erigir-se en un espai de veneració i de culte. El 
projecte de construcció de la gran basílica martirial a 
finals del segle iv o inicis del segle v eliminà les evidèn-
cies físiques de l’espai. Serra i Vilaró determinà que no 
va trobar cap evidència al respecte (Serra 1948, 55).

  Les fonts textuals no ens ofereixen tampoc un 
relat directe sobre la depositio. Només a través d’Aureli 
Prudenci Climent, en un dels hendecasíl·labs de la 
seva obra Peristephanon al·ludeix a l’episodi de les re-
líquies dels màrtirs quan Fructuós es va aparèixer als 
germans i els va advertir que immediatament retornes-
sin les cendres que cadascun d’ells, per amor, s’havien 
portat i ho transcriu poèticament de la següent forma: 
«Sed ne reliquias resuscitandas / et mox cum domino 
simul futuras / discretis loca diuidant sepulcris, / cer-
nuntur niueis stolis amicti: / mandant restitui cauo-
que claudi mixtim marmore puluerem sacrandum» 
(vi, 46-47)136.

 Si acceptem que aquest relat poètic beu de les 
fonts hagiogràfiques i del coneixement dels espais, en-
tendríem que les relíquies martirials no es van indi-
vidualitzar sinó que els tres cossos van romandre en 
una única sepultura. Seguramanet la tomba primiti-
va seria d’una tipologia diferent i en el moment de 
la construcció de la basílica l’enterrament es podria 

135 Cf. Cebrià de Cartago, Epistola xii.
136 Traducció de Miquel Costa Llobera (2004): Més, a fi que els restes venerables, / que han de reviure davant Déu en glòria, / no es dividisquen en 
distints sepulcres, / apareixen els Sants amb blanques vestes, / manant restituir llur pols sagrada / i que un marbre mateix tot junt ho cloga.
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nari dels esmentats màrtirs, ja que la tomba amb 
parets de maçoneria, recoberta o no amb lloses 
és un tipus d’enterrament que s’utilitzà com a 
molt aviat des de la primera meitat del segle iv 
fins al final del segle vi o primera meitat del se-
gle vii; en aquest punt cal recordar que el bisbe 
Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, fo-
ren immolats l’any 259 i això pressuposa una 
sepultura d’època anterior i per tant d’una altra 
tipologia.
 
 3- Les lloses de marbre que J. Serra i Vilaró 
suposà que havien estat arrencades en el mateix 
moment del trasllat de les despulles dels màrtirs 
per raons devocionals podien haver-ho estat per 
molts motius, com per exemple, per les reapro-
fitades en una altra mena de construcció o, fins i 
tot, en altres sepultures. En resum, si gairebé és 
segur que la basílica de la Necròpoli del Francolí 
era dedicada a Fructuós, Auguri i Eulogi, i,per 
tant, les seves relíquies eren allí mentre el temple 
era en ús, dissortadament no hi ha cap element 
que ens permeti identificar amb seguretat el lloc 
de la posició de les restes d’aquests màrtirs» (del 
Amo 1999, 175).

5.1.2. El culte als màrtirs a la Necròpolis paleocris-
tiana d’època teodosiana a l’època visigoda

 Així, a inicis del segle iv o inicis del segle v es 
bastirà la basílica martirial sobre la tomba dels màrtirs, 
les relíquies dels quals cal pensar restarien inalterades 
o, pràcticament inalterades, mentre l’amfiteatre entra-
ria progressivament en una fase de desús i actuant en 
la consciència de l’Església local, com un espai vene-
rable i memorial, com un locus sanctus (Muñoz 2010, 
383-384). Aquesta fase inicial de la construcció de la 
basílica coincideix amb una altra de les prescripcions 
que trobem en la Constitutio abans esmentada de l’any 
386, per la qual l’emperador ordena que els màrtirs si-
guin honorats en el mateix lloc de les seves respectives 
sepultures sobre les quals poden construir-se monu-
ments, els martyria, que serveixen a la seva veneració 
(Buenacasa 2003, 125).

 A la narració del poeta Prudenci se li suma 
el capítol vi de la Passio Fructuosi, que formaria part 
de la redacció més moderna, en la que narra que la 
comunitat cristiana va anar a la nit cap a l’amfiteatre 
per apagar amb vi els cossos mig cremats. Recolliren 
les cendres, tantes com van poder i donat que alguns, 
de manera particular, prengueren restes, Fructuós se’ls 
aparegué advertint-los que, immediatament, tornessin 
les cendres que cadascun d’ells, per amor, s’havia en-
dut per tal que aquestes actuessin com a testimoni de 
Passió i de Resurrecció: «Oportebat enim Fructuosum 
martyrem, quod in saeculo per misericordiam Dei do-
cendo promiserat in Domino et Salvatore nostro, in 
sua postea passione et resurrectione carnis conproba-
re». És obvi que aquesta redacció emmarcada en els 
celebres solita magnalia, reflecteix la preocupació ecle-
sial de que les relíquies dels màrtirs es preservin de la 
dispersió i d’un ús fraudulent. Aquesta preocupació 
per la protecció dels sepulcres sagrats i llurs relíquies 
tindrà un concreció jurídica amb les disposicions im-
perials que ordenaran mantenir intactes les relíquies 
martirials. Efectivament, una constitució datada el 26 
de febrer de l’any 386 explicita: «Humatum corpus 
nemo ad alterum locum transferat; nemo martyrem 
distrahat, nemo mercetur»137. Les relíquies, per tant, 
en aquest moment, no haurien patit cap dispersió ni 
translació. 

 Tanmateix són molt importants les reflexions 
de Maria Dolors del Amo que tot defensant aquesta 
posició matisa alguns punts:

1- La posició centrada respecte de l’absis de 
l’esmentat enterrament també la té el sepulcre 
núm. 32, el qual contenia les despulles d’un 
nen.
 
2- La descripció del Peristephanon de Prudenci 
de la tomba dels esmentats sants concorda amb 
molts altres enterraments, ja que l’únic que diu 
és que les relíquies es trobaven in cavo marmo-
re, és a dir, una fossa amb parets de maçoneria 
recoberta amb lloses de marbre. Segurament, a 
més, aquest tampoc devia ser el sepulcre origi-

137 Cod. Theod. ix,17.
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aquest moment, la presència de nobles peregrins com 
el mateix Paulí de Nola que va pelegrinar a Emerita, 
Complutum, Calagurris, Tarraco, Ilerda i Barcino. Al 
respecte Diana Gorostidi, que recentment ha revisat 
l’estat de la qüestió sobre l’estudi de l’epigrafia cristia-
na de Tàrraco i ens facilita una síntesi que condensa la 
significació d’aquest patrimoni escrit per la compren-
sió social i la cultura teològica de l’església de Tàrraco 
en aquests moments diu: 

«Des d’un punt de vista general de contingut, s’ha 
vist com l’element formular és quasi omnipresent 
en els textos tarragonins. No obstant, es troben un 
parell d’exemples on es mostra d’una manera palesa 
ecos de les controvèrsies religioses de l’època tam-
bé a Tarragona. És el cas de la inscripció de Olbia 
Lea i Aurelius Ianuarius. Més enllà de les formula-
cions canòniques d’un epitafi comú, fins i tot amb la 
presència de la invocació pagana als déus Mans, les 
últimes línies recullen la creença en la condició tri-
nitària de Déu: qui credit in Christum, redit ad Spiri-
tum Sanctum. Arribats a aquest punt, cal fer esment 
a un text que va ser probablement l’última inscripció 
pagana de la ciutat. A la necròpolis del Francolí, en-
mig dels nombrosos enterraments cristians, sorgeix 
la veu de Rectina, una mater infelicissima que dipo-
sitava el seu fill Nepotianus de vuit anys. Més en-
llà de la presència de la fórmula invocativa als déus 
Mans, present, com s’ha vist, en textos obertament 
cristians, el mateix to del text, amb els habituals ad-
jectius i la canònica expressió de l’edat del nen di-
funt conformen un paradigmàtic exemple d’epitafi 
pagà (Alföldy 1992; Alföldy 1998, 298), mentre la 
paleografia, els errors gramaticals i sobre tot, el con-
text funerari en el qual va ser recuperada, un estrat 
del segle v, palesen la seva datació i col·loquen la 
inscripció en ple funcionament del cementiri cristià 
(...). L’oficialitat de la religió i la condició de Tarra-
co com a seu metropolitana va afavorir la presència 
d’alts funcionaris i altres càrrecs eclesiàstics i els do-
cuments epigràfics que els recorden il·lustren una so-
cietat tarragonina completament impregnada de la 
nova administració. Les altes capes de la societat van 
ser permeables a les noves tendències epigràfiques 
en la elaboració dels seus epitafis, amb innovació en 
la formulació dels textos que va configurar un nou 
llenguatge funerari (hic requiescit, in pace Domini) i 

 La nova conjuntura política de l’ imperi  afa-
voria l’Església en el procés infrenable de cristianit-
zació malgrat les resistències passives en ciutats que, 
com Tarragona, el culte a la religió tradicional i a 
l’emperador havia constituït un element indissolu-
ble de la seva personalitat. Així, a finals del segle iv la 
ciutat de Tàrraco, començarà a experimentar un canvi 
estatutari, a través del qual es trastoca la importància 
política adquirida en l’Alt imperi per una importància 
religiosa que presidirà tota l’època tardoromana. 

 A partir de mitjans del segle iii i principis del 
segle iv, nasqueren àrees funeràries com la del Fran-
colí, les àrees del Parc de la Ciutat, la del carrer de 
Pere Martell i carrers adjacents i de Mas Rimbau, que 
s’estén al NW de la ciutat138 . Desconeixem, però, en-
cara de quina manera es va vertebrar l’espai funerari de 
Tàrraco i quin és el paper que va jugar l’església, com 
a institució, en aquesta organització. El cementiri del 
Francolí devia quedar vinculat, si no ho havia estat 
des dels seus inicis, a la comunitat cristiana de Tàrraco 
que, a partir de la depositio de les despulles dels màrtirs 
Fructuós, Auguri i Eulogi, generà, en els fidels cris-
tians, l’atracció de voler-se inhumar al costat dels sants 
(tumulatio ad sanctos). Només aquesta raó podria fer 
més intel·ligible la dinàmica funerària i cultual poste-
rior d’aquest espai, considerat sagrat per l’Església de 
Tàrraco. Tal com apunta Judit Ciurana «La necròpolis 
del complex martirial de Sant Fructuós s’afegeix així, 
al grup de cementiris cristians que es desenvoluparen 
a partir d’àrees funeràries paganes, com la necròpolis 
de Tipassa, la qual també mostra la continuïtat entre 
paganisme i cristianisme» (Ciurana 2013, 183).

 No disposem de dades arqueològiques que ens 
facilitin la identificació de les tombes de la comunitat 
cristiana del segle III. És a partir de finals del segle iv, 
que l’àrea funerària del Francolí comença a nodrir-se 
d’una rica gamma de símbols i d’epigrafia pròpiament 
cristians i d’unes expressions plàstiques iconogràfiques 
de clara significació bíblica i teològica. Els peregrins 
d’altres comunitats, es devien sentir atrets per la figura 
dels màrtirs, coneguda a través de la seva pròpia Pas-
sio que començava a divulgar-se. Podem entendre, en 

138 Cf. Ciurana, Macias 2010.
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5.1.2.1.  La basílica martirial de Sant Fructuós

 Sobre la tomba dels sants màrtirs es bastirà la 
basílica martirial de Sant Fructuós al que, com ja hem 
dit se li assigna una cronologia inicial de finals del se-
gle iv o inicis del segle v. La seva perduració arribarà 
a finals del segle vi o inicis del segle vii. Cal pensar 
que la  basílica presentava dos paviments superposats; 
un inferior d’opus signinum amb làpides assenyalant 
sepulcres. Entre altres elements funeraris documenta-
ríem aquí els enterraments amb les laudes d’Òptim o 
del Bon Pastor. Un altre paviment sobreposat al pri-
mer superior format per grans tessel·les de marbre i 
que corresponia a una reforma efectuada en el segle vi.  

  Les característiques arquitectòniques de la ba-
sílica queden definides com una fàbrica de tres naus 
d’entre 38m i 39 m de longitud per 18,50 m d’amplada 
(figura 57). El projecte arquitectònic, doncs, tenia una 
entitat arquitectònica important i indica que el seu co-
mitent tenia una força econòmica i institucional molt 
important com per actuar sobre un espai cementirial 
en el que es modificava i afectava part de les seves es-
tructures i elements. També un potencial econòmic 
suficientment important com per sufragar els costos 
de construcció. La titularitat del cementiri era ecle-
siàstica amb el que hem de pensar en una comitència 
episcopal amb la participació pròpia del bisbe i de laics 
influents. No és un fet estrany. Tal com apunta Ar-
temio Manuel Martínez,  l’activitat edilícia resultava 
molt costosa per a una Església que amb prou feines 
havia començat a dotar-se de patrimoni, per la qual 
cosa s’escometien amb el concurs i col·laboració dels 
fidels, que solien aportar una de les seves propietats, 
fins i tot a finançar les obres; una activitat evergètica 
que en moltes ocasions va ser entesa pels propis bisbes, 
no solament pels fidels laics, com un acte de propa-
ganda i autopromoció (Martínez Tejera 2006, 111).

 La seva capçalera era semicircular, amb trans-
septe i contraabsis lligada a una funció funerària no 
martirial (López Vilar 2010, 367-368) que devia es-
tar lligat a una funció funerària.  Com han ressenyat 
recentment Jordi López i Josep Maria Puche: «En 

va donar noves connotacions de caire religiós a ex-
pressions paganes (servus, ancilla, virgo). 

El missatge doctrinal que propugnava la unitat de 
tots els creients sota un mateix Déu va trobar la for-
ma ideal en el cementiri comunitari, primer sota les 
catacumbes, i més tard en el si de l’església martirial. 
En aquest sentit, la construcció de la gran basílica en 
honor dels sants màrtirs, el bisbe Fructuós i els seus 
diaques, Auguri i Eulogi, va dotar d’un gran centre 
de peregrinatge i veneració a la ciutat. El gran edifi-
ci, construït a imitació dels models africans fins i tot 
per la inclusió d’elements de prestigi com les riques 
laudes musives, va afavorir la instauració del nou 
model d’enterrament ad sanctos i va beneficiar el fe-
nomen de l’acumulació de tombes i, en conseqüèn-
cia, la proliferació dels textos funeraris. Alguns d’ells 
han deixat palesa la influència del pensament teo-
lògic de la potent Església de Tarraco mitjançant el 
formulari, la decoració i fins i tot la composició ma-
teixa dels textos. Al mateix temps, la cultura pagana 
s’anava esvaint de mica en mica, romanent d’ella el 
record en algun formulari encasellat, només excep-
cionalment viva en casos puntuals, com la inscripció 
de Rectina i el seu fill Nepotianus, possiblement un 
cas aïllat enmig de la necròpolis cristiana. Mentre les 
capes altes i mitjanes de la societat gràcies a la seva 
capacitat econòmica continuen sufragant sumptuo-
sos suports, des dels valuosos sarcòfags decorats i les 
laudes musives al mausoleus més o menys monu-
mentals, la gran massa de la població deixa testimoni 
en textos més senzills incisos en plaques reutilitzades 
o senzilles teules, objectes més humils i amb formes 
i tècniques casolanes. Formant part d’una mateixa 
comunitat cristiana, tots comparteixen la creença en 
la fe professada: l’esperança en la resurrecció i en la 
vida eterna» (Gorostidi 2013, 52).

 En aquest espai cementirial del riu «Tulcis» 
(Francolí) lligat al culte dels sants màrtirs tarraconen-
ses es generarà un complex cultual de gran importàn-
cia: el santuari martirial de Sant Fructuós com ha estat 
feliçment definit i divulgat per Jordi López que excavà 
la basílica funerària de la Beata Thecla i al que li devem 
les últimes revisions i aportacions sobre aquest sector.
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Crhisti (!) / in sede quiescis. La traducció que proposa 
Gómez Pallarés és: «Òptim, bisbe a qui està encoma-
nada la màxima preocupació / per les coses, les divines 
fortaleses del cel que Déu et va prometre, / vet–ho 
aquí, te les ha concedit: reposes en la santa seu de 
Crist» (Gómez Pallarés 2002, 110) (figura 55). Tant si 
admetem la identificació d’aquest personatge com un 
bisbe o com  personatge privilegiat el «sancta Christi in 
sedes quiescis» designa perfectament que el difunt des-
cansa en la basílica, tabernacle del cos místic de Crist, 
participació material de la Santa Jerusalem celestial. 
Totes aquestes evidències determinen la doble signifi-
cació de la basílica en tant que espai de culte eucarístic 
i lloc de commemoració martirial.

 Respecte a les naus de la basílica, López i Pu-
che proposen que el ritme de la columnata, deduït a 
partir d’una columna in situ i de tres blocs de pedra, 
és de nou columnes per banda, amb un intercolumni 
d’uns tres metres; és a dir, 10 peus romans (López, 
Puche 2013, 153). Als peus de la basílica hi devia ha-
ver un nàrtex, i a la zona meridional, la fàbrica tindria 
afegit un baptisteri de planta quadrangular amb dos 
graons d’accés pels costats nord i sud. Les seves mides 
són de 2,70 m x 2,35 m i 0,69 m de fondària màxima. 
Les pròpies mides fan entendre que el ritual del bap-
tisme esdevenia més per infusió que per immersió, o 
si es prefereix per una immersió simbòlica. Tenia dos 
esglaons en el costat nord i dos més en el sud per faci-
litar la circulació dels iniciats. Tal com apunten López 
i Puche (2013, 154): «un gruixut paviment d’opus sig-
ninum cobria la instal·lació litúrgica inutilitzant la pis-
cina baptismal, la qual cosa ens indica dues fases per a 
aquest àmbit; una primera com a baptisteri i una se-
gona amb una funció indeterminada». A aquesta fase 
d’amortització del baptisteri, que ha estat relacionada 
amb l’activitat restauradora del bisbe Sergi (520-555), 
podrien pertànyer les restes de policandela, de la pa-
tena, la creu de pedra i els cancells amb decoració ve-
getal que havia estudiat Pere de Palol (del Amo 1999, 
174).

l’interior s’hi trobaren dos esquelets. La importància 
d’aquesta sepultura no rau només en la seva dimen-
sió; també era excepcional en el sentit que sobresortia 
del paviment, mentre els restants sepulcres del recin-
te es trobaven sota del paviment. Encara cal destacar 
un tercer element; sobre la tomba hi havia, en l’angle 
sud–oriental, un basament de columna in situ. Això 
implica que el sepulcre, a més de sobresortir del pavi-
ment, estava coronat per una mena de baldaquí que 
el senyalitzava d’una manera ostensible» (López, Pu-
che 2013, 153). Sense evidències epigràfiques ni do-
cumentals no podem assignar-li una titularitat però 
tot fa pensar que pogués estar destinada a la dignitat 
episcopal.

 L’àmbit del santuari estava a l’interior de 
l’absis on s’ubicaria l’altar eucarístic sobre la sepul-
tura dels màrtirs. Davant d’aquest àmbit i, ocupant 
tota l’amplada del recinte, hi ha una plataforma d’uns 
30 cm d’alçada que acabava davant d’un mur situat 
a l’oest. Aquest mur devia fer uns 0’44 m d’amplada 
i formava un encaix on devia anar una barana o can-
cell al qual se li atribueix l’emplaçament de la ins-
cripció dedicada als màrtirs139 (del Amo 1999, 174). 
L’espai devia actuar litúrgicament a la manera de cor i 
l’estructura de cancell formalment  podria respondre 
al mateix esquema proposat per a la basílica suburba-
na de Santa Eulàlia a Mèrida (Mateos 1999, 73). Jus-
tament l’adscripció del conjunt basilical al culte dels 
màrtirs tarragonins ve determinada, sobretot, per una 
inscripció trobada per l’arqueòleg Serra Vilaró, i amb 
dedicatòria als màrtirs de Tarragona [Memoria (?) Fru]
ctuosi Au[gurii et Eulogii]140, amb una datació propo-
sada de segles v–vi dC (figura 54). També pels epitafis 
de dues sepultures. Un d’ells és el desig que el difunt 
descansi en la seu dels sants: [? se]de s[a]nctorum / [qu]
ie[sces ]141 amb clara al·lusió al lloc de les relíquies dels 
màrtirs. A l’altre sepultura s’inscriu a el formulisme 
sanctorum sede142.  

 A  la lauda sepulcral d’Optimus llegim: Op-
time magnarum [–––] / cui maxima reru[m –––] / 
divinas caeli quas promisera[t] / arces ecce dedit sancta 
139  ICERV 321 = RIT 942 = CIL ii2/14, 2090/2093.
140 Ibíd.
141 ICERV 209 = RIT 1010 = CIL ii2/14, 2167.
142 RIT 1008.
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cionalitat incerta. En aquests últims anys ha rebut 
l’atenció de Jordi López, el qual s’inclina a pensar que 
podria haver estat una hostatgeria associada al san-
tuari, d’acord amb la necessitat d’unes infraestructu-
res que el complex precisaria d’acord al gran nombre 
de peregrins que devia acollir. Efectivament les festes 
martirials lligades al dies natalis representaven tota 
una gran celebració143, «una mena de festa popular, 
amb càntics, danses, àpats, begudes i altres esbarjos 
col·lectius. L’interès que aquestes festes despertaven 
era molt gran. El testimoni de sant Agustí ens ho 
confirma144. La gent venia de tot arreu. Les famílies 
s’aplegaven. Una part de la celebració es feia a la basíli-
ca. El bisbe es traslladava a la memoria. Hi havia sermó 
i es cantaven himnes. Es llegien les perícopes bíbliques 
i també la passio, si en tenia» (Martí 2009, 11-12). 

 L’edifici presenta una documentació arqueo-
lògica deficitària donat que aquest sector fou excavat 
en els primers moments abans de la direcció del tre-
balls de Mn. Serra i Vilaró. Transcrivim la síntesi de la 
lectura estructural realitzada per Jordi López i Josep 
Maria Puche sobre aquesta edificació: 

«Es tracta d’un conjunt de murs disposats ortogo-
nalment ocupant una superfície d’uns 2.200 m2. 
Al sud de la basílica es troba un espai lliure bastant 
gran envoltat de construccions, com si fos un pati; 
en altres llocs s’observen carreus ben centrats que de-
gueren sostenir columnes o pilars. Si analitzem amb 
deteniment la planta i l’única fotografia conservada 
d’aquesta estructura de seguida ens adonarem de la 
presència d’un porxo encarat a la ciutat que consta 
de quatre columnes sobreelevades per un podium. 

 Al costat nord de la basílica i a la capçalera 
s’annexen diferents mausoleus. Dos d’ aquests a la 
capçalera de la basílica. El del costat sud-est podria 
haver desenvolupat funcions de sagristia o diaconicon. 
Els altres cinc mausoleus, a excepció de l’anomenada 
Cripta dels Arcs, estaven a la mateixa cota de circula-
ció de la basílica. La Cripta dels Arcs que és el mauso-
leu ubicat al costat nord de l’absis, connectava direc-
tament amb la nau lateral de la basílica i té la planta 
rectangular. Un mausoleu, ubicat en el costat nord de 
la basílica presenta planta de creu grega i estava en co-
municació directa amb la basílica. 

 L’estudi de la metrologia de la basílica també 
ha estat estudiada per Jordi López i Josep Maria Puche 
que han vist que aquesta resta condicionada per una 
planimetria deficitària. De manera que no s’ha pogut 
veure un projecte de disseny ideal, segurament marcat 
pels condicionats estructurals sobre els que la basílica 
s’aixecà. El resultat és que la unitat de mesura resulta 
el peu romà de 29,6 cm. L’amplada de la nau central és 
lleugerament superior a la suma de les laterals. La lon-
gitud del temple (exclòs l’absis) és aproximadament el 
doble de la seva amplada (62 peus x 2 = 124, en lloc 
dels 130). La superposició de la planta de la basílica 
en una retícula de 10 x 10 peus mostra que aquesta 
s’hi adequa bastant bé, malgrat la seva irregularitat. La 
longitud correspon a 13 perticae, i l’amplada és molt 
pròxima a les 6 perticae (López, Puche 2013, 153).

 Una de les construccions més enigmàtiques i 
que ha obert diferents vies interpretatives és una edi-
ficació en el sector meridional de la basílica de fun-

143  Al respecte cànon 36 del Concili iii de Cartago (Mansi 1960, 924).
144 Agustí, Sermo 273, 9: Per això, caríssims, feu festa en les diades dels sants màrtirs i pregueu per tal que seguiu les seves petjades. És 
que potser vosaltres no sou homes com ells ho foren? No vau néixer com ells van néixer en algun indret, i no carregaren una carn igual que 
la que porteu vosaltres. Tots som d’Adam i tots intentem viure en Crist. El mateix Senyor nostre, el mateix cap de l’Església, l’unigènit Fill 
de Déu, la paraula del Pare, per la qual han estat fetes totes les coses, no va tenir una carn d’un gènere diferent del nostre. Per això va voler 
ser concebut d’una verge i néixer d’una carn procedent del gènere humà. Doncs, en cas que es procurés un cos d’una altra manera, qui 
creuria que portava la mateixa carn que també portem nosaltres? No obstant això, però, ell portava una carn semblant a la carn de pecat i 
nosaltres portem una carn de pecat. No havia nascut certament de semença de baró o del desig ardent de l’home i de la dona. Doncs, com? 
Per obra del missatger del Pare. I això no obstant, tot i haver nascut admirablement, es va dignar néixer home moridor, i home com era 
va morir per nosaltres i ens va redimir amb la seva sang. Mireu el que us dic, germans: El mateix Crist, essent Déu, essent amb el Pare un 
sol Déu, essent el verb del Pare, unigènit, igual al Pare i coetern, tanmateix, pel fet d’haver-se dignat a ser home, va preferir anomenar-se 
sacerdot a exigir un sacerdot per a ell; pel fet de ser home, va preferir ser sacrificat a reclamar un sacrifici. Pel que fa a la seva condició de 
Déu, tot el que és degut al Pare també es deu al Fill. Per això, caríssims, venereu, lloeu, estimeu, prediqueu, honoreu els màrtirs, i adoreu 
el Déu dels màrtirs (Traducció: Martí Aixalà 2009).
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20,75 m per 17,50 m per a l’atri (figura 57). En base 
a aquestes mesures Jordi López i Josep Maria Puche, 
recentment han estudiat les característiques metrolò-
giques de la basílica amb resultats sorprenents (figura 
59):  

«L’anàlisi metrològica de l’edifici va donar uns resul-
tats sorprenents. L’arquitecte va usar el peu romà de 
29’6 cm. La distància entre eix i eix de les columnes 
o pilars és, com hem dit, de 3 metres, que es corres-
pon a 10 peus romans. Pel que fa a l’amplada de 
les naus, les laterals mesuren 12 peus d’amplada i 
la central fa gairebé 24 peus, és a dir, el doble que 
les laterals. S’estableix així una correlació 1–2–1 en 
l’amplada de la basílica. La projecció de la distàn-
cia de 10 peus constatada en l’intercolumni, tant en 
sentit longitudinal com transversal, permet la crea-
ció d’un engraellat amb quadres de 10 x 10 peus en 
el que poden ser integrats tant la basílica com l’atri. 
10 peus corresponen a 1 pertica, una unitat que so-
vint empraren els arquitectes romans en la planifica-
ció d’edificis. D’aquesta manera pot comprovar–se 
com la longitud de la basílica és de 8 perticae, i la 
seva amplada de 5; la longitud de l’atri és de 6 perti-
cae i la seva amplada de 7. Una planta basilical amb 
transsepte defineix dos eixos que formen una creu 
llatina. La mesura d’aquests dos eixos o, el que és 
el mateix, la longitud i l’amplada internes reals de 
la basílica són 22’65 x 14 m. Si dividim la primera 
per la segona el resultat és de 1’617, molt pròxim al 
número auri      (fi=1’618). Aquesta senzilla operació 
ens demostra que l’arquitecte va tenir en compte la 
proporció àurea en el disseny de la basílica» (López, 
Puche 2013, 156).

 La basílica la podem definir com  una fàbrica 
de tres naus i transsepte, amb absis i contraabsis (figura 
60). Les naus presenten un intercolumni d’uns 3 me-
tres, com la basílica de fet que dóna una successió de 
cinc arcades a cada costat de la nau central. La orien-
tació de la basílica és canònica, cap a l’est, i precedida 
per un atri amb una probable font central. L’edifici es 
troba presidit, a l’extrem oriental, per un absis qua-
drangular al qual s’afegeixen, en el costat nord, dos pe-
tits àmbits amb funcions de sagristia i de lloc de con-
servació dels objectes relacionats amb el culte, d’acord 
amb criteris estructurals i morfològics. Als peus de la 
basílica, se situa un atri amb pati central i amb una 

Evidentment es tracta d’un accés monumental. Hi 
ha un aspecte molt important: alguns murs de la ba-
sílica estan ben lligats amb els d’aquest edifici i en 
són continuació. De fet, l’existència d’un baptisteri 
no fa altra cosa que confirmar la cronologia tardana 
de –com a mínim– algunes de les estances. Igual-
ment, en alguns punts va identificar–se un sistema 
de fonamentació emprat en la basílica consistent en 
aixecar els murs o els pilars sobre sarcòfags monolí-
tics aprofitats, que ja és motiu suficient per atribuir–
li una cronologia tardoromana.
Amb aquests antecedents considerem que els murs 
de l’edifici al sud de la basílica formen un tot com-
pacte amb el temple i contenen un element de pri-
mer ordre: un baptisteri. Hi ha més aspectes que 
podrien ser rellevants; la llargada de la basílica de-
termina també l’amplada de l’edifici i si es perllonga 
l’amplada de la basílica cap el sud (a 20 i 40 metres 
respectivament), resulta que a la primera distància hi 
ha un mur que divideix transversalment d’est a oest 
tota la construcció, i si ens situem a 40 metres, un 
nou mur conservat només parcialment sembla limi-
tar l’edifici pel sud. Dóna la impressió que la basílica 
hagués servit de mòdul per a la construcció d’aquest 
gran edifici. Per tant, és més lògic atribuir a aquesta 
construcció una cronologia coetània al moment fun-
dacional de la basílica o en tot cas posterior».

5.1.2.2. La basílica funerària anomenda de la Beata 
Thecla

 Al costat d’aquest conjunt, l’any 1994 va ser 
excavada una nova basílica cristiana. Les restes apa-
regueren al solar de l’actual Parc Central a uns 130 
metres al nord de la basílica de Sant Fructuós (figura 
56). El conjunt basilical es trobava al costat d’una via 
romana de 4 metres d’amplada que enllaça les dues 
basíliques en un  eix que connectava la ciutat i el port 
amb la Via Augusta a través del pont romà aixecat so-
bre el Francolí «Tulcis». 

 La basílica està datada en la primera meitat del 
segle v en base a la ceràmica continguda en el pavi-
ment d’opus signinum (fonamentalment per la presèn-
cia de TSA D de les formes Hayes 61 B i Hayes 76) i 
respon a un disseny metrològic molt ben estudiat. Les 
seves mesures són 24 m per 15,20 m per a la basílica i 

Φ
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 Relacionats amb la basílica hi ha documen-
tats dos edificis amb dependències, de funcionalitat 
agrària. Juntament amb aquest conjunt i al sector oest 
de la mateixa via, també va ser trobada una vil·la resi-
dencial, que s’amortitza pacíficament en el segle v. 

 S’han plantejat dues hipòtesis: una primera 
estableix que l’erecció de la basílica s’hauria produït 
mitjançant la donació d’un «dominus», el qual  la do-
taria alhora d’un «fundus» per al manteniment de la 
comunitat eclesial. No es pot descartar que aquesta 
comunitat pugui ser monàstica. Una segona via inter-
pretativa seria la que ens porta a identificar les restes 
del conjunt com les d’un monestir. D’aquesta segona, 
no disposem d’arguments suficients per la seva veri-
ficació, però tampoc per desmentir-ho. Jordi López, 
arqueòleg que excavà el conjunt, considera més plausi-
ble que la basílica podia tenir una destinació funerària 
en base a que els paviments estan formats per opus sig-
ninum, l’absència de tessel·les i altres elements nobles 
que deixen entreveure una ornamentació senzilla. Se 
suma també un silenci gairebé total  de l’epigrafia (no-
més quatre inscripcions documentades) i els aproxi-
madament 200 sepulcres existents sota el temple i 
l’ambulacre. (López, Puche 2013, 156). Segons López 
gràcies a la donació d’un personatge, per al manteni-
ment de la qual es devia adjudicar un «fundus» de què 
formaven part els edificis veïns145 . 

5.1.3. Conclusions

 Podem concloure, doncs, que, a la primera 
meitat del segle v, la zona del Francolí constituïa un 
centre d’atracció de primer ordre per a la comunitat 
cristiana de Tàrraco, i que era un centre de pelegri-
natge al voltant de la presència espiritual dels màrtirs 
Fructuós, Auguri i Eulogi.

 El segle v és un moment clau per a entendre la 
cristianització de l’antiga morfologia urbana i les grans 
transformacions urbanístiques que Tarragona experi-
mentarà al llarg del baix imperi i en l’època visigòti-
ca. A la llum de les troballes arqueològiques que s’han 
anat efectuant a Tarragona, la ciutat del segle v es 

galeria a la manera de ambulacre que permet l’accés 
a un conjunt d’estances. En la part oriental de l’atri i 
de manera centrada, un recinte funerari quadrangu-
lar d’uns 4 m per costat talla l’estructura de l’atri. La 
seva posició privilegiada als peus de la basílica i en l’eix 
central de l’edifici, a la manera d’un contraabsis, està 
determinada pel seu ús funerari privilegiat, no mar-
tirial (López 2006, 267-268). Dins d’aquest recinte, 
s’hi va trobar una tomba principal, totalment buida, 
i també s’hi documentà una segona sepultura, en una 
disposició secundària, amb la presència d’un cadàver, i 
sense aixovar funerari (figura 58).

 D’acord amb les cotes dels sepulcres Jordi Ló-
pez pot restituir els nivells de circulació i determinar 
que l’absis i el transsepte es trobaven a un mateix nivell, 
sobreelevat respecte a les naus de la basílica uns 40 cm. 
Dues fosses d’espoli permeten deduir la ubicació d’un 
cancell en el punt de contacte  amb la nau central. 
Entre les dues fosses, al centre, i coincidint amb l’eix 
de simetria de la basílica hi ha un espai que, segons 
López, deuria correspondre a les escales que posarien 
en comunicació la nau central i l’espai del transsepte. 
L’altar s’ha de trobar en l’àmbit de l’absis. Dins l’absis 
hi ha un espai ben centrat on no existeix cap sepulcre.  
A pocs metres d’aquest, va ser trobada una columneta 
amb fust i capitell de marbre blanc que s’interpreta 
com un dels suports del tipus de mensa rectangular 
sostinguda per quatre o cinc stipites, freqüents i típi-
ques de l’arquitectura paleocristiana d’aquests mo-
ments.

 En els àmbits de la basílica i de la galeria de 
l’atri, s’hi han pogut documentar uns 160 enterra-
ments alineats, d’entre les 200 sepultures que es cal-
cula que el conjunt podia haver albergat. Els indivi-
dus exhumats són, principalment, adults i pertanyen 
als dos sexes. La tipologia d’enterraments és variada, 
però de caràcter senzill. No tenien cap tipus de se-
nyalització dels enterraments. La única placa epigràfi-
ca completa que s’ha trobat és d’una gran importància, 
ja que ens parla d’una «beata Thecla», verge consagrada 
a Crist, d’origen egipci, i que va morir als 77 anys.

145 Ibíd., 272.
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Timgad i Djemila. La seva argumentació també 
es fonamenta en la presència d’un baptisteri en el 
complex basilical, però avui sabem que un baptisteri 
no és un element definidor, per si mateix, d’una seu 
episcopal. També ho defensa donada la impossibili-
tat física d’erigir un complex episcopal a l’interior de 
la ciutat fortificada. Què entén Puig i Cadafalch per 
la ciutat fortificada? Certament ignorem l’estat glo-
bal de la muralla a l’època baiximperial, però encara 
en mantingué el pomerium donada la inexistència de 
necròpolis baiximperials intramurs (Ciurana, Ma-
cias 2010). Cal tenir present que la ciutat de Tàrraco 
començà a experimentar un procés de forta recessió 
urbanística a partir de finals segle ii. Entre la segona 
meitat del segle iii i la fi del segle iv es detecten, en 
àmplies zones de la ciutat, nivells d’enderroc, aban-
donament d’edificis i l’abandonament de barris pe-
rifèrics ara ocupats per zones funeràries. A partir del 
segle v es troben abocadors a l’interior de la terrassa 
superior de l’acròpolis de la ciutat i les antigues cons-
truccions imperials seran progressivament desmun-
tades o reutilitzades i els seus materials constructius 
es reciclaran en els nous edificis. Puig i Cadafalch 
associant l’edifici basilical de la Necròpolis de Sant 
Fructuós a l’episcopi, ofereix un mostreig de fonts 
epigràfiques que li indueixen a pensar en l’edifici 
com a seu episcopal. Les inscripcions que conte-
nen les fórmules «sanctorum sede quiesces» (CILII 

14, 2166), «in sede sanctorum quiescis» (CILII 14, 
2167) i «sancta Christi in sede quiescis» (CILII 14, 
2085) citades per Puig i Cadafalch fan referència a 
enterraments en un espai privilegiat ad sanctos però 
no generen la necessitat d’un espai episcopal.

 Per tant l’argumentari de Puig i Cadafalch no 
fonamenta sòlidament l’inconvenient d’ubicar 
l’episcopium a l’interior del pomerium de la ciutat 
com defensa J. López (2006, 259; 2010, 371-374), 
qui excavà una nova basílica paleocristiana propera 
a la trobada per Serra i Vilaró. O més recentment 
A. Arbeiter (2010a, 468-473; 2010b, 428-429), qui 
argumenta que la posició intramurs és l’esquema 
normal d’ubicació d’aquests complexos d’acord amb 
la majoria de paral·lels urbans. Per contra, la manca 
absoluta d’evidències arqueològiques o epigràfiques 
dins l’àrea del pomerium de Tàrraco, o la pròpia bi-
polarització urbana de la Tàrraco baiximperial han 
portat a altres autors (Macias, Menchon, Muñoz 

pot definir com un nucli, l’estructura urbanística del 
qual, es bipolaritza en dos sectors urbans: l’acròpoli i 
el port. Entremig hi quedarà una extensa àrea rústica 
o agrourbana, caracteritzada amb tota probabilitat per 
una combinació d’horts i hàbitats d’escassa enverga-
dura.

 L’acròpoli de la ciutat experimentà una gran 
transformació a partir de la segona meitat del segle v. 
La mateixa «area sacra» es va desmantellant progressi-
vament perquè ha perdut el seu sentit i funcionalitat 
en el si d’una societat adscrita oficialment al cristianis-
me. No es produeix des d’un canvi dramàtic ni violent, 
però a mesura que avança el procés de cristianització i 
l’Església pren un gran poder institucional en l’esfera 
política, les refraccions que el paganisme pot provocar 
són definitivament vençudes. Arribats al segle vi la so-
cietat de Tàrraco ja és plenament cristiana i fins i tot el 
temple de culte imperial és desmantellat.  El centre del 
poder polític i administratiu es deuria mantenir també 
en aquesta part de la ciutat per qüestions òbvies de 
defensa i tradició. L’«episcopium», en tant que entitat 
arquitectònica d’una certa complexitat, havia d’existir 
amb anterioritat a inicis del segle v. Les fonts així ho 
revelen. 

 La dificultat la tenim a l’hora de localitzar 
aquest conjunt. L’extraordinària concentració d’un ex-
tens i ric complex cultual cristià a la zona del Francolí 
més la manca d’evidències arqueològiques cristianes 
en altres punts de la ciutat  ens ha fet  pensar en aquest 
espai com el lloc que va albergar el primer episcopi 
de la ciutat. Tanmateix altres estudiosos pensen que el 
segon episcopi es podria haver construït en un espai 
intramurs de la ciutat, com és el comportament topo-
gràfic més generalitzat en aquest tipus d’edificacions146. 

 L’estat de la qüestió sobre l’ubicació de 
l’episcopi del segle v l’hem intentat esbossar junta-
ment amb els col·legues Josep Maria Macias i Jordi 
López argumentant que 

«En el context científic de l’època Puig i Cadafalch 
identifica la basílica de la necròpolis com la seu epis-
copal de la ciutat a partir d’exemples africans com 

146 Ibíd., 257-258. 
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devien ser d’escassa identitat, mimètic en un ambient 
urbà que el fa imperceptible a l’arqueologia si la seva 
descoberta no ve acompanyada per un element icono-
gràfic o epigràfic significatiu. La situació varia signifi-
cativament a partir de l’època teodosiana. En el cas de 
Tarragona ens acompanyen les fonts i l’arqueologia. 
Amb una església dotada ja de poder econòmic i po-
lític com hem vist, aquesta té la capacitat d’escometre 
tasques edilícies de caràcter monumental. Té la capa-
citat de planificar ex novo els seus centres de culte i 
representació147. És més, constitueix una prioritat pas-
toral en la coquesta de la cristianització de la societat. 
Els poders imperials faciliten una conjuntura política 
que obre la via a  processos de transformació.

 Les evidències arqueològiques ens demostren 
que en l’imaginari eclesial i polític de la Tarragona de 
finals del segle iv s’albirava l’aposta per una transfor-
mació profunda d’alguns espais de l’acròpoli i la neces-
sitat de refundació i reurbanització dels mateixos. No 
podem creure que les reformes obrades a partir de la 
segona meitat del segle v i inicis del segle vi no estigues-
sin contemplades o imaginades. L’Església de Tàrraco 
preferí apostar per un espai lligat a la seva propietat, 
de gran significació simbòlica com a centre martirial 
i focalitzat allà on la ciutat articulava un nou creixe-
ment vital. L’edifici meridional annexat a la basílica, 
cal ser interpretat com les estructures de l’episcopi. Té 
tots els elements per ser-ho. Àmbit d’intersecció i unió 
entre el baptisteri i la basílica encaixa perfectament en 
els esquemes dels complexos episcopals. Exemples 
com Corduba on al seu suburbium s’aixecarà el com-
plex cristià format per la seu episcopal, un conjunt 
martirial i varies àrees cementerials ens referencien la 
mateixa possibilitat per a Tàrraco (Vaquerizo, Murillo 
2010, 506). Un procés semblant també ha estat pro-
posat per Josep Maria Nolla en el cas de Gerunda amb 
la basílica de sant Feliu (Nolla, Palahí en premsa).

 A partir de l’època visigòtica la transformació 
urbanística de la ciutat marca una nova configuració de 
l’espai amb la transformació dels edificis d’espectacles 
clàssics, la contracció urbana i la gran transformació 

1999a, 79; Godoy 2005, 66; Kulikowski 2006, 140) 
a considerar la possibilitat de que el conjunt basilical 
de la necròpolis, com Puig i Cadafalch assenyalava, 
pogués ser la basílica episcopal. La problemàtica de 
la ubicació suburbial o intramurs de l’antiga seu 
episcopal resta oberta a l’espera de noves evidències i 
deixa pas a una consideració més consensuada en la 
investigació en el moment d’ubicar la posterior seu 
episcopal visigòtica a l’acròpolis de la ciutat» (López, 
Macias, Muñoz en premsa).

 Certament queda demostrat que l’esquema 
més freqüent d’ubicació dels episcopis és intramurs. 
Però aquesta realitat estadística no es pot aplicar de 
manera absoluta a tots els casos. Crec que s’ha de vet-
llar per no aplicar un rígid esquema «intramurs» o «ex-
tramurs» per definir la ubicació de l’episcopi del segle 
v. Tinguem present que l’esquema urbanístic de Tà-
rraco canvia substancialment a l’època baix-imperial 
produint-se una transformació contractora de la ciutat 
que, en el segle v, ve caracteritzada per l’etapa final de 
vida de les estructures del Concilium Provinciae, una 
zona portuària que registra una gran activitat urbana i 
una part intermitja que progressivament s’abandona. 

 On s’ubica aquí el centre d’hàbitat de la ciu-
tat? Les evidències arqueològiques apunten que la 
zona portuària és el nou focus de desenvolupament 
urbà. Josep Maria Macias i Josep Anton Remolà plan-
tegen que els indicis mostren que l’àrea portuària esde-
vingué, durant l’antiguitat tardana, quelcom més que 
un recinte urbà vinculat al port. Realment, com apun-
ten aquests investigadors, aquest suburbium constituïa 
una veritable ciutat dintre d’una escenografia nova. 
(Macias, Remolà  2005, 184).

 Continuo defensant la identificació de 
l’episcopi del segle v en l’àrea de la necròpolis pa-
leocristiana. La realitat institucional de la Església és 
paral·lela a la de la societat i per tant adaptable als 
canvis urbanístics. L’Església, com la societat civil, fo-
calitza els seus centres administratius allà on s’habita. 
Cal pensar que l’episcopi preteodosià havia d’ubicar-
se intramurs i que les seves estructures necessariament 

147 En aquest sentit el propi edifici tardoromà de planta centrada i cúpula de Centcelles és possible que pugui ser una iniciativa episco-
pal tal com defensa el professor A. Isla (2002, 49-50). 
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 D’acord amb el que anem veient en el com-
portament de la ocupació eclesial de la ciutat en època 
medieval, moltes esglésies s’ubicaran en espais que re-
cuperen la memòria cultual de l’època visigòtica (fi-
gura 81). L’àrea de la necròpolis no escapa a aquesta 
realitat. Així sabem que en una zona indeterminada, 
prop de la desembocadura del riu Francolí, s’erigia 
l’Església de Santa Magdalena de Bell-lloc, construïda 
probablement sota la prelatura de l’arquebisbe Bernat 
Tort. Aquest arquebisbe la cedí al monestir de Sant 
Pere de Besalú per tal que hi fundés un monestir bene-
dictí. La presencia benedictina en aquest monestir es 
prollongà fins a inicis del segle xiii. Des de l’any 1248 
passà a l’orde clarissa per disposició de l’arquebisbe 
Pere d’Abalat. 
 
 Aquesta comunitat l’any 1270 es traslladà al 
lloc on hi hagué el convent de Santa Clara de Tarrago-
na, a l’actual Rambla Vella, davant les estructures de la 
capçalera del circ romà i molt a prop de l’amfiteatre. 
Santa Magdalena de Bell-lloc es convertí en santuari 
fins que fou totalment  destruït l’any 1643, en la Gue-
rra dels Segadors. 

5.2. Culte i arqueologia entorn al màrtir Fructuós: 
les seus catedralícies d’època visigòtica i medieval 
de Tarragona

5.2.1. El culte a sant Fructuós, el Liber Orationum 
Festivus i la Catedral visigòtica

 L’Oracional de Verona, també anomenat Co-
dex Veronensis o, més correctament, Liber orationum 
festivus està conservat en el còdex lxxxix de la Biblio-
teca Capitular de Verona, a Itàlia (figura 62). Hipotèti-
cament, l’exemplar es troba en aquest emplaçament 
com a conseqüència de la fugida de l’últim bisbe de 
Tàrraco, sant Pròsper, que s’endugué a Itàlia les relí-
quies dels sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi i al-
tres béns de l’Església de Tarragona, per salvaguardar-
les de la incursió araboberber, a inicis del segle viii. 

 Hom considera que aquest text és la versió 
d’un arquetipus comú a totes les esglésies hispàniques, 

de les estructures del Concilium Provinciae on es con-
centraran els edificis de representació civils i religiosos 
així com la part més important del nucli residencial de 
la població. El port restà actiu i al seu voltant un nucli 
poblacional relacionat amb el sector marítim comple-
taria la fesomia d’una ciutat bipolaritzada entre aquest 
sector marítim i l’acròpoli com a nucli urbà principal. 

 L’espai de la necròpolis, a partir de finals del 
segle v, comença a experimentar un procés de progres-
siu desús de manera que, tal com apunten Jordi Ló-
pez i Josep Maria Puche, el santuari extraurbà de Sant 
Fructuós amb la seva necròpolis pateix una davallada, 
la basílica de Thecla queda abandonada i potser també 
l’edifici annexat al sud de la basílica de Sant Fructuós, 
restant només en peu la basílica martirial, que pateix 
una reforma consistent en una repavimentació i una 
nova sistematització del santuari (López, Puche 2013, 
160). Ja ben entrat el segle vi o els inicis del vii tam-
bé la basílica episcopal i martirial serà abandonada. 
S’abandonarà la necròpolis del suburbi del Francolí i 
només pervivirà la necròpolis de Mas Rimbau que és 
més propera a la part alta de la ciutat (Gurt, Macias 
2002, 94-95).

 L’impuls constructiu que l’Església de Tarra-
gona recolzada per la conjuntura política de la mo-
narquia visigoda, a partir del iii Concili de Toledo, 
facilitarà “desdoblar” les funcions de l’antiga basílica 
de la necròpolis. L’amfiteatre amb la seva construcció 
eclesial desenvoluparà la funció del nou santuari mar-
tirial i la catedral visigòtica de la Catedral constituirà 
el nou espai basilical que custodiarà les relíquies dels 
màrtirs tarragonins com més endavant analitzarem148 .

 Amb la incursió islàmica i els successius segles 
d’abandonament institucional i urbà de Tarragona 
fins a la restauració medieval, el procés de destrucció 
i de sedimentació acabaran alterant la morfologia ar-
quitectònica del gran complex. Tanmateix a inicis de 
la baixa edat mitjana serien perceptibles afloraments 
d’estructures arquitectòniques i alguns signes mate-
rials de la presència eclesial i cementirial cristiana del 
passat. 

148  Per a un estat de la qüestió recent cf. Macias 2013.
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Sancta Iherusalem. Per tant no tenim dubte que sota 
aquesta advocació es troba la Catedral de la Tarragona 
visigòtica. Per contra, tampoc tenim constatada la seva 
ubicació exacta. 

 El problema, però, arriba davant la possibili-
tat que la Catedral comparteixi també l’advocació de 
sant Fructuós i que les dues referències advocacionals 
siguin la mateixa realitat física. El segon problema de-
riva de l’exacta ubicació de l’Església de Sant Pere i de 
la de Sant Fructuós, en el cas que aquesta no sigui el 
temple catedralici.

 Així doncs, Godoy i Gros consideren que la 
primera processó, en lloc d’anar cap a la Catedral, ana-
va cap a l’església de Sant Fructuós, on resaven la com-
pletúria de final de la processó i tot seguit hi podien 
celebrar la missa pròpia de la festivitat. La segona pro-
cessó es feia després de la completúria i la benedicció 
de les segones vespres —fetes a l’església de la pròpia 
comunitat— cap a l’església de Sant Pere, on tenia lloc 
una altra estació, amb la seva completúria i benedicció 
corresponents. Després d’acabat aquest ofici, la comu-
nitat devia tornar cap a la seva església, el nom de la 
qual lògicament no s’esmenta151.

 Godoy i Gros identifiquen un total de quatre 
esglésies a partir de la interpretació del manuscrit. Mal-
grat que són conscients de la fragilitat dels arguments 
en què es basen els criteris cronològics de les construc-
cions eclesials conegudes o la manca d’evidències con-
cloents per afirmar l’existència de les que es dedueixen, 
fan una proposta identificativa. La de Sant Fructuós la 
relacionen amb la basílica conservada a l’amfiteatre152, 
sobretot basant-se en un criteri de coherència topo-
gràfica aplicada a la litúrgia estacional. La Santa Je-
rusalem la identifiquen com l’advocació que va rebre 
la catedral visigòtica tot apuntant, amb reserves, que 
es podia admetre la possibilitat que estigués situada 
a l’espai que ocupava l’antic temple romà a l’àrea sa-

i que aquest arquetipus era toledà. Sant Julià, bisbe de 
Toledo, en va fer una revisió entorn l’any 680, del que 
deduïm que estava en ús, a la nostra Església, a finals 
del segle vii. El text eucològic conté les col·lectes que 
es feien resar després de les antífones i responsoris que 
formaven els oficis festius, i les oracions conclusives 
(completúries), més  les benediccions sacerdotals.  

 El text litúrgic estava acompanyat de rúbri-
ques, anotacions que explicitaven com i on s’havien 
de realitzar les cerimònies. Doncs bé, dues d’aquestes 
rúbriques, la núm. 523 i la núm. 526 expliciten va-
luoses informacions topogràfiques sobre dues proces-
sons que la comunitat realitzava a Tarragona durant la 
Dominica in carnes tollendas, és a dir, el Diumenge de 
Carnestoltes. D’aquesta manera se’ns descriu un iti-
nerari processional tot assenyalant-nos diferents advo-
cacions d’esglésies: Santa Jerusalem i Sant Fructuós al 
contingut de la rúbrica 523 i Sant Pere al contingut de 
la rúbrica 526. Les dues rúbriques estan ubicades a fi-
nals de les matines i a les segones vespres del diumenge 
i indicaven als fidels que l’endemà, dilluns, s’iniciava 
la Quaresma. L’Oracional de Verona conté vint-i-tres 
orationes en honor dels sants màrtirs Fructuós, Auguri 
i Eulogi149.

 La rúbrica que precedeix la completúria núm. 
523 expressa: «post explicitas laudes quas psallendo 
vadunt usque ad Sancta Jerusalem que in Sancto Fruc-
tuoso dicenda est»150 . La rúbrica núm. 526 condicio-
na que la completúria i la benedicció, han de ser resa-
des «ad Sancto Petro», per tant a una església advocada 
a sant Pere.

 El tema ha estat molt estudiat per liturgistes, 
historiadors i arqueòlegs. Tanmateix, a dia d’avui no 
ha estat possible una identificació precisa ni la localit-
zació de les esglésies que esmenta el Liber orationum 
festivus. Sabem però, que les Esglésies Mare o Cate-
drals a la Hispània visigòtica rebien l’advocació de 

149 Cf. Pérez 2012, 245-246.
150 Traducció adoptada per l’autor: Així mateix, completuria que ha d’esser dita a Sant Fructuós, un cop acabades les laudes, cantant 
les quals hom va fins a Santa Jerusalem.
151 Cf. Pérez 2012, 254.
152 Aquesta idea ja va ser suggerida per José Sánchez Real i Pere de Palol. Cf. Sáchez Real 1954, 90; de Palol 1967, 59.
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Per últim Arbeloa apunta la possibilitat que a l’església 
de Sant Pere hi hagués una comunitat monàstica que 
durant la conquesta àrab es traslladés a Itàlia amb el 
metropolità de la ciutat, i salvés així el preuat llibre156. 

 Serra Vilaró, per contra, pensava que la  Ca-
tedral i la Santa Jerusalem eren  esglésies  indepen-
dents157. D’aquesta manera la processó sortia de la 
Catedral que se situava al costat de la capella medieval 
de Santa Tecla la Vella i cantant les laudes se n’anava 
fins a Sant Fructuós, ubicada al Fòrum local158, a la 
zona de l’actual carrer de Lleida, on es resava l’oració 
final de les laudes. Després es feia l’homilia a la Santa 
Jerusalem, que era al costat de Sant Fructuós, en un 
monticle immediat, avui desaparegut, però que es pot 
reubicar a la zona de l’edifici de Correus, a la cantona-
da formada pels actuals carrers de Lleida i de Reding. 
Segons Serra i Vilaró a la cúspide d’aquest monticle es 
van trobar tres carreus, cadascun amb un forat d’uns 8 
cm de diàmetre en els quals es podien haver encaixat 
les tres creus d’un calvari al costat del petit edifici que 
encara conservava part de les seves restes. Finalment 
situa l’església de Sant Pere a la partida de Sant Pere de 
Sescelades.

 Sense cap mena de dubte la proposta que con-
sidera la  Santa Jerusalem com a Església Mare o Cate-
dral i sota l’advocació de Sant Fructuós, ja plantejada 
per P. Florez, és la més suggestiva i fonamentada. Re-
centment, el professor Rafael Serra, des d’arguments 
litúrgics, defensa també la identificació de la Catedral 
visigòtica amb l’advocació de Santa Jersualem. Serra, 

cra de l’acròpoli de la ciutat. L’església de Sant Pere la 
situen a la capçalera del circ després dels límits que 
els dóna la lectura d’un document de 1174 ja inter-
pretat per Serra i Vilaró153.  Finalment, estableixen la 
suggestiva hipòtesi segons la qual va existir una quarta 
església advocada a Sant Hipòlit, que es podia situar 
al quadrant delimitat per la situació de la Catedral, 
l’amfiteatre i la capçalera oriental del circ. La comuni-
tat d’aquesta església seria per a la qual l’Oracional fou 
escrit i el lloc de sortida de les dues processons. Sosté 
aquesta hipòtesi el fet de que el manuscrit conté —
com a text propi— l’ofici d’aquest sant (Godoy, Gros 
1994,  248).

 Sobre la interpretació de la topografia cristiana 
de la ciutat que indica el Codex Veronensis hi ha molts 
altres estudiosos que, a través del temps, han intentat 
aportar noves vies interpretatives. El mateix Pare Fló-
rez només admetia dues esglésies, ja que considerava 
Santa Jerusalem com a Església Mare o Catedral, i a 
més sota l’advocació de Sant Fructuós154. Aquesta ma-
teixa idea és compartida per Joan Vianney Arbeloa155, 
el qual reconstrueix l’itinerari processional afirmant 
que el diumenge in carnes tollendas una comunitat 
de fidels de Tarragona es dirigia cantant laudes a la 
basílica catedralícia, la Santa Jerusalem, que estava 
sota l’advocació de Sant Fructuós. Un cop arribats a 
la catedral, els fidels resaven la completúria que co-
rresponia a l’ofici de laudes. Després, la completúria 
corresponent a l’ofici de vespres es resava a l’església de 
Sant Pere, edifici que esmenta com a lloc d’origen de 
la processó del matí i per tant propietària del còdex. 

153  El document en qüestió es conserva al Cartulari de Poblet i està calendat en 1174. En aquest, l’arquebisbe Guillem de Torroja fa donació a Poblet 
d’una volta «que dicitur antiquitus ecclesia Beati Petri». Serra i Vilaró, basant-se en una interpretació incorrecta de les afrontacions, la situa a la mun-
tanya de Sant Pere de Sescelades. Una nova interpretació de les afrontacions que el document atorga ens va portar a situar l’esmentada església a la zona 
compresa entre l’actual carrer de Santa Anna, la plaça del Rei i el carrer de l’Arc de Sant Bernat. Dins aquesta àrea s’hi troba la plaça del Rovellat, on es 
coneixen importants restes arquitectòniques i decoratives d’època visigoda. En aquest sentit ja esmentàvem la possibilitat que l’església de Sant Pere se 
situï al voltant de la plaça del Rovellat, d’on es coneixen actualment estructures i elements arquitectònics que podrien configurar, unes i altres, un conjunt 
religiós més o que poden identificar-se amb l’església del Codex Veronensis. Cit. a Menchon, Macias, Muñoz 1997.
154  Vid. Flórez 1770, 13.
155 Cf. Arbeloa 1989, 125-134.
156 Ibíd., 132.
157 Cf. Serra Vilaró 1936, 93 i ss; 1955.
158 Serra i Vilaró mantenia la hipòtesi que la basílica de la necròpolis va ser abandonada el segle v i no tenia constància de la basílica de l’amfiteatre 
perquè encara no s’havia descobert. D’aquesta manera la seva teoria sobre la identificació dels edificis de culte que s’esmenten a l’Oracional de Verona 
el portaren a identificar l’església visigòtica de Sant Fructuós amb una església amb la mateixa advocació que va ser construïda després de la restauració 
cristiana de Tarragona i que està documentada des del 1118. Des del 1589 formà part d’un convent de frares caputxins i fou arrasada durant la guerra 
dels Segadors el 1644. No es coneixen evidències materials d’un culte cristià anterior a l’edat medieval ni enterraments al voltant de la ubicació eclesial 
com ja apuntava el mateix Sánchez Real (1949, 219) o Pere de Palol (1953, 95).
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rusalem, dedicada a Sant Fructuós. I que, per tant, la 
rúbrica no expressa el lloc d’on venen, sinó el lloc on 
són; on ja han arribat. Són dins de l’Església episco-
pal, i pel recorregut han cantat els salms, anomenats, 
laudes, també psallendum. Aquesta interpretació està 
fonamentada pel text de la completuria on diu: in 
huius sancte matris gremio constituti, que no admet 
altra possible traducció sinó aquesta: “aplegats en 
el si d’aquesta santa mare” i fent al·lusió directa als 
salms de les laudes que s’han cantat es diu en la com-
pleturia: quod nunc in peractione matutini officcii per 
multiplicationem laudum devote consummantes per-
solvimus, que s’ha de traduir: que ara, havent acabat 
l’ofici del mati, on devotament hem cantat a desdir 
les lloançes.

El lloc on són és aquell que la Missa de Sant Fruc-
tuós descriu: huic peculiarius loco et populo venera-
bilium, reliquiarum presentia consecrato (LMS 238, 
7–10). Crec que aquestes paraules no han merescut 
la deguda atenció dels estudiosos. En la Santa Jeru-
salem de Tarragona, hi havien les relíquies dels sants. 
Era allí on se celebrava la litúrgia. Adoneu–vos que 
la lloança (laudes) ja ha estat cantada (persolvimus). 
Això planteja una qüestió i en resol, crec que de ma-
nera definitiva, una altra. Hom no sap el lloc i el 
nom de l’Església on s’havia celebrat l’ofici nocturn, 
però hom sap que la Santa Jerusalem de l’antiga Ta-
rraco estava dedicada a Sant Fructuós. Tenim la sort 
de posseir un testimoni paral·lel, a Mèrida, vers el 
630, feien quelcom de semblant. Consignat a Vi-
tas Sanctorum Patrum Emeretensium (iv, ix, 1–20): 
«statim consurgens omne festinatione ad eclesiam, ne 
ei tempus sacri officii preteriret (...) At ubi ingressus 
est eclesiam sancte Marie, qua sancta Iherusalem nunc 
usque uocatur, in angulum baselice silenter contulit so-
llicite abscultans audiuit consueto ordine omne ab eis 
officium esse completum. Quo expleto, paulo aduc ante 
gallorum cantu cum laudibus peruenerunt ad eclesiam 
sancte Marie ad basilicam sancti Iohannis, in qua ba-
btisterium est» (PL 80, cols. 135–136).  «Immedia-
tament es llevà i amb tota pressa per tal de què no 
comencés el temps del sagrat Ofici i havent entrat 
a l’Església de Santa Maria, que encara ara es diu la 
Santa Jerusalem, romangué silenciós en un angle de 
la basílica, sol·lícitament atent, escoltà segons l’ordre 
establert que ells acabessin l’Ofici. I un cop acabat, 
una mica abans del cant del gall, s’adreçaren amb el 

entorn a la rúbrica 523 de l’Oracional de Verona, ex-
pressa  literalment: 

«Que la rúbrica s’ha de contextualitzar per crítica 
interna dins del text oracional. És el que s’anomena 
una oratio psalmica. Que no és, sinó l’oració conclu-
siva del psallendum. L’enigmàtica i curiosa rúbrica 
diu així: Item completuria post explicitas laudes quas 
psallendo vadunt/ usque ad sancta Iherusalem, que in 
Sancto Fructuoso dicenda est (523). Hom sap que aca-
bada la pregària litúrgica del matí la comunitat ana-
va vers la Catedral (l’església episcopal) per a la cele-
bració eucarística. Hom sap que la processó litúrgica 
anava acompanyada de salms al·leluiàtics i lletanies, 
amb el concurs nombrós i joiós del poble. I amb en-
cens. Aquesta statio després de l’Ofici té precedents 
amb la litúrgia de Jerusalem, descrita per la peregrina 
Egèria i sobretot analogia amb els processos ad bap-
tisteria de la litúrgia ambrosiana. Aquest anar és un 
anar processional. La rúbrica està posada abans del 
text de la completuria que diu així: «Alegra’t, Jerusa-
lem, perquè els teus fills, amb nombrós aplec han 
cantat les lloances: per això, us demanem, oh Déu, 
aplegats en el si d’aquesta santa mare Església, que 
us cantem sempre amb el cor i l’esperit l’al·leluia; i 
ja que ara, havent acabat l’ofici del matí, on devo-
tament hem cantat a desdir les lloançes, que també 
després del nostre trànsit (mort), us lloem amb tots 
els vostres sants d’una manera més plena (uberius) 
(523).» Del text se’n deriva que la completuria es deia 
dins de la Catedral. Per tant, la interpretació per crí-
tica interna no és altra sinó aquesta:  També s’ha de 
dir (aquesta) completuria a Sant Fructuós, havent 
acabat les laudes que es canten, mentre es va (van) 
fins a la Santa Jerusalem. Tinguem present que va-
dunt és del verb vado és forma intransitiva i per tant 
s’ha d’interpretar amb subjecte el·líptic i impersonal. 
I usque ad vol dir fins a dins d’ella. Noti’s que el 
verb vado com a verb de moviment pot indicar anar 
i venir al mateix temps. L’oració gramatical princi-
pal és la següent: Item completuria (...) post explici-
tas laudes que/quae in sancto Fructuoso dicenda est. 
El subjecte de l’oració de relatiu és la completuria 
que s’ha de dir a Sant Fructuós, (dicenda est, gerundi 
d’obligació) i l’oració secundària modal és de lloc i 
de manera. Això és la completuria s’ha de dir havent 
acabat les laudes, que es canten, mentre es va fins a 
la Santa Jerusalem. D’aquí cal concloure, de manera 
definitiva, que la rúbrica diu el nom de la Santa Je-
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una revisió de les evidències a la llum dels actuals co-
neixements:

 «También podría ser que el grande y sumptuoso 
templo de Cesar Augusto en Tarragona fuesse parte 
de la yglesia mayor y que quando edificaron después 
de la vltima ruyna de Tarragona como tengo dicho 
en el capitulo xxvi. que continuassen de edificar so-
bre el viejo edificio que en el se muestra y esto me 
combida á creerlo el edificio que es detras del altar 
mayor do dizen que es la silla de Sant Fructuos y ca-
pilla, en la qual toman todos los arçobispos la pose-
sion, y siendo ansi pues sant Fructuos fue antes que 
no se edificase la yglesia mayor como parece en lo 
que tengo dicho en el dicho capit. xxvi. y en el cata-
logo de los arçobispos de Tarragona, bien se prueua 
desto que antes que se edificase la dicha yglesia ma-
yor que auia allí otro edificio y por consiguiente 
siendo aquel viejo edifcicio tan sumptuoso podría 
ser que allí fuesse el dicho templo que en Tarragona 
tenían edificado á Cesar Augusto.

No sin confundir el cronista tarraconense el templo 
pagano de Augusto con el de Júpiter, da á conocer 
en las antecedentes líneas la existencia de un antiguo 
edificio situado detrás del ábside de la Catedral, que 
se denominaba silla de San Fructuoso y capilla y capi-
lla del Santo, distinta de la que la piedad de San Ola-
guer erigió en su honor en la parte baja de la ciudad, 
en el extremo enteramente opuesto al de la primera.

Aquel antiguo edificio, sin más historia desde la res-
tauración que la de tomar posesión en él los prelados 
de la silla tarraconense, fué derribado á últimos del 
siglo xvii ó principios del siguiente, cuando decreta-
da la secularización del cabildo y enteramente libre 
la entrada en el claustro, trató la corporación ecle-
siástica de construir en el interior el aula capitular, 
dados los inconvenientes que ofrecía la celebración 
de los cabildos en la capilla de Corpore Christi. En 
dicho edificio, que estaría ya en ruinas cuando su 
derribo, se cree que fue hallada siglos antes la arquita 
que guarda los restos del prelado godo Cipriano, y 
en él descubrióse el Mihrab ó adoratorio árabe, al 
deshacer un paredón que formaba parte del mismo. 
Como los musulmanes convirtieron las iglesias en 
mezquitas, semejante hallazgo induce á sospechar 

cant de les lloances des de l’església de Santa Maria, 
fins a la basílica de Sant Joan, on hi havia el baptis-
teri». 
El bell relat llatí ens diu que a la ciutat de Mèrida 
hi havia l’església de Santa Maria, la qual s’anomena 
la Santa Jerusalem, i després s’adreçaren cantant les 
lloances/ laudes a l’església de Sant Joan on hi havia 
el baptisteri. Es pot establir un paral·lelisme amb la 
litúrgia de Tàrraco en el diumenge I de Quaresma 
(ad carnes tollendas) i és un exemple d’una litúrgia 
processional després de l’Ofici matinal a un altre 
lloc». 

 Arribat a aquest punt hem d’admetre que 
el culte de sant Fructuós tenia un espai privilegiat a 
l’Ecclesia mater de Tarragona, en època visigòtica, i que 
amb tota probabilitat les relíquies dels màrtirs tarrago-
nins devien ser servades en aquest temple.

5.2.2. La ubicació de la catedral visigòtica de Ta-
rragona
 
 La investigació historiogràfica i arqueolò-
gica actual, admet que la catedral visigòtica hauria 
d’ubicar-se en la denominada Part Alta de Tarragona, 
però en quin indret precís?

 Un dels espais que s’han relacionat amb la pri-
mitiva catedral visigòtica ha estat la capella de Santa 
Tecla «la Vella»159. L’adjectivació toponímica de “vella” 
ha generat un gran problema per a la investigació al 
ser entesa com la d’una construcció hereva en l’espai i 
el temps d’una església dedicada a la Santa en els mo-
ments precedents a la construcció de la gran catedral 
medieval actual  i, fins i tot, de la pròpia seu visigòtica. 

 Diferents referències provinents de la historio-
grafia tarragonina, entre elles l’humanista Pons d’Icart 
(1980, 230-231), en el segle xvi, basant-se en el tes-
timoni d’antigues memòries lliguen la construcció de 
Santa Tecla la Vella a un origen visigot. És possible? 
Mereix en aquest punt citar literalment l’status qüestio-
nis que, al respecte, l’historiador Emili Morera (1985, 
188-190) va realitzar per anar desgranant, després, 

159  La capella de Santa Tecla «la Vella» s’aixeca al costat nordest de la Catedral i s’ofereix com un bellíssim exemple d’arquitectura 
medieval de finals del segle xii. 
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Tales son los hechos más importantes relativos al 
primer período de la iglesia tarraconense, compren-
sivo desde los albores del cristianismo hasta que la 
invasión agarena acabó con todo su organismo civil 
y eclesiástico».

 Així doncs, tornant al nostre discurs exami-
nem fins a quin punt aquestes aportacions historio-
gràfiques poden mantenir-se o no i quines són les pos-
sibilitats i límits interpretatius sobre la presència de la 
catedral visigoda a l’antiga àrea de culte imperial i la 
seva continuïtat en època medieval.

 Els orígens cristians de Tarragona estan sòlida-
ment arrelats en el temps i la ciutat és una de les seus 
cristianes més antigues dels territoris hispànics. El pri-
mer episcopi documentat ens ve referenciat per la Pas-
sio Fructuosi i cal identificar-lo com la residència del 
bisbe Fructuós en un espai indeterminat de la Tàrraco 
de mitjan del segle iii. També en la Correspondència 
d’Agustí-Consenci s’ens referencia l’episcopi del temps 
del bisbe Ticià (inicis del segle v) (Amengual 2001), 
episcopi que no ha pogut ser trobat o reconegut per 
l’arqueologia d’una manera fefaent (Muñoz 2001), 
però que entenem que  ha de ser ubicat a l’espai de la 
necròpolis com ja hem justificat amb anterioritat.

 També ubicar el tercer episcopi és un proble-
ma per a l’arqueologia i fins a aquest moment no s’han 
pogut identificar, com anirem analitzant, ni les estruc-
tures ni l’espai precís de la seva ubicació.

 Amb la incursió de l’exèrcit araboberber la 
ciutat va anar perdent la seva importància política i 
religiosa i patí un dràstic procés desurbanitzador que 
encara no podem valorar. Hi dónen compte tant les 
fonts cristianes com les fonts islàmiques i les dades 
arqueològiques que s’han anat obtenint en aquestes 
últimes dècades. A partir dels segles ix i x Tarragona 
devia oferir una silueta espectral configurada a partir 
de les imponents restes romanes i visigodes sempre re-
ferenciades amb admiració per les poques fonts con-
temporànies que ens han arribat. Una ciutat fantasma, 
un territori fronterer i insegur que podria haver donat 
aixopluc puntual a una reduïda població, però que de 

que la antigua silla y capilla de San Fructuoso no 
fué otra cosa que la catedral visigótica utilizada por 
los árabes para mezquita, y convertida después de la 
restauración en lugar venerabilísimo, como recuerdo 
para la Iglesia tarraconense y para su sede.

Contribuye á aumentar aquellos indicios la perpe-
tuidad de la dedicación, y la circunstancia, casi in-
dubitable, de que si la Iglesia gótica de Tarragona 
tuvo titular, no pudo ser otro que su insigne obispo 
Fructuoso.

Probablemente por los mismos prelados tarraconen-
ses un siglo antes de San Isidoro se introdujo en el 
Misal gótico el oficio de San Fructuoso, leyéndo-
se en el códice gótico Veronense, después del oficio 
de San Vicente màrtir, las siguientes palabras: Item 
Completuria post explicitas Laudes, quas psallendo 
vadunt usque ad Sanctam Jherusalem, quæ in Sancto 
Fructuoso dicenda est.

Comentando el P. Flórez la anterior cita, declara que 
el título de Jerusalém se daba y denotaba la catedral 
ó Iglesia matriz ó mayor, que en el presente caso era 
la de Tarragona, en donde el mismo códice previene 
que se diga la siguiente oración: Lætare Jherusalem 
quoniam filii tuí collecti numerosæ collectionis tibi 
personant laudes: quæsumus proinde Deus, ut in hujus 
Sanctæ Matris gremio constituti, perpetuum tibi Ale-
luya, et Spiritu et mente psallamus etc.; con lo cual, 
añade el sabio crítico: “esta madre es la matriz de 
Tarragona, y los hijos su pueblo, que concurre á dar 
gracias á Dios en San Fructuoso que era y es hoy 
parte de la Catedral”.

No puede consignarse, pues, de una manera más 
clara y concreta que la matriz ó Iglesia mayor esta-
ba dedicada á San Fructuoso, donde se guardaban 
sus relíquias, y que la catedral se llamaba (dicenda 
est) de San Fructuoso, debiendo convenirse en que 
el prelado màrtir no solo fué el titular durante aquel 
período, sino que el nombre del edificio conocido 
por silla y capilla de San Fructuoso, hubo de ser la 
antigua catedral gótica que por habitarla los árabes 
para mezquita, pudo conservarse á través de la domi-
nación muzlímica y llegar más o menos intacta hasta 
la época restauradora.
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«Atque dono Canonicis ipsam fortitudinem seu 
ministrationes (munitionem), quam ibi aedifico ad 
manendum et habitandum in perpetuum, u tibi sint 
tuti ipsi et res ipsorum (eorum) ab exercitu navali 
navigantium sarracenorum, et ut ibidem habeant 
suas oficinas inferios et superius subtus cellaria sua 
et orrea, supra vero refectorium, et dormitorium, 
coquinam et capitulum, sicuti districtum est. Dono 
item praefatis canonicis ipsam capellam inferius que 
contigua est ipsi fortitudini. Instituo iterum ut in 
omnibus diebus domicis, et praecipuis festivitatibus 
maiores misae, quae cantantur in hora diei tertia in 
Ecclesia Santae Theclae celebrentur concilia quoque 
atque consacrationes pontificum in eadem ecclesia 
Santae Theclae nihilhominus celebrentur»160.

 És així  que l’arquebisbe Bernat Tort dóna als 
canonges una fortalesa que està edificant perquè hi ro-
manguin i hi visquin a perpetuïtat i per tal que puguin 
fer front als atacs dels corsaris sarraïns. La fortalesa la 
dotà d’estances amb planta baixa per bodegues i gra-
ners i, a la planta de sobre instal·là el celler, el graner, 
el refectori, el dormitori, la cuina i l’aula capitular. 
També l’arquebisbe dotà als esmentats canonges d’una 
capella contigua a la fortalesa que estava construint. 
Amb tot, el prelat matisà que la celebració litúrgica 
en dies dominicals i festius així com la celebració de 
concilis i consagracions episcopals s’hauria de fer a 
l’Església de Santa Tecla, això és, la Catedral.

 La construcció de la Catedral actual va co-
mençar per l’absis; una de les primeres notícies docu-
mentals data del 3 de març de 1167, quan en el testa-
ment de Pere de Queralt es fa referència que aquest féu 
un llegat de 1000 sous «ad ecclesiam Sancte Tecle fa-
ciendam». La següent referència data del 17 d’abril de 
1171. És el testament de l’arquebisbe Hug de Cervelló 
en el que consta que llegà 500 sous «ad opus eccle-
siae incipiendum et ad officinas conicae faciendas, in 
eodem opere, sicuti tunc ordinaverat,expenderetur». 
Segons aquesta referència deduïm que l’obra de la Ca-

cap manera, presentaria una estructura urbana regular 
i administrada com una autèntica al-Madina.

 L’ocupació cristiana medieval de la ciutat cal 
entendre-la des d’una sòlida empresa militar planifi-
cada que no exigeix d’uns grans esforços militars i sí, 
en canvi protecció i filosofia de restauració. Des del 
segle ix els intents de restauració de Tarragona seran 
una constant enmig d’una intricada política de rela-
cions i interessos entre els comtats catalans, les diòce-
sis catalanes, el Papat, els regnes sarraïns de Saragossa, 
Lleida i Tortosa i el poder de Narbona. Però a mitjan 
de l’any 1093, com bé apunta Antoni Pladevall (1991, 
33-35), l’arxidiòcesi de Tarragona tenia arquebisbe 
propi, s’havia deslligat de l’antiga dependència de 
Narbona i es trobava sotmesa a l’arquebisbe de Toledo 
només perquè aquest era el legat papal, i no perquè 
fos el primat de les Espanyes. Aquest fet era mèrit de 
l’arquebisbe Berenguer Sunifred de Lluçà, el qual, des 
de la seva residència a Vic, va regir l’arxidiòcesi fins a 
la seva mort l’any 1099. Després de l’any 1099 fins a 
l’any 1117 Tarragona es considerà seu vacant. A partir 
de l’any 1119, des de la seva residència a Barcelona, i 
sense renunciar a la mitra barcelonina, fou nomenat 
Oleguer, que serà el primer que exercirà plenament 
com a arquebisbe fins a l’any 1137. El precedí Gre-
gori, abat de Cuixà i arquebisbe electe de Tarragona 
entre els anys 1139 i 1146, que tampoc residirà a Ta-
rragona. 

 Produïda la ocupació de la ciutat de manera 
efectiva, el primer arquebisbe que fixà la seva residèn-
cia a Tarragona serà Bernat Tort entre els anys 1146 
i 1163. Aquest prelat, l’any 1154, institueix el Capí-
tol Catedralici seguint el model del monestir de sant 
Ruf d’Avinyó i sota la Regla de Sant Agustí amb la 
presència d’alguns membres d’aquell cenobi. A la carta 
d’institució de la canònica agustiniana, Quoniam in 
primitiva ecclesia, s’explicita: 

160 Traducció de Lluís Maria Moncunill (inèdita):  Així doncs, dono als Canonges el govern (defensa) d’aquesta fortalesa, que construeixo 
allí per habitual residència i habitatge, i que així prenguin possessió de tot i d’aquelles coses pròpies de la milícia naval dels navegants 
sarraïns, i per tal que hi instal·lin els magatzems baixos i superiors sota les habitacions i els graners, tanmateix a dalt el refectori, el dormi-
tori, la cuina i la sala capitular, tal com queda tot distribuït. Igualment dono als esmentats canonges la capella inferior conjunta a aquesta 
fortalesa. Instauro també que tots els diumenges i festes principals es cantin les misses majors a l’hora tercia del dia a l’Església de santa 
Tecla, i igualment s’hi celebrin els concilis i les consagracions dels pontífexs, a l’esmentada església de Santa Tecla.
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els primers oficis, van passar uns 80 anys. És obvi que 
el culte catedralici devia efectuar-se en un temple con-
cret a l’espera del gran projecte de la nova Catedral. 

 La capella de Santa Tecla «la Vella» és la ve-
lla perquè substitueix en l’espai la primitiva catedral 
medieval? L’adjectiu de “vella” no necessàriament s’ha 
d’entendre com una condició diferencial d’una sig-
nificativa antiguitat respecte a una altra construcció. 
A la mateixa Tarragona parlem de la villa antiqua o 
veteris comitissa per referir-nos a l’entorn del Pretori, 
zona d’hàbitat i posteriorment barri jueu de la ciutat. 
Aquest terme es fa servir a les darreries del segle xii per 
referir-se a un sector ocupat per la família dels Aguiló 
en una data incipient de l’ocupació feudal de la ciutat 
(Riu 1995, 121). 

 Certament les obres de construcció de la Ca-
tedral i de la capella de Santa Tecla «la Vella» foren ini-
ciades si fa i no fa en un mateix moment. Tanmateix 
la capella de Santa Tecla estarà acabada pels volts de 
l’any 1200. La Catedral en canvi, el 1230 té acabada 
la capçalera i la part inferior dels murs del presbiteri. 
Els resultats de les intervencions arqueològiques de la 
Catedral realitzades a la nau central, en aquests dos úl-
tims anys, semblen indicar que el projecte inicial de la 
fàbrica medieval devia presentar una longitud igual o 
semblant a l’actual estructura. Efectivament, no s’han 
trobat restes arquitectòniques posteriors a l’època visi-
gòtica i anteriors al segle xii, fet que fa pensar en una 
planificació unitària de la longitud de la fàbrica des 
del primer moment. En aquest sentit, la Catedral en 
construcció devia oferir als seus contemporanis una 
sensació de novetat i magnificència, sensació accen-
tuada a partir del segle xiii, quan es pot percebre els 
efectes de la monumentalització del projecte. 

 En el testament de l’arquebisbe Bernat 
d’Olivella apareix per primera vegada el terme de “ve-
lla” per referir-se a la capella de Santa Tecla «...manda-
mus quod corpus meum sepelietur in capella sancte 
Tecle que dicitur vetus». Aquesta disposició testamen-
tària calendada el 1286 és emesa uns 80 anys després 
d’acabada la construcció de la capella vinculada a 
l’hospital i amb una funcionalitat funerària (Costa et 

tedral ja estava a punt d’iniciar-se. Vers l’any 1184, 
l’absis era totalment acabat. 

 Les recents excavacions arqueològiques realit-
zades a la Catedral de Tarragona ens han permès ex-
cavar part de la fonamentació de l’absis central i han 
aportat restes ceràmiques que coincideixen amb la do-
cumentació escrita (figura 63). Per tant, sabem que la 
Catedral actual no comença la seva construcció fins 
passat l’any 1171.

 És obvi que, des de la primera presència 
eclesial fruit de l’acció restauradora de Tarragona, és 
necessari pensar que va existir una primera catedral 
medieval ja assistida pel cos de canonges que Bernat 
Tort havia instituït. Una làpida sepulcral inscrita en 
el mur de l’anomenada sala axial del recinte de culte 
imperial, darrere de l’absis de la Catedral, ens assen-
yala la presència d’un canonge anomenat Bernat de 
Torelló, mort l’any 1087 (Serra Vilaró 1960, 224-231; 
Menchon, Ramos 1995, 163-164). Si la inscripció no 
presenta error en la data hem de concloure que amb 
anterioritat a la butlla del Papa Urbà ii de 1091 i a la 
institució de la canònica agustiniana de Bernat Tort ja 
existia una presència física del poder eclesial a la ciutat. 
Diferents referències històriques datades en desembre 
de 1091, 1128 o 1138 així ho deixen entreveure. Així, 
en data de 4 de desembre de 1091, Guillem de Ge-
rivert, prevere del bisbat de Barcelona, deixà els seus 
béns al monestir de Sant Fructuós de Tarragona. En 
1128 es documenta l’existència de les esglésies de Sant 
Salvador del Corral i de Sant Fructuós. Tanmateix el 
papa Inocenci ii fa una crida  l’any 1131 a través d’una 
butlla a tota la Província eclesiàstica per tal que contri-
buïssin a la reedificació de l’església metropolitana. En 
qualsevol cas, és a partir de mitjan del segle xii quan 
aquest fet és del tot efectiu i irreversible. Per la butlla 
del Papa Anastasi iv de 1154 s’expliciten les esglésies 
de l’arxidiòcesi. En el cas de Tarragona se citen les de 
Sant Miquel, Sant Salvador del Corral, Sant Fructuós i 
Santa Maria del Miracle. D’aquest procés l’arqueologia 
no ha pogut dimensionar l’abast d’aquesta ocupació. 

 Des de la institució de la canònica tarragonina 
per Bernat Tort fins que la fàbrica de la Catedral acollí 
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de culte del Concilium Provinciae Hispaniae Citerio-
ris. D’aquesta gran estructura encara es conserva un 
gran parament d’opus quadratum que forma angle 
amb el mur de tancament del tèmenos. Serra i Vilaró 
documentà en aquest àmbit un paviment format per 
grans lloses de marbre, algunes aprofitades i unides a 
un potent  nucli d’opus caementicium. Restes d’aquest 
paviment s’estenien fins arribar a la capella de Santa 
Tecla la Vella. Sobre el paviment s’evidenciaven restes 
d’altres paviments més moderns, algun possiblement 
tardoromà. L’àmbit d’aquesta construcció romana en 
la seva cara nord sembla tenir el límit en el mateix 
carrer de Sant Pau, doncs Serra i Vilaró documentà 
l’empremta d’espoliació dels murs en el nucli d’opus 
caementicium del paviment. La dada és significativa, ja 
que en algunes restitucions actuals d’aquest àmbit s’ha 
donat una profunditat que sembla falsa.

 A sobre del paviment romà, Serra i Vilaró do-
cumentà enterraments que catalogà d’època relativa-
ment recents i vestigis de parets. Al mig del sector ex-
cavat, trobà un pou amb un diàmetre màxim de 2,38 
m i una profunditat de 2,90 m. El farciment d’aquesta 
estructura no va donar cap fragment ceràmic ni altres 
elements que permetessin datar l’obra.

 En l’àmbit del vestíbul de l’antic arxiu, Serra 
Vilaró va descobrir la continuació del mur romà de la 
sala axial. En el mur aparegueren set inscripcions co-
rresponents a canonges amb cronologies que van des 
de 1087 fins a 1190. Serra Vilaró creia que aquestes 
inscripcions eren el Necrologi de l’Església de Tarrago-
na i no les inscripcions sepulcrals dels seus canonges. 

 El paviment d’aquest àmbit del vestíbul i de 
l’antic arxiu està rebaixat respecte al paviment romà 
del “pati del taronger”. Serra Vilaró aporta documen-
tació per explicar que cap a l’any 1500 es van cons-
truir aquestes estances destinades a arxiu. El paviment 
es va fer a nivell de l’Aula Capitular, actual Capella 
del Corpus Christi. Per evitar humitats, es va realitzar 
un fossar entorn l’arxiu. Per decisió Capitular, l’any 
1550, les terres considerades sagrades foren abocades 
a l’interior de la capella de Santa Tecla la Vella, fet que 
va provocar l’elevació del paviment de la capella. Serra 

al. 1995, 43). El mateix prelat estava donant un gran 
impuls a la construcció de la Seu bastint part de les 
naus laterals més pròximes a la façana o contractant 
al mestre d’obres Bartomeu per a la construcció de la 
portalada principal i la rosassa de la façana. L’expressió 
testamentària d’Olivella «que dicitur», suggereix més 
aviat l’ús popular d’una adjectivació que serveix per 
diferenciar l’església major, l’església de Santa Tecla 
com a nova i magnificent construcció, que continua 
erigint-se en contraposició d’una Santa Tecla “vella” 
que porta més de vuit dècades construïda i associada 
en la memòria col·lectiva a l’origen de l’hospital advo-
cat a la mateixa santa.

 Ja havíem comentat que, des d’època moder-
na, una certa tradició lligava Santa Tecla «la Vella» a 
l’herència de la seu visigòtica de Tarragona. Autors 
com Ángel del Arco, Elies Rogent i August Font o 
Mn. Sanç Capdevila van ocupar-se, a inicis del se-
gle xx, d’aquesta problemàtica. Del Arco identifica-
va aquesta capella com la primera catedral medieval. 
Elies Rogent i August Font demostraren que la capella 
no havia estat mai catedral i defensaren que la primera 
catedral medieval podia haver estat l’antiga Aula Ca-
pitular, bastida sobre una antiga mesquita i a la vegada 
sobre la catedral visigòtica (Misser 1977, 305-306). 
Mn. Sanç Capdevila (1935, 5) creia que la primera 
catedral medieval no podia ser identificada i que no 
corresponia ni amb Santa Tecla la Vella ni amb la Ca-
tedral actual.

 Mn. Serra i Vilaró partint de l’estudi de les 
fonts i les opinions que tractaven sobre la problemàti-
ca d’aquestes “catedrals perdudes” i la seva relació amb 
la capella de Santa Tecla «la Vella» planificà una ambi-
ciosa intervenció arqueològica en el sector del darre-
re de l’absis principal de la Catedral (Serra 1960). En 
concret excavà el sector comprés entre la capella de 
Santa Tecla la Vella, el mur occidental de la sala axial 
del recinte de l’àrea sacra romana, el límit del carrer de 
Sant Pau fins al límit de la Sala Capitular actual i les 
seves dependències precedents (figures 64 i 65).
 
 La intervenció arqueològica va documentar 
part del que avui definim com a sala axial del recinte 
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Alexandre iv que signa a Agnani, el 10 d’octubre de 
1259, es desprèn l’existència dels altars de Santa Tecla, 
Santa Maria, Sant Agustí, Sant Joan, Sant Fructuós, 
Sant Pau i Santa Isabel. La cobertura de la primitiva 
catedral estaria envigada fins que el canonge Ramon 
de Milà, al segle xiii, la substituiria per deu voltes.

 Mn. Salvador Ramon (1984) va rebatre part 
de l’argumentació de Serra Vilaró. D’aquesta, manera 
exposa la lectura de la ja esmentada acta de fundació 
de quatre capellanies feta per l’arquebisbe Olivella, el 
26 d’abril de 1286, en la que s’apunta que els capellans 
encarregats «tenen també l’obligació de resar l’ofici de 
difunts, això és, vespres i matines en la predicta capella 
(de Santa Tecla la Vella) a les mateixes hores i dies que 
s’acostuma a fer en l’església major. Pel que es refereix 
als demés actes divins tant nocturns com diürns han 
d’anar a celebrar-los a l’església major». Amb encert, 
Mn. Salvador Ramon objecta que segons el document 
ja se celebrava en la nova Catedral, doncs si en temps 
de l’arquebisbe Olivella Santa Tecla «la Vella» era 
l’antic temple catedralici, forçosament l’església major 
era la nova Catedral. La capella funerària, segons Serra 
Vilaró, dedicada a sant Bartomeu, ja hauria canviat 
de nom, cosa que resultaria una contradicció (Ramon 
1984, 39).

 El document en qüestió estableix una distin-
ció entre el cementiri dels canonges i el cementiri de 
la Seu. Aquest fet prova que el cementiri dels canon-
ges, en aquells moments estava ubicat, a la zona de 
la sala axial romana d’acord amb l’evidència de les 
inscripcions treballades en el mur romà i la presència 
de diferents laudes en aquest espai. La motllura ogival 
exterior a la capella del mausoleu de Bernat Olivella, 
no seria més que l’empremta d’un porxo desaparegut 
orientat al cementiri dels canonges. També assenyala 
que el fet que la capella de santa Tecla «la Vella» con-
servi la cornisa a la seva part nord-oest és prova que no 
va estar adossada a la catedral primitiva, que caldria 
pressuposar-la més elevada.

 Mn. Salvador Ramon també desmunta la teo-
ria de Mn. Serra Vilaró per la qual fent ús de dos docu-
ments de l’Index Vell (Ramon, Ricomà 1997) estableix 

i Vilaró considerava que la terra que havien abocat a 
santa Tecla la Vella, era sagrada, perquè formava part 
de la primera catedral medieval. Entre les terres tro-
bà una moneda de Jaume ii, època que l’investigador 
atribueix a la destrucció de la primera catedral de San-
ta Tecla.

 Serra Vilaró també realitza un sondeig a 
l’actual sala capitular, construïda a finals del segle 
xviii. Trobà laudes i inscripcions funeràries que ha-
vien estat col·locades a la paret de la Sala. També cita 
l’aparició dels fonaments d’un mur romà, a 1,16 m de 
la paret sud de l’actual Sala Capitular, i perpendicular 
a aquesta mateixa paret. 

 Finalment, també intervingué a la cape-
lla de santa Tecla «la Vella». Encastat a la paret nord 
de la capella, es troba el mausoleu que s’atribueix a 
l’arquebisbe Bernat Olivella. Aquesta tomba episcopal 
es troba coberta per un arc ogival obert a l’interior i 
exterior de la capella. L’arc fou tapiat en un moment 
indeterminat per la part exterior de la capella creant 
una estructura d’arcosoli (figures 67 i 68). Serra Vila-
ró creu que aquesta tomba estava en connexió amb la 
primitiva catedral medieval i era una prova concloent 
que la capella es construí adossant-se a la primera ca-
tedral medieval, que a la vegada ocupava l’espai d’una 
mesquita anterior i que a la vegada, fou l’emplaçament 
de la primitiva catedral visigòtica.
 
 Les característiques que tindria aquesta pri-
mera església catedralícia serien les d’una planta qua-
drangular d’unes dimensions de 20 m x 18,60 m, am-
pliables potser  fins a la capella del Corpus Christi per 
tenir contacte amb les dependències del claustre. De la 
posició de la sepultura de l’arquebisbe Olivella, ubica 
els altars de l’esmentada catedral recolzats en la paret 
del carrer de Sant Pau. Aproximadament a la meitat 
d’aquesta paret estaria l’altar major, al que podrien 
correspondre els fonaments de l’estructura núm. 80. 
Aquest altar estaria ornamentat pel frontal de santa 
Tecla que avui correspon a l’altar de davant el retaule 
de Pere Joan de la Catedral actual. Seguint el model 
de la basílica del monestir de Ripoll, ubica tres altars 
a banda i banda de l’altar major. De la butlla del papa 
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 Mn. Salvador Ramon explica com el concep-
te volta rodona apareix documentat dues vegades més 
en els documents de l’ Index Vell referint-se a cons-
truccions antigues. La volta rodona a la que es deu re-
ferir el document del 1181 hauria d’estar situada en 
les immediacions de l’actual carrer de Sant Llorenç, 
segons les afrontacions i referiria un tipus d’edifici 
antic que presentava una coberta en cúpula o quart 
d’esfera. Així la «volta rodona antiga de la yglesia» pot 
referir-se a un absis amb volta esfèrica que encapçala-
va un edifici romà aprofitat per església i renovat en 
temps visigòtics i, després de la Reconquesta, també 
fet servir com a església. O bé una construcció amb 
volta esfèrica que s’aprofità en el segle v o després de 
la Reconquesta, en construir-se l’església, com a de-
pendència seva. També apunta Mn. Salvador Ramon 
que el document fa distinció entre la volta antiga i 
l’església; la primera, com a anterior a aquesta. Al no 
donar l’advocació, Mn. Salvador Ramon entén que 
aquesta podria ser l’antiga catedral.

 En base als treballs del professor Theodor 
Hauschild sobre les estructures de tancament del re-
cinte de culte provincial romà, Mn. Salvador Ramon 
creu que la volta rodona podria respondre a una de 
les exedres del recinte ubicada a l’extrem nordest del 
tèmenos, davant de l’actual Col·legi de l’Ensenyança. 
Aquesta exedra podria haver servit com a estructura 
absidial de la primitiva catedral visigòtica i també de 
la primera catedral medieval. Aquesta ubicació limita-
ria amb les imponents restes visigòtiques del Col·legi 
d’Arquitectes que X. Aquilué (1993) proposà com a 
estructures de l’episcopi visigot. Tanmateix una nova 
lectura de la documentació historiogràfica, de les es-
tructures arqueològiques, planimètriques i  paral·lels 
de conjunts semblants,  porten a Josep Maria Macias 
a proposar que aquesta exedra fou utilitzada com a 
capçalera i eix axial des del que es vertebra aquest con-
junt episcopal (Macias, en premsa) (figura 42). 

 Sembla obvi que la catedral visigòtica devia 
estar ubicada en un espai concret de l’acròpoli, pre-
ferentment en la seva part més elevada, a l’espai del 
recinte de culte imperial, per una qüestió simbòlica si 
tenim present que la memòria col·lectiva identificava 

que la sepultura de l’arquebisbe Roderic Tello (1289-
1309) i la relíquia de la Santa Espina es trobaven a 
la primitiva catedral medieval. El primer document 
és una assignació en data de 8 de febrer de 1303 per 
l’arquebisbe Roderic Tello, per a la institució de dues 
comensalies a l’altar de sant Agustí de la Seu, i tres 
aniversaris. L’arquebisbe assigna 10 sous per restaurar  
la imatge o la pintura de l’altar de l’Espina de Crist. 
El segon document, ressenyat a continuació, diu que 
l’arquebisbe Tello:

«(...) dexa son cors davant lo altar de Santa Tecla en 
la paret a on esta reservada la santa Spina y vol que 
en lo chor sia fet altre túmulo aon sia trasladat lo 
cors del beatissim Sant Cypria en altra temps arque-
bisbe, y que sil lo chor se mudava també se mudés 
dita sepultura, fet el 8 de setembre de 1303».

 Mn. Salvador Ramon demostra que la Santa 
Espina es trobava en la fornícula  practicada a la paret 
de l’absis principal de la Catedral actual i que poste-
riorment aquesta fornícula fou utilitzada per dipositar 
les restes de sant Cebrià al segle xv.

 Un altre document extret de l’Index Vell, i   
tenint present el testimoni d’Olderic Vidal (1075-
1142), serveix a Mn. Salvador Ramon per establir que 
la primitiva catedral de Tarragona estava situada a l’ala 
est de la gran edificació romana, o sigui, entre la paret 
del jardí de Santa Tecla i el lloc on avui hi ha l’església 
de Sant Llorenç. El document en qüestió data del 30 
de juliol de 1181 i diu textualment: 

«Item altre establiment fet per lo Archebisbe don 
Berenguer de Vilademuls ab lo capítol a Martí de 
Arenes de unes cases en la ciutat en la entrada de la 
vila de Pallars devers lo castell Archiepiscopal, afron-
ta de llevant ab la volta rodona antiga de la ygle-
sia vei com va fins al canto mes fora de la torre de 
dit castell, de mig jorn ab lo carrer, de ponent ab la 
muralla antiga de la cisterna, de tramuntana ab lo 
corral que és entre dites cases y lo castell, a cens de 
quatre parells de capons a Nadal, a 3 de les calendes 
de agost 1181».
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 L’any 2009 el professor Hauschild (2010, 
313-344) va presentar algunes hipòtesis restitutives 
d’època alt-imperial i visigoda de la zona excavada per 
Serra Vilaró. Les conclusions fonamentals que aportà 
és que el recinte de l’anomenada sala axial té el seu 
límit oriental en el propi mur del carrer Sant Pau i 
planteja  la possibilitat que a la part central del mur 
de fons desaparegut existís un gran absis. D’aquesta 
forma es podria dibuixar una estructura inspirada en 
el model del Forum Pacis a Roma. L’edifici tindria el 
valor d’una gran aula cultual, a la manera d’una Aae-
des, presidida per la gran estàtua de l’emperador, situat 
al final de l’extens eix dels grans recintes, projectats en 
època flàvia, com a punt culminant per a les cerimò-
nies.

 Hauschild distingeix diferents nivells de pavi-
ment en aquesta gran aula fet que fa pensar en un ús 
continu i un aprofitament en el temps que li porta a 
reiterar la necessitat de pensar en una basílica visigòti-
ca ubicada en l’aula o en l’espai de l’actual Catedral, 
que construïda entre els segles v i vii, bé podria haver 
estat potenciada pel bisbe Joan a finals del segle v (fi-
gura 66).
 
 Ricardo Mar, Hèctor Mir i Lluís Piñol mani-
festaren el 1995 que no existien suficients elements 
arqueològics per ubicar la catedral visigòtica sota de 
la Catedral o en una àrea pròxima a ella (Mar, Mir, 
Piñol 1996, 171). Tanmateix, Mar i Cristòfor Salom 
defenien quatre anys més tard que l’anomenada sala 
axial del recinte de culte havia estat recinte basilical 
lligat a l’episcopi de la ciutat ubicat a l’actual seu del 
Col·legi d’Arquitectes. Veien en l’estructura núm. 80 
de Serra i Vilaró la delimitació d’un espai litúrgic com 
el d’un santuari (Mar, Mir, Piñol 1996, 179). Recen-
tment, però, Cristòfor Salom (2010) ha plantejat la 
identificació de l’episcopi i la catedral visigòtica fora el 
recinte de culte imperial. Salom no dubta de la presèn-
cia d’una església visigòtica però sí que es tracti de la 
seu episcopal. Fonamentant-se en diferents paral·lels 
on els conjunts episcopals no aprofiten els espais re-
ligiosos de culte pagà o forals, relaciona les restes tar-
doantigues que s’han anat documentant a l’àrea de les 

aquest espai com l’espai per excel·lència més represen-
tatiu del culte  pagà. Aquesta raó ens va portar a defen-
dre la posició de la seu visigòtica (Macias, Menchon, 
Muñoz 1999a). Recordem que la basílica memorial 
de l’amfiteatre exigí un gran potencial econòmic per 
ubicar-la a l’interior de l’edifici, ben entrada l’època 
visigòtica i des de la consciència de símbol de triomf 
del cristianisme. Les persecucions restaven llunyanes, 
però no els ressons de la literatura martirial (Velázquez 
2005).

 Ja s’ha comentat que la major part de la inves-
tigació està d’acord en identificar la catedral visigòtica 
sota l’advocació de la Santa Jerusalem esmentada en el 
Codex Veronensis, però el text eucològic no ens ofereix 
les afrontacions indispensables per ubicar la Catedral 
en l’espai topogràfic de la ciutat (Arbeloa 1989; Go-
doy, Gros 1994; Muñoz 2001, 61-65). 

 El professor Hauschild realitzà intervencions 
als jardins de la Catedral als anys 80 i documentà 
dos grans carreus en forma d’arc de ferradura, que 
per la tipologia els datava al segle vii i podien formar 
part d’una construcció religiosa a la zona. També va 
aparèixer un fragment de creu calada al qual es pot 
atribuir una cronologia àmplia dels segles vi o vii 
(Hauschild 1992; 1996). També a la zona s’han do-
cumentat dues inhumacions. Una d’aquestes era en 
àmfora, estava situada als jardins del claustre i corres-
ponia a un nen. L’enterrament estava cobert per un 
estrat de terres amb materials ceràmics dels segles iv i 
v. La segona inhumació fou trobada als jardins de la 
Catedral, prop de l’absis principal. Corresponia a un 
adult i al costat del crani es va trobar una gerreta de 
bronze d’ús litúrgic del tipus Prepotto Cividale (figura 
75), datada entorn del segle vii, així com una sive-
lla de bronze datada entre els segles vi i vii. Aquestes 
dues inhumacions estan orientades al NE, cosa que 
fa pensar al professor Hauschild que podien assenya-
lar l’orientació de la hipotètica catedral visigòtica que 
Serra Vilaró creia haver documentat al costat de Santa 
Tecla «la Vella» i darrera l’absis principal de la Catedral 
(Hauschild 1992; 1996). 
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 Al mateix temps, les intervencions realitzades 
a l’interior de la nau central de la Catedral, centra-
ven també els objectius en comprovar si existien evi-
dències del temple de culte imperial de la Província i 
d’estructures eclesials cristianes tardoantigues o visi-
gòtiques que es poguessin posar en relació amb la seu 
episcopal. Mentre que s’ha pogut constatar la fona-
mentació inferior del temple romà, no ha estat possi-
ble trobar cap rastre que guardi una relació directa amb 
una edificació eclesial. En la intervenció de l’estiu de 
l’any 2010 es documentà un potent mur d’època visi-
gòtica sobre la fonamentació inferior del temple romà. 
Aquest  mur és un indicador que l’espai de l’actual seu 
catedralícia fou transformat urbanísticament en època 
visigòtica. Ara bé, el fet de no haver pogut excavar en 
extensió aquest sector no ens ha permès obtenir més 
conclusions. El mur aparegué a l’alçada de la segona 
navada de la Catedral des de la porta principal. En 
la intervenció de l’any 2011 l’extensió de l’excavació 
anava, des de la tercera navada fins als peus del pres-
biteri actual i no va aparèixer cap estructura que per-
metés documentar construcció alguna. Per contra, 
nivells compactes de circulació d’època tardoromana, 
podrien suggerir la presència d’una plaça o una realitat 
semblant. Les evidències exhumades encara estan en 
estudi i caldrà ponderar els resultats definitius.

 Malgrat les divergències que presenta la in-
vestigació crec que hi ha dos punts indiscutibles que 
tothom admet: la presència d’una construcció eclesial 
d’època visigòtica a l’àrea de l’antic recinte de culte 
imperial i la necessitat d’un temple catedralici medie-
val anterior a la seu actual.

 A manca d’evidències concloents que deter-
minin la posició de la catedral visigòtica crec que cal 
tenir present la suma dels indicadors arqueològics. Pel 
moment, aquests ens assenyalen una ubicació indeter-
minada a la zona del recinte de culte imperial. Hem 
de tenir present que les transformacions d’aquest sec-
tor en època baix-imperial s’inicien a partir del segon 
quart del segle v i s’intensifiquen en el segle vi amb 
el desmuntatge de les estructures arquitectòniques del 
recinte de culte i el seu temple. A partir d’aquest mo-

places de Rovellat i dels Àngels amb la ubicació del 
primitiu episcopi. La hipòtesi que proposa Cristòfor 
Salom consisteix en assimilar en una mateixa realitat 
constructiva l’episcopi citat per Consenci, a inicis del 
segle v, amb la Santa Jerusalem, citada pel Codex Vero-
nensis. Aquesta seu estaria acompanyada d’una església 
secundària dedicada a sant Pere, possiblement fruit 
d’una ampliació. El conjunt s’articularia mitjançant 
un gran atri episcopal format com a mínim per les 
columnates nord i sud, que comunicaria amb altres 
dependències episcopals, com ara el baptisteri, la resi-
dència episcopal o el secretarium. Pero aquesta hipòtesi 
no és acceptable si tenim presents les datacions que la 
ceramologia aporta en el jaciment, com més endevant 
veurem.

 Les actuacions arqueològiques realitzades per 
nosaltres a la zona de les cases dels canonges des de 
l’any 2000, en el sector nord-occidental del claustre 
coincident amb l’angle del recinte de culte impe-
rial, han evidenciat restes estructurals de la canònica 
sensiblement anteriors a les fases constructives del 
claustre (Bosch, Macias, Menchon, Muñoz, Teixell 
2003; Macias, Menchon, Muñoz, Teixell 2007; 2010; 
2011).  

 Respecte a les fases tardoantigues es pot definir 
un procés similar al detectat al Col·legi d’Arquitectes. 
La presència d’estratigrafia d’abandonament, espo-
li i reciclatge es detectà pel damunt dels farciments 
constructius altimperials. Les ceràmiques han permès 
establir una cronologia de finals del segle v del segle 
– inicis del segle vi dC (Macias, Menchon, Muñoz, 
Teixell 2008). També s’ha pogut documentar una 
cisterna d’aigua, ubicada al sector contigu del refetor 
medieval i que es recolza sobre les estructures muràries 
del porticat del tèmenos. Presenta volta de mig punt 
en caementicium i una solera d’opus signinum. Amb 
una capacitat aproximada per 150 m3 cal entendre 
que aquesta fou una gran obra que dotà de recursos 
hidràulics a un sector urbanitzat (Macias, Menchon, 
Muñoz, Teixell 2007, 193).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



188

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

(CIL ii 2/14, 2188). Posteriorment, en època visigo-
da va ser aprofitada per formar part d’un cancell en 
l’àmbit d’alguna construcció eclesial de la part alta de 
la ciutat, possiblement la catedral visigòtica de Tarra-
gona (Muñoz, López, Ramon, Teixell 2011, 107). La 
peça fou trobada prop de l’ermita de Sant Magí, a les 
proximitats de la Catedral, pel Sr. Jordi Morant i es 
troba conservada al Museu Bíblic Tarraconense (figura 
72).
 
 No deixa de ser també significatiu el fet que 
la Catedral de Tarragona conservi les úniques restes 
atribuïbles a un prelat de l’església visigòtica tarraco-
nense a l’absis de la Catedral, el bisbe Cebrià de finals 
del segle vii. L’historiador Emili Morera ens transmet 
la creença que les restes del prelat foren trobades a la 
zona que entenem avui com de la sala axial del recinte 
de culte imperial (Morera 1981, 189). Aquestes res-
tes es contenen actualment en una arqueta-ossari del 
1460. L’epitafi de l’arqueta transcriu un antic epígraf 
que diu: Hic requiescit vir sanctissimus Cyprianus pri-
mae sedis Tarraconensis episcopus depositus in hunc tu-
mulum viii K(a)l(end)as Maias161 . L’epitafi modern po-
dria ser hereu de la inscripció original d’una hipotètica 
lauda funerària episcopal avui perduda, a l’estil de les 
documentades a Mèrida (Ramirez, Mateos 2000).

 Crec que també hem de parar atenció a la 
presència de sarcòfags clàssics i paleocristians en 
l’àmbit de la Catedral (Muñoz en premsa; Macias 
2013, 142). És el cas de l’exemplar del grup de Be-
tesda, encastat a la façana de la Catedral (figura 77). 
També el sarcòfag estrigilat del grup del Sant Enterra-
ment de l’interior de la Catedral. El sarcòfag de Lucius 
Licinius Simmachus (MDT-0268), el sarcòfag amb 
cartela i estries (MDT-0365) i el sarcòfag amb estrí-
gils (MDT -0452), foren trobats l’any 1894 al jardí 
de Santa Tecla la Vella, en el decurs d’uns treballs de 
condicionament. Un fragment d’un sarcòfag amb mo-
tiu dionisíac (MDT -03591), segons una informació 
no confirmada, va ser trobat al jardí de Santa Tecla to-
cant al carrer del Claustre, en una data indeterminada 
i fou recollit per Mn. Serra Vilaró. El sarcòfag de Julius 
Marcius Artemidorus (MDT-03852) i un sarcòfag sen-

ment documentem enterraments ubicats al claustre, 
al jardí de Santa Tecla i possiblement alguna de les 
inhumacions excavades per Serra Vilaró també puguin 
ser visigòtiques donada la seva tipologia (Menchon 
1995a, 164). Pensem que l’enterrament documentat 
als jardins de Santa Tecla contenia un preciós gerret 
litúrgic de bronze (figura 75). Aquest tipus de gerres 
s’associen amb la pràctica del baptisme, però també 
amb l’eucaristia o la ordenació diaconal. No hi ha 
dubte que la presència d’aquests enterraments ens està 
indicant una construcció eclesial.

 A més, a la zona immediata a la Catedral s’han 
donat tota una sèrie de troballes d’elements d’escultura 
arquitectònica visigoda molt significativa (figura 69). 
Entre aquests, un fragment de creu calada i una placa 
de cancell aparegut en les intervencions del Dr. Haus-
child, i un fragment de cancell a les intervencions de 
Mn. Serra Vilaró. Hem de sumar un fragment apa-
regut a les intervencions arqueològiques del Consell 
Comarcal del Tarragonès que guarda una estricta co-
rrespondència tipològica amb la peça apareguda en 
les intervencions del professor Hauschild (Macias, 
Menchon, Muñoz, Teixell 2007, 192). La peça és un 
plafó que presenta la típica talla a bisell amb un doble 
emmarcament en soguejat (exterior) i de traços un-
gulars (interior). El quadre central estaria ocupat per 
un cercle inscrit amb una decoració desapareguda. Se-
guint els formats estètics hispanovisigots marcats per 
l’horror vacui, entre el disc central i el quadre en el que 
s’inscriu, apareix una decoració d’estructura estrellada 
formada per tres estries bisellades i fulles als angles. 
La peça guarda una estricta correspondència amb les 
tècniques de talla i els motius decoratius del Taller de 
Tarragona. Mesura 33’5 cm x 18,5 cm x 5’4 cm. Pre-
sentem una restitució virtual de la peça amb el motiu 
circular central, tractat de manera neutra per ignorar 
el tema decoratiu que presentaria (figures 70 i 71). 

 Afegim també una peça de marbre de Carrara 
que fou inicialment una inscripció funerària datada en 
el segle v, i de la que resta només una part d’una coro-
na de llorer esquematitzada que emmarcaria un símbol 
cristià (crismó, colom...) i la grafia hic reqv[iescat...] 

161 CIL ii 2/14, 2088.
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Aquilué (1993, 119) documentà un fragment de sar-
còfag del segle iv, possiblement paleocristià, en una 
estratigrafia tardoromana. Per tant, l’aprofitament de 
sarcòfags en època tardoantiga a la zona de la Catedral 
queda verificada. Seria plausible que la seu visigòtica 
de Tarragona hagués reutilitzat sarcòfags per a un ús 
funerari o de reliquiari. 

 Un altre element interesant és la troballa 
d’una ara (CAT-07-: 203-1) en un dels farciments de 
la cobertura de la Catedral de Tarragona que podria 
ser interpretada com una peça romana reaprofitada, a 
l’època visigoda com a altar. Es tracta d’un exvot dedi-
cat al déu Mart amb la inscripció (figura 76):

MAR[T]/SANCTO/IUN SCORPUS/ET GEMI-
NA/FESTIVA/EX VOTO.

 A Hispània es documenten una bona quantitat 
d’exemplars reutilitzats amb aquesta finalitat162. Crida 
l’atenció que una peça tan pesada sigui elevada a la 
teulada de la Catedral només per farcir una estructura 
que es podria haver reblert amb materials més lleu-
gers. Existeix la possibilitat que els constructors me-
dievals identifiquessin la peça com un element d’altar 
de l’antiga catedral visigòtica. També  la possibilitat 
d’una errònia identificació cristiana per la presència 
del concepte Sancto. D’aquesta manera entendríem la 
preocupació per no fracturar  la peça i integrar-la en la 
construcció com un signe de respecte religiós i sacrali-
tat.

 La relectura i interpretació de l’espai de la 
sala axial del recinte de culte efectuada pel professor 
Hauschild dóna explicació satisfactòria per entendre 
l’articulació estructural i funcional del recinte de cul-
te provincial i defineix la hipotètica transformació 
d’aquest espai en basílica cristiana. La morfologia del 
conjunt s’adequaria perfectament al model basilical 
i explicaria la pervivència d’aquestes estructures i la 
conservació d’elements tardoantics en el temps. Sa-
bem que el conjunt del recinte de culte de Tàrraco 
continua conservat fins a inicis del segle v, possible-
ment una conseqüència de la pròpia política imperial 

se decoració (MDT-03853),  foren trobats al jardí da-
vant de la capella de santa Tecla la Vella, vers els anys 
1932-1933, en el decurs d’unes excavacions. El frontal 
del sarcòfag d’Apol·lo i les nou muses fou descobert 
l’any 1935 i fou reutilitzat en època medieval com a 
llosa sepulcral dels Rocabertí, a la capella del Corpus 
Christi. 

 Ignorem quan i com van ser portats a la zona 
de la Catedral. Podrien haver estat traslladats d’algun 
punt de la ciutat o del territori en època medieval, 
però també podrien ser un exemple de reaprofitament 
per dipositar dignament cossos sants, prelats o altres 
personatges influents en època visigòtica en un àmbit 
eclesial o cementirial. Aquest és un costum que es ge-
neralitza a partir de l’època carolíngia. Tanmateix, i tot 
i que sovint és difícil documentar en època tardoanti-
ga i alt-medieval, existeixen exemples que ho palesen. 
En aquest sentit, i pel que fa a les Gàl·lies, podríem 
referir-nos al cèlebre sarcòfag de la Gayolle, on un 
exemplar paleocristià de segona meitat del segle iii és 
reutilitzat a finals del segle v per una tal Syagria. De la 
mateixa manera a la ciutat italiana d’Isernia, el com-
plex episcopal tardoantic es va erigir a la zona d’un 
temple dedicat a la Triada Capitolina. A la zona absidal 
de la basílica del segle v han estat documentats dos sar-
còfags romans reutilitzats com a sepultures cristianes, 
possiblement episcopals. La tradició creu que a l’absis 
es trobaria el bisbe Benet, primer bisbe de l’església 
isernina del segle vi. Tot i que més tardà, l’abadia de 
sant Victor de Marsella documenta un sarcòfag pagà 
del s. ii dC que representa les bodes de Bacus i Ariad-
na, utilitzat per dipositar el cos de San Mauront, bisbe 
de Marsella, al segle viii (Benoit 1934, 7). També en 
el món anglosaxó es documenten exemples com el de 
santa Etheldra a Ely l’any 680 (Dodwell 1982, 125). A 
Hispània en el monument funerari de la presó de sant 
Vicenç, a València, es trobà una tomba monumental 
realitzada amb grans carreus en forma de cista. La se-
pultura violada al segle x conservava al seu interior 
un fragment de tapadora de sarcòfag paleocristià i les 
restes d’un individu de mitjans del segle vi (Soriano 
2000, 187). 
 
 A la seu del Col·legi d’Arquitectes, Xavier 
162 Sobre el tema existeix una gran quantitat d’estudis. Pel seu interès vid. Caballero, Sánchez 1990, 431-485.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



190

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 
DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

per David Bea i Aleix González ofereixen una datació 
per aquestes estructures de finals del segle v - inicis del 
segle vi. Aquest fet invalidaria ubicar aquí l’episcopi 
citat per Consenci, però si que deixaria oberta la pos-
sibilitat d’ubicar la Santa Jerusalem com una alterna-
tiva a la seva situació en el recinte de culte imperial. 
Caldrà doncs un seguiment acurat de l’espai i de no-
ves evidències que aportin elements més definitoris. 
De moment, la presència de grans porticats no són 
definitoris per se d’un complex episcopal i la presèn-
cia de materials d’escultura arquitectònica visigòtica 
religiosa, només són indicatius de la presència d’un 
edifici cultual. De fet, podríem admetre simplement 
la ubicació, en aquesta zona, de l’església de Sant Pere 
esmentada pel Codex Veronensis (Macias, Menchon, 
Muñoz 1997). Al mateix temps, resulta significati-
va l’absència d’indicadors funeraris rellevants en una 
zona on es pressuposa l’existència d’un conjunt epis-
copal, més una església dedicada a sant Pere, tal i com 
defensa Salom.

 També és un fet simptomàtic que l’articulació 
de l’espai catedralici medieval al voltant de l’episcopi i 
la canònica es materialitzi en la mateixa àrea on les evi-
dències arqueològiques són més “contundents” alhora 
d’emplaçar la catedral visigòtica. Hem de tenir present 
que el patronatge de sant Fructuós és un fet cabdal en 
la restauració de la Seu tarragonina i la seva dignitat 
metropolitana, com ho va ser en l’època tardorroma-
na164. Un estudi atent a les fonts historiogràfiques ens 
porta a vincular el patronatge de Fructuós a la digni-
tat episcopal mentre que el patronatge de Santa Tecla 
guarda un vincle més estret a la dignitat canonical.
 
 Gràcies a la iniciativa del bisbe de Vic, Be-
renguer Seniofred, i les voluntats del papa Urbà ii 
en la butlla pontifícia Inter primas hispaniarum urbes 
s’expressa, amb tota la consciència, la dignitat històri-
ca de la seu. També es concedeix al prelat el dret a 
fer servir el pallium en la festivitat de sant Fructuós 
des del profund sentit que aquest fet representa, tot 
establint un vincle immanent entre sant Fructuós, 
els seus successors en l’episcopat i la càtedra de sant 

de l’emperador Honori, que el 399 promulgà una 
constitució dirigida a Macrobi, vicarius Hispaniarum, 
per la qual ordenà la protecció dels temples des d’una 
dimensió ornamental. Temples com el d’Évora, Mèri-
da o Còrdova compliren aquesta ordenança. Sembla 
que en el cas de Tàrraco també va ser així, si més no 
durant algunes dècades més.

 És també versemblant la hipòtesi de Mn. Sal-
vador Ramon en base a la relectura documental de 
l’anomenat Index Vell. Mn. Salvador proposa la reuti-
lització d’una de les exedres de la plaça del recinte de 
culte provincial romà, pràcticament annexa a les es-
tructures àuliques visigodes del Col·legi d’Arquitectes, 
com a àmbit de la basílica catedralícia. De fet l’amplada 
de les exedres en aquest sector seria d’uns 7,70 m, unes 
mesures que, aplicades a una estructura absidal, serien 
adequades per a la modulació d’una basílica catedra-
lícia. També restaria la possibilitat que aquestes es-
tructures poguéssin vincular-se no a la basílica, sino al 
palau episcopal visigòtic que proposà Xavier Aquiluè 
respecte a les estructures documentades a la seu del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Aquilué 
1993)163. 

 La proposta de situar el conjunt episcopal a 
l’àmbit del recinte de culte imperial, sigui quina sigui 
la posició de la Catedral, també participa d’un aval 
favorable, donat que aquesta ubicació espacial és pre-
eminent sobre la ciutat amb un alt prestigi topogràfic 
i una forta càrrega simbòlica. Tanmateix, l’arqueologia 
demostra que les catedrals tardoantigues, a partir del 
segle v, comencen a ocupar àrees centrals allà on exis-
tien edificis i espais lliures susceptibles de ser utilitzats 
com a església o proporcionar material constructiu per 
a la seva construcció (Chavarría 2010, 439). En aquest 
sentit, tenim una gran quantitat de paral·lels per justi-
ficar la implantació de seus episcopals sobre temples o 
espais forals, però també hi ha paral·lels, com esmenta 
Cistòfor Salom, per ubicar-los en altres espais urbans. 
En aquest sentit, em sembla que la proposta de Salom 
és atendible i fonamentada. Tanmateix, les recents in-
tervencions realitzades a Ca la Garsa (González 2008) 

163 El tema està sent estudiat, a l’actualitat,  per Josep Maria Macias.
164 Cf. Pérez 2010, 599-616; 2011, 244-245.
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pràctiques crec que el posicionament de la catedral 
medieval també obeeix a un sentit de continuïtat en 
el culte, de recuperació i reconsagració dels antics es-
pais episcopals com passa en tants casos hispànics com 
Barcelona, Lleida, València, Còrdova, Mèrida, Toledo, 
Braga entre altres.

 Malgrat que la restauració de la ciutat no es 
va produir de manera efectiva fins a inicis del segle xii 
els intents de restauració de la seu tarragonina sempre 
foren presents i constants en la voluntat dels magnats 
cristians des de després de la conquesta de Barcelona 
l’any 801 per les tropes carolíngies167. I tot i que la ciu-
tat restà abandonada com a tal, és ben cert que aquesta 
fou coneguda i visitada com demostren les poques no-
tícies historiogràfiques àrabs i cristianes i cal suposar la 
presència d’emissaris cristians al servei de les diferents 
empreses militars que, de manera fallida, planificaren 
la ocupació i restauració de la ciutat. Per tant evidèn-
cies edilícies com la catedral de l’antiga metròpoli de-
vien ser conegudes i reconegudes. 

5.2.3. La ubicació de la primera catedral medieval 
de Tarragona i el culte a Fructuós

 La restauració cristiana i medieval de la ciutat 
de Tarragona  i del  seu Camp fou una empresa pro-
moguda sobre els principis de legitimitat històrica que 
conferia la ciutat de Tarragona com a seu metropoli-
tana des del període romà i visigòtic i amb la figura 
martirial del bisbe Fructuós com a garantia d’aquesta 
antiguitat. La pròpia butlla Inter primas hispaniarum 
urbes168 ho deixa ben palés:

 «Urbanus, episcopus, servus servorum Dei, dilec-
tro fratri Beringario Ausonensi episcopo  in Tarraco-
nensem metropolim traslato, eiusque successoribus 
canonice substituendis in perpetuum.

Pere. El mateix privilegi es tornarà a concedir per part 
del papa Gelasi ii a l’arquebisbe Oleguer. Per tant, 
d’aquestes  butlles pontifícies desprenem que la res-
tauració de l’Església de Tarragona ve també associada 
a la restauració del culte del sant.  Ja, a l’antiga Cate-
dral, a Santa Tecla la Vella, va existir un altar dedicat 
a sant Fructuós del que fa esment una butlla del papa 
Alexandre vi de 1259. També, amb anterioritat a l’any 
1369 ja existia un altar dedicat a sant Fructuós que 
estava darrera de l’altar major, dins l’actual absis de la 
Catedral165. I al fons de l’absis es trobava un seient de 
pedra que era conegut com la “Cadira de Fructuós” en 
la que prenien possessió els arquebisbes. L’altar per-
durà de forma activa fins a l’època de l’arquebisbe Joan 
Terés moment en que el prelat encarregà l’any 1592 a 
l’arquitecte Pere Blai la construcció de l’actual capella 
catedralicia on el culte als sants tarragonins es perpe-
tua fins als nostres dies. 

 De la mateixa manera existeix una especial in-
terès eclesial per tal de posseir relíquies per a la Cate-
dral amb l’objectiu de projectar el culte al sant. És més 
que probable que associat a l’altar abans esmentat, i 
en temps de l’arquebisbe Guillem de Montgrí, es cursi 
una butlla del Papa Gregori ix:

 «dirigida a l’abat y convent de Sant Fructuós de Gè-
nova, en que los mana donen a la yglésia de Tarra-
gona una part de les relíquies del benaventurat Sant 
Fructuós, primer archebisbe de Tarragona y de Sant 
Eugúrio y Eulogio, sotdiacas, que junctament ab ell 
foren martiritzats y sepultats en dita ciutat y després, 
essent dita destruïda per los moros, foren dites relí-
quies transferides a llur monestir; dada en Espoleto 
a xv de les  calendes de setembre de l’any viii de son 
pontificat que era mccxxxiiii»166 .

 Més enllà de consideracions topogràfiques i 

165  L’excavació efectuada per nosaltres l’any 2011 a l’àmbit de l’absis de la catedral i a l’espai on havia existit l’esmentat altar no va 
propiciar cap element relacionable amb el culte a sant Fructuós. Cf. Macias, Muñoz, Peña, Ramon, Teixell 2012; Muñoz en premsa.
166 El document en qüestió es troba recollit a l’Index Vell de la Catedral de Tarragona núm. 22, fol. 568. i publicat per Ramon, Ricomà 
1997, 119. 
167 Cf. Bonet, Isla 2011, 55-56; Pladevall 2013, 226; Gonzalo en premsa.
168 Traducció d’Antoni Pladevall i Font: Urbà, bisbe, servent dels servents de Déu, a l’estimat germà Berenguer, bisbe de Vic, traslladat 
a la metròpoli de la Tarraconense, i a tots els qui el succeiran canònicament en el futur.
Tarragona fou insigne entre les primeres ciutats d’Hispània, com ho demostren també els escrits dels gentils i dels cristians. Car el Senyor 
és just en tots els seus camins i sant en totes les seves obres, i tot i que és incomprensible en molts dels seus judicis, en cap d’ells no pot 
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specialiter confovendum suscipimus, libertatemque 
illis pro comitis Beringarii scripta collatam eatenus 
confirmamus, ut nemini quidquam ultra persolvant, 
nisi sponte propria Romanae se faciant ecclesiae de-
bitores. Ut igitur haec omnia Deo auctore inconcussa 
permaneant, nos antecessorum nostrorum privilegia 
sequentes, qui Ausonensem ecclesiam Tarraconen-
sis quondam instituere vicariam, tibi, o charissimi 
filii Beringari, quia tuo potissimum studio haec est 
restitutio instituta, ex Romanae liberalitatis gratia 
palleum, totius scilicet sacerdotalis  dignitatis pleni-
tudinem, indulgemus. Preterea tibi, turisque succes-
soribus legitime substituendis, qui in Tarraconensis 
civitatis et ecclesiae restaurationem paris studio in-
sudaverint, prefatam Tarraconensem ecclesiam iure 
proprio possindendam per huius privilegii paginam 
confirmamus, una cum omnibus ecclesiasticis iuri-
bus, quas proprio iure noscitur antiquitus possedisse: 
precipientes de his quae sarracenorum ad praesens 
subiacent ditioni, ut cum eas Deo placuerit, potestati 
populi restituere christiani ad debitam ecclesiae ves-
trae obedientiam referantur, salva tamen in omnibus 
Romanae auctoritatis ecclesiae. Porro Ausonensem 
ecclesiam tibi tuisque succesoribus tamdiu conce-
dimus possidendam, donec auctore Deo, ad pristini 
status plenitudinem vestro studio Tarraconensis ec-
clesia reformetur. Palleo itaque in missarum celebra-
tionibus intra ecclesiam solummodo uti debebis, in 
precipuis tantum festivitatibus, videlicet Nativitate 
Domini, Epiphania, Ypopanton, Cena Domini, Sa-
bbato Sancto, Resurrectionis prima et secunda feria, 
Ascensione Domini, Pentecoste, tribus festivitatibus 
Sanctae Mariae, Sancti quoque Michaelis, et Sancti 

 Inter primas Hyspaniarum urbes Tarraconem fuis-
se insignem et gentilis et christianae paginae indiciïs 
demostratur. Iustus autem Dominus in viis suis, et 
sanctus in omnibus operibus suis, que cum in ple-
risque iudiciis suis incomprehensibilis habeatur, in 
nullo unquam valet reprehensibilis estimari. Ipse 
transfert regna et mutat tempora: ipsi visum est olim 
Tarraconensis urbis gloriam exaltare: ipsi  visum est 
in eade urbe peccata populi sui visitare. Cum enim in 
ea christianorum populus habitaret, visitavit in virga 
iniquitates eorum, et in verberibus peccata eorum. 
Sed ecce transactis iam trecentis nonaginta annis, ex 
quo prefatam urbem agarenorum populi solitariam 
fecerant, principum suorum cordibus inspirare dig-
natus est, ut eiusdem urbis restitutioni, secundum 
preceptum Apostolicae Sedis, cui auctore Deo, li-
cet indigni, presidemus, insisterent. Berengarius si-
quidem Barchinonensis comes auctoritatis nostrae 
persuasione commonitus, pro animae suae salute, 
cum suae potestatis magnatibus non solum resti-
tutioni prefatae urbis insistit, sed et urbem ipsam, 
et omnem potestatis suae terram, beato Petro eius-
que vicariis legali stipulatione tradidit, censumque 
quinque librarum argenti Lateranensi palatio quot 
annis persolvendum instituït. Nos itaque prestante 
Deo restitutionis eius optamus cooperatores exis-
tere, predicti comitis institutum, libertatesque, et 
consuetudines , quas novis Tarraconensis urbis co-
lonis promulgasse cognoscitur, collaudamus, et rara 
manere nostra  auctoritate decernimus. Cum univer-
sa siquidem ipsius comitis terra, quam beato Petro 
obtulit,  et Tarraconensem urbem ac populum. Deo 
ibi aspirante collectum, sub Apostolicae Sedis tutela 

ésser esmenat. Ell trasmuda els regnes i canvia els temps: a Ell li va semblar bé exaltar en altre temps la glòria de la ciutat de Tarragona 
i a Ell li va semblar bé també visitar-la a causa dels pecats del seu poble. Quan habitava en ella un poble de cristians, va fustigar amb la vara les 
seves iniquitats i amb assots els seus pecats. Però heus aquí que havent passat ja tres-cents noranta anys, després que la gent agarena l’havia convertida en 
solitària, es  va dignar inspirar els cors dels seus prínceps per tal que insistissin en la restitució, d’acord amb el precepte de la Seu Apostòlica, la qual per 
autoritat de Déu, bé que de manera indigna, presidim. Per això Berenguer, comte de Barcelona, mogut i persuadit per la nostra autoritat, per la salvació 
de la seva ànima, amb tots els magnats que estaven sota la seva protestat no tan solament va esforçar-se en la restauració de l’esmentada ciutat, sinó que 
amb un pacte legal va lliurar la ciutat i la potestat de tota la seva terra a sant Pere i als seus vicaris, decretant el pagament d’un cens anyal de cinc lliures 
d’argent al palau de Laterà.
Per això, nós, amb l’ajuda de Déu, volem col·laborar en la dita restitució, i per això lloem i decretem que resti ferm per la nostra autoritat tot el que ha 
establert el comte, com ara les llibertats i els costums que ha promulgat a favor dels nous colons que vinguin a residir a la ciutat de Tarragona. I rebem 
també sota una especial tutela de la Seu Apostòlica tota la terra que el comte ha ofert al benaurat Pere, la ciutat i el poble de Tarragona congregat allà 
per inspiració de Déu, i confirmem les llibertats que els han estat concedides per escrit pel comte Berenguer, de manera que en endavant no hagin de 
pagar res a no ser que de pròpia voluntat es facin deutors de l’Església Romana. I perquè tot això, amb l’autoritat  de Déu, romangui ferm i estable, nós, 
seguint els privilegis dels nostres antecessors, que en altre temps varen instituir la teva església d’Osona com a vicària de la de Tarragona, a tu, caríssim fill 
Berenguer, atès que gràcies principalment a la teva diligència s’ha fet aquesta restitució, et concedim, com a gràcia de la liberalitat de l’Església Romana, 
el pal·li, amb tota plenitud de la dignitat sacerdotal. A més i a tenor del present privilegi, et concedim a tu i als teus legítims successors la possessió per 
dret propi de l’església de Tarragona, junt amb totes les esglésies que es pugui conèixer que va posseir antigament per propi dret; manant que les que en el 
moment  present encara es troben sota la dominació dels sarraïns, quan plagui a Déu que passin a potestat del poble cristià, estiguin també subjectes a la 
vostra obediència, salvant sempre els drets de l’autoritat de l’Església Romana. Finalment et concedim a tu i els teus successors en l’església d’Osona que 
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Datum Capue kalendas iulii per manus Ihoannis 
sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, indic-
tione xiiii, anno dominice Incarnationis mxci, pon-
tificatus autem domini Urbani pape ii quarto».

  Restaurar la ciutat i la seva dignitat eclesiàsti-
ca significava materialitzar la independència religiosa 
respecte al poder eclesiàstic de Narbona i a la vegada 
obria un nou un pas endavant en la construcció poli-
tica de Catalunya per part del poder comtal. 

 Amb l’infeudació efectiva de la ciutat i a tra-
vés de la butlla calendada el 14 de març de 1129, 
l’arquebisbe Oleguer dóna la ciutat i el territori de Ta-
rragona a Robert, príncep de la ciutat, per a  la seva 
restauració. En aquesta document169 s’expressa amb 
claretat que l’Església de Tarragona és cap ecclesiarum 
totius Citerioris  Hispaniae:

«Ollegarius, Dei dignatione Tarraconensis metro-
polis dispensator, omnibus in Christo fidelibus. 
Notitiae cunctorum innotescere desideramus quali-
ter, illustris comes et marchio Barchinonensium et 
Provinciae Raymundus ob amorem  Dei, dedit et 
tradidit per scripturam suae libertatis Deo et eccle-
siae Tarraconensi, quae caput est ecclesiarum totius 
Citerioris  Hispaniae, et nobis et successoribus  nos-
tris, civitatem  Tarraconensem ad restaurandum et 
libere  habendum et possidendum et disponendum 
in beneplacito nostro, sicut in scriptura quam inde 
nobis fecit, plenius cognosci potest.  Piae quoque  
memoriae  Gelasius et Calixtus Romani pontifices 

Ioannis Baptistae, in nataliciis omnium apostolo-
rum, et eorum martyrum quorum pignora in vestra 
ecclesia requiescunt, in commemoratione nihilomin-
us omnium sanctorum, in consecrationibus ecclesia-
rum, episcoporum clericorum, in annuo consecratio-
nis tuae die, in solemnitatibus etiam Sanctae Virginis 
Teclae, Sanctique martiris Fructuosi ac sociorum 
eius. Te igitur, reverentisime frater, affectione intima 
exhortamus, quatinus dignum te tanti honoris pon-
tificii semper exhibeas, christrianis ac sarracenis sine 
offensione esse procurans, ad fidem infideles conver-
tere. Deo largiente, verbis studeas, et exemplis. Sic 
exterius pallei dignitate precellas in ocultis homi-
num, ut interius virtutum excellentia polleas coram 
Supernae oculis Maiestatis.

Plane per presentis privilegii paginam officii nostri 
auctoritate decernimus, ut quicumque se Tarraco-
nensis ecclesiae bona iniuste hactenus obtinuissee 
cognoscunt, ea deinceps eidem ecclesiae restituere 
pro divini iudicii formidine, et Sedi Apostolicae re-
verencia studeant. Si quis autem in crastinum archie-
piscopus, aut episcopus, imperator, aut rex, princeps, 
aut dux, comes, aut vicecomes, iudex, aut persona 
quaelibet magna vel parva, ecclesiastica aut secularis, 
huius nostri privilegii paginam sciens, contra eam 
venire temere tentaverit, secundo terciove, commo-
nitus, si non satisfactione congrua emendaverit, eum 
honoris sui et officii periculo subiacere decernimus, 
et a Christo atque Ecclesiae corpore segregamus; 
conservantibus autem pax a Deo et misericordia pre-
sentibus ac futuris seculis conservetur. Amen, amen, 
amen.

posseïu el domini de l’església de Tarragona, fins que, amb l’ajuda de Déu i el vostre esforç, aquest pugui retornar a la plenitud  del seus estat primitiu. 
El pal·li només l’has d’usar durant les celebracions de les misses de les festivitats del Naixement del Senyor, de l’Epifania, en la Purificació, en la Cena del 
Senyor, el Dissabte Sant, la primera i segona fèria de la Resurrecció, per l’Ascensió del Senyor, Pentecosta, les tres festes de Santa Maria, la festa de Sant 
Miquel, la de Sant Joan Baptista, en els natalicis de tots els apòstols i d’aquells màrtirs dels quals hi ha relíquies en la vostra església, en la commemoració 
de Tots Sants i en les consagracions de les esglésies, dels bisbes, dels clergues, en la commemoració anyal de la teva consagració, i en les solemnitats de 
Santa Tecla i del màrtir Sant Fructuós i dels seus companys.
 I a tu, germà  reverendíssim, t’exhortem amb íntim afecte, que sempre et mostris digne del gran honor pontifici, procurant no ofendre cristians ni 
sarraïns, a fi que amb les paraules i els exemples, amb l’ajuda de Déu, puguis conduir a la fe als infidels, de tal manera que puguis mostrar externament 
als ulls dels homes la dignitat del pal·li i internament apareguis ple de virtuts davant dels ulls de la Majestat Suprema.
Finalment, per la força d’aquest privilegi i per l’autoritat del nostre càrrec, decretem que qualsevol que fins ara sàpiga que reté injustament algun bé propi 
de l’església de Tarragona, que en endavant procuri retornar-lo pel temor del judici diví i per la reverència de la Seu Apostòlica. I si algú en endavant, 
arquebisbe o bisbe, emperador o rei, príncep o duc, comte o vescomte, o qualsevol magistrat o persona eclesiàstica o secular, coneixent aquest nostre 
privilegi, intentés temeràriament  anar en contra d’ell, si, avisat per segona o tercera vegada, no en fa una esmena digna, el privem del seu honor i ofici i 
el separem de Crist i del cos de l’Església; però a aquells que el conservaran, Déu els concedeixi la pau i la misericòrdia en el present i en els segles futurs. 
Amén, amén, amén.
Donat a Càpua el dia de les calendes de juliol, per mà de Joan, cardenal diaca de la Santa Església de Roma, en la indicció catorzena, l’any mil noranta-
u de l’encarnació del Senyor i l’any quart del pontificat de senyor papa Urbà segon (Pladevall 1995, 49).

169 Traducció de Joan Bellès i Sallent: Oleguer, administrador de la metròpoli de Tarragona per designi de Déu, a tots els creients en Crist. Volem que 
sigui conegut de tothom que Ramon, il·lustre comte i marquès de Barcelona i de Provença, per amor de Déu i mitjançant una escriptura de la seva 
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aliquid iudicare exigere vel distringere seu dispone-
re ullo umquam in tempore absque nostro iussu. 
In omnibus quoque quae tibi principi concedimus, 
retinemus omnes decimas tam de terra quam de 
mari, domorum videlicet et villarum, castrorum et 
forticiarum, quae ibi sunt aut erunt coeterarumque 
possessionum; decimas quoque fructuum terrae et 
animalium et piscium, et de praedis et cavalcatis et 
de omnibus proventibus quae ad te principem  per 
nostram donationem ipsius principatus accesserint. 
Propter haec omnia beneficia, quae mihi concedit li-
beralitas vestra, ego quoque Rodbertus, vester fidelis 
homo, convenio Deo et ecclesiae Tarraconensi et vo-
bis dompne Ollegari, archiepiscope, ut ab hac die et 
deincebs sim vester fidelis homo sine aliquo dolo de 
corpore vestro et de omni honore quem hodie habet  
ipsa eccesia  et vos habere debetis et nominatim  de 
his quae in dono quod mihi fecistis, retinetis et de 
omnibus  ecclesiasticis  iustitiis et directis quae ad 
vos pertinent vel pertinere debent. Convenio quoque 
vobis  ut secundum meum posse et sensum conten-
dam restaurate ipsam civitatem et defendere illam et 
omnem vestrum honorem et guerreiare omnes ho-
mines qui iustitias et iura ecclesiae et vestra et ipsius  
civitatis tollere vel minuere tentaverint et observare 
iustitiam sicut superius constituistis. Si qua igitur 
in crastinum persona ecclesiatica vel saecularis con-
tra hanc nostrae donationis et vestrae convenientiae  
paginam venire praesumpserit, componat alteri parti 
cui iniuriam inferre tentaverit, libras auri triginta et 
postmodum haec pagina perenniter robur suum ob-
tineat. 
Actum est hoc anno ab incarnationi Domini mcxx-
viiii, pridie idus martii.
Ollegarius, Dei gratia Tarraconensis archiepiscopus. 
Sig+ num Roberti, principis.
Raimundus, Dei gratia Ausonensis episcopus. 

benignitate  sua metropolitanam dignitatem nobis 
concedendo, eamdem comitis concessionem suis 
nihilominus scripturis confirmarunt. Eapropter nos 
divina clementia confisi, ipsius civitatis restauratio-
ni operam dando ad honorem Dei et Ecclesiae eius, 
consilio et favore praedicti Raymundi comitis,de 
suffraganeorum episcoporum et nobilium terrae, ad 
instantiam praecipue domni Raymundi, Ausonensis 
episcopi, te venerabilem virum et strenuum militem 
ipsius Ecclesiae et nostrum hominio et sacramento 
fidelem, carissime  Rodberte, ipsius civitatis princi-
pem constituimus. Te nimirum et tua omnia ad hoc 
exposuisti, ut Deo et Eccesiae eius semper ibi ser-
vias et tuam in defensionem christianitatis  militiam 
exerceas. Unde ad honorem Dei et Tarraconensis 
ecclesiae, nostram nostrorumque  successorum fide-
litatem  donamus et tradimus tibi  ipsam civitatem 
cum territorio suo  sicut in carta praefati comitis ter-
minatur, ad restaurandum, habendum et possiden-
dum tuisque successoribus ut disponas  et regas et 
iudices homines qui illuc convenerint cum timore 
Dei et iustitia secundum leges et bonas consuetudi-
nes quas ibi communi consilio  constituerimus. Do-
namus etiam tibi tolonea et leddas et usaticos quae 
ad principem pertinent, tam de terra quam de mari. 
Tibi autem et successoribus tuis quibus post te hunc 
honorem habendum concesserimus, nulla erit licen-
tia aliquid extraneae potestati donare vel alienare 
haec, neque alicui nisi illi  qui ita sit fidelis et solidus 
homo, noster  et nostra ecclesiae, sicut tu. Retine-
mus vero ad portionem nostram et dominicaturam 
nostram omnes ecclesias et ecclesiatica iura et eccle-
siasticas personas  et familias nostras et clericorum 
sive monachorum  et omnes qui ecclesiastica praedia 
incoluerint et omnes qui in domibus vel possessio-
nibus ecclesiasticis  habitaverint; ita ut in omnibus 
nullus princeps vel inferior persona layca praesumat 

liberalitat, donà i lliurà a Déu i a l’església de Tarragona, que és cap de les esglésies de tota la Hispània Citerior, i a nosaltres i als nostres successors, la 
ciutat de Tarragona, perquè la restauréssim, la tinguéssim i la posseíssim lliurement, i en disposéssim segons el nostre beneplàcit, tal com es pot compro-
var plenament en l’escriptura que ens féu sobre això. També els bisbes de Roma, Gelasi i Calixt, de pietosa memòria, en concedir-nos benignament la 
dignitat metropolitana, confirmaren igualment amb les seves escriptures la concessió del comte. Per tot això, nosaltres, confiant en la clemència divina, 
per tal d’impulsar la restauració de la ciutat per a honor de Déu i de la seva Església, amb el consell i l’aprovació de l’esmentat comte Ramon, dels bisbes 
sufraganis i dels nobles del país, sobretot a instàncies del senyor Ramon, bisbe d’Osona, t’instituïm a tu, caríssim Robert, home venerable, esforçat ca-
valler de l’Església i fidel nostre per homenatge i jurament, com a príncep d’aquesta ciutat. Tu, en efecte, has posat la teva persona i tots els teus béns al 
servei d’aquesta causa, per tal de servir Déu i la seva Església i exercir el teu càrrec en defensa de la cristiandat. Per això, en honor de Déu i de l’església 
de Tarragona, et concedim la nostra fidelitat i la dels nostres successors, i et fem lliurament de la ciutat, a tu i als teus successors, junt amb el seu territori, 
tal com s’especifica en la carta de l’esmentat comte, perquè la restauris, la tinguis, la posseeixis i en disposis, i governis i jutgis els homes que s’hi aple-
guin, amb temor de Déu i amb justícia, segons les lleis i els bons costums que hi establim de comú acord. També et concedim els teloneus, les lleudes i 
els usatges, tant de la terra com del mar, que corresponen al príncep. Però ni tu ni els teus successors als quals concedim aquest honor després de tu, no 
podreu donar ni alienar res d’aquests béns a cap poder estrany ni a ningú altre, llevat que sigui home fidel i soliu nostre i de la nostra església, tal com 
ho ets tu. Tanmateix, retenim com a part i dominicatura nostra totes les esglésies, els drets eclesiàstics, les persones clesiàstiques, les nostres famílies i les 
dels clergues i monjos, tots aquells que conreïn predis de l’església i tots aquells que visquin en cases i possessions de l’església; de manera que, respecte 
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condicionà el desenvolupament urbanístic de la zona 
i, en gran mesura, les característiques essencials del 
nou temple catedralici amb les tres naus. El Dr. Mar-
tínez de Aguirre (2009, 115), en base a un diploma 
datat a Tudela l’any 1156, dóna notícia de la presència 
a la localitat de l’arquebisbe de Tarragona, això és, de 
Bernat Tort i els bisbes de Saragossa i Pamplona, així 
com els abats de Montearagón, Veruela i Niencebas. 
Alguns projectes d’aquests llocs tenen molt en comú. 

 Sabem que el Castell de la Pabordia es troba-
va ubicat en el mateix espai que avui ocupa el Palau 
Arquebisbal. Molts investigadors han buscat solu-
cions per ubicar les dependències canonicals de dues 
plantes descrites per l’arquebisbe Tort. L’any 2007 el 
grup d’investigació format per Josep Maria Macias, 
Joan Menchon, Imma Teixell i el titular d’aquesta tesi, 
plantejàvem el problema sobre si calia entendre que el 
conjunt descrit pel prelat, va respondre a unes estruc-
tures bàsiques i de dimensions petites o calia entendre 
el document com un projecte planificat i ambiciós 
executable en el temps. Entre altres investigadors, la 
professora Emma Liaño ha suggerit que la fortalesa 
esmentada en el document de Bernat Tort “és el po-
derós edifici quadrat que es conserva a la cantonada 
nord-oriental del claustre, destinat posteriorment a 
sala capitular i després a museu” (Liaño 2002, 63-
64). Per part nostra, proposàvem que la divisió entre 
espais inferiors i superiors no responia tant a separar 
dos pisos sinó marcar dues posicions, dos nivells to-

Sig+num Arnalli, sacerdotis atque decani.
Iuro ego Rodbertus, Tarraconensis princeps, tibi do-
mino meo Ollegario, eiusdem civitatis archiepiscopo, 
quod ab hac die et deincebs fidelis homo et solidus 
ero tibi et ecclesiae tuae et faciam et attendam tibi 
omnes convenientias quas tibi conveni sicut scriptae 
sunt inter me et te per fidem sine enganno. Et si for-
te, quod absit, in his per incuriam delinquero, infra 
triginta dies ex quo ammonitus fuero, vobis satisfa-
ciam per Deum et haec sancta quatuor evangelia»170 .

 Per tant la implantació de la catedral medie-
val obeí a motius funcionals, topogràfics però també 
simbòlics170. Com fou aquest procés? L’any 1154 la 
canònica s’erigia en una fortalesa que s’estava cons-
truint amb unes dependències ja definides. Vuit anys 
abans Bernat Tort erigia el castell episcopal i el pri-
mer projecte de la catedral ja devia estar pràcticament 
planejat. L’arquebisbe estava articulant la cresta de 
l’acròpoli entorn a tres elements bàsics: l’episcopi, la 
futura Catedral i el recinte canonical. En una posi-
ció topogràfica preeminent, la muralla i les estructures 
muràries romanes constituïen autèntiques línies de-
fensives i estructures mestres per a la nova urbanitza-
ció de l’acròpoli. La fortificació episcopal devia cobrir 
la visual oriental de la ciutat, la marítima i la forti-
ficació canonical cobriria la visual occidental, la del 
Camp de Tarragona. En una diagonal, entre les dues 
fortificacions, quedaria erigida la seu metropolitana, la 
fortalesa de Déu. Bernat Tort dibuixà un autèntic pla 
director sobre tot el sector superior de l’acròpoli que 
a tots aquests, cap príncep ni cap persona laica inferior no pretengui jutjar, exigir, castigar ni disposar res en cap moment sense ordres nostres. A més, 
de tots aquests béns que et concedim a tu, príncep, en retenim tots els delmes, tant de la terra com del mar, o sigui, de les cases, les viles, els castells i les 
fortaleses que hi ha o que hi haurà, i de totes les altres possessions; també els delmes dels fruits de la terra, del bestiar i del peix, com també dels predis, 
de les cavalcades i tots els productes que et prevenguin a tu, príncep, per la doació d’aquest principat
Per tots aquests beneficis que m’ha concedit la vostra liberalitat, també jo, Robert, home fidel vostre, faig cnvinença a Déu, a l’església de Tarragona, i 
a vós, senyor Oleguer, arquebisbe, que des d’aquest dia i d’ara endavant, seré home fidel vostre, sense cap mena d’engany respecte a la vostra persona i 
respecte a tot l’honor que us correspon a vós i a l’església, i específicament respecte a allò que vós reteniu de la donació que m’heu fet, i respecte a totes 
les justícies i drets eclesiàstics que us corresponen o us han de correspondre. També us faig convinença que, segons les meves possibiitats i el meu saber, 
m’esforçaré a restaurar la ciutat i a defensar-la, com també tot el vostre honor, i a debel·lar totes aquelles persones que intentin suprimir o disminuir les 
justícies i els drets de l’església, vostres o de la ciutat, i a observar la justícia tal com heu establert anteriorment.
I si en el futur alguna persona eclesiàstica o seglar intentava anar cotra aquest document de donació nostra i de convinença vostra, que pagui com a 
esmena a l’altra part contra la qual hagi comès injustícia, trenta lliures d’or, i que d’ara endavant aquest document obtingui plena força per sempre.
Això ha estat fet l’any mil cent vint-i-nou de l’encarnació del Seyor, el dia abans dels idus de març. 
Oleguer, arquebisbe de Tarragona per la gràcia de Déu. Signatura de Robert, príncep. Ramon, bisbe d’Osona per la gràcia de Déu. Signatura d’Arnau, 
sacerdot i degà. 
Jo, Robert, príncep de Tarragona, et juro a tu, Oleguer, el meu senyor, arqubisbe de la ciutat, que des d’avui i d’ara endavant seré home fidel i soliu 
teu i de a teva església i faré i compliré totes les convinences que he convingut amb tu, tal com han quedat escrites entre tu i jo, amb fidelitat i sense 
engany. I si per atzar, cosa que tant de bo no passi, jo fatés en alguna d’aquestes coses per negligència, en el termini de trenta dies després d’haver estat 
amonestat, us en faré esmena per Déu i per aquests quatre sagrats evangelis  (Pladevall 1995, 30). 

170 Un dels precursors de la reflexió de la topografia urbana medieval de Tarragona ha estat el Prof. Eduard Riu Barrera. Vid. Riu 1987; 1995.
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en la planimetria històrica de la ciutat. Joan Menchon 
(1995b, 180) ja va proposar, amb encert, una crono-
logia del segle xiii per a la Torre del Pabord en base a 
l’anàlisi estructural i paral·lels171. La Canònica ja no és 
una institució emmarcada en un edifici tancat i pro-
tegit sinó un autèntic barri canonical. La concepció 
varia substancialment i les seves estructures “obertes”, 
abraçaran part del perímetre exterior de la Catedral 
per a una comunitat molt important en número i in-
fluència i que diversifica espais per a les seves funcions 
cultuals, pastorals i de representació.

 Més difícil és extreure una hipòtesi per ubi-
car la catedral primitiva. Hem de pensar en la gran 
transformació que l’espai ha patit. Primer la pròpia 
monumentalització de la Catedral a partir del segle 
xiii, la Guerra del Francès, que comportà una gran 
destrucció sobre aquests espais, més la conseqüent re-
forma obrada immediatament després. En el segle xix 
desapareixen les estructures de la pabordia i es cons-
trueix el nou Palau Arquebisbal. A finals del segle xix 
es basteix el gran edifici del Seminari.

 La primera catedral podia haver estat ubica-
da a la sala axial com proposava Mn. Serra i Vilaró. 
També es pot admetre que es trobés a l’espai del da-
vant del Col·legi de l’Ensenyança, com proposava Mn. 
Salvador Ramon, aprofitant la hipotètica volta d’una 
de les exedres romanes del recinte de culte. També 
seria admissible una ubicació, a la zona del presbi-
teri de l’actual Catedral tenint present les anomalies 
geofísiques detectades per nosaltres en la intervenció 
de l’any 2008, sector no explorat arqueològicament. 
De la mateixa manera, podríem pensar en  una ca-
pella vinculada al castell arquebisbal que assumís les 
funcions catedralícies fins el moment que la nova Ca-
tedral permetés la celebració. Potser la proposta més 
coherent que contemplo és la de l’espai de la capella 
del Corpus Christi, ubicada a cavall entre l’absis i el 
cementiri canonical antic, amb accés al claustre i que 
justament és erigida poc temps abans de la consagra-
ció de la Catedral per Joan d’Aragó. En qualsevol cas 
les “catedrals medievals” foren hereves en l’espai de la 
catedral visigòtica, centre cultual per excel·lència de 

pogràfics. Les excavacions que efectuàrem en el sector 
nord-oest del claustre han posat al descobert una sèrie 
d’arcs diafragmàtics que formen una gran aula rectan-
gular emmarcada pel mur del tèmenos, una cisterna 
tardoromana (figura 74) i el retall de roca del passa-
dís de servei romà. Els accessos a la sala es produïen 
aprofitant una de les fenestrae del mur del tèmenos. 
Aquesta sala seria una de les primeres construïdes en 
el segle xii, doncs en el moment de cobrir la galeria del 
claustre l’accés va ser tapiat. Les obres del claustre es 
devien iniciar a principis del segle xiii (Macias, Men-
chon, Muñoz, Teixell 2007,  204-205). 
 
 L’estructuració de la Canònica va respondre 
a un procés gradual constructiu. En el moment inci-
pient devia estar caracteritzada per unes instal·lacions 
provisionals just quan la fortificació anava configu-
rant-se. La Torrre del Pabord  podria haver-se habilitat 
inicialment com a nucli primigeni d’ocupació i refugi 
de la reduïda comunitat agustiniana que feia servir de 
cementiri l’espai de l’antiga sala axial del recinte de 
culte romà. Entretant la fortificació devia haver apro-
fitat la protecció de la muralla romana i algunes po-
tents estructures romanes com ara el gran mur d’opus 
quadratum que es troba ubicat al costat del pati de 
l’actual Palau Arquebisbal, formant una paret mestra 
d’uns 14 metres de longitud (figura 73). L’espai se-
ria el del Palau Arquebisbal i el de l’Arxiu Arxidiocesà 
actuals. Una disposició estructural que recorda el cas 
de Tarragona, la trobem a la canònica de Tolouse (Ca-
zes 1994). Progressivament, la Canònica a partir de 
l’últim quart del segle xii, s’anà ampliant al voltant 
d’un claustre ja planificat i aprofitant les estructures 
muràries del tèmenos en el seu sector nord-oest. La 
favorable conjuntura econòmica de l’Església i la ciu-
tat en el segle xiii permitiren assolir els objectius de 
monumentalització de la Canònica, el claustre i la 
catedral. És el moment en què neix la comunitat de 
canonges infermers de Sant Pau i la construcció de la 
seva capella, la construcció de l’edifici de l’Hospital 
de Santa Tecla i la capella de santa Tecla «la Vella». És 
molt possible que també sigui el moment de monu-
mentalització i reforçament de la Torre del Pabord i 
del seu castell que ens ha deixat les seves empremtes 

171 Sobre l’estructura urbana medieval de Tarragona vid. Menchon 2011.
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«(...) Judicatum est quia tertiam partem habebat in 
Terrachona. Judicatum est quia propter hasrationes 
non debuit hoc facere Guielmus; et si armiger redie-
rit, habeas domos, et si non venerit, non emparet 
eas Rodbertus vel Guielmus, donec determinetur 
de cuius sorte debeant esse. Conquæestus est Rod-
bertus de Archiepiscopo qui expulerat monachos de 
ecclesia Sancti Fructuosi quam Sanctus Oldegarius 
retinerat sibi, sicut carta testatur, omnes ecclesias et 
possesiones earum. Judicatum est quod Rodbertus 
probet hoc per testes, et Archipiescopus restituat ec-
clesiam, et quidquid inde habuit monachis (...)»172. 

 El contingut del document s’emmarca en la 
querella interposada pel príncep Guillem de Tarragona 
i el comte Ramon Berenguer iv en contra l’arquebisbe 
Tort per la usurpació de determinats privilegis i per 
haver expulsat als monjos que hi havia a l’Església 
de Sant Fructuós quan aquest temple havia estat una 
concessió de sant Oleguer al príncep Robert.

 Però possiblement el document més interes-
sant ens ho brinda l’Arxiu del monestir de Montserrat 
procedent de Sant Benet de Bages un document ca-
lendat el 4 de desembre de 1091 (Sitges 1992, 523-
527). Un prevere del bisbat de Barcelona, Guillem 
de Geribert, deixa els seus béns a diferents monestirs, 
esglésies i canòniques. Un d’aquests monestirs és el de 
Sant Fructuós de Tarragona: 

«Et concedo cenobio S. Pauli Barchinone et S. Fruc-
tuosi Tarraconensis ipsa mea tonna nova cum ipso 
vino qui ibi est ad illorum operas».

 En el seu moment ja vam plantejar que la men-
ció d’aquest cenobi l’any 1091 a Tarragona, just res-
taurada oficialment la seu eclesiàstica per l’arquebisbe 
Berenguer Seniofred de Lluçà, planteja una organitza-
ció eclesiàstica prèvia o coetània a la restauració de la 
seu amb un element tan important i significatiu com 
un monestir (Macias, Menchon, Muñoz 1997, 946-
947). No disposem d’evidències per identificar aques-
ta construcció  amb el temple bastit per sant Oleguer, 
però és molt probable que fos així si tenim present 
que la distància temporal entre un fet i un altre és de 
poc menys de 40 anys. Caldria en aquest cas pensar en 

la liturgia fructuosiana i espai servador de les sagrades 
relíquies.

5.3. El culte de Sant Fructuós a la zona del Fòrum 
de la Colònia: l’església medieval de sant Fructuós

 Quan la restauració de la ciutat ja es fa efecti-
va a mitjan del segle xii, la butlla pontifícia del Papa 
Anastasi iv, adreçada a l’arquebisbe Bernat Tort l’any 
1154, constata l’existència d’una església a la ciutat de 
Tarragona  amb advocació a sant Fructuós: «(...) In 
quibus haec propiis duximus exponenda uocabulis: 
civitatem ipsam Tarraconam cum terminis suis, que-
madmodum ab ilustris memoriae Raymundo Comite 
Barchinonensi ipsi ecclesiae rationabili prouidentia 
concessa est, et scripti sui pagina roborata; ecclesiam 
Sancti Michaelis, ecclesiam Sancti Saluatoris de Cu-
rrali, ecclesiam Sancti Fructuosi, ecclesiam Sanctae 
Mariae de Miraculo, (...)».

 Sabem que aquesta Església, en aquest ma-
teix any 1154, per voluntat del príncep Robert i a 
instàncies de l’arquebisbe Tort va subscriure una de-
claració per la qual  reconeixia que la villa de Reus 
l’havia donat a l’església de Sant Fructuós erigida a 
Tarragona (Blanch 1985, 89-90; Morera 1981, 447). 
L’historiador Andrés de Bofarull transcriu d’aquesta 
declaració les paraules que segueixen:

«Reconociendo que la misma villa que se titula Reus, 
de derecho corresponde á la donación de la Iglesia 
de San Fructuoso, la misma que dí á la Iglesia de di-
cho Santo en tiempo que mi señor el beato Olaguer 
me constituyó principe...hallándose en sus últimos 
momentos concede y reconoce, que dicha villa de 
Reus, es alodio y posesión perpetua de la Iglesia de 
S. Fructuoso...3 de junio» (Bofarull 1886, 8). 

 Una altra noticia ens ve donada en el context 
dels cèlebres conflictes produïts entre el príncep Gui-
llem, fill de Robert d’Aguiló i l’arquebisbe Bernat Tort 
per qüestió de jurisdiccions i dominis. Així de l’any 
1151 disposem de la següent noticia: 

172 Document citat a Villanueva 1851, 280-281.
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partida que es troba a prop de la muralla confronta al 
sud amb el mar, al nord per l’antiga Via Augusta i a 
l’est amb les terres administrades per l’església de Sant 
Fructuós, fet que ens facilita posicionar l’esmentada 
església en la zona del Fòrum local. A més cal tenir 
present que aquest temple perdurà en el temps i sa-
bem que els Pares Caputxins, vers el 1589, prengueren 
possessió de la capella fins que fou enderrocada l’any 
1640 per les vicissituds històriques del moment. Amb 
tot, els Pares Caputxins continuaren mantenint el cul-
te a sant Fructuós en les diverses esglésies que bastiren 
(una a l’inici del moll de Llevant i l’altra a l’actual es-
glésia parroquial de sant Joan)174 . 

 Serra i Vilaró volia veure en aquesta església 
medieval la continuïtat d’un culte primitiu i plantejà 
que sobre les ruïnes del «temple romà» s’havia erigit en 
època baiximperial un temple cristià. Per a Serra i Vi-
laró tindria sentit tot entenent que marcaria l’espai fo-
ral on els màrtirs devien ser jutjats pel governador, fet 
que, com ja hem vist, no té fonament tot entenent que 
aquests processos de delictes de lesa majestat contra 
l’estat s’ubicaven, a les capitals provincials, en els es-
cenaris jurídics. La construcció de l’església medieval 
de Sant Fructuós havia estat assenyalada, segurament 
per una piadosa tradició, com l’espai de la casa de sant 
Fructuós. Villanueva en el seu Viaje literario (1886, 
78) ens referencia que:

«Cinco años después de aquella primera construc-
ción, es a saber, a 30 de junio de 1159, dió el mismo 
prelado [Bernat Tort] para vestuario de los canóni-
gos con quienes vivía, la villa de Reus y la Iglesia de 
San Fructuoso en Tarragona, que se supone era la 
casa del nacimiento del Santo».

 De quina manera  justificava Serra Vilaró la 
presència arqueològica d’una basílica cristiana tardo-
romana? En paraules seves:

«Opinem que aquesta conversió de temple romà 
pagà en temple en [sic] Sant Fructuós esdevingué 
als últims temps del baix Imperi, i ho deduïm de 
la forma i materials constructius en ell emprats. La 

una refundació per part de l’arquebisbe Oleguer. En 
qualsevol cas la dada és molt important perquè de la 
mateixa s’infereix la importància que se li va donar al 
patronatge de sant Fructuós dins el procés restaurador 
de Tarragona tan en un moment incipient (1091) com 
en temps de l’arquebisbe Oleguer abans de l’ocupació 
presencial per part de l’autoritat episcopal. Cal recor-
dar que l’arquebisbe Tort fou el primer en residir a 
Tarragona en època de la restauració medieval.

 Sigui com sigui, el temple fundat per sant Ole-
guer cal identificar-lo, necessariament, amb l’església 
documentada  a la zona de l’antic fòrum de la Colò-
nia, a l’actual carrer de Lleida. Un document calendat 
en 29 de març de 1211 i signat pel rei Pere el Catòlic 
autoritza a l’arquebisbe Ramon de Rocabertí a com-
prar a Guillem de Tarragona i la seva dona Saurina el 
terme anonemat “La Crivellera”. El canonge Blanch 
ho recull en el seu Arxiepiscopologi de la manera que 
se cita: 

«Aquest archebisbe  y lo paborde Ramon de St. Llo-
rens compraren de Guillem de Tarragona y de sa 
muller Saurina lo terme de la Crivellera, situat prop 
las murallas de la ciutat, y afrontave a sol ixent ab las 
terras o delmari de St. Fructuós, a mig die ab la mar, 
a ponent ab lo estany de Bedenga y a la tramontana 
ab lo camí vell de Tortosa, per preu de sinc mil y 
sinc-cents sous. La qual compra fonc feta als 10 de 
abril  de l’any 1212, avent antes los dos obtingut 
llicència del rey d.Pere per a fer-la, que la alcansa-
ren als 29 de mars 1211, no sols la Crivellera, sinó 
també Salou y son castell de la Pineda y del lloc de 
Alió, dels quals termes y llocs, lo sobredit rey estant 
en Huesca lo mateix die y any los donà la jurisdicció 
hi tenia. (...)»173. 

 La notícia és molt interessant donat que 
referència advocacionalment i topograficament 
l’esmentada església a una distància de 57 anys respec-
te la butlla d’Anastasi iv. 

 La partida de la Crivellera es trobava ubica-
da a la zona de l’actual carrer Eivissa per tant aquesta 

173 Blanch 1985, Arxiepiscopologi, 129. També cf. Morera 1981, 542.
174 Un interessant estudi topogràfic amb planimetries hipotètiques a Remolà 2003, 92-101.
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d’Euric. Aquest lloc seria insalubre, com ho ha estat 
fins modernament, i en temps de gran inòpia, com 
aquells, seria de molt cost alçar una nova basílica; en 
canvi, les ruïnes del fòrum oferien una construcció 
que només cobrint-la quedava abillada en temple 
digne a l’honra dels Sants. El bisbe Sergi (535-546), 
segons la seva inscripció tumular, ja adduïda, res-
taurà la teulada del temple i construí un cenobi de-
dicat als màrtirs (...) Ja que diu que el cenobi estava 
a prop la ciutat, aquest text igualment podria referir-
se a la basílica cimiterial que al temple de Sant Fruc-
tuós emplaçat en les ruïnes del fòrum. Ni l’un ni 
l’altre llóc són lluny de la ciutat. Ens diu també que 
construí la coberta del temple. Nosaltres, que hem 
vist les ruïnes de la basílica, no podem considerar 
les seves parets en peu, sense teulada, gaire temps, 
car una paret de còdols i fang, en moltes parts, no 
podria suportar pas la intempèrie per gaires anys. En 
canvi, el tros de cúria que hem pogut examinar tenia 
parets de força resistència, i el bisbe Sergi podia tro-
bar-les dretes després d’una centúria d’estar derruïda 
la seva coberta, si ja, durant aquest temps, no havien 
estat temple (Serra 1936, 127-128)». 

 Així Serra i Vilaró acabarà deduint que el mo-
nestir amb l’església de Sant Fructuós construït per 
sant Oleguer, després de la restauració cristiana de la 
ciutat, en època medieval, era la continuació del ceno-
bi del  bisbe Sergi del segle vi.

paret fronterera que va tapar els dos espais dels in-
tercolumnis va ésser feta amb un encofrat de fusta, 
de la manera com els romans fabricàven així les seves 
parets d’obra de fàbrica, i el morter tampoc difereix 
del morter romà de les construccions veïnes. És el 
mateix procediment emprat en la basílica cimiterial 
i en les cases del carrer romà veí del fòrum. Aquesta 
paret, per la rebava del morter esbarriat, hom veu 
que fou construïda al mateix temps que es va alçar 
el pis de tot aquest departament. A més l’enllosat 
amb planxes de marbre en forma romana i que les 
parets fossin totes revestides de marbre, és cosa que 
ens indueix a la suposició que hem feta en començar 
aquest paràgraf. De l’època de la Reconquesta ençà 
és evident que a Catalunya no s’ha fet enlloc de co-
brir de marbres les parets. Per tant cal anar a buscar-
ho a temps visigòtics i, més raonablement, no gairé 
lluny de la destrucció del sumptuós edifici adjunt i 
de la ruïna de Tarragona, car si l’edifici hagués romàs 
per alguns segles sense ésser utilitzat, la vegetació i 
la intempèrie l’haurien destruït (Serra 1936, 126-
127)».

 Els pobres arguments mancats d’evidències 
materials de cultura cristiana en la zona no sostenien 
ni sostenen la teoria. Fins i tot l’argumentari de la da-
tació del suposat temple és carent de rigor. Tanma-
teix Serra Vilaró creiè refutar l’opinió d’Emili More-
ra que vinculaba, com hem vist, l’aparició originària 
d’aquesta església a sant Oleguer175. 

 D’aquesta forma Serra Vilaró atribuïa la cons-
trucció a l’acció del bisbe Sergi. Les raons són les que 
s’exposen: 

«En temps d’aquest prelat [Sergi] les relíquies ja eren 
objecte de translacions; per tant, el costum de la ina-
movilitat de les relíquies no s’oposa a que al segle vi 
pogué ser abandonada la basílica cimitirial i el seu 
culte transferit a un altre temple. Podia, però, ha-
ver-hi hagut abans el temple sense les relíquies, per 
honorar, tal volta, el lloc on els Màrtirs Sants foren 
jutjats i condemnats a la foguera. Nosaltres conside-
rem, com ja s’ha exposat, la definitiva destrucció de 
la basílica cimiterial, alçada damunt la tomba dels 
Màrtirs Sants, del temps de la invasió dels exèrcits 

175 Cf. Serra 1936, 129.
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6.1. Els espais de culte en època tardoantiga 176

6.1.1. Tarragona (Hispània Citerior)

Latitud: 41º 06’ 56’’ N177

Longitud: 1º 15’ 76’’ E

Cronologia inicial del culte: 259 fins a l’actualitat.

Origen i desenvolupament del culte: 

 Ciutat d’origen del culte dels màrtirs de Tarra-
gona des de l’any 259 fins a un moment indeterminat 
de l’època islàmica. Els tres espais més importants de 
culte als màrtirs foren el santuari de Sant Fructuós al 
costat del riu Tulcis, l’Amfiteatre de la ciutat amb una 
basílica construïda a finals del segle vi a inicis del segle 
vii i la Catedral visigòtica emplaçada a l’acròpoli de la 
ciutat (vid. capítol 3). Ignorem les conseqüències finals 
que la incursió islàmica provocà sobre l’evolució del 
culte dels màrtirs però l’abandonament institucional 
que patí la ciutat suposà un estroncament del mateix. 
Recuperat aquest culte a finals del segle xi, mitjançant 
la butlla del Papa Urbà ii quan  la restauració de la 
ciutat ja es fa efectiva a mitjan del segle xii, la butlla 
pontifícia del Papa Anastasi iv, adreçada a l’arquebisbe 
Bernat Tort l’any 1154, constata l’existència d’una es-

glésia a la ciutat de Tarragona amb advocació a sant 
Fructuós. Identifiquem aquesta església desapareguda 
a la zona de l’antic fòrum de la Colònia, al carrer de 
Lleida. Aquest temple perdurà en el temps i sabem 
que els Pares Caputxins, vers els 1589, prengueren 
possessió de la capella fins que fou enderrocada l’any 
1640 per les vicissituds històriques. Amb tot, els Pa-
res Caputxins continuaren mantenint el culte a Sant 
Fructuós en les diverses esglésies que bastiren (una a 
l’inici del moll de Llevant i l’altra a l’actual església 
parroquial de sant Joan). Després de l’enderrocament 
de l’església medieval de sant Fructuós l’any 1640, es 
construí una altra capella al Corral (actual plaça de 
la Font), l’any 1642, on es guardaven dos carreus de 
pedra que la tradició deia que havien sustentat la pira 
o les pires martirials (Blanch 1985, i, 15). Es pressu-
posava que el “Corral” (circ romà) era el lloc de suplici 
dels màrtirs tarraconenses. La capella com a tal va des-
aparèixer amb la construcció de l’església del Convent 
dels Dominics (actual Ajuntament) i les “pedres de 
sant Fructuós” es continuaren venerant dins aquesta 
església fins que fou destruïda per les tropes napoleò-
niques l’any 1813. Les pedres van tornar a ser loca-
litzades l’any 1937, a l’actual Ajuntament, en aquell 
moment, Palau de la Comissaria de la Generalitat de 
Catalunya (figura 79), en el moment de fer un refu-

6. EL CULTE DE SANT FRUCTUÓS EN EL 
MÓN, A TRAVÉS DEL TEMPS

176 Els espais estan ordenats seguint criteris cronològics a partir de la primera referència documentada del culte a sant Fructuós, ja sigui 
a través de la documentació, l’arqueologia o les manifestacions artístiques. 
177 La referència geogràfica està presa sobre la basílica de l’amfiteatre.
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Origen i desenvolupament del culte:  

Gràcies al Sermo 273179  de Sant Agustí, bisbe d’Hipona 
sabem explícitament que la Passio Fructuosi era llegida 
en el dies natalis dels màrtirs a la ciutat d’Hipona, d’on 
Agustí era bisbe.

6.2. Els espais de culte en època visigoda

6.2.1. Assidonia (Hispània Bètica)

Latitud: 36º 27’ 29’’N

Longitud: 5º 55’ 31’’E 

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 16 de desembre de 630.

Origen i desenvolupament del culte: 

 A partir d’una inscripció de dedicació vi-
sigòtica en una ara de l’ermita dels Santos Mártires 
de Medina-Sidonia (Assidonia) sabem que aquesta 
basílica custodià relíquies dels màrtirs de Tarragona 
en l’any 630 amb altres relíquies dels màrtirs Esteve, 
Julià, Fèlix, Just, Pastor, Aciscle, Romà, Martí, Quir-
ze i Zoilos La dedicatòria es fa el 16 de desembre de 
l’any 630, any segon del pontificat de Pimeni, bisbe 
d’Assidonia. Amb tot com ja s’ha comentat en el capí-
tol 3 l’origen de la basílica visigòtica de Medina Sido-
nia es troba a finals del segle iv quan es transforma un 
àmbit d’ una vil·la en oratori fundat per Paulí de Nola 
entre 389 i 395.  

6.2.2. Carmo (Hispània Bètica)

Latitud: 37º 28’ 11’’N180

Longitud: 7º 39’ 49’’E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: Finals del segle vi i inicis del segle vii.

gi antiaeri (Nogués 1943, 49-53; Sánchez Real 1950, 
21-26). Encara resta el testimoni toponímic del petit 
carrer de sant Fructuós a l’entrada de la plaça.

 Sabem també que a l’antiga Catedral, a Santa 
Tecla la Vella, també va existir un altar dedicat a sant 
Fructuós del que fa esment una butlla del papa Alexan-
dre vi de 1259. Amb anterioritat al 1369 ja existia 
un altar dedicat a sant Fructuós que estava darrera de 
l’altar major, dins l’actual absis de la Catedral. I al fons 
de l’absis es trobava un seient de pedra que era conegut 
com la “Cadira de Fructuós” en la que prenien posses-
sió els arquebisbes. L’altar perdurà de forma activa fins 
a l’època de l’arquebisbe Joan Terés moment en què el 
prelat encarregà l’any 1592 a l’arquitecte Pere Blai la 
construcció de l’actual capella catedralícia. També són 
molts els edificis de culte a l’arxidiòcesi de Tarragona, 
erigits a l’actualitat, que guarden memòria dels màrtirs 
amb altars o iconografies.

 El culte a sant Fructuós ha estat continu fins 
a l’època contemporània i com a exponent d’aquest 
fet a l’arxidiòcesi de Tarragona s’han erigit tres centres 
de culte sota l’advocació de sant Fructuós com són la 
parròquia de Les Gunyoles (1956), la parròquia de 
Sant Fructuós de Tarragona (1972) o l’ermita de Sant 
Fructuós a Lilla a la Conca de Barberà (1986). Actual-
ment Tarragona compta amb una comunitat ortodoxa 
romanesa sota l’advocació de Sant Calinic i Sant Fruc-
tuós.

6.1.2. Hipona (Numídia)

Latitud: 36º 53’ 59’’N178 

Longitud: 7º 45’ 42’’E

Cronologia inicial del culte: A partir del Sermo 273, 
el 21 de gener de l’any 396.

178 Dades sobre el centre de la ciutat antiga.
179 Agustí, Sermo 273, P. L. 38, 1247-1252.
180 Sobre el centre del conjunt arqueològic.
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6.3. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en 
època altmedieval

6.3.1. Església de Sant Fructuós d’Iravals (Llengua-
doc-Rosselló, França)

Latitud:. 42º 27’ 40” N

Longitud: 1º 53’ 39” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 819

Origen i desenvolupament del culte182:  

 La població d’Iravals es troba situada a 
l’entrada de la vall de Querol, a la riba dreta del riu del 
mateix nom. De la seva parròquia se’n té constància 
per primera vegada a l’acta de consagració de Santa 
Maria de la Seu de l’any 819, redactada a finals del 
segle x.  En relació a l’església de sant Fruitós es coneix 
la visita dels delegats de l’arquebisbe de Tarragona a 
l’ecclesia Sancti Fructuosi entre els anys 1313 i 1314. 
L’església data del segle xii. 

6.3.2. Església de Sant Fruitós de Balestui (Pallars 
Sobirà, Lleida)

Latitud: 42º 20’ 34’’ N

Longitud: 1º 1’ 43’’ E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 814

Origen i desenvolupament del culte183: 

 L’església de Sant Fruitós de Balestui, es tro-
ba arruïnada i sense culte. Els seus orígens es remun-
ten a una antiga cel·la monàstica visigoda de la que 
existeixen notícies en 814 i 824.  El bisbe Possidoni 

Origen i desenvolupament del culte: 

 Una inscripció que fa referència als màrtirs de 
Tarragona la tenim documentada a Carmona (Sevilla). 
Es tracta d’una columna on està inscrit un calendari 
litúrgic. Com ja hem indicat en el capítol 3, el text 
recull un llistat de festivitats celebrades entre el 25 de 
desembre i el 24 de juny. El conjunt de les festivitats és 
molt selectiu pel que hom considera que marcava les 
celebracions que aquesta església de Carmo celebraven 
de manera particular amb les relíquies dels sants es-
mentats, entre ells Fructuós, Auguri i Eulogi.

6.2.3. Dehesa del Chorreadero (Zahara, Cadis. An-
tic bisbat d’Assidonia)

Latitud: Sense referències.

Longitud: Sense referències.

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació:  s. vii

Origen i desenvolupament del culte: 

 Notícia d’una inscripció181 trobada en la De-
hesa del Chorreadero, província de Cadis, que va 
aparèixer en 1894 un fragment d’una ara d’altar, con-
servada en el Museu Arqueològic de Cadis. La inscrip-
ció tal com la transcriu Serra Vilaró és «[...] BAVDILI 
FRVCTVOSI AUGURI[... ] SCVLPTUM». La peça 
és doncs una ara dedicatòria amb relíquies dels màr-
tirs de Tarragona i del màrtir Baudili, entre altres que 
ignorem. Tampoc sabem de quin lloc de culte devia 
formar part però amb tota versemblança formava part 
del bisbat d’Assidonia.

181  Cf. Serra 1936, 145; Maier et al. 2000, 102; Abascal 2000.
182 Cf. Claver, Cruanyes, Delcor, Romea 1995, 230-231; Muñoz, Rius 2008, 73-74.
183 Cf. Adell, Cases 1993; Muñoz, Rius 2008, 59.
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Origen i desenvolupament del culte185:  

 La Vall de Santa Creu es troba a la vall del 
massís de Verdera, presidida pel monestir de Sant Pere 
de Rodes, al nord del Cap de Creus. Es documenta 
la cel·la Sanctus Fructuosus que fou confirmada com a 
possessió de l’abadia de Sant Esteve de Banyoles en un 
precepte del rei franc Carles el Calb de l’any 866 i en 
un altre del rei Lluís el Tartamut, de l’any 878. Sant 
Fruitós i les altres cel·les ja figuraven en un primer pre-
cepte, perdut, del rei Carles, de l’any 844.

 Carles el Simple, per un diploma de l’any 899 
concedí Sant Fruitós i les cel·les del comtat de Perala-
da, ja considerades “esglésies”, a la seu de Girona. Però 
el mateix rei Carles, contradient la decisió anterior, 
l’any 916 confirmà el seu domini, de nou, al monestir 
de Sant Esteve de Banyoles.

 A la primera meitat del segle x l’església de 
Sant Fructuós sota l’impuls i la protecció dels comtes 
d’Empúries i Rosselló, es convertirà en una gran aba-
dia independent. 
 
 En el que sembla un fals diploma atorgat per 
l’emperador Carlemany, en una data imprecisa de 
finals del segle viii, cap a 890  es fa referència a la 
seva fundació pel primer abat, anomenat Àtala. Era 
un abat “hispà” que un temps abans, acompanyat de 
serfs, lliberts i monjos -entre els quals el jove Agobard, 
que en un futur seria arquebisbe de Lió, hauria arribat 
a l’actual Empordà. Atala seria un religiós fugitiu a 
causa de les represàlies del poder àrab després de la fra-
cassada expedició de Carlemany a Saragossa de l’any 
778. Tot i que molts autors pensen que el diploma 
de Carlemany és una total falsificació, alguns historia-
dors com Jaume Sobrequés (1986, 101) pensen que la 
història d’Àtala és probable que fos certa. L’any 1113 
l’antiga cel·la fou erigida en parròquia. Consta que 
aquest indret era abandonat al segle xiv, potser després 
de la Pesta Negra i al segle xvi va perdre la categoria 
parroquial i Sant Fruitós va passar a dependre de la 
parròquia de Sant Esteve de la Selva de Mar. No s’hi 

d’Urgell, que segurament fou el restaurador del culte 
al monestir, l’uní al de Senterada, també d’obediència 
episcopal. A mitjan del segle x fou unit al monestir de 
Santa Maria de Gerri. Al començament del segle xii ja 
no tenia comunitat.

6.3.3. Priorat de Sant Fructuós a Senterada (Pallars 
Jussà, Lleida)

Latitud: Indeterminada

Longitud: Indeterminada

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 823

Origen i desenvolupament del culte184:

 El monestir de Santa Maria de Santa Grata o 
Senterada fou reedificat pel bisbe Possidoni d’Urgell, 
abans de l’any 814. El monestir ja devia existir a 
l`època visigòtica. L’any 823, per mandat de Lluís el 
Pietós, confirma al bisbe la possessió del priorat de 
Sant Fructuós. El monestir sembla que va deixar de 
funcionar en 923 i en 1042 es va procedir a la seva 
restauració amb una comunitat de canonges que de-
penien de la Seu d’Urgell. El 1314 ja no es fa esment 
de la comunitat, en la documentació i ja apareix com 
a comunitat església parroquial fins a l’actualitat.

6.3.4. Església de Sant Fruitós de la Vall de Santa 
Creu (Alt Empordà, Girona)

Latitud: 42° 20’ 9” N

Longitud: 3° 9’ 59” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 844

184  Sobre aquest espai de culte cf. Serra 1936, 215-216; Adell, Cases 1993.
185 Sobre el lloc de culte i la seva història cf. Badia 1977; Sobrequés 1986; Muñoz, Rius 2008, 45-47. 
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Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 886

Origen i desenvolupament del culte188: 

 Aquesta església antigament es trobava al ter-
me del castell de Gurb, castell documentat a partir 
de l’any 886. A l’actualitat rep el nom del mas Grau. 
L’església rebia el nom de Sant Fruitós de Quadres, ja 
que quedava situada dins d’aquest terme, el qual ja el 
trobem esmentat l’any 974. Se sap però que l’església 
existia des de l’any 948, tal i com ho confirma el fet 
que l’ardiaca Guadimir de Vic, li féu un llegat d’un 
bou (Junyent 1993, 175). Segurament va ser una ca-
pella rural que depenia de la parroquial de Sant Esteve 
de Granollers. L’any 1097, moment en què Pongos-
fred i la seva esposa Franda van donar al monestir de 
Ripoll unes torres situades a Gurb, al terme de sant 
Fruitós.

6.3.7. Església  parroquial  de Sant Fruitós de     
Castellterçol (Vallès Oriental, Barcelona)

Latitud: 41° 45’ 6” N

Longitud: 2° 7’ 13” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 898

Origen i desenvolupament del culte 189: 

 L’església parroquial de Sant Fruitós fou cons-
truïda sobre els fonaments d’un temple més antic i 
bastida damunt d’una església anterior consagrada 
l’any 1111. Al segle xvii (entre 1628 i 1679), es refà 
i s’amplia en èpoques més tardanes. L’església actual 
sembla ser que és la tercera, com a mínim, que s’ha 
erigit sobre el mateix solar des de que l’any 964 es va 
jurar sobre el seu altar, el de sant Fruitós, el testament 
del levita Guadamir, cosa que demostra que la primiti-
va església de Sant Fruitós es devia erigir abans de l’any 

aprecien vestigis clars dels edificis de la cel·la altmedie-
val.

6.3.5. Antiga església de Sant Fructuós de Cabes-
tany (Llenguadoc-Rosselló, França)

Latitud: 43° 19’ 41” N

Longitud: 3° 2’ 38” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació:  862

Origen i desenvolupament del culte186:

 El poble de Cabestany se cita l’any 862 com a 
“Villa Peganum” i deu el seu nom a la proximitat d’un 
antic estany “Cap de l’Estany”. El senyoriu va pertàn-
yer a l’arquebisbe de Narbona. La toponímia de Sant 
Fructuós ja la tenim documentada en un document 
datat en 895: «Cesarius presbyter… rector presbyter 
qui in honore sancti Fructuosi martiris jussit face-
re aram principalem regnante carulo post hobitum 
oddonis regis»187.

 L’actual col·legiata de Sant Esteve, dels segles 
xiii-xv, presenta una  majestuosa fàbrica inacabada i 
fou construïda probablement pel mestre Deschamps, 
arquitecte de la catedral de Narbona. Fou erigida al 
lloc de l’antiga església de Sant Fèlix, del segle XI de 
la que queda la seva paret occidental. Aquesta església 
havia estat precedida per una de més antiga dedicada 
a sant Fructuós, l’altar carolingi de la qual es troba a la 
catedral de Béziers.

6.3.6. Església de Sant Fruitós de Quadres o del 
Grau (Osona, Barcelona)

Latitud: 41° 55’ 41” N

Longitud: 2° 15’ 23”E

186 Sobre aquest espai de culte cf. Béa 2008; Muñoz, Rius 2008, 79. 
187 Cit. a Noguier 1877
188 Sobre aquest espai de culte, cf. Pladevall, Benet, Adell 1984, 228-229; Muñoz, Rius 2008, 37.
189 Sobre aquest espai de culte cf. Pladevall 1991b; Muñoz, Rius 2008, 34-36.
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té notícia a partir del segle ix, quan apareix documen-
tada en l’acta de consagració de Santa Maria de la Seu 
d’Urgell192 amb el toponímic de Munciar.

 A principis del segle xi, el matrimoni format 
per Durand i Matilde, va permutar amb el bisbe Er-
mengol de la Seu d’Urgell, una vinya que tenien al 
comtat de Cerdanya, a canvi d’un tros de terra que 
aquest tenia a Sant Feliu d’Olopte, fet que apareix do-
cumentat ja l’any 1015: «in apendicio sancti Fructuosi 
in villa que vocant Muzar». Ja al segle xiv es té cons-
tància de la visita a l’església de Músser dels delegats 
de l’arquebisbe de Tarragona, tal i com consta en la 
relació de parròquies visitades durant aquells anys. 

6.3.10.  Església de Sant Fructuós de Guils del Can-
tó (Alt Urgell, Lleida)

Latitud: 42° 20’ 45” N

Longitud: 1° 16’ 59” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 900

Origen i desenvolupament del culte193: 

 Guils del Cantó és un nucli annex de la pa-
rròquia d’Adrall, al municipi de Montferrer i Castell-
bò, a la comarca de l’Alt Urgell. Se l’anomena Eguils 
a l’acta de consagració de la Seu d’Urgell (s. ix) i amb 
el nom d’Equil·les a l’acta de consagració de Santa Ce-
cília d’Elins (s. xi). Tenim noticia que el 8 de maig 
de 901 Nantigís, bisbe d’Urgell, consagra l’església 
de Sant Fructuós de Guils, a petició del prevere Deu-
donat, que l’ha reedificada i que la dotada amb un 
alou, segons consta en el testament d’aquest fet el 8 de 
maig del 900-901 (Ordeig 1979, 141)194. Fou església 
parroquial fins a l’any 2000. Actualment depèn de la 
parròquia d’Ortó.

898. Va ser en aquesta època que Terçol va aixecar el 
castell i va organitzar el terme.  

6.3.8.  Església de Sant Fructuós de Saint Frichoux 
(Llenguadoc- Rosselló, França)

Latitud: 43° 15’ 7” N

Longitud: 2° 33’ 7” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. ix

Origen i desenvolupament del culte190:

 L’abadia de Caunes fou la propietària d’aquesta 
terra, anomenada Sant Fructuós, des del segle ix fins el 
1789. 

 El vell poble fou envoltat de fortificacions 
amb un profund fossar dominat per un robust castell. 
Resten vestigis de les antigues muralles i d’una antiga 
porta. L’església parroquial de sant Fructuós, envol-
tada d’habitatges, deuria ser la capella del castell. Ha 
estat reconstruïda i ampliada en estil ogival.

6.3.9. Església parroquial de Sant Fructuós de Mús-
ser (Cerdanya, Girona)

Latitud: 42° 22’ 51” N

Longitud: 1° 39’ 57” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1015

Origen i desenvolupament del culte191:

 De l’església de Sant Fructuós de Músser se’n 

190 Sobre aquest lloc de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 78.
191 Sobre aquest lloc de culte cf. Pladevall 1983, 139; Asensi, Delcor, Ventosa 1995, 172-173; Ordeig 1994, 1-8, Ventosa 2004; Mu-
ñoz, Rius 2008, 51-52.
192 Convé anotar que per a la datació de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell s’admet que tot i que datada en el segle ix fou redacta-
da vers 1040.
193 Cf. Muñoz, Rius 2008, 58.
194 Al respecte vid. nota referenciada a Pujol 1913, 1-8.
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 L’any 1372 la ciutat de Manresa, amb el desig 
d’enriquir l’altar de la Seu amb algun tresor espiritual 
important, prengué -no pas sense l’oposició dels veïns 
de Sant Fruitós- les relíquies del sant guardades en 
aquesta petita població junt amb les relíquies de santa 
Agnès i sant Maurici. 

6.3.12. Antiga església parroquial de Sant Fruitós 
de Balenyà, actualment santuari de la Mare de Déu 
de l’Ajuda (Osona, Barcelona)

Latitud: 41° 50’ 38” N

Longitud: 2°15’4” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 948

Origen i desenvolupament del culte196: 

 Els orígens de Balenyà, municipi de la comar-
ca d’Osona, es remunten a la repoblació de la Plana 
de Vic, entre finals del segle ix i principis del segle x. 
Entre els anys 955-959, ja existia una església dedicada 
a sant Fruitós, a la qual «el canonge Sunyer i la dona 
Tructelles van llegar terres a l’Espina i en el terme de 
Tona» (Mas 2004, 12). La vila de Balenyà, doncs, està 
documentada des de l’any 955, segons afirma Anto-
ni Pladevall: «Cap dels documents que parlen de sant 
Fruitós d’abans del 1080, no diuen res sobre l’edifici 
material d’aquesta antiquíssima església, que la docu-
mentació anomena simplement domus o ecclesia. Es 
devia tractar, evidentment, d’un edifici dels anome-
nats preromànics amb coberta d’embigat i potser no-
més amb una volta matussera al presbiteri o capçalera, 
que acostumava a ser rectangular o trapezial. No en 
queda, però, cap vestigi i tot són pures suposicions» 
(Pladevall 1991a, 48).

 Tot i que no sabem amb seguretat quan es va 
erigir la primera església de sant Fruitós a Balenyà, la 
primera notícia històrica data del 12 de març del 948, 
quan l’arxilevita o ardiaca Guadamir va llegar en el seu 

6.3.11. Església parroquial de Sant Fruitós de Ba-
ges (Bages, Barcelona)

Latitud: 41° 44’ 58” N

Longitud: 1° 52’ 22” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 942

Origen i desenvolupament del culte195:

 Les noticies més antigues que hi ha sobre 
l’església parroquial consten en un document de l’any 
942 que parla de la venda d’un molí de l’antic comtat 
de Manresa, i diu que el molí afronta amb el riu Sanc-
to Frictoso, riu Riudor o Ridor, afluent del riu Llobre-
gat, que passa al costat de l’església. Aquest fet ens fa 
pensar que a la zona podia existir un oratori o ermita 
dedicada al sant. 

 Durant el segle xi són moltes les referències 
que es poden trobar de l’església, encara que només si-
guin indirectes, ja sigui per esmentar el riu o, per citar 
béns. D’aquesta manera es fa esment de la casa-església 
de sant Fruitós (any 1002), o bé, del camí que passava 
per davant de l’església (any 1022) o, fins i tot, d’un 
judici (any 1032) celebrat al davant de l’església, que 
congregà al voltant del temple una munió de magnats 
del comtat de Manresa i també el bisbe de Barcelo-
na, Guadall Domnuç (1029-1035). Aquest bisbe es va 
ocupar de la defensa dels béns de l’església contra els 
usurpadors, col·laborant en l’esmentada labor amb el 
gran bisbe de Vic, l’abat Oliba. Aquest bisbe va assistir 
a un concili a Vic on es va decretar la devolució de di-
verses propietats a la canònica de Barcelona usurpades 
per Guitard Arnau a la Roca del Vallès. 

 L’església primitiva tenia tres altars dedicats 
a sant Maurici, sant Fruitós i santa Agnès respectiva-
ment, en cada un dels quals s’hi guardaven les relíquies 
dels sants. Més tard, però, l’església passà a formar part 
de les possessions del Monestir de Sant Benet de Ba-
ges. 
195 Sobre aquest espai de culte cf. Salvadó 2003; Domene, Simon 2004; Muñoz, Rius 2008, 28-30.
196 Cf. Pladevall 1991a; Mas 2004; Muñoz, Rius 2008, 31-33.
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 D’aquest lloc de culte conservem l’acta de con-
sagració calendada en 5 de març de 1083. En el marc 
d’aquest estudi pot oferir un exemple paradigmàtic de 
com s’imbrica el culte del màrtir a la consagració d’un 
temple en un moment immediatament anterior a la 
butlla pontifícia d’Urbà ii per a la restauració de Ta-
rragona en 1091:

«Anno ab Incarnatione Christi millesimo octuage-
simo tertio, indictione quarta, vigesimo tertio anno 
Philippi regis, ebdomada prima martii mensis, feria 
quinta, venit dominus Berengarius gloriosissimus 
Ausonensis episcopus, rogatu Bernardi Guiafredi 
et Mironis Adalberti ac fratris sui Guilberti et Ra-
ymundi Boniperis et Mironis Rigalli et Guillermi 
Guiufredi aliorumque bonorum hominum Deum 
timentium, in locum quem vocant Balenyanum 
et dedicavit ibi ecclesiam honorifice constructam 
in honorem beati Fructuosi episcopi et martiris, et 
sanctorum Augurii et Eulogii, et dedit ibi cimente-
rium per circuitum triginta passuum et conformavit 
ei primitias et oblationes universas, eo videlicet pac-
to ut eadem eclesia semper sit in subjectione et do-
minio canonice Sancti Petri cum omnibus rebus sibi 
provenientibus, et constituït terminos ejusdem pa-
rochie: ab orientali parte usque in pontum quem vo-
cant Stevanell et inde vadit ad ipsas toscales et transit 
per ipsum solariolum et pervenit ad ipsam comellam 
et desinit in rippiam de Campo Rasi; a meridionali 
parte incipit in Valle Majorum et descendit usque 
in Peram Fitam et inde vadit ad podium Salanuri 
et transit per pratum Maturol et vadit per torren-
tem de Balnearis et inde in ipsam stricturam et vadit 
ad collum de Alierns et transit per podium alium 
et inde vadit ad ruppem de Aniorto et pervenit ad 
quadalum transforatum et terminat in summita-
te Montis Pauli; ab occidente iterum incipit in se-
rra predicti Montis Pauli et finitur in torrente qui 
diruitir ab eodem monte in planicie; pars quoque 
septentrionalis incipit in podio Guitmari et transit 
per Matam Aureolam et inde descendit in torrentem 
Ville Gerilli et vadit usque in alodium Sancti Petri 
de Vico qui est in planicie Stefanelli et transit per 
petram Matrinsendam descenditque per pratum et 
terminatur in ponte. Deinde jussit prelibatus epis-
copus ut quidquid ecclesia Sancti Fructuosi in pre-
senti habet vel in futurum habitura est ita secure et 
potentiora possideat ut nullus ausus sit aliquid inde 

testament «et ad Sanctum Fructuosum bove» o sigui, un 
bou a sant Fruitós de Balenyà. El document suposa 
que l’església devia servir molt abans del segle ix, quan 
es va restaurar la diòcesi de Vic, després de la conques-
ta de Guifré el Pilós. 

 La primera església documentada de sant 
Fruitós va ser reedificada pels voltants de l’any 1080, 
doncs l’any 1081 «la senyora Ermetrudis va llegar en el 
seu testament 4 sous per a la dedicació de sant Fruitós. 
La solemne festa de la dedicació o consagració del nou 
temple es va dur a terme a principis de març de l’any 
1083» (Mas 2004, 13). En aquest document es deta-
lla la cerimònia de consagració de l’església i també 
s’expliquen les donacions que van fer alguns feligre-
sos i devots de la parròquia. També s’hi explicita que 
l’església de sant Mamet, fundada l’any 1039, fou uni-
da, en qualitat de sufragània, a la parroquial de sant 
Fruitós.

 L’antiga parròquia de Sant Fruitós de Balenyà, 
modernament és coneguda com el santuari de la Mare 
de Déu de l’Ajuda. L’església, consagrada l’any 1083, 
estava formada per una àmplia nau de tres absis. Els 
patrons eren sant Fruitós, bisbe màrtir de Tarragona, i 
els seus diaques, Auguri i Eulogi. D’aquesta primitiva 
església, actualment, només en queden els murs late-
rals de la nau decorada amb arcuacions llombardes. 

 Pels vols de 1955 la feligresia i la residèn-
cia del rector de sant Fruitós de Balenyà van passar 
a l’església de sant Josep dels Hostalets. Era el resul-
tat del creixement demogràfic a favor dels Hostalets, 
centre de població en constant expansió. Quedava el 
problema de la titularitat i el paper que devia conti-
nuar desenvolupant la parròquia antiga i la venerable 
església de sant Fruitós de Balenyà, centre d’atracció 
espiritual i popular, que comptava amb molts devots 
incondicionals. La solució va ser convertir l’església en 
un santuari marià, com ja ho era des de feia un parell 
de segles, entronitzant en el seu altar major la Mare 
de Déu de l’Ajuda, mentre que sant Fruitós passava a 
presidir l’església dels Hostalets.
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lo acquirere poterir in jure predicte ecclesie, ita ut  
nemo ausus sit inde aliquid deripere vel in suos usus 
revocare, nam si fecerti ex parte Dei omnipotentis et 
apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et 
nostra noverit se excomunicatione anetamatis sub-
jacere.

 Sig+num Mironis Adelberti. Sig+num Guilaberti. 
Sig+num Guifredi. Berengarius, Dei gratia episco-
pus Ausonensis, +. Ricardus sacrista SSS. Hoc pri-
micherius confirmat nomine Petrus SSS. Guillermus 
diaconus SSS. Raymundus Guiberti naunens SSS. 
Berengarius Paraphonista hic sua scripta SSS»197. 

6.3.13. Església de Sant Fructuós d’Aramunt Vell 
(Pallars Jussà, Lleida)

Latitud: 42° 12’ 07” N

Longitud: 0° 59’ 24” E

tollere vel minuere aut aliquam injuriam ibi face-
re. Si quis non timens Dei judicium hic ausus fuerit 
perpetrare consortem posuit eum traditoris Jude. Illi 
autem qui de suis rebus dederunt in consecratione 
prefate ecclesie isti sunt: primus Companyus Ga-
landi dedit ei peciam terre, Seniofredus Morato in 
quarteratam vinei, Guillermus Raymundus de Spina 
peciam terre, Bernardus Joannis quarteratam terre 
in Stephanello, Bernardus Guillermi petiam vinee 
ad ipsum Granarium; tali quoque ratione dederunt 
ut unusquisque faciat inde cartas jamdicte ecclesie 
Sancti Frucuosi. Ecclesia quoque Sancti Mamentis 
semper sit in subjectione et dominio ecclesie Sancti 
Frustuosi et nullus sacerdos sit ibi aliquod divinum 
officium celebrare sine jussu et voluntate presbyteri 
Sancti Fructuosi et non accipiat decimas  aut obla-
tiones que sunt juris ecclesie Sancti Fructuosi. Igitur 
ego Berengarius sedis Ausonensis episcopus, cum 
assensu et consilio clericorum meorum consigno 
et firmo cuncta sicut superius taxatum est que jam 
possidebat ecclesia Sancti Fructuosi vel in contera-
tione a Dei fidelibus acquisivit aut in venturo secu-

197 Document referenciat i traduït per Antoni Pladevall Font (1991): L’any de L’Encarnació de Crist mil vuitanta-tres, en la quarta in-
dicció, any vint-i-tres del rei Felip, en el dijous de la setmana primera del mes de març, va venir el senyor Berenguer, bisbe molt gloriós 
d’Osona, a petició de Bernat Guifred, de Miró Adalbert i del seu germà Guilabert, de Ramon Bonpar, de Miró Rigau, de Guillem Guifred 
i de molts altres bons homes que temen Déu, al lloc que en  diuen Balenyà. Aquí va dedicar l’església honoríficament construïda a honor 
de Sant Fruitós, bisbe i màrtir, i dels sants Auguri i Eulogi. Li va donar un cementiri de trenta passes i li va confirmar les primícies i totes 
les seves obligacions, amb el pacte que aquesta església estigui sempre sota la subjecció i domini de la canònica de Sant Pere de Vic, amb 
totes les coses que li pervinguin. També va assignar els termes de la seva parròquia. Aquest són els següents: Per la part d’orient, comença 
en el pont que en diuen de l’Estevanell i d’aquí va als ossals i passa pel petit solar i va a la Comella i acaba en la riba del Camp Ras. Per la 
part del migdia, comença en la Vall Major i baixa fins a Perafita i d’allà va al Puig de Salanuri i passa pel Prat Maturol i va pel torrent de 
Banyeres i per l’estretor surt al coll d’Alierns i passa pel Puig Alt i va a la pedra d’Aniort i arriba fins al còdol foradat i acaba al capdamunt 
del Mont de Pol. Per la part de ponent, comença en la serra de Mont de Pol i acaba en el torrent que baixa de la mateixa muntanya fins a 
la planura. Finalment, per la part de tramuntana, comença en el puig de Gotmar i passa per Mataoriola i d’aquí baixa al torrent de Vilage-
riu i va per l’alou de Sant Pere de Vic que es troba al pla de l’Estevanell i passa per la pedra Matrisenda i baixa pel prat i acaba en el pont. 
Després, el bisbe esmentat va manar que tot el que ara té o en el futur pugui tenir l’església de Sant Fruitós que ho posseeixi plenament de 
tal manera que ningú s’atreveixi a prendre-li o a disminuir-li res o fer-li cap mena d’injúria. Si algú, sense témer el judici de Déu, s’atrevís 
a fer això, seria considerat igual que Judes el traïdor. Els que el dia de la consagració de l’església li varen fer ofrena de béns seus són: en 
primer lloc, Company Galand que li va donar una peça de terra, Seniofred Morató, una quarterada de vinya; Guillem  Ramon d’Èspina, 
una peça de terra; Bernat Joan, una quarterada de terra a l’Estevanell; Bernat Guillem, una peça de vinya al graner. Això ho varen donar de 
tal manera que cadascú en farà document de donació a l’església de Sant Fruitós. Va decretar també que l’església de Sant Mamet sempre 
estigui subjecta i sigui de domini de l’església de Sant Fruitós i que cap sacerdot celebri allà l’ofici diví sense el consentiment  i voluntat 
del prevere de Sant Fruitós i que no rebi delmes ni primícies o oblacions puix que aquest són de dret de l’església de Sant Fruitós. Per 
consegüent, jo Berenguer, bisbe de la seu d’Osona, amb l’assentiment i el consell dels meus clergues, confirmo i concedeixo totes les coses 
anomenades més amunt  que ja posseeix l’església de Sant Fruitós, o les que per temor de Déu rebi dels fidels o les que en temps venidors 
pugui adquirir l’esmentada església, de tal manera que ningú no s’atreveixi a prendre-li res, a destruir-ho o a destinar-ho a usos propis, i si 
algú fes això, de part del Déu omnipotent, dels apòstols Pere i Pau i de tots els sants, sàpiga que cau en l’anatema de l’excomunió. Firma 
de Miró Adalbert. Firma de Guilabert. Firma de Guifred. Firma Berenguer bisbe d’Osona per la gràcia de Déu. Firma de Ricard Sacristà. 
Signa això el primicer de nom Pere. Firma el diaca  Guillem. El mestre Ramon Guibert. Hi signa Berenguer parafonista. Això es va fer 
el dia cinc del mes de març de l’any ja dit del rei Felip. El sotsdiaca Pere que va escriure i va signar això el dia i anys escrits més amunt.
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documentada per primera vegada l’any 977, moment 
en què fou donada a la canònica de Santa Maria de 
Besalú per Miró Bonfill, comte de Besalú i bisbe de 
Girona. 

 L’any 998 mitjançant una butlla del papa 
Gregori v, es van confirmar les possessions entre les 
quals s’incloïa l’església de «sancti fructuosi quae est 
in Ursiniano» de santa Maria de Besalú. Dos anys més 
tard, el comte Bernat Tallaferro de Besalú va tornar a 
donar la canònica de Besalú a aquesta església. A partir 
de 1161 les notícies de l’església d’Ossinyà es limiten 
només a referències a diferents llibres de la diòcesi de 
Girona, com les Rationes decimartum de 1280 (ecclesia 
de ursiniano), el Llibre verd de 1362 (Sancti fructuosi 
de Ursinyano) o els Sinodals de 1691 (Sancti fructuosi 
de Ossinyà).

6.3.16. Abadia de San Fruttuoso di Capodimonte 
(Ligúria italiana)

Latitud: 44° 18’ 58” N

Longitud: 9° 10’ 31” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 984

Origen i desenvolupament del culte201:

 La suma de les evidències històriques que es-
tudià Serra i Vilaró en la seva estança a Itàlia en temps 
de la Guerra Civil Espanyola (Serra 1943) li permete-
ren deduir que fins a aquest espai van arribar, des de 
Tarragona, les despulles martirials dels sants Fructuós, 
Auguri i Eulogi (figura 82) conduïdes de la mà del que 
podria haver estat l’últim bisbe de la Tarragona antiga, 
Sant Pròsper. El prelat i els seus deixebles Justí, Jor-
di, Procopi, Marcial i Pantaleó, fugint de l’implacable 
avenç de les tropes sarraïnes, haurien trobat refugi 
segur en aquestes terres de la Ligúria italiana a ini-
cis del segle viii tot posant en bona custòdia les sa-

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 958

Origen i desenvolupament del culte198:

 En una escriptura de l’any 958 trobem citat 
aquest indret amb el nom d’Eramonte. El temple con-
serva elements d’època altmedieval. 

6.3.14. Església de Sant Fructuós de Mur o Església 
de Sant Fruitós de Claveral (Pallars Jussà, Lleida)

Latitud: 42º 04’ 86’’

Longitud: 0º 52’ 20’’

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 969

Origen i desenvolupament del culte199:

 Els orígens del Castell de Mur no es coneixen, 
tot i que sembla que podria ser d’origen àrab. La pri-
mera menció de la fortalesa la trobem l’any 969, quan 
es documenta l’església de Sant Fructuós a l’interior 
del recinte emmurallat. D’aquesta església no s’han 
trobat restes, però el castell es devia reforçar i ampliar 
amb la conquesta cristiana.

6.3.15. Església de Sant Fruitós d’Ossinyà a Sant 
Ferriol (La Garrotxa, Girona)

Latitud: 42° 12’ 23” N

Longitud: 2° 39’ 42” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 977

Origen i desenvolupament del culte200:

 L’ermita de Sant Fruitós d’Ossinyà la trobem 
198 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 50.
199  Sobre aquest espai de culte cf. Adell, Benito, Riu 1993, 347-352.
200 Sobre aquest lloc de culte cf. Murlà 1980; Noguera, Vigué, Fernández, Adell 1990, 332-333; Muñoz, Rius 2008, 43-44.
201 Sobre aquest espai de culte cf. Dioli 1985; 1987; Muñoz, Rius 2008, 87-90.
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materials per ratificar-ho. Cal pensar que les primeres 
formes de vida monàstica en l’àmbit de l’església ge-
novesa són obscures. Amb signes d’una tradició eremí-
tica en la primera època altmedieval, la penetració de 
l’ordre benedictina a la Ligúria es produeix a partir de 
finals del segle ix. Així es documenten en 862 la cella 
in Castellione, San Giorgio di Comorga i S. Vicenzo 
di Caregli, dependents de l’Abadia benedictina de San 
Colombano di Bobbio (Piacenza); San Stefano, do-
cumentada en 956 o San Fruttuoso di Capodimonte, 
datada arqueològicament en el segle x i documental-
ment des de 984 (cf. Polonio 1999, 118 i 193).

 El centre històric de Camogli es desenvolupa 
al voltant d’un pintoresc port amb el seu temple pa-
rroquial dedicat a Santa Maria Assumpta i el castell 
Dragone. Antigament, aquest espai constituïa una au-
tèntica illa, avui unida a terra formant part del nucli 
poblacional que ha anat creixent tot escalant una as-
cendent topografia.

 La basílica menor de Santa Maria Assumpta 
es remunta, com a mínim, a l’any 1145. A la mateixa 
basílica es venera com a patró la figura del bisbe Sant 
Pròsper que, segons la tradició, després d’haver inten-
tat infructuosament retornar a Tarragona va morir 
al costat de la via Aurelia al damunt d’una roca on 
s’havia recolzat per dormir. Les relíquies venerades a la 
basílica de Camogli es troben dipositades en un mag-
nífic reliquiari, datat l’any 1514, obra de Domenico 
de Ferrari, format per una base on es guarden els ossos 
i que serveix per sostenir el bust en plata del prelat 
tarragoní.

 Al costat de Camogli en el promontori de 
Portofino  s’ubica el monestir de San Fruttuoso. El 
complex monumental comprèn l’església fermada a 
l’estreta vall, el petit claustre desenvolupat en dos pi-
sos, les estances abacials, el cementiri dels monjos i el 
panteó amb les nobles tombes dels Doria. És a partir 
del segle x que es constata l’origen d’aquest projec-
te arquitectònic monàstic. Els vestigis arqueològics 
permeten dibuixar, en aquest moment, una església 
de tipologia particularment oriental202. El primer do-

grades relíquies, l’Oracional litúrgic i el tresor de la 
nostra església local a l’espera de temps millors i d’un 
prompte retorn. La història no ho volgué així i la me-
tropolitana seu de Tarragona va quedar submergida en 
una letargia espiritual de més de nou segles. Tot i que 
suggerent, aquesta conclusió encara ha de ser revisada 
críticament. 

 És interessant apuntar que la narració llegen-
dària de la fundació de San Fruttuoso di Capodimon-
te és fruit de l’addicció literària, per part d’un redactor 
que va viure en la zona en el segle ix (Franchi de’ Ca-
valieri 1935, 166-168) a la Passio Fructuosi. Així ens 
explica que sant Fructuós es va aparèixer a dos preveres 
i els hi va demanar que portessin les relíquies a un 
lloc de la Ligúria italiana anomenat Caput montis (ac-
tualment San Fruttuoso di Capodimonte). Un àngel 
del Senyor els hi guiaria en la seva travessia. El ma-
teix àngel advertí que en aquell lloc habitava un drac 
pestífer però que ell mateix lluitaria contra el monstre 
que atacava totes les naus i el precipitaria per l’abisme. 
Els preveres es van posar a pregar i enmig d’una gran 
turmenta van veure el triomf del Senyor.

 A més és interessantíssim tornar a veure com 
un element d’esquema fundacional clàssic es torna 
a projectar sobre la literatura cristiana. Veiem com 
aquella terra estèril i no habitada per la impuresa 
(miasma) d’un element maligne ha de trobar resposta 
en el combat. Com Apol·lo mata a la serp Pitó, l’Àngel 
del Senyor mata al drac. Sobre aquest fet agonístic 
neix la purificació i l’erecció d’un santuari (Abadia de 
San Fruttuoso di Capodimonte) que permet la colo-
nització i explotació del territori. El mite dóna pas a 
l’exercici de la fundació cristiana de la mateixa forma 
que en el món clàssic. Si la gènesi del santuari de Del-
fos ve determinat pel combat d’Apol·lo, la gènesi del 
santuari de San Fruttuoso di Capodimonte ve condi-
cionat pel combat de l’Àngel del Senyor.

 La redacció de la llegenda en el segle ix respon 
a un interès de justificar un assentament monàstic en 
un espai sobre el que podria haver existit una certa tra-
dició eremítica però del que no disposem d’evidències 

202 Sobre les intervencions arqueològiques a l’Abadia cf. Davite et al. 1986, 209-224; Gardini 1987, 291-298; 1998a; 1998b; 1999, 
90-91.
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 La vida del monestir en el segle xiv ve marcada 
per una situació de carestia, pestes, guerres i incursions 
de pirates berbers que no trobaran resistència. Són, 
per tant, temps especialment difícils que afectaran la 
vida de la comunitat monàstica i li faran perdre poder 
i prestigi. Un nou i potent monestir anomenat San 
Gerolamo della Cervara, proper a Portofino, farà min-
var la influència de l’Abadia de San Fruttuoso fins a 
absorbir-la.

 Aquest ambient de decadència i inseguretat 
que experimentarà l’abadia induirà l’any 1458 al seu 
abat, Ambrogio de Marini i altres religiosos a abando-
nar el monestir. Aquest serà l’últim abat claustral de 
San Fruttuoso di Capodimonte ja que a la seva mort 
es nomenarà el primer abat comendatari anomenat 
Cattaneo Spinola. És d’aquesta manera que l’abadia 
perdrà el seu caràcter originari per convertir-se en un 
àmbit de benefici eclesiàstic. A Cattaneo Spinola el 
succeeix el literat, erudit, teòleg i jurisconsult Loren-
zo Fieschi, que es preocupa del monestir enviant una 
petita comunitat formada per quatre religiosos men-
dicants als que s’uniran altres monjos desitjosos del 
recolliment que ofereix el monestir.

 Els atacs corsaris causen estralls en la zona. 
En aquest context apareix la gran figura de l’almirall 
i condotiero Andrea Doria (1466-1560). Durant uns 
quants anys va servir la cort papal i diferents senyors 
italians. Després va dirigir la política de la República 
genovesa i la seva flota mediterrània; va lluitar contra 
turcs, pirates i va sotmetre Còrsega. Va encarregar-se 
de la flota imperial del rei Francesc i i després va passar 
al servei de l’emperador Carles v. Andrea Doria acon-
seguirà del papa Juli iii una butlla de 8 de març de 
1551 per la qual se li atorga el juspatronat de l’Abadia 
de San Fruttuoso i la facultat de designar una perso-
na idònia per a la regència del monestir sempre que 
aquest càrrec quedi vacant. A canvi se l’insta, apel·lant 
a l’estima que el noble sent per la comunitat que cus-
todia les tombes dels seus avantpassats, a construir una 
torre per a la defensa del nucli poblacional i del com-
plex abacial. Mort l’almirall, els seus hereus Giovanni 
Andrea i Pagano l’any 1562 realitzaran la coneguda 

cument escrit data del 984 i testimonia la presència 
d’una comunitat possiblement benedictina. Es tracta 
d’un document en el que el bisbe de Gènova, Joan ii, 
concedeix al monjo Lleó i abat de San Fruttuoso mol-
tes terres i béns en el territori comprès entre Portofino 
i Rapallo.

 Ja en el segle x l’emperadriu Adelaida de Bor-
gonya afavorí l’abadia dotant-la de grans donacions en 
l’autoritat de l’abat Madalbert. Personalment arriba a 
l’abadia per presidir la cerimònia de la donació. Adelai-
da era emperadriu del Sacre Imperi Romà Germànic. 
Esposa d’Otó i, es va casar en segones núpcies amb 
Lotari. Per intercessió de Sant Fructuós de Tarragona 
el seu fill, Otó ii, va ser salvat d’un naufragi. D’aquesta 
forma el monestir de San Fruttuoso s’anirà convertint 
en una florent potència feudal que, en alguna ocasió, 
entrarà en litigi amb la mateixa Gènova. 
 
 El 20 de març de 1133 el papa Inocenci ii se-
para la diòcesi de Gènova de la seu metropolitana de 
Milà erigint-la en arquebisbat i, com a conseqüència 
d’aquest fet, es veu en la necessitat de reorganitzar el 
territori, i en aplicació d’una butlla del Papa Alexandre 
iii el 16 de març de 1162 s’amplien les possessions i 
privilegis de l’abadia.

 Durant el segle xiii la noble família genovesa 
dels Doria beneficiaren l’abadia amb donacions de te-
rres i fons econòmics per a l’ampliació del monestir. 
Els Doria, durant l’Edat Mitja, van dirigir el bàndol 
gibel·lí enfront del güelf. Els seus membres ocuparen 
importants càrrecs públics i militars a la ciutat de Gè-
nova fins que es va crear la institució del Dux i es va 
elevar a aquesta dignitat a Simone Boccanegra l’any 
1339. Malgrat tot continuaren desenvolupant impor-
tants responsabilitats en les empreses militars de la Re-
pública genovesa. La comunitat de San Fruttuoso va 
correspondre a l’aristocràtica família amb el privilegi 
d’utilitzar una part del primer nivell del claustre com 
a panteó funerari. És així que, avui, podem admirar les 
imponents tombes en marbre blanc i pedra grisa amb 
un magnífic treball d’alternança bicromàtica.
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una ara romana amb el següent epígraf (figura 80):

+ HIC REQUIE/SCU(N)T CORPO/RA S(AN)
C(TORU)M M(A)R(TYRU)M FR/UCTUOSI 
EPI(SCOPI)/AUGURII ET EU/LOGII DIACON/

ORUM.

 F. Remondini en la seva obra Iscrizioni medie-
vali in Liguria del 1874 la data entorn la meitat del 
segle xi però avui es tendeix a datar-la al segle xiii. La 
peça va aparèixer a la paret de l’absis de l’església El 
reliquiari és de marbre blanc i mesura 41 cm x 28,5 
cm x 24,5 cm. 

 Finalment citar que vinculada a la comunitat 
de San Fruttuoso di Capodimonte trobem Morànego 
que era una de les comunitats de la Val Bisagno que 
anualment participava en la processó penitencial a San 
Fruttuoso di Capodimonte, tradició que es va esten-
dre fins, almenys, l’any 1851. En aquestes ocasions es 
portava en processó la relíquia de sant Fructuós. La 
tradició diu que aquesta relíquia de sant Fructuós va 
ser donada a sant Colombano, fruit de la seva pere-
grinació a San Fruttuoso di Capodimonte, per als 
habitants de Morànego. Tot i així, aquesta tradició és 
infundada ja que sant Colombano va morir l’any 615 
i les relíquies del sant màrtir de Tarragona no van arri-
bar a Capodimonte abans del 711-714, com a mínim. 
A l’esmentat lloc de culte era de destacar un reliquia-
ri en forma de creu, que contenia part de les cendres 
de sant Fructuós. No hi ha notícies de l’existència del 
reliquiari abans del 1714. Aquesta relíquia es tracta-
va, amb tota probabilitat, d’una falsificació confec-
cionada pels Dòria amb motiu de la revifada que va 
tenir el culte al sant durant els primers anys del segle 
xviii. L’any 1851 va haver-hi un important robatori 
a l’església i va desaparèixer la relíquia. El culte a sant 
Fructuós en la localitat és marginal, tot i que cada any 
cal destacar la processó penitencial a San Fruttuoso di 
Capodimonte, el tercer dia de Pentecosta. 

Torre Doria per defendre el nucli dels pirates turcs i 
berbers. Encara, avui dia, apareix esgrafiada en aquesta 
construcció defensiva el símbol de la família, l’àliga 
negra.

 S’haurà d’esperar al segle xviii per tal que 
l’abadia experimenti un nou esplendor. Un cop mort 
l’abat comendatari Sinibaldo Doria, el príncep Gio-
vanni Andrea ii nomena abat al seu fill Camil. Aquest 
durà a terme una política de sanejament de les cons-
truccions monacals i de millora de les condicions espi-
rituals i materials dels pescadors que habiten l’entorn. 
També en aquest temps es reuneixen tots els llibres 
que fan referència al cenobi constituint un nou arxiu.

 Ja en el segle xix, i després del període napo-
leònic, la comunitat reprendrà la seva vida quotidiana. 
L’abat Giorgio Doria es preocuparà de restaurar i con-
solidar el patrimoni arquitectònic. Entorn a la meitat 
del segle xix el nucli de San Fruttuoso compta amb 
un centenar d’ànimes dedicades fonamentalment a la 
pesca i a les activitats agrícoles i forestals.

 L’any  1885 l’abadia  es transforma  en  
parròquia gentilícia per mandat del papa Lleó xiii. 
Pocs anys després, un nou esdeveniment dramàtic sa-
cseja la vida de Capodimonte: l’any 1915 un al·luvió 
destrueix el cos occidental de l’església. L’Estat italià 
restaura el complex l’any 1933. 

 L’any 1959 l’arxidiòcesi de Tarragona va cele-
brar el xvii centenari del martiri dels sants Fructuós, 
Auguri i Eulogi. En el marc d’aquesta efemèride el 
cardenal Arriba y Castro, clergat, seminaristes i fidels, 
el 17 de juny de 1960, peregrinaren al monestir de 
San Fruttuoso di Capodimonte, refent el camí de la 
relíquia repatriada per mà del cardenal Siri de Gèno-
va el 20 de gener de 1960, i col·locada a l’antependi 
de l’altar dels màrtirs a la Catedral de Tarragona. 
L’any 2003 l’Associació Cultural Sant Fructuós repetí 
l’experiència entre les comunitats ligura i catalana.

 Del culte de sant Fructuós a San Fruttuoso di 
Capodimonte conservem un reliquiari que aprofita 
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6.3.19. Església de San Fruttuoso di Cagnano (Còr-
sega, França)

Latitud: 42º 52’ 34’’ N

Longitud: 9º 25’ 50’’ E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. x

Origen i desenvolupament del culte205:

 L’edifici actual presenta una façana moderna, 
tot i que encara també hi són visibles alguns traços de 
l’edifici precedent datat del segle x. En els documents 
que es conserven de la visita pastoral de monsenyor 
Marliani (1646), l’església devia aparèixer encara en 
forma de petita capella, ja que el bisbe afirma que la 
taula d’altar de sant Fructuós estava al cor antic. Dels 
documents també s’extreu la conclusió que a l’absis es 
conservava una imatge de sant Fructuós.

6.3.20. Capella de Sant Fruitós del Mas d’en Pere o 
Sant Josep (Alt Urgell, Lleida)

Latitud: 42° 20’ 56” N,

Longitud: 1° 18’ 52” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi (?)

Origen i desenvolupament del culte:

 Situada al municipi de Montferrer i Castell-
bò, inicialment fou dedicada a sant Fruitós i després a 
sant Josep. Presenta nau rectangular i capçalera plana 
orientada. L’accés al temple és precedit per un petit 
recinte de planta rectangular amb un pilar quadrat, 
que fa suposar l’existència d’un pòrtic. 

6.3.17. Església de Sant Fructuós de Llo (Llengua-
doc-Rosselló, França)

Latitud: 42º 27’ 18” N

Longitud: 2º 3’ 41” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1040

Origen i desenvolupament del culte203:

 Sant Fructuós de LLo, esmentada per primera 
vegada, igual que altres esglésies cerdanes, en l’acta de 
consagració de Santa Maria de la Seu d’Urgell (1040). 
L’edifici, majoritàriament original del segle xii amb 
poques modificacions posteriors, fou construït per 
substituir la capella castral del segle x que quedà petita 
donat el creixement de la població. 

6.3.18. Capella de San Fruttuoso di Torgia (Còrse-
ga, França)

Latitud: 41º 52’ 10’’ N

Longitud: 8º 58’ 46’’ E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: finals del s. x (?)

Origen i desenvolupament del culte204:

 És molt probable que el culte a sant Fructuós 
arribés a l’illa en una data precoç, potser ja abans del 
segle x. La capella sorgeix al mig de les restes d’un antic 
poble. El seu aspecte original ha estat completament 
modificat encara que els carreus reutilitzats deixen en-
treveure un origen medieval incert, probablement de 
meitat del segle xi o principis del segle xii.

203 Sobre aquest espai de culte cf. Asensi, Delcor, Claver, Cruanyes, Romea 1995, 183-184; Durliat 1956, 33-36; 1973, 24; Mallet 
2003, 125; Muñoz, Rius 2008, 71-72.
204  Sobre aquest espai de culte cf.  Moracchini 1967, 371; 2004, 129; Muñoz, Rius 2008, 85.
205  Sobre aquest espai de culte cf.  Moracchini 1967, 210; 2004, 129; Muñoz, Rius 2008, 86.
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Andree apostoli et sanctorum Georgii seu Fructuo-
si martyrum» a més  d’una certa quantitat de béns, 
mobles i immobles, alodials i familiars. La donació 
anava destinada al manteniment de quatre monjos al 
servei de la capella. A la localitat de Rovereto, hi havia 
també altres béns provinents de l’Església de Gènova, 
prestats a lloguer a l’Església de sant Miquel de Lavag-
na. Actualment les ruïnes de la capella no són iden-
tificables, ni tampoc la memòria popular en recorda 
l’emplaçament. 

6.3.23. Capella de San Fructuós de Barcelona (Bar-
celona) 

Latitud: Indeterminada

Longitud: Indeterminada

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1048

Origen i desenvolupament del culte:

 Es té primera notícia a partir d’un testament de 
8 de setembre de 1048 d’un sacerdot anomenat Bon-
fill que llega en el seu testament els set alous que tenia 
exceptuant els que posseïa a Sant Fructuós a la mun-
tanya de Montjuïc. Les afrontacions d’aquest temple 
estan determinades per documentació que Mn. Serra 
i Vilaró detalla a partir del Libri Antiquitatum de la 
Seu de Barcelona (1936, 165) entre la muntanya de 
Montjuïc i la ciutat de Barcelona, prop del camí que 
del port anava a la ciutat. L’any 1154 Eimeric de Pe-
rúsia donà l’església de Sant Fructuós al monestir de 
Sant Pau del Camp. Probablement l’advocació de sant 
Fructuós fou canviada per santa Madrona al llarg del 
segle xvi (Coll 2006, 18). Tanmateix hi han autors 
que pensen que l’església va desaparèixer al segle xv i 
les relíquies dels màrtirs que es custodiaven passaren a 
la capella de Santa Madrona de Barcelona. Durant la 
Setmana Tràgica, a Barcelona, l’any 1909 el reliquiari 
fou destruït i les relíquies desapareixeren. Encara avui 

6.3.21. Església parroquial de Sant Fructuós de Ca-
meles (Llenguadoc- Rosselló, França)

Latitud: 42º 37’ 54” N

Longitud: 2º 41’ 7” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1011

Origen i desenvolupament del culte206:

 A Cameles és esmentada documentalment per 
primera vegada l’any 1011 en l’acta de consagració 
de Sant Miquel de Montoriol d’Amunt: S. Fructuosus 
de Castro Camelas. En aquell temps l’església era una 
possessió del monestir d’Arles. La fàbrica del segle xi, 
aïllada darrere d’una muralla defensiva, es troba des-
dibuixada per construccions posteriors, sobretot per la 
reconstrucció del segle xiv i per l’erecció del campanar 
del xvii, així com per l’adhesió sobre l’absidiola sep-
tentrional d’una construcció utilitària.

6.3.22. Capella de San Fruttuoso di Rovereto (Li-
gúria Italiana)

Latitud: 44° 17’ 53” N

Longitud: 9° 26’ 16” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1038

Origen i desenvolupament del culte207:

 El reverend Buonfiglio, fill de Rinaldo, i Lei-
da, filla de Dono, l’any 1038 donen al Monestir de 
sant Savino de Piacenza totes les possessions que tenen 
a la Vall de Sestri a la localitat de Rovereto (Ligúria), 
on hi ha compresa una capella dedicada en honor de 
sant Andreu, apòstol, i dels màrtirs Jordi i Fructuós 
«capellam unam ibi consacratam in honorem Sancti 

206 Sobre aquest lloc de culte cf. Monsalvatje 1914, 92-94; Cazes 1990, 40; Ponsich 1993, 171-173; Mallet 2003, 160; Muñoz, Rius 
2008, 75.
207 Sobre aquest espai de culte cf. Belgrano 1862, 753-754; Muñoz, Rius 2008, 101.
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un edifici d’una nau rectangular unida a un santuari 
lleugerament trapezoïdal. S’admet una datació del se-
gle xi. Referenciada toponímicament a partir de 1068. 

6.3.26. Saint Fructueux de Mirandol-Bourgnounac 
(Departament de Tarn, Migdia-Pirineus, França)

Latitud: Indeterminada.

Longitud: Indeterminada.

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1073

Origen i desenvolupament del culte:

 Antiga parròquia avui desapareguda que es 
troba documentada en una donació datada del 2 de 
novembre de 1073210.

6.3.27. Església de Sant Fruitós de Fontelles (Alt 
Urgell, Lleida)

Latitud: 42° 17’ 46.97” N 

Longitud: 1° 26’ 11.70” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1077

Origen i desenvolupament del culte211:

 L’antiga església sufragània de Sant Fruitós de 
Fontelles està documentada a partir de l’any 1077 en 
una escriptura del comte Ermengol iv d’Urgell on és 
citada com «Sancto Fructuoso qui est in villa qui vo-
catur Fontelias». Més tard l’església apareix citada a 
les afrontacions territorials de l’alou de Ladirt, cedit 
el 1081 a la canònica de la Seu, per part del matri-
moni Berill i Bonada i apareix com a «ecclesia Sancti 

existeix el carrer de sant Fructuós a Barcelona, prop de 
Montjuïc fossilitzant amb la toponímia d’aquest espai 
de culte.

6.3.24. Capella de Sant Fruitós a Sentmenat ( Vallès 
Occidental, Barcelona)

Latitud: 41º 37’ 73’’ N

Longitud: 2º 07’ 24’’ E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1065

Origen i desenvolupament del culte208:

 Actualment aquesta antiga capella és una ma-
sia datada en el segle xviii. La capella depenia de la pa-
rròquia de Caldes. Es documenta per primera vegada 
l’any 1065 gràcies a un document de delimitació d’un 
predi situat a Aiguacenosa, «prope sancti Fructuosi». 
També trobem documentat que l’any 1113 el senescal 
Guillem i els seus fills, van fer donació de l’església i 
del cementiri de Sant Fruitós, així com també del mas 
que hi ha en aquesta església, a Santa Maria de Solso-
na.

6.3.25. Església de Sant Fruitós de l’Espluga (Alt 
Urgell, Lleida)

Latitud: 42º 14’ 47’’ N

Longitud: 1º 25’ 65’’ E  

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1068

Origen i desenvolupament del culte209:

 La petita església de Sant Fruitós de l’Espluga 
forma part de la masia de Cal Valentí de l’Espluga. És 

208 Sobre aquest espai de culte cf. Fernández, Vall, Massagué 1991, 224-225. 
209 Sobre aquest espai de culte cf. Salvadó 1983, 579; Junyent 1983, 174.
210 El document de referència és Doat 128, f. 112r-113v., citat a De la Haye 1995, 139.
211 Sobre aquest espai de culte cf. Adell, Ramos 1995, 300-301.
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construccions que són les que trobem en l’actualitat.

6.3.29.  Església parroquial de Sant Fruitós de Per-
ves (Alta Ribagorça, Lleida)

Latitud: 42° 21’ 43” N

Longitud: 0° 50’ 58” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: anterior al s. xi

Origen i desenvolupament del culte213: 

 A Perves, es troba l’església de sant Fruitós de 
la que no se’n té cap referència històrica. Tot i que 
l’església és barroca, es pressuposa uns origens medie-
vals.

6.3.30. Església de Sant Fructuós del despoblat de 
Rocavella (Llenguadoc- Rosselló, França)

Latitud: 42º 31’ 34” N

Longitud: 2º 55’ 45” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi

Origen i desenvolupament del culte214:

 A la Roca d’Albera, s’ubica el despoblat de 
Rocavella, on es troba l’església de sant Fructuós de 
Rocavella, avui en ruïnes. La primera referència do-
cumental data de l’any 1264 «ecclesia St. Fructuosi de 
Roca Vella» però les característiques de la seva fàbrica 
indiquen un temple construït probablement dins les 
primeres dècades del s. xi. En aquell temps el lloc per-
tanyia als senyors de la Roca, originaris d’Empúries.

Fructuosi in villa Fontilias». Finalment apareix citada 
l’any 1095 en una altra escriptura, també a favor de la 
canònica, on Guillem Miró fa cessió d’un alou i uns 
molins situats al terme de Sant Fruitós. 

6.3.28. Església parroquial de Sant Fruitós de 
Brunyola (La Selva, Girona)

Latitud: 41° 54’ 17” N

Longitud: 2° 41’ 2” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1098

Origen i desenvolupament del culte212:

 Al poble de Brunyola es troba la parròquia de 
Sant Fruitós de la que se’n té constància des de l’any 
1098, moment en què, segons la documentació anti-
ga, i fins l’any 1116, rebia el nom de Monte-rotundo 
(muntanya rodona), nom derivat segurament de les 
circumstàncies topogràfiques del terreny. No va ser fins 
al s. xii que va adoptar el nom de Brunyola. L’església 
ocupa el lloc de la primitiva capella domèstica del cas-
tell de Brunyola, una construcció gòtica de finals del s. 
xiv i principis del s. xv, de la qual ja se’n té notícia des 
del 1106, moment en què és cedit al vescomte Guerau 
Ponç de Cabrera. El castell era termenat, és a dir, tenia 
adscrit un terme o jurisdicció territorial i, en aquest 
cas, exercia la seva jurisdicció civil i criminal sobre la 
Baronia de Brunyola, que abastava les parròquies de 
Sant Fruitós, Sant Dalmai, Sant Martí Sapresa i els te-
rritoris d’Ardamans, amb una extensió total estimada 
de 48 quilòmetres quadrats.

 L’església de sant Fruitós al s. xiii passa a ser 
parroquial i ja al s. xiv existeixen unes poques cases 
bastides al seu voltant, i a la vegada també del cas-
tell, que van anar formant el petit poble. Al s. xvi tots 
aquests habitatges desapareixen per donar pas a noves 

212 Sobre aquest espai de culte cf. Carrera 1948;  Abril, Pladevall 1991; Muñoz, Rius 2008, 38-39. 75.
213 Sobre aquest espai de culte cf. Ramos, Boix 1996, 285-286; Muñoz, Rius 2008, 49.
214 Sobre aquest espai de culte cf. Abadal 1926-1950, 101-103; Cazes 1990, 31, 90 i 125; Badia, Ponsich 1993, 332-333; Muñoz, 
Rius 2008, 76.
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 L’edificació correspon a l’església parroquial la 
qual fou dedicada a sant Fructuós. Es tracta d’una edi-
ficació d’origen romànic que ha sofert modificacions 
amb el pas dels segles, sobretot en una profunda res-
tauració portada a terme durant el s. xviii. 

6.3.33.  Església parroquial de San Fructuoso de 
Barós (Jacetània, Osca)

Latitud: 42º  30’ 50” N

Longitud: 0º 31’ 37” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xii

Origen i desenvolupament del culte217:

 La primera referència documental d’aquesta 
població és de l’any 1062. En el mes de març de l’any 
1084, Sancho Ramírez va cedir la vila a la catedral de 
Jaca. L’església parroquial de Barós està dedicada a sant 
Fructuós. Edificada en el darrer terç del s. xii, l’edifici 
presentava originalment una única nau rematada per 
un absis semicircular. En el s. xvi se li afegí la capella 
nord, dedicada a la Mare de Déu del Roser. Dos segles 
més tard se li construí el campanar i un pòrtic, aquest 
darrer desaparegut en la darrera restauració efectuada 
en el temple. A l’actualitat el culte als sants màrtirs 
és quasi bé marginal, i es desconeixen els lligams his-
tòrics que puguin tenir amb l’origen de la població.

6.4. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en 
època baixmedieval 

6.4.1 Església parroquial de Sant Fruitós de Llofriu 
(Baix Empordà, Girona)

Latitud: 41° 55’ 54” N

Longitud: 3° 7’ 43” E

6.3.31. Capella de Sant Fruitós d’Aransís (Pallars 
Jussà, Lleida)

Latitud: 42° 5’ 13” N

Longitud: 0° 57’ 18” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi

Origen i desenvolupament del culte215: 

 Trobem poques referències significatives sobre 
la relació del conjunt i el culte. Aransís està situat a la 
part oriental de la Conca de Tremp. La capella romà-
nica de Sant Fruitós es troba a 500 metres del poble 
d’Aransís i la construcció data del s. xi.

6.3.32. Església parroquial de Sant Fructuós de 
Taurinyà (Llenguadoc- Rosselló, França)

Latitud: 42° 34’ 47” N

Longitud: 2° 25’ 42” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi-xii

Origen i desenvolupament del culte216:

 Els seus orígens es remunten a l’any 845, quan 
un document en recull la construcció d’una petita es-
glésia castral dedicada a sant Valentí, edifici vinculat a 
l’abadia de Cuixà, la qual en tindrà la possessió fins a 
la Revolució Francesa.

 Una segona església fou construïda durant el s. 
xi o xii dins la plana, a l’est de l’actual vila, encara que 
s’ha de tenir present que ja apareix nomenada com a 
possessió de l’abadia de Sant Miquel de Cuixà en do-
cumentació del s. x. 

215 Sobre aquest espai de culte cf. Adell, Casas 1993, 332-333; Muñoz, Rius 2008, 53.
216 Sobre aquest espai de culte cf. Badia, 1995, 517-518; Muñoz, Rius 2008, 68-69.
217 Sobre aquest espai de culte cf. Galtier 1989-1990, 219-239; Muñoz, Rius 2008, 61.
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campanar, aquesta es va poder inaugurar l’any 1740 i 
consagrar l’any 1772 per l’arquebisbe Saporiti.

 Tot i que el culte a  sant  Fructuós  està do-
cumentat a Terralba, antic nom de la localitat, des de 
principis del s. xii, avui aquest nom ha desaparegut 
després que l’administració de Gènova,  l’any 1873, 
s’annexionés el territori de l’antiga població. A banda 
de la localitat o barri, també porta el nom del sant un 
carrer, per on passa part  de l’antiga via romana.

6.4.3. Capella de Sant Fructuós de l’església parro-
quial de Santa Maria de l’Assumpció de Ròsolo, Va-
llecalle (Còrsega, França)

Latitud: 42° 35’ 56” N

Longitud: 9° 20’ 21” E
Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1145

Origen i desenvolupament del culte220:

 El vestigi de la capella de Sant Fructuós, a 
l’església parroquial de Santa Maria de l’Assumpció 
formava part de la construcció d’un recinte construït 
en diferents terrasses de terreny. Aquest lloc de culte 
va formar part de les possessions de Certosini de Calci, 
prop  de  Pisa, ocupat després pels Benedictins arribats 
de l’illa de Gorgona a partir de l’any 1145. 

6.4.4. Capella de Sant Fruitós de Peralada (Alt Em-
pordà, Girona)

Latitud: 42° 18’ 32” N

Longitud: 3° 0’ 29” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1147

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1121

Origen i desenvolupament del culte218:

 La parròquia de Sant Fruitós, església de  Sanc-
ti Fructuosi és esmentada ja l’any 1121 en el testament 
del clergue Berenguer Amat, d’un important llinatge 
d’aquestes terres, que fou un dels primers de la diòcesi 
a pelegrinar a Terra Santa després de la primera croa-
da, el qual deixà una propietat i les cases que hi havia 
al costat de l’església de Lofrid, al monestir de Sant 
Miquel de Cruïlles. L’any 1280 a les Rotationes deci-
marum, figura el nom de l’església i l’any 1362 consta 
com a sufragània de la parròquia de Palafrugell. No 
serà fins al s. xvii que apareixerà com a parròquia in-
dependent.

6.4.2.  Església parroquial de San Fruttuoso di Te-
rralba (antiga) (Gènova, Itàlia)

Latitud: 44° 24’ 29” N

Longitud: 8° 57’ 32” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1143

Origen i desenvolupament del culte219:

 L’antiga església de San Fruttuoso di Terralba 
està documentada des de l’any 1143. Pocs decennis 
després hi ha constància de la presència d’un hospital 
annex i del control del Pont de Santa Àgata (el més 
important de la Vall Bisagno). L’any 1222 esdevé pa-
rròquia. L’edifici, que va ser destruït per un incendi el 
6 d’abril de 1912, presentava  encara parts de l’etapa  
medieval, que ajudaven a imaginar el seu aspecte ge-
neral. L’església va ser restaurada entre els anys 1584 
i 1594. Més tard, davant la necessitat d’una església 
més gran, cap a l’any 1707 la família Spinola donà 
uns terrenys per construir una nova església amb el seu 

218 Sobre aquest espai de culte cf. Badia 1992, 226-227; 2007, 123-130; Muñoz, Rius 2008, 40-41.
219 Sobre aquest espai de culte cf. Ratti 1780, 373; Remondini 1882, 189-198 i 211-213; Venturini 2000; Muñoz, Rius 2008, 96.
220 Sobre aquest espai de culte cf. Moracchini 1967, 251; 2004, 129; Muñoz, Rius 2008, 84.
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6.4.6. Església de Sant Fructuós de Marians (Llen-
guadoc-Rosselló, França)
Latitud: 42º 32’ 45” N

Longitud: 2º 16’ 13” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1279-1280

Origen i desenvolupament del culte223:

 Són escasses les referències trobades per cons-
tatar l’origen del culte en aquesta església de sant Fruc-
tuós, citada per primera vegada documentalment els 
anys 1279-1280, document on es llegeix que el capellà 
de Maresanis va contribuir a la dècima de la diòcesi 
d’Elna. 

6.4.7. Església parroquial de San Fructuoso mártir, 
de Valoria del Alcor (Palència)

Latitud: 41º 53’ 57” N

Longitud: 4º 48’ 11” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xii-xiii

Origen i desenvolupament del culte224:

 Valoria del Alcor és una pedania d’Ampudia, a 
la província de Palència. No es coneix ni la relació ni 
els lligams o l’origen del poble i el culte de sant Fruc-
tuós, si bé la seva devoció ve de molt lluny. L’església 
de San Fructuoso, troba els seus orígens al s. xii o xiii, 
tot i que s’ha pogut comprovar, una vegada acabades 
les obres de restauració l’any 2000, que el que fins ara 
es creia un atri adossat a l’església, és en realitat una es-
glésia anterior i probablement pre-romànica del segle 
x. L’origen de l’advocació podria ser més antiga però 
no hem trobat indicis.

Origen i desenvolupament del culte221:

 La capella de Sant Fruitós pertanyia al primi-
tiu castell de Peralada, emplaçat a la part alta de la 
vila, al nord de la parroquial de Sant Martí. Esta docu-
mentada des de l’any 1147 i 1154, per documentació 
testamentaria. Segurament el seu origen era força més 
antic. El noble Ramon de Peralada, en el seu testament 
de l’any 1176, dotà  un sacerdot anomenat Fruitós, 
perquè celebrés els seus sufragis i aniversaris en aquesta 
capella. Tot fa intuir que l’advocació d’aquest lloc de 
culte és més antic. L’any 1930 el vescomte Felip-Dal-
mau de Rocabertí i la seva muller Esclaramunda,  van 
cedir l’antic castell o palau de Peralada, que ja estava 
abandonat, amb tots els edificis, espais i la capella de 
Sant Fruitós a monges agustinianes per ubicar el seu 
monestir. La capella quedà anul·lada amb la construc-
ció del nou monestir. 

6.4.5. Església parroquial de San Fruttuoso de 
Fumeri, Mignanego, (Ligúria Itàlia)

Latitud: 44º  32’ 21” N

Longitud: 8º 55’ 4” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1222

Origen i desenvolupament del culte222: 

 La primera notícia de l’existència de l’església 
dedicada Sant Fructuós data del 14 de juny de 1222, 
on s’anomena la “ecclesie sancti Fructuosii de Fimrio”. 
L’any 1311 va passar a ser sufragània de la parròquia 
de Mignanego. A principis del s. xviii l’església fou 
reconstruïda perquè feia anys que amenaçava ruïna, i 
l’any 1751, s’inaugurava i beneïa el nou edifici.

221 Sobre aquest espai de culte cf. Badia 1978, 328-329; Marquès 1995, 214, 222, 246; Muñoz, Rius 2008,
222 Sobre aquest espai de culte cf. Remondini 1885; Lamponi 1980, 191-194; Muñoz, Rius 2008, 91.
223 Sobre aquest espai de culte cf. Badia, 1995, 513-514; Mallet 2003, 226; Muñoz, Rius 2008, 70.
224 Vid. García 1961
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d’una sola nau, el qual fou totalment reformat l’any 
1850. Es coneixen algunes referències sobre el lloc com 
ara la notícia de la visita dels delegats de l’arquebisbe 
de Tarragona entre els anys 1312 i 1314, però no es 
conserven dades d’època més remota, contemporànies 
a la citació del topònim del lloc alode de Villanguli o 
posteriors. 

6.4.10. Església de Sant Fructuós de Le Bosc (Llen-
guadoc- Rosselló, França)

Latitud: 43° 40’ 42” N

Longitud: 3° 22’ 58” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xiv

Origen i desenvolupament del culte228:

 Església construïda entre els anys 1774 i 1777, 
a l’antic emplaçament d’una primera església del s. 
xiv, de la qual se’n tenen notícies recollides en textos 
locals. 

6.4.11. Ermita-oratori de Sant Fructuós màrtir, de 
La Pobla de Segur (Pallars Jussà,  Lleida)

Latitud: 42º 14’ 51” N

Longitud: 0º 58’ 35” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: ?

Origen i desenvolupament del culte229:

En un antic camí reial, denominat actualment camí de 
la Riba, es troba l’ermita de Sant Fructuós, una cape-
lla-oratori molt petita. Es desconeix la data de la seva 
construcció. Recentment ha estat restaurada recupe-
rant la disposició de la primitiva ermita, que consistia 

6.4.8. Ermita de San Fructuoso de Bierge (Osca)

Latitud: 42° 9’ 40” N

Longitud: 0° 4’ 58” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xii-xiii.

Origen i desenvolupament del culte225:

 A Bierge, Osca, es troba l’ermita de San Fruc-
tuoso d’estil romànic, datada entre els s. xii-xiii, cons-
truïda sobre una mesquita àrab. El fet que no sigui 
parròquia, sinó ermita indueix a pensar que amb an-
terioritat podria haver estat monestir d’època visigòti-
ca226. L’ermita va recuperar unes pintures murals de 
transició romànico-gòtica, datades en la segona mei-
tat del s. xiii, que van ser arrancades dels seus murs. 
Aquestes pintures van ser elaborades almenys per dos 
mestres als que s’anomena “primer i segon mestres de 
Bierge”. Les seves iconografies són les més antigues re-
presentacions pictòriques que conservem dels màrtirs i 
es fonamenten en alguns còdexs medievals de la Passio 
Fructuosi que inclouen la translació de les seves restes 
martirials de Tàrraco a la Ligúria italiana. 

6.4.9. Església de Sant Fructuós del llogaret de 
Brangolí (Llenguadoc- Rosselló, França)

Latitud: 42° 28’ 52” N

Longitud: 1° 54’ 29” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xiii-xiv

Origen i desenvolupament del culte227:

 L’església de sant Fructuós, presenta un edifici 
225 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 62-63. 
226 Al respecte vid. Benito 1995, 73 -105.
227Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 77.
228 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 80.
229 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 54-55.
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6.5.2. Església parroquial de San Fructuoso mártir, 
de Bailo (Jacetània, Osca)

Latitud: 42º 30’ 36’’ N

Longitud: 0º 48’ 41’’ O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi-xii ? 

Origen i desenvolupament del culte231: 

 L’església de Sant Fructuós és una construcció 
de pedra en carreuó construïda al s. xvi. Està forma-
da per un absis, dues capelles adossades, i planta en 
creu llatina. La fàbrica presenta una torre de planta 
quadrada i té, a la part més alta, un bonic rellotge. 
L’element més notori de l’església és la pica baptismal, 
d’estil romànic pur. La portalada és d’estil gòtic. 

6.5.3. Església parroquial de San Fructuoso mártir, 
de Colmenares de Ojeda (Palència)

Latitud: 42º 47’ 42” N

Longitud: 4º 31’ 17” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xi-xii ?

Origen i desenvolupament del culte232:

 A Colmenares trobem el monumental temple 
parroquial de San Fructuoso màrtir, construït en estil 
gòtic. No es coneix l’origen del poble i el culte de sant 
Fructuós. La devoció i el seu culte però venen de molt 
lluny i la prova està en el mateix lloc de culte, on a 
l’altar major del qual, en el centre, es troba una talla de 
sant Fructuós junt amb els seus diaques Auguri i Eulo-
gi. També es conserva una pila baptismal historiada 
que ens fa entendre els orígens medievals d’aquesta es-
glésia i conseqüentment l’advocació de Sant Fructuós.

en una edificació, oberta pel davant, amb ampli atri, 
i el cos interior, dividit per una reixa de forja. L’any 
1789 sabem que celebren el 21 de gener la festivitat de 
sant Fructuós. Malgrat tot es molt possible que com a 
mínim existeixi culte des de l’edat mitja, doncs proper 
a aquesta població, es troba l’església de Sant Miquel 
de Pui de Segur, també a al Pallars Jussà, de la que do-
cuments dels s. xi i xii  ja parlen del lloc de Segur amb 
l’advocació de sant Fruitós. 

6.5. Els espais de culte advocats a sant Fructuós en 
època moderna i contemporània

6.5.1. Església coparroquial de Sant Fruitós dels 
Masos de Pals (Baix Empordà, Girona)

Latitud: 41° 58’ 46” N

Longitud: 3° 10’ 1” E
Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1420

Origen i desenvolupament del culte230:

 A l’església parroquial de Sant Pere de Pals al 
segle xv ja hi havia un altar de sant Fruitós, del qual 
hi ha notícia l’any 1420. Al segle xvi s’erigí l’església o 
capella de Sant Fruitós, que fou construïda pels page-
sos, a fi i efecte de no desplaçar-se a Pals. Així doncs, 
com en altres indrets, l’origen del culte rau en la de-
voció dels pagesos que s’encomanaven a sant Fruitós 
per protegir els seus arrossars. L’any 1557 consta que 
aquesta església tenia cinc altars. L’any 1656 va ser 
reconciliada ja que havia estat profanada per l’exèrcit 
francès. L’obra no es va concloure fins a les primeres 
dècades del segle xx i s’hagué de continuar utilitzant 
l’antiga capella, de la qual es veuen restes en els patis 
de les cases situades al costat. 

230 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 42.
231 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 60.
232 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 64-65.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



223

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

Longitud: 1° 20’ 14” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1040?

Origen i desenvolupament del culte235:

 Carmeniu és un nucli del municipi de Mon-
tferrer i Castellbò. Consta en l’acta de consagració de 
La Seu d’Urgell, l’any 1040. És anomenat al segle ix 
Kasamuriz, i des de l’any 1904 depèn de Santa Maria 
de Castellbò, amb l’església del s. xvii. Posseeix llibres 
sacramentals des de l’any 1611.

6.5.7. Església de San Fructuoso a Aloños (Cantà-
bria)

Latitud: 43º 13’ 44’’

Longitud: 3º 52’ 90’’

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xvii

Origen i desenvolupament del culte:

 L’església de San Fructuoso és un edifici del 
s. xvii. Té planta de creu llatina i en ella destaca 
l’espadanya sobre portada clàssica de pilastres i frontó 
triangular. No tenim referències sobre el seu culte.

6.5.8. Església parroquial de San Fructuoso de Ve-
guitas (Yara, Cuba)

Latitud: 20°18’ 38” N 

Longitud: 76° 54’ 20” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1742

6.5.4. Oratori de San Fruttuoso di Bargagli (Ligú-
ria italiana)

Latitud: 44º 26’ 56’’ N

Longitud: 9º 05’ 41’’ E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xv

Origen i desenvolupament del culte233:

 L’Oratori de Sant Fructuós, conegut també 
com a oratori de Miana, actualment està tancat al cul-
te. Tot i que no ho indica cap font, l’oratori de Sant 
Fructuós de Bargagli seria recordat en alguns docu-
ments anteriors al segle xv. L’edifici es troba situat a 
200 metres sobre l’església parroquial de Bargagli, en 
una posició dominant el turó i travessada pel camí 
que reprodueix possiblement el traçat de l’antic camí. 
L’any 1894 l’edifici va ser reformat reduint les seves 
dimensions. 

6.5.5. Església parroquial de Sant Fructuós 
d’Azereix (Migdia-Pirineus)

Latitud: 43° 12’ 36” N

Longitud: 0° 0’ 36” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xv

Origen i desenvolupament del culte234:

A Azereix es conserva l’església parroquial dedicada a 
sant Fructuós. Edificada al segle xv és d’estil romànic.

6.5.6. Església de Sant Fructuós de Carmeniu (Alt 
Urgell, Lleida)

Latitud: 42° 22’ 8” N
233 Sobre aquest espai de culte cf. Ferretto 1907, 697-698; Cambiaso 1917, 437; Lamponi 1982, 251-252; Muñoz, Rius 2008, 102-
103. 
234 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 81.
235 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 57.
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Origen i desenvolupament del culte237:

 L’església és del s. xviii tot i que s’observa un 
annex que podria correspondre a restes de l’antiga 
església romànica. El document més antic on consta 
sant Fructuós com a patró data de 1792. L’església, 
que honora també a sant Miquel arcàngel, és sufragà-
nia de la de Boldís Jussà. 

6.5.10. Església de San Fructuós d’Itsasu (Aquità-
nia, França)

Latitud: 43º 19‘ 51” N

Longitud: 1° 24’ 2” O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xviii ?

Origen i desenvolupament del culte238:

 L’església de sant Fructuós d’Itsasu es troba a 
la parròquia de Saint Michel Garicoïts du Labourd-
Cambo i culturalment forma part del País Basc fran-
cès. L’església, d’estil llambordí, data del s. xviii. En el 
presbiteri es troben representacions iconogràfiques de 
la Passio Fructuosi en estil barroc. El sostre pintat entre 
1878 i 1887 mostra, per sobre del cor, els evangelistes 
en quatre medallons; l’escut d’armes de Lleó xiii i de 
Monsenyor Ducellier. Cada biga de la nau està sege-
llada amb blasons del monograma de sant Fructuós. 
No sabem amb certesa els orígens del patronatge a 
sant Fructuós, se sap però que se li atorga la protecció 
dels fruits, encara que l’economia rural d’Itsasu estava 
basada més en els boscos  que en la d’arbres fruiters. 
Intuïm que  el seu culte podria originar-se a l’edat   
mitjana.

Origen i desenvolupament del culte236:

 El 21 de febrer de 2003, Mons. Dionisio Gar-
cía, primer bisbe de la diòcesi del Santíssim Salvador 
de Bayamo Manzanillo, va erigir la parròquia de San 
Fructuoso de Veguitas. La diòcesi mateixa va ser fun-
dada molt recentment, doncs fou erigida durant la 
visita del Papa Joan Pau ii a Cuba, el 9 de desembre 
de 1995. Veguitas és un petit nucli de població que 
depèn administrativament del municipi de Yara, situat 
a la província de Granma, al sudoest de la regió orien-
tal de Cuba. 

 Els orígens d’aquesta església cal buscar-los en 
l’Església de San Fructuoso del Hato de las Piedras, 
prop de Palmarito, fundada entre 1720 i 1730, tot i 
que es pressuposa una antiguitat de finals del segle xvi. 
Aquesta església fou destruïda i es traslladà  el 22 de 
febrer de 1742, a l’ermita de la Immaculada Concep-
ció en el paratge de Valenzuela. Així aquesta ermita es 
convertí en la nova parròquia de San Fructuoso.

  Més endavant, el 1797, quan la ciutat de 
Manzanillo comença a cobrar importància es traslla-
da la seu a la hisenda de “Barrancas”. Més tard, l’any 
1921 es trasllada a Veguitas amb el nom de San Fruc-
tuoso de las Piedras. L’any 1955 es demolirà l’església. 
L’any 1996 es van iniciar els treballs per construir el 
temple dedicat a San Fructuoso a Veguitas. La recons-
trucció del temple es va iniciar l’any 2007 i l’església 
fou consagrada el 21 de gener de l’any 2009.  

6.5.9. Església de Sant Fructuós de Boldís Sobirà 
(Pallars Jussà, Lleida)

Latitud: 42° 36’ 48” N

Longitud: 1° 16’ 18” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1792

236 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 104-105.
237 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 56.
238 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 82-83.
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 El 21 de maig de l’any 1980, la Junta Veïnal 
declara monument Històric Departamental la Cate-
dral de Sant Fructuós, i el 21 de gener de l’any 2007, 
amb  motiu dels 175 anys de la fundació de Tacua-
rembó, el President de la República Dr. Tabré Vázquez, 
va declarar Monument Històric Nacional el temple de 
Sant Fructuós. 

 Monsenyor Parteli  va procurar que es conser-
vés una relíquia de sant Fructuós a l’Església-Catedral, 
per això, es va dirigir al cardenal Giuseppe Siri, arque-
bisbe de Gènova. En acceptar aquest, li va ser lliurada 
una teca amb una partícula dels ossos de Sant Fruc-
tuós, certificant-ne l’autenticitat. Aquesta relíquia es 
venera a l’Església-Catedral de Sant Fructuós, al peu 
de la imatge del sant màrtir.

6.5.12. Església parroquial de Corpus Domini i de 
San Fruttuoso de Gènova (Ligúria italiana)

Latitud: 44° 24’ 27” N

Longitud: 8° 57’ 25” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1912 

Origen i desenvolupament del culte240:

 L’actual església del Corpus Domini i de San 
Fruttuoso va ser consagrada el 13 de març de 1965 
pel Cardenal Giuseppe Siri. Per a la seva construcció 
van ser necessaris cinquanta anys seguits de treball. 
L’església va iniciar-se, gràcies a la donació de 36.000 
lliures del Papa genovès Benet xv. La primera pedra va 
ser col·locada el 6 de juny de 1915, festa del Corpus 
Domini, per l’arquebisbe de Gènova Ludovico Gavot-
ti. 
 Originàriament, als voltants, hi havia l’església 
antiga, la de San Fruttuoso de Terralba, que va ser 
destruïda en un incendi la nit del 6 d’abril de 1912. 
L’actual església és d’estil modern. 

6.5.11. Catedral de San Fructuoso a Tacuarembó 
(Uruguay)

Latitud: 31° 42’ 40” S

Longitud: 55° 58’ 45”O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1832

Origen i desenvolupament del culte239:

 L’any 1832 el primer president de l’Uruguai, el 
General José Fructuoso Rivera, havia disposat la con-
veniència d’instal·lar un poblat al nord de l’Uruguai. 
El seu nebot el Coronel Bernabé Rivera, va fer realitat 
aquest projecte el 21 de gener del mateix any, diada de 
Sant Fructuós. No se sap exactament per quina raó se 
li atorgà aquesta advocació, si en honor del president 
o pel dia de la fundació. Després de 78 anys per in-
fluència d’un govern de caràcter laïcista  la ciutat passà 
a denominar-se Tacuarembó.

 La primera església del poble fou construïda 
amb moltes carències, donades les circumstàncies de 
fam i pobresa, i es va inaugurar el 30 d’agost de l’any 
1834. L’any 1858, el temple però es va cremar i la seu 
parroquial es va traslladar al lloc on situem actualment 
la Catedral. Els veïns volien una església més gran que 
la que tenien i davant el requeriment general de la 
població catòlica, la Junta Econòmica Administrati-
va va intentar construir un edifici nou. L’any 1867, 
amb cerimònies especials i solemnitats es va col·locar 
la primera pedra, però el temple va quedar en projec-
te. Davant la inactivitat, la Junta va vendre el terreny, 
extraient-ne la primera pedra, que fou col·locada final-
ment el 29 de juny de l’any 1899, en l’actual ubicació. 
El 25 de febrer de l’any 1915, les obres continuaren de 
forma interrompuda fins que el temple va quedar ha-
bilitat per a la celebració del culte la Setmana Santa de 
l’any 1917. La torre es va aixecar durant l’última etapa 
de l’edificació, i va quedar acabada el 20 de febrer de 
l’any 1930.
239 Sobre aquest espai de culte cf. Arambilliette 2009, 41; Muñoz, Rius 2008, 106-109. 
240 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 97.
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 La primera referència documental d’aquesta 
població és del segle xii. Els anys 1950-60 el cardenal 
arquebisbe Benjamí de Arriba y Castro, donats  els 
canvis sociodemogràfics, va decretar erigir diverses pa-
rròquies a la zona de Tarragona i Reus. Paral·lelament 
el poble de les Gunyoles, animat pel rector de els Ga-
ridells, Mn. Sebastià Cabré, van començar les gestions 
per a la construcció d’un lloc de culte a l’interior del 
nucli i evitar, d’aquesta manera, els desplaçaments fins 
al poble veí per assistir a les celebracions. El 12 de 
març de 1956 comencen les obres, com ho testifica el 
bisbe auxiliar de Tarragona, Laureà Castán Lacoma, 
durant la visita pastoral a la parròquia de els Garidells 
i el dia 21 de juliol de 1957, Mons. Castán Lacoma, va 
beneir la campana, va consagrar l’altar i va inaugurar 
l’església de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi 
de les Gunyoles. Es tracta del primer temple modern 
dedicat als màrtirs de tota la diòcesi de Tarragona.

6.5.15. Església parroquial de Sant Fructuós de Ta-
rragona

Latitud: 41° 7’ 15” N

Longitud: 1° 15’ 16” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1972

Origen i desenvolupament del culte243:

 A l’època contemporània, a la ciutat de Ta-
rragona, mancava una parròquia amb advocació a 
sant Fructuós. Conscient d’aquesta necessitat, el 16 
d’octubre de 1972 l’arquebisbe Pont i Gol va signar 
el decret de creació d’aquesta parròquia i el dia 1 de 
gener de 1973, la parròquia va començar a caminar 
fins que el 9 d’octubre de 1989, després de molts es-
forços, l’arquebisbe Ramon Torrella, acompanyat del 
ja arquebisbe emèrit Josep Pont i Gol, la va consagrar. 
L’església es troba situada al final del carrer Escipions, 
a l’actual plaça de Sant Fructuós.

6.5.13. Oratori de Sant Fructuós de la Basílica de 
Montserrat (Bages, Barcelona)

Latitud: 41° 35’ 36” N

Longitud: 1° 50’ 18” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1945

Origen i desenvolupament del culte241:

 L’oratori fou construït vers l’any 1945 amb la 
finalitat precisa de poder-hi celebrar els oficis els ger-
mans llecs, que abans del Concili Vaticà ii formaven 
un estament distint dels monjos de cor i no participa-
ven a tots els actes de la basílica. A partir de la cons-
trucció del presbiteri actual l’any1957, amb cadires de 
cor per a tota la comunitat, disminuí l’ús de l’oratori; 
amb la unificació de la comunitat i la introducció de 
la llengua vernacla a la litúrgia, l’any 1965 l’oratori 
quedà en desús. La dedicació al bisbe màrtir de Tarra-
gona i l’homenatge al cardenal de la pau pot explicar-
se per la procedència de l’abat Aureli Escarré, nascut 
a l’Arboç del Penedès, el qual consagrà l’altar diposi-
tant-hi relíquies de sant Fructuós, que el bisbe de Vic 
Joan Perelló li proporcionà de les venerades a la Seu de 
Manresa.

6.5.14. Església parroquial de Sant Fructuós, Sant 
Auguri i Sant Eulogi de les Gunyoles (Tarragonès, 
Tarragona)

Latitud: 41° 13’ 2” N

Longitud: 1° 15’ 7” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1956

Origen i desenvolupament del culte242: 

241 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 26-27. 
242 Sobre aquest espai de culte cf. Cortiella 1982; Muñoz, Rius 2008, 22-24.
243 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 20-21.
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San Fruitós d’Aguilar de Segarra (avui Sant Andreu 
d’Aguilar de Segarra) al Bages, província de Barcelo-
na; l’església de Sant Fructuós d’Alàs, desapareguda, 
a l’Alt Urgell, província de Lleida; l’església de Sant 
Fruitós de Can Guitart a Cervelló al Baix Llobregat, 
província de Barcelona i l’església de Sant Fruitós de 
Berga.

6.6. Altres espais de culte amb memòria o relíquies 
a sant Fructuós

6.6.1. La Morera (Badajoz)

Latitud: 38º 32’ 46’’N

Longitud: 6º 39’ 49’’E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. ix-x
Origen i desenvolupament del culte: 

 Per F. Fita (1894, 144, núm. 22) coneixem un 
epígraf que es trobava a La Morera (Badajoz). L’epígraf 
és:

SVNT IN HOC ALTARIO SACRI ESTEPHA RE-
LIQVIAE/ NVM . XV/ STEPHANI/ BAVDILI 
LVCRETIAE PAVLI. CONF/ SATVRNINI NAZA-
RII SEBASTIANI EVLOGII/ FRVCTVOSI TIRSI 
AVGVRII VERISSIMI/ EVLALIAE MAXIMAE ET 
IVLIAE/

 Es tracta d’una inscripció d’un altar (l’ara o la 
taula) dedicat a sant Esteve d’una basílica que ignorem 
quina devia ser. Isaac Sastre resumeix l’estat de la qües-
tió de l’estudi de la peça. Sobre ella apunta:  

«La inclusión de inscripciones grabadas en los alta-
res, aludiendo a las reliquias que serían depositadas 
en ellos, es un hecho habitual en el cristianismo his-
pano tardoantiguo y altomedieval, especialmente en 
el Suroeste peninsular durante la época visigoda, y 
en el Norte durante la alta Edad Media. En el caso 
de la pieza de La Morera, F. Fita lo interpretó como 
la consagración o deposición de reliquias ocurrida 
en una basílica dedicada a San Esteban, aunque no 

6.5.16. Ermita de Sant Fructuós de Lilla (Conca de 
Barberà, Tarragona)

Latitud: 41° 20’ 55” N

Longitud: 1° 12’ 44” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1986

Origen i desenvolupament del culte244:

 La història de l’ermita va començar l’any 
1986, quan es commemoraven 50 anys del martiri 
del bisbe Manuel Borràs mort l’any 1936 durant la 
Guerra Civil Espanyola. Es va decidir col·locar al ce-
mentiri del poble una creu amb una làpida i simultà-
niament aixecar una ermita dedicada a sant Fructuós 
en un encreuament de camins de l’antiga via romana, 
vinculant d’aquesta manera els dos bisbes màrtirs co-
neguts de la seu de Tarragona. El 23 de juny de 1996 
es va inaugurar l’ermita. 

6.5.17. Capella de San Fructuoso de Tineo (Astú-
ries)

Latitud: 43° 23’ 34 N

Longitud: 6° 30’ 13 O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació:  ?

Origen i desenvolupament del culte: 

 San Fructuoso és una parròquia pertanyent al 
concejo de Tineo, Astúries. No disposem de referèn-
cies sobre el culte a sant Fructuós.

6.5.18. Altres esglésies dedicades al culte de sant 
Fructuós: 

 Altres esglésies dedicades a Sant Fructuós de 
les que posseïm poques referències són l’església de 

244 Sobre aquest espai de culte cf. Grau, Puig 1996, 186; Muñoz, Rius 2008, 25.
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Origen i desenvolupament del culte: 

 La Cambra Santa de la Catedral d’Oviedo 
custodia a l’Arca Santa les relíquies dels tres màrtirs 
tarraconense entre tantes altres245. El 14 de març de 
1075 el rei Alfons vi obrí l’esmentada Arca recollint 
l’esdeveniment i l’enumeració de les relíquies en un 
document del que es ha arribat una còpia del segle xiii 
conservada a l’Arxiu de la Catedral d’Oviedo. Aques-
tes relíquies responen a un origen visigot i mossàrab 
(González 2006, 257-268). Transcrivim parcialment 
el document tot assenyalant la menció a les relíquies 
dels màrtirs de Tarragona246. 

«[...] Domini autem misericórdia ita actum est quia 
omnes homines uult saluos fieri et ad agnicionem 
ueritatis uenire sicut ipse obtauerat. Nam median-
te / Quadragesima, iiiº idus martii, viª feria, circa 
horam tertiam, episcopi et prebiteri missarum so-
llempniis celebratis cum concentu psallencium 
clericorum ad locum perueniunt destinatum ubi 
reonditum habebatur munus tan copiosum. Leui 
autem motu cum magno timore aperientes turibu-
lis hinc atque illic timiamata fumiuoma flagancia 
/ redentibus repererunt hoc in propatulo quod ad 
Deo poposcerant scilicet incredibile thesaurum, id 
est, de Ligno Domini, de Cruore Domini, de pane 
Domini, id est, de Cena ipsius, de sepulchro Do-
mini, de terra sancta ubi Dominus stetit, de ues-
timento Sancte Marie et de lacte ipsius uirginis ac 
genitricis Domini, de uestimento Domini forte / 
parito et de sudario eius, reliquias de Sancto Petro 
apostolo, Sancti Thome, Bartholomei apostoli, de 
ossibus prophetarum, sanctorum Iusti et Pastoris, 
Adriani et Natalie, Mame, Iulie, Uerissimi et Maxi-
mi, Germani, Bauduli, Pantaleonis, Cirpiani, Eula-
lie, Sebastiani, Cucufati, de palleo Sancti Sulpicii, 
Sancte Agate, Emeterii et / Celedoni, Sancti Iohan-
nis Babtiste, Sancti Romani, Sancti Stephani pro-
thomartiris, Sancti Fructuosi, Augurii et Eulogii, 
Sancti Uictoris, Sancte Laurenti, Sanctarum Iuste et 

aparece el término basílica o iglesia en el epígrafe. 
Recoge además la lectura de Hübner: “Hay en este 
altar de la basílica de San Esteban reliquias de 15 
santos. (A mano derecha), las de Esteban, Lucrecia, 
Saturnino, Sebastián, Fructuoso, Augurio, Eulalia. 
(Á mano izquierda), las de Baudilio, (de Nimes), 
Paulo confesor (de Narbona), Nazario, Eulogio, 
Tirso, Verísimo, Máxima y Julia” (IHC, nº 57). En 
cuanto a su cronología, y aunque nada se dice de 
ella en la inscripción, Vives (ICHR, 110, nº 328) 
la consideró de los siglos ix o x, fecha mantenida 
por García Rodríguez (1966, 187). Entre los moti-
vos para esa datación tan tardía está la presencia de 
San Baudelio, mártir galo introducido en Hispania 
a través de la orden de Cluny; también la aparición 
de las mártires olisiponenses Máxima y Julia puede 
favorecer esa cronología, ya que sus pasiones se re-
cogen en la misma época (García Rodríguez 1966, 
279). Debe destacarse la originalidad de esta inscrip-
ción al indicarse en ella el número total de reliquias 
que contiene el altar; otro hecho curioso es que no 
se nombre a los tres mártires tarraconenses juntos, 
sino que se interpole a San Tirso entre Fructuoso y 
Augurio. Precisamente San Tirso es uno de los varios 
mártires extranjeros que aparece entre las reliquias 
de este altar, junto con el también oriental Esteban, 
los galos Baudelio y Saturnino, o los romanos Sebas-
tián y Nazario, siendo otra de las características de 
este resto. Junto a ellos, los mártires tarraconenses 
y el resto mujeres mártires de la provincia lusitana: 
Eulalia, Lucrecia, Julia y Máxima, hecho que no deja 
de resultar curioso» (Sastre 2011, 26).

6.6.2. Cambra Santa de la Catedral d’Oviedo (As-
túries)

Latitud: 43º 21’ 75’’

Longitud: 5º 50’ 62’’

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: Amb anterioritat al s. x.

245 Cf. García Larragueta 1962.
246 Transcripció i traducció de S. A. García Larragueta (1962, 214-219): «[...]Y tal como lo había deseado así se hizo, por la misericordia 
de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pues, mediada la cuaresma, siendo el día ter-
cero de los idus de marzo, a eso de la hora de tercia, los obispos y presbíteros, concluida la celebración de la misa solemne, llegaban, entre 
cánticos de salmos que unos clérigos entonaban, al lugar previsto, donde se mantenía oculto tan copioso don. Empujando suavemente, 
al tiempo que de una y otra parte se lanzaban con los turíbulos bocanadas de oloroso incienso, se abre el Arca, en medio de gran temor, 
quedando patente lo que a Dios habían pedido, es decir, un tesoro inimaginable, cual es, a saber, del leño [de la cruz] del Señor, de la 
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Origen i desenvolupament del culte: 

 En l’abadia de Moissac s’ubica la representa-
ció escultòrica més antiga sobre la Passio Fructuosi que 
actualment es conserva. Es tracta d’un capitell ubicat 
en el claustre de l’abadia. Tot i que pròpiament no re-
presenta un element de culte, si que posseeix una sig-
nificació arrelada a la devoció als màrtirs de Tarragona 
en Occitània i la vinculació de l’abadia al projecte de 
restauració eclesial de Tarragona. Ho expressa així el 
professor Regis de La Haye: 

«Le chapiteau des saints de Tarragone, Fructueux, 
Augure et Euloge  ne s’explique que dans l’optique 
d’une allusion à l’actualité immédiate. Ces saints 
sont très peu connus en France. L’abbaye de Mois-
sac n’en possédait même pas une seule relique (!), 
et aucune tradition locale ou régionale ne s’attache 
à eux. Il est donc légitime de s’enquérir des raisons 
du choix iconographique fait par l’abbé Ansquitil. 
Rupin, d’ailleurs, s’en était déjà étonné. Or, il faut 
se rappeler qu’en 1089, dans le cadre de la Recon-
quista, la ville de Tarragone est reprise sur les Ara-
bes et restaurée comme métropole, événement qui a 
dû faire une profonde impression à Moissac et a dû 
remplir les moines d’une grande joie. C’est dans ce 
contexte que s’explique le choix de l’abbé Ansquitil, 
choix d’autant plus logique que notre abbaye, par 
les récentes donations de Camprodón et quelques 
autres établissements dans la région, vient de nouer 
des liens avec la Catalogne. La grande importance 
de la prise de Tarragone, dans la stratégie de la Re-
conquista, est illustrée par la décision que prend le 

Rufine, Sancti Seruandi et Germani, Sancti Liberi, 
Sancte Maxime et Iulie, Cosme et Damiani, Sergii et 
Bachi, Sancti Iacobi fratris Domini, Sancti Stephani 
pape, Sancti Christophori, Sancti Iohannis aposto-
li, / uestimentum Sancti Tirsi, Sancti Iuliani, Sancti 
Felicis, Sancti Andree, Sancti Petri exorcista, Sancte 
Eugenie, Sancti Martini, Sanctorum Facundi et Pri-
mitiui, Sancti Uicenti leuitte, Sancti Fausti, Sancti 
Iohannis, Sancti Pauli apostoli, Sancte Agne, Sanc-
torum Relicis, Simplicii, Faustini et Beatricis, Sancte 
Petronille, Sancte Eulalie Barcionensis, de cineribus 
sanctorum Emiliani / diaconi et Iheremie marti-
ris, Santi Rogelli, Sancti Serui Dei martiris, Sancte 
Pompose, Ananie, Azarie et Misaelis, Sancti Sporte-
lii et Sancte Iuliane, et aliorum quam plurimorum 
quorum numerum sola Dei sciencia colligit. / Ego 
igitur Adefonsus Dei nutu quia Dominus notum fe-
cit méis temporibus tam copiosum munus, ideo in 
ipsius nomine uolo honorare illam domum eius ubi 
hec reliquie sunt reperte ut ibi habitantes habeant ex 
meã quantitae aliquantulum presentis uite solacium 
ut studioius possint Deo placere et uigilancius sacri-
ficium/ ille iusticie et laudis offerre,[...]».

6.6.3. Abadia de Moissac (Occitània, França)

Latitud: 44º 06’ 92’’N

Longitud: 1º 05’ 87’’E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1085-1100247

sangre del Señor, del pan del Señor, esto es, de su Cena, del sepulcro del Señor, de la tierra santa sobre la que estuvo el Señor, del vestido 
de Santa María y de la leche de la misma Virgen y Madre del Señor, del vestido del Señor dividido a suertes y de su sudario, reliquias de 
San Pedro apóstol, de Santo Tomás, del Apóstol Bartolomé, de los huesos de los profetas, de los santos Justo y Pastor, de Adriano y Natalia, 
de Mama, de Julia, de Verísimo y Máximo, de Germán, de Baudulio, de Pantaleón, de Cipriano, de Eulalia, de Sebastián, de Cucufate, 
del manto de San Sulpicio, de Santa Águeda, de Emeterio y Celedonio, de San Juan Bautista, de San Román, de San Esteban Protomártir, 
de San Fructuoso, de Augurio y Eulogio, de San Víctor, de San Lorenzo, de las Santas Justa y Rufina, de San Servando y Germán, de 
San Liberio, de Santa Máxima y Julia, de Cosme y Damián, de Sergio y Baco, de Santiago hermano del Señor, del Papa San Esteban, de 
San Cristóbal, de San Juan Apóstol, el vestido de San Tirso, de San Julián, de San Félix, de San Andrés, de San Pedro Exorcista, de Santa 
Eugenia, de San Martín, de los Santos Facundo y Primitivo, de San Vicente Levita, de San Fausto, de San Juan, de San Pablo Apóstol, de 
Santa Inés, de los Santos Félix, Simplicio, Faustino y Beatriz, de Santa Petronila, de Santa Eulalia de Barcelona, de las cenizas de los Santos 
Emiliano Diácono y Jeremías Mártir, de San Rogelio, de San Siervo de Dios Mártir, de Santa Pomposa, de Ananías, Azarías y Misael, de 
San Esportelio y Santa Juliana, y de otros muchísimos, cuyo número sólo la ciencia de Dios abarca. Así pues, Yo, Alfonso, por voluntad 
de Dios, ya que tuvo a bien el Señor dar a conocer en mis tiempos tan copioso don, quiero, para su nombre, honrar aquella su mansión 
donde estas reliquias fueron halladas, a fin de que los que en ella moran reciban de mis bienes una modesta ayuda para la vida presente y 
puedan servir a Dios con mayor cuidado, y con mayor diligencia ofrecerle ele sacrificio de justicia y de alabanza [...]».
247 Prenc aquesta data fonamentant-me en la cronologia dels capitells dels màrtirs tarraconenses.
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 L’any 1278, l’església de San Matteo fou ende-
rrocada per construir-hi una església més gran i monu-
mental seguint l’estil gòtic i conservant, de l’anterior 
edifici, l’absis que contenia un mosaic sobre Jesús Sal-
vador. Entre els anys 1308 i el 1310, el prior Andrea 
de Guano va fer construir a l’artista Marco Veneto el 
claustre actual, edificat amb columnes binàries com 
així ho testimonien les marques de dos capitells, un 
dels quals, el més important i de creació complexa, 
fa una descripció dels tres sants màrtirs de Tarrago-
na: el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulo-
gi. Estudiosos d’aquesta construcció asseguren que el 
claustre deriva del monestir cistercenc femení del Sant 
Sepulcre construït a San Pier d’Arena (avui Génova-
Sampierdarena) l’any 1300. Es constata l’existència, 
l’any 1409, d’un altar dedicat a San Matteo, a Sant 
Fructuós i a Sant Benet.

6.6.5. Oratori de Davagna (Ligúria Italiana)

Latitud: 44° 26’ 49” N

Longitud: 9° 04’ 24” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1198

Origen i desenvolupament del culte249: 

 A Davagna, l’any 1750, hi havia una església 
dedicada a sant Esteve. La documentació més antiga 
trobada a l’efecte és una acta del notari Guglielmo 
Cassinese, de 17 de setembre de 1198, segons la qual 
a la localitat hi havia un oratori amb un sol altar, on 
es veneraven les imatges de la Mare de Déu i les dels 
Sants Terenziano i Fructuós, que encara avui es troben 
sobre l’altar.

pape Urbain ii, en 1089, de commuer la pénitence 
de ceux qui, pour la rémission de leurs péchés, sont 
contraints de faire le pélerinage de Jérusalem, en une 
participation financière à la fortification de Tarrago-
ne. En 1123 encore, quand le cloître de Moissac est 
déjà achevé et que l’abbaye construit le clocher-por-
che, le Ier Concile de Latran précise que la Croisade 
en Espagne donne droit aux mêmes bénéfices spiri-
tuels que ceux accordés en 1095 par le pape Urbain 
II, au Concile de Clermont, pour la Croisade de Jé-
rusalem» ( de le Haye 1995, 210).

6.6.4.  Abadia-Parròquia de San Matteo (Gènova, 
Itàlia)

Latitud: 44º  22’ 30” N

Longitud: 8º 55’ 59” E
Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1125

Origen i desenvolupament del culte248:

 L’església de San Matteo, històricament, arre-
lada a la família dels Dòria troba els seus orígens l’any 
1125, quan el noble genovès Martino Dòria fundà 
una primera església dedicada a l’evangelista Mateu 
en un petit terreny de la seva propietat, amb auto-
rització del llavors bisbe de Gènova Sigfrid i el Papa 
Honori iii. En veure que aquesta primera construcció 
es quedava petita, l’any 1140 el mateix Martino, amb 
l’autorització del bisbe Siro ii i del Papa Innocenci 
ii, impulsà la construcció d’una nova església d’estil 
romànic a l’actual plaça genovesa de Sant Mateu, als 
peus de la pujada que portava a l’anomenada Porta 
di Serravalle. L’església de San Matteo depenia de San 
Fruttuoso di Capodimonte, monestir benedictí de la 
Ligúria on Martino Doria es retirà a viure monacal-
ment. Per això les cerimònies religioses de l’església ge-
novesa les oficiaven monjos benedictins de l’esmentat 
monestir. D’aquí prové els lligams d’aquesta església 
amb el culte als màrtirs tarragonins.

248 Sobre aquest espai de culte cf. Ratti 1766, 288-292; Alizeri 1846, 159-162; Doria 1860; de Simoni 1948, 113-116; Muñoz, Rius 2008, 92-93.
249 Sobre aquest espai de culte cf. Lamponi 1982, 251; Muñoz, Rius 2008, 98.
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Origen i desenvolupament del culte:

 Com ja s’ha comentat en l’apartat corres-
ponent a l’Església de Sant Fruitós del Bages, l’any 
1372 la major part de les relíquies foren traslladades 
d’aquesta església a Manresa, per ubicar-les a l’altar 
de la Seu. Avui són conservades a la Cripta de la 
Col·legiata sota un templet barroc, obra de Jaume Pa-
dró, juntament amb altres relíquies com les de santa 
Agnès i sant Maurici.   

6.6.8.  Església de Santa María de Villasirga (Pa-
lència)

Latitud: 42°18’ 59 N

Longitud: 4°32’ 33 O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1616

Origen i desenvolupament del culte251:

 L’any 1616 es va portar del Monestir de Sant 
Benet la relíquia de San Fructuós. Aquesta relíquia, 
que es guardava en un reliquiari en forma de braç, va 
estar ubicada des del s. xvii sobre el sagrari del retaule 
major i quan aquest es va restaurar l’any 1988, es va 
creure oportú de facilitar la visió de la taula central 
de l’antic banc de pintures, fet que va provocar que el 
1997 s’eliminés el seu emplaçament al mur nord, junt 
amb una pintura anònima de finals del s. xvii on es 
representa a sant Fructuós.

6.6.9. Capella de Clemenswerth Jagdschlooss a Sö-
gel (Alemanya)

Latitud: 52º 50’ 97’’N

Longitud: 7º 32’ 19’’E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xvii

6.6.6. Església de Santa Agata di Bisano (Gènova, 
Itàlia)

Latitud: 44º  24’ 28” N

Longitud: 8º 57’ 17” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1252

Origen i desenvolupament del culte250:

 De l’església-convent de Santa Agata, trobem 
els primers testimonis documentals el 13 de juny de 
l’any 1252, en un document anomenat “Sancte Aga-
the de capite pontis Bisamnis”. Aquest document expli-
ca l’existència d’una comunitat femenina dedicada a 
tasques d’assistència caritativa per a dones. Probable-
ment, a partir de l’any 1270, s’hi establí en el convent 
una comunitat de monges cistercenques. 

 El convent  de  Santa  Àgata ha estat molt 
transformat des dels seus orígens. L’església actual-
ment manté la volumetria de l’època medieval. Es-
tudis recents evidencien que l’actual espai de l’edifici 
segueix les estructures antigues i originals. En l’accés 
a l’església, hi ha un fresc datat  del  segle xvii, 
recentment  restaurat, amb la representació de  santa 
Agata, titular del convent, enmig de sant Fructuós i un 
altre sant que no és identificat amb certesa, però que 
es creu que podria ser sant Agustí. Aquesta hipòtesi 
prové d’una època en què el monestir fou habitat per 
monges agustines a partir de l’any 1514.

6.6.7. Col·legiata Basílica de Santa Maria de Man-
resa (Bages, Barcelona)

Latitud: 41º 43’ 31’’ N

Longitud: 1º 49’ 92’’E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 1372
250 Sobre aquest espai de culte cf. Muñoz, Rius 2008, 94-95. 
251 Sobre aquest espai de culte cf. Gómez 2012, 68-69.
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6.6.12. Capella de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (Madrid)

Latitud: 40º 28’14’’ N

Longitud: 3º 39’ 39’’ O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 2004

Origen i desenvolupament del culte:

 La capella de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, és una construcció moderna recentment embe-
llida amb iconografia musivària contemporània de 
l’artista eslovè Marko Ivan Rupnik  i conté relíquies 
de dos bisbes espanyols que moriren màrtirs l’any 259 
i l’any 1936: Sant Fructuós de Tarragona i Sant Flo-
rentí de Barbastro. La capella està dedicada a la succes-
sió apostòlica. La relíquia de sant Fructuós prové del 
monestir de San Fruttuoso di Capodimonte i lliurada 
l’any 2011 per la diòcesi de Gènova a petició de Mons. 
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona.

Origen i desenvolupament del culte252:

 L’altar d’aquesta capella és un taüt on es con-
serva un esquelet, que s’atribueix a sant Fructuós de 
Tarragona, trobat a les catacumbes de Roma i traslla-
dat a Sögel en el s. xvii . És evident que es tracta d’una 
pretensiosa i imaginativa identificació.

6.6.10.  Església de Saint Andrew a Massachussets 
(Massachussets, U.S.A)

Latitud: 42º 35’ 05’’ N

Longitud: 71º 17’ 19’’ O

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: s. xix

Origen i desenvolupament del culte:

 La moderna parròquia de Saint Andrew neix 
de la fusió de dues parròquies tancades, St. Joseph i 
St. Paul d’on procedeixen aquestes relíquies. No se 
sap l’origen però si que aquestes parròquies ja estaven 
constituïdes fa cent anys i amb les relíquies.

6.6.11. Parròquia de la Immaculada Concepció de 
San Salvador (El Salvador)253

Latitud: 13º 42’ 00” N

Longitud: 89º 11’ 5” E

Cronologia inicial del culte a partir de la documen-
tació: 2004
Origen i desenvolupament del culte:

 Nou temple començat a construir l’any 1986 
i consagrat l’any 2004. A l’altar major es conserven 
relíquies de sant Fructuós245 de les que sabem que pro-
cedeixen de l’antic temple que té el seu origen el 8 de 
maig de 1856.

252 Sobre aquest espai de culte cf. Burschel 2002, 158.
253  Només puc documentar la referència a través del Diari digital de El Salvador, El Diario de Hoy de 12 de desembre de 2004 (http://www.elsalvador.
com/noticias/2004/12/12/metro/met1.asp).
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Centre de Culte Situació Datació Docu-
mentada

Possibilitat de 
Culte Anterior

Sí/No

Relació directa 
amb l’orde Bene-

dictina
Capella de Sant Fructuós a la 

Catedral de Tarragona
Tarragona 1592 Sí No

Capella de Sant Fructuós a la 
Catedral de Tarragona

Tarragonès, Tarragona 1956 No No

Ermita de Sant Fructuós de 
Lilla

Conca de Barberà, 
Tarragona

1986 No No

Capella de San Fructuós de 
Barcelona

Barcelona 1048 No Sí

Oratori de Sant Fructuós de 
la Basílica de Montserrat

Bages, Barcelona 1945 Si Si

Església parroquial de Sant 
Fruitós de Bages

Bages, Barcelona 942 Si Si

Església de Sant Fruitós 
d’Aguilar de Segarra

Bages, Barcelona ? ? ?

Col·legiata Basílica de Santa 
Maria de Manresa

Bages, Barcelona 1372 No No

Antiga església parroquial de 
Sant Fruitós de Balenyà, ac-
tualment santuari de la Mare 

de Déu de l’Ajuda

Osona, Barcelona 948 Si ?

Església parroquial de Sant 
Fruitós de Castellterçol

Vallès Oriental, Bar-
celona

898 Si ?

Capella de Sant Fruitós a 
Sentmenat

Vallès Occidental, 
Barcelona

1065 Si ?

Església de Sant Fruitós de 
can Guitart a Cervelló

Baix Llobregat,
Barcelona

? ? ?

Església de Sant Fruitós de 
Quadres o del Grau

Osona, Barcelona 886 Sí Sí

Església de Sant Fruitós de 
Berga

Berguedà, Barcelona ? ? ?

Església parroquial de Sant 
Fruitós de Brunyola

La Selva, Girona 1098 Si ?

Església parroquial de Sant 
Fruitós de Llofriu

Baix Empordà, Gi-
rona

1121 ? ?

Església coparroquial de Sant 
Fruitós dels Masos de Pals

Baix Empordà, Gi-
rona

1420 ? ?

6.7. Taula dels centres de culte de sant Fructuós al món amb referències geogràfiques, cronològiques i relació 
amb comunitats benedictines :
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Centre de Culte Situació Datació Docu-
mentada

Possibilitat de 
Culte Anterior

Sí/No

Relació directa 
amb l’orde Bene-

dictina
Església de Sant Fruitós 
d’Ossinyà a Sant Ferriol

La Garrotxa, Girona 977 ? Sí

Església de Sant Fruitós de la 
Vall de SantaCreu

Alt Empordà, Girona 844 Sí S

Capella de Sant Fruitós de 
Peralada

Alt Empordà, Girona 1147 Si Si

Església parroquial de Sant 
Fructuós de Músser

Cerdanya, Girona 1015 Si ?

Església parroquial de Sant 
Fructuós de Perves

Alta Ribagorça, Lleida Anterior al s. xi Si ?

Priorat de Sant Fructuós a 
Senterada

Pallars Jussà, Lleida 823 Si Sí

Capella de Sant Fruitós 
d’Aransís

Pallars Jussà, Lleida s. xi Si ?

Església de Sant Fructuós 
d’Aramunt Vell

Pallars Jussà, Lleida 958 ? ?

Església de Sant Fructuós 
de Mur o Església de Sant 

Fruitós de Claveral

Pallars Jussà, Lleida 969 ? ?

Ermita-oratori de Sant Fruc-
tuós màrtir, de La Pobla de 

Segur

Pallars Jussà,  Lleida ? Si ?

Església de Sant Fructuós de 
Boldís Sobirà

Pallars Jussà,  Lleida 1792 Si ?

Capella de Sant Fruitós del 
Mas d’en Pere, o Sant Josep

Alt Urgell, Lleida s. xi (?) ? ?

Església de Sant Fruitós de 
l’Espluga

Alt Urgell, Lleida 1068 Si ?

Església de Sant Fruitós de 
Fontelles

Alt Urgell, Lleida 1077 Si ?

Església de Sant Fructuós de 
Carmeniu

Alt Urgell, Lleida 1040 ? ? ?

Església de Sant Fructuós de 
Guils del Cantó

Alt Urgell, Lleida 900 Si ?

Església de Sant Fructuós 
d’Alàs

Alt Urgell, Lleida ? ? ?

Església de Sant Fruitós de 
Balestui

Pallars Sobirà, Lleida 819 Si Si
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Centre de Culte Situació Datació Docu-
mentada

Possibilitat de 
Culte Anterior

Sí/No

Relació directa 
amb l’orde Bene-

dictina
Capella de la Conferencia 

Episcopal Española
Madrid 2004 No No

Església parroquial de San 
Fructuoso mártir, de Bailo

Jacetània, Osca S. xi-xii ? ? ?

Església parroquial de San 
Fructuoso de Barós

Somontano, Osca s.xii ? ?

Ermita de San Fructuoso de 
Bierge

Astúries s.  xii-xiii Si Si

Cambra Santa de la Catedral 
d’Oviedo

Astúries Amb anterioritat 
al s. x

Si No

Capella de San Fructuoso de 
Tineo

Astúries ? No ?

Església de San Fructuoso a 
Aloños

Cantàbria s. xvii No ?

Església parroquial de San 
Fructuoso mártir, de Colme-

nares de Ojeda

Palència xi-xii ? ? ?

Església parroquial de San 
Fructuoso mártir, de Valoria 

del Alcor

Palència s. xii-xiii Si ?

Església de Santa María de 
Villasirga

Palència 1616 Si Si

La Morera Badajoz s. ix-x ?
Església parroquial de Sant 

Fructuós de Taurinyà
Llenguadoc- Rosselló, 

França
s. xi-xii Si Si

Església de Sant Fructuós de 
Marians

Llenguadoc- Rosselló, 
França

1279-1280 Si No

Església de Sant Fructuós de 
Llo

Llenguadoc- Rosselló, 
França

1040 Si ? 

Església de Sant Fructuós 
d’Iravals

Llenguadoc- Rosselló, 
França

819 Si ?

Església parroquial de Sant 
Fructuós de Cameles

Llenguadoc- Rosselló, 
França

1011 Si Si

Església de Sant Fructuós del 
despoblat de Rocavella

Llenguadoc- Rosselló, 
França

s. xi Si ?

Església de Sant Fructuós del 
llogaret de Brangolí

Llenguadoc- Rosselló, 
França

s. xiii-xiv Si ?
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Centre de Culte Situació Datació Docu-
mentada

Possibilitat de 
Culte Anterior

Sí/No

Relació directa 
amb l’orde Bene-

dictina
Església de Sant Fructuós de 

Saint Frichoux
Llenguadoc- Rosselló, 

França
s. ix ? Si

Antiga església de Sant Fruc-
tuós de Cabestany

Llenguadoc- Rosselló, 
França

862 Si ?

Església de Sant Fructuós de 
Le Bosc

Llenguadoc- Rosselló, 
França

s. xiv ? ?

Saint Fructueux de Miran-
dol-Bourgnounac

Departament de Tarn, 
Migdia-Pirineus, 

França

1073 Si Si

Església parroquial de Sant 
Fructuós d’Azereix

Migdia-Pirineus Migdia-Pirineus Si ?

Església de San Fructuós 
d’Itsasu

Aquitània, França s. xviii (?) Si ?

Abadia de Moissac Occitània, França 1085-1100 ? Si
Capella de Sant Fructuós de 
l’església parroquial de Santa 

Maria de l’Assumpció de 
Ròsolo, Vallecalle

Còrsega, França 1145 ? Si 

Capella de San Fruttuoso di 
Torgia

Còrsega, França s. x(?) Si ?

Església de San Fruttuoso di 
Cagnano

Còrsega, França s. x Si ?

Abadia de San Fruttuoso di 
Capodimonte

Ligúria italiana 984 Si Si

Església parroquial de San 
Fruttuoso de Fumeri, Mig-

nanego

Ligúria italiana 1222 ? ?

Abadia-Parròquia de San 
Matteo

Gènova, Itàlia 1125 No Sí

Església de Santa Agata di 
Bisano

Gènova, Itàlia 1252 No Si

Església parroquial de San 
Fruttuoso di Terralba (anti-

ga)Gènova, Itàlia

Gènova, Itàlia 1143 No ?

Església parroquial de Corpus 
Domini i de San Fruttuoso 

de Gènova

Gènova, Itàlia 1912 Si No

Oratori de Davagna Ligúria italiana 1198 No No
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Centre de Culte Situació Datació Docu-
mentada

Possibilitat de 
Culte Anterior

Sí/No

Relació directa 
amb l’orde Bene-

dictina
Capella de San Fruttuoso di 

Rovereto
Ligúria italiana 1038 No Si

Oratori de San Fruttuoso di 
Bargagli

Ligúria italiana s. xv Si No

Capella de Clemenswerth 
Jagdschlooss a Sögel

Alemanya s. xvii No No

Església parroquial de San 
Fructuoso de Veguitas

Yara, Cuba 1742 No No

Catedral de San Fructuoso a 
Tacuarembó

Uruguay 1832 No No

Parròquia de la Immaculada 
Concepció de San Salvador

El Salvador 2004 No No

Església de Saint Andrew a 
Massachussets

Massachussets, U.S.A s. xix Si No
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Figura 54. Inscripció dedicatòria als màrtirs de Tarragona 
(CIL ii2 /14, 2090/2093).

Figura 53. Absis de la basílica de Sant Fructuós en les excavacions de Mn. Serra Vilaró. En el 
centre, el sepulcre que ell identifica amb la tomba dels màrtirs.
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Figura 55. Lauda sepulcral d’Òptimus, s. v dC (MNAT /   
Albert Saludes).
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Figura 56. Planta general del conjunt paleocristià al costat del riu Tulcis (segons 
López 2006).
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Figura 57. Planta restituïda de la basílica de Sant Fructuós (A) i de Thecla (B) (segons López, Pu-
che 2013, 155).
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Figura 58. Planimetria de la basílica de la Beata Thecla (segons 
López 2006).
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Figura 59. Proposta del projecte original i estructura modular de la 
basílica de la Beata Thecla (Puche, López 2007, 32).
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Figura 60. Vista aèria de la basílica de la Beata Thecla (A. Rifà).
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Figura 61. Plànol de la ciutat de Tàrraco amb la ubicació de les principals restes 
d’arquitectura paleocristiana i visigòtica. 1. Basílica de la beata Thecla; 2. Mausoleu 
monumental de planta centrada; 3. Criptes de la Necròpolis; 4. Basílica de Sant 
Fructuós; 5. Edifici de planta centrada de Centcelles; 6. Mausoleu del carrer Sant 
Auguri; 7. Basílica de l’amfiteatre; 8. Catedral visigòtica (?); 9. Episcopi visigòtic (?); 
10. Monestir-Església de Sant Pere (?) (Planimetria base: Macias et al. 2007).
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Figura 62. Liber orationum festivus (Arxiu Biblioteca Capitular de Verona: U. Tomba).
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Figura 64. Gran aula del recinte de culte imperial romà de Tàrraco (Quim 
Vendrell).

Figura 63. Detall de la rasa de fonamentació de l’absis de la Catedral (Manel 
Granell).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



249

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

Figura 65. Planimetria de les excavacions de Santa Tecla la Vella (Mn. Joan Serra 
Vilaró).
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Figura 66. Proposta d’estructura basilical cristiana reutilitzant la gran aula del tèmenos flavi (segons Theodor 
Hauschild 2011, figura 23).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA. ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, DES DE L'ANTIGUITAT A L'ACTUALITAT 
Andrés Muñoz Melgar 
Dipòsit Legal: T.1496-2013 
 



251

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
SANT FRUCTUÓS DE TARRAGONA.ASPECTES HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS DEL SEU CULTE, 

DES DE L’ANTIGUITAT A L’ACTUALITAT

Andrés Muñoz Melgar

Figura 68. Arcosoli de la sepultura de l’arquebisbe Bernat Olivella a la capella 
de Santa Tecla la Vella vista des de l’interior.

Figura 67. Arcosoli de la sepultura de l’arquebisbe Bernat Olivella a la capella 
de Santa Tecla la Vella vista des de l’exterior.
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Figura 69. Acròpolis de Tarragona (base planimètrica de Macias et al. 2007): Temple de culte 
imperial (A), ubicació de la catedral visigòtica i de la primera catedral medieval segons Mn. Se-
rra Vilaró (B), ubicació de la catedral visigòtica segons Mn. Salvador Ramon (C), ubicació de la 
catedral visigòtica i l’episcopi segons Cristòfor Salom (D), ubicació de l’episcopi segons Xavier 
Aquilué (E), cisterna d’època visigoda (F), torre del Pabord (G), dependències canonicals (H), 
Castell de l’Arquebisbe o del Patriarca (I), capella de Santa Tecla la Vella (J).
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Figura 71. Restitució ideal del fragment de cancell visigòtic (A. Muñoz).

Figura 70. Fragment de cancell visigòtic.
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Figura 72. Fragment de cancell visigòtic reaprofitat d’una estela funerària paleocristiana. 
Recuperat al carrer del Portal del Carro (MBT).
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Figura 74. Cisterna d’època visigòtica a les es-
tances canonicals de la Catedral.

Figura 73. Mur d’opus quadratum d’època 
romana a les dependències de l’actual Pa-
lau Arquebisbal.
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Figura 76. Ara-exvot dedicat al déu 
Mart i trobada en les intervencions ar-
queològiques de les cobertes de la Cate-
dral de Tarragona.

Figura 75. Gerreta de bronze d’ús litúr-
gic del tipus prepotto cividale datada en-
torn del s. vii, trobada en una tomba als 
jardins de la Catedral, al costat de l’absis 
medieval (MDT).
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Figura 78. Fragment de ceràmica oriental vidrada omeia o abbàssida      
(s. vii-ix), trobat en el subsòl de la nau central de la Catedral de Tarrago-
na (AT, ICAC, MBT).

Figura 77. Sarcòfag de Betesda encastat a la façana de la Catedral de Tarragona.
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Figura 79. Plànol de l’any 1937 de la planta baixa de l’actual Ajuntament de Tarragona (en aquell mo-
ment Palau de la Comissaria de la Generalitat de Catalunya) i del convent dels dominics l’any 1821.

Figura 80. Ara romana reutilitzada com a 
reliquiari a l’Abadia de San Fruttuoso di Ca-
podimonte.
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Figura 81. Sobre la planimetria antiga de la ciutat (Macias et al. 2007), esglésies que han estat 
construïdes durant la restauració cristiana de la ciutat (segles xi-xii). El comportament d’aquestes 
localitzacions és indicatiu de la vinculació del culte medieval a espais cultuals cristians d’època 
tardoromana i visigòtica.

Figura 82. Reliquiari de l’Abadia de San Fruttuoso di Capodimonte amb les relíquies dels sants 
màrtirs tarraconenses.
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Figura 83. Mapa amb els centres i zones de culte a sant Fructuós de Tarragona documentats, des de 
l’època romana a l’alta edat mitjana.
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 La Passio Fructuosi és un document ha-
giogràfic litúrgic que ha estat sotmès a una profunda 
anàlisi crítica des de la primera època dels bol·landistes 
fins als nostres dies. Avui dia ningú dubta de la seva 
autenticitat tot i que continua sent difícil discernir el 
seu procés de formació, la seva autoria i el seu lloc de 
redacció. Les característiques formals del document 
ens permeten pensar que la narració va beure de les 
fonts jurídiques recollides per l’administració civil du-
rant  el procés contra els màrtirs, les acta forensia o acta 
iudiciorum, combinades amb la tradició oral tan pre-
sent en totes les comunitats i de manera particular en 
una església que començava a tenir una preocupació 
per conservar el testimonium dels cristians que, d’acord 
amb la seva fe, es convertien en confessors o màrtirs.

 El document, doncs, és el conjunt de les expe-
riències sumades de la comunitat de Tàrraco que par-
tint de la vivència  testimonial del martiri  afegeix les 
dades precises del procés judicial, possiblement amb 
l’ajuda de la documentació jurídica de l’administració 
provincial. El període gal·liènic, favorable a superar les 
turbulències de la persecució del període precedent, 
possibilitaria servar la memòria dels fets esdevinguts 
a l’amfiteatre, segurament en forma de protonarració. 
Entendríem d’aquesta manera aspectes lèxics i concep-

tuals molt característics del moment preconstantinià. 
Arribats a l’època constantiniana i postconstantinia-
na, en el marc històric de la gran època de la devo-
ció als màrtirs i de la formació d’una litúrgia martirial 
específica, la protonarració devia ser enriquida amb 
les aportacions d’un personatge versat en Sagrades es-
criptures i Teologia, probablement un clergue. És així 
que la narració, fonamentalment en els capítols iii i iv, 
semblen assenyalar no només una preocupació per la 
transmissió d’una hermenèutica martirial sinó també 
una forma de consagrar-se en la projecció d’elements 
doctrinals com el dogma de la Santíssima Trinitat que 
tan present va estar en el concili de Nicea i en les pre-
ocupacions de l’església universal durant tot el segle 
iv. La manera de combinar i unir literàriament  el 
triangle format per la Santíssima Trinitat, els tres he-
breus al forn de Babilònia i els tres màrtirs tarraconen-
ses demostra una extraordinària habilitat per postular 
la pluralitat en la unitat i per dibuixar magistralment 
tres estadis d’ascendència cap a la divinitat: l’església 
que combat terrenalment (Fructuós, Auguri i Eulogi), 
l’església triomfant (Annanies, Azaries i Misael) i la 
dimensió transcendent, última i unitària de la Veri-
tat absoluta (Pare, Fill i Esperit Sant). Sant Cebrià, 
contemporàni de sant Fructuós presenta l’església uni-
versal com el poble que obté la seva unitat a partir 

7. Conclusions
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teològica i bíblica, a partir de l’època constantiniana. 
La Passio Fructuosi exigeix que, com a mínim el nucli 
fonamental de la seva història, hagi estat compilada a 
Tàrraco. Els detalls específics de nom i de topografia 
monumental així ho determinen.

 De la Passio Fructuosi, se’n feren còpies que 
circularen per diferents comunitats del món romà. 
Constatem la seva lectura a l’Església d’Hipona d’on 
Agustí era bisbe. També  el cèlebre poeta hispà Aureli 
Climent Prudenci glossà aquesta història en un dels 
catorze poemes del seu llibre Peristephanon. El seu tes-
timoni escrit, juntament amb el de sant Agustí, reve-
len la importància i antiguitat del document. 

 La mateixa dinàmica que apliquem per en-
tendre el procés de transmissió literària del fet mar-
tirial s’ha d’aplicar a l’espai del sepeli. La tomba o les 
tombes dels màrtirs serien cuidades i venerades per la 
comunitat cristiana. La nova conjuntura de la política 
de Gal·liè respecte a l’Església permetria aquest fet. Si 
la fraternitas demostrà un gran esforç en preservar i 
difondre la memòria dels seus màrtirs a nivell literari 
induïm que el sepulcre o sepulcres dels màrtirs consti-
tuïen una referència espiritual per a la comunitat. En 
època gal·liènica el culte als màrtirs s’havia iniciat. No 
és més que una conseqüència lògica ja testada en altres 
comunitats. Una evidència la trobem, en Cebrià de 
Cartago «Que hom posi també bon interès i una afec-
tuosa cura pel que es refereix als cossos dels qui, tot i 
no havent estat torturats, traspassen en la presó amb 
gloriosa mort» (Epistola xii, 2).  

 A finals del segle iv o inicis del segle v, l’Església 
de Tarragona bastí una basílica martirial en honor dels 
seus màrtirs a l’espai cementirial del riu Tulcis, espai de 
la seva depositio. La titularitat dels terrenys devia ser de 
l’església que també devia actuar com a comitent. El 
procés de cristianització de la societat anava en ascens, 
com ho demostren les mostres epigràfiques cristianes 
de la ciutat, i l’Església de Tarragona comptava amb 
membres laics influents i de gran poder que junta-
ment amb l’episcopat hagueren de finançar les obres 
de la basílica martirial i de l’àrea del santuari.

de la unitat del Pare del Fill i de l’Esperit Sant (De 
Oratione Dominica, 23). No sóc capaç de jutjar si els 
capítols 5 i ss que coincideixen amb les solita magnalia 
puguin respondre a un tercer estadi cronològic més 
proper a l’època teodosiana coincidint en el moment 
àlgid d’interès per la protecció dels màrtirs i les se-
ves sepultures. La, fins ara, composició literària plena 
d’al·lusions bíbliques i teològiques, sembla desvestir-
se d’aquests elements per tornar-los a reprendre en la 
proclamació del makarismós. 

 Tot i que la Passio Fructuosi tingui una na-
turalesa hagiogràfica ha de ser considerada com una 
important font històrica per a la comprensió dels orí-
gens del cristianisme primitiu  a Hispània. El nucli 
fonamental de la narració i els elements que la confi-
guren s’adapten de manera coherent a l’ambient his-
tòric general que narra. La Passio Fructuosi ens permet 
conèixer, de manera transversal, aspectes teològics, 
organitzatius i de relació amb l’Estat que el cristianis-
me de Tàrraco experimentà en temps dels emperadors 
Valerià i Gal·liè, en un moment històric que marca un 
punt d’inflexió en les bases jurídiques  de les relacions 
entre l’Església i l’Estat Romà.

 Des d’aquestes constants podem admetre his-
tòricament que Fructuós era bisbe de Tàrraco l’any 
259 i que juntament amb els seus diaques Auguri i 
Eulogi foren empresonats per la seva condició de 
clergues i dirigents de la comunitat cristiana de Tà-
rraco per ordre del praeses Emilià i d’acord amb els 
edictes de persecució dels emperadors Valerià i Gal·liè. 
El divendres, 21 de gener, d’aquell any, el bisbe i els 
diaques foren conduïts a la presència del governador 
Emilià i foren jutjats. Al negar-se a retre culte als déus 
de l’Estat, Fructuós, Auguri i Eulogi foren condem-
nats el mateix dia a morir a la foguera, a l’amfiteatre de 
la ciutat. La comunitat cristiana traslladà les despulles 
dels màrtirs a una finca propera al riu Tulcis (actual 
Francolí) i allí els hi donaren cristiana sepultura. El 
record sacrifical dels màrtirs quedà en la memòria de 
l’església local que el conservà a partir de la tradició 
oral i segurament d’una protonarració realitzada amb 
anterioritat a l’època constantiniana. El text fou com-
plementat i enriquit per un personatge de gran cultura 
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l’Església com sant Agustí o sant Isidor de Sevilla.

 En paral·lel al moment de la construcció de la 
basílica s’està produint un nou moment de floriment 
en l’atenció pels màrtirs i per la litúrgia martirial. El 
trasllat dels corpora sanctorum a les noves seus episco-
pals i les basíliques intraurbanes és un fenomen ampli 
en tota la geografia eclesial. Moltes esglésies erigiran 
els seus altars sobre la presència sagrada i profilàctica 
de les relíquies martirials. Comencem a documentar 
la dispersió de les relíquies dels sants màrtirs de Tarra-
gona. Just, entre el segle vi i vii, documenten reparti-
ments de les relíquies en la zona bètica com és el cas 
d’Asido (Medina-Sidonia), Carmo (Carmona) o a les 
proximitats de Zahara en el bisbat d’Assidonia. Cal 
entendre que foren més els espais que reberen les relí-
quies dels màrtirs tarraconenses. La presència de llurs 
relíquies en la Cambra Santa de Toledo pot tenir un 
orígen visigot com també en alguns centres de culte 
situats als Pirineus catalans com Sant Fruitós de Bales-
tuí o el Priorat de Sant Fruitós de Sentarada. 

 Les relíquies constituiren en si mateix un ins-
trument eficaç d’expansió del culte dels màrtirs tarra-
conenses per Hispània, incrementat per la projecció 
dels calendaris i dels oficis litúrgics propis. Així els 
calendaris del ritus hispànic fan remuntar més enllà 
del segle vi la consignació de la festa dels tres màrtirs 
en 21 de gener. En vida de sant Isidor, l’ofici de sant 
Fructuós fou inclòs en el missal comú, com  fou inclòs 
en el Liber Orationum Festivus de  l’Església de Tarra-
gona.

 Justament a finals del segle vi o inicis dels se-
gle vii, amb aquesta revitalització del culte martirial, 
es produeix l’abandonament de la basílica de la Ne-
cròpolis que coincideix amb l’erecció de la basílica de 
l’amfiteatre i la construcció de la catedral visigòtica. 
Tot i que aquest últim conjunt no s’ha pogut iden-
tificar d’una manera tangible, cada cop més les evi-
dències apunten que la Catedral visigòtica fou erigida, 
aprofitant les antigues estructures de l’area sagrada del 
Concilium Hispaniae Citerioris, l’espai de culte impe-
rial, a l’àmbit de la gran aula romana, a la capçalera del 
témenos, espai que correspon a l’àrea retroabsidal de la 

 Pensem que aquesta basílica actuà com a seu 
episcopal, amb el seu baptisteri i l’episcopi que identi-
fiquem com l’edifici meridional annexat a la fàbrica de 
la basílica. Aquest episcopi ubicat a extramurs s’erigeix 
en una zona amb un gran dinamisme i vitalitat demo-
gràfica. Elements com el port marquen una activitat 
molt important i les termes situades a l’actual carrer 
de sant Miquel, dins d’aquesta gran àrea urbanitzada, 
configura un dels nous centres de la Tàrraco tardoro-
mana. 

 No hi ha dubte que a aquest santuari arriba-
ven pelegrins atrets pel testimoni dels protomàrtirs 
hispans i cal que entenguem la doble funcionalitat del 
conjunt en tant que seu episcopal i santuari martirial. 
Tanmateix, l’amfiteatre romà de Tarragona, en desús, 
devia continuar en la memòria col·lectiva de l’Església 
de Tarragona com l’indret on els màrtirs lliuraren el 
seu combat per Crist. Ignorem si es va edificar al-
gun tipus de monument martirial en llur honor però 
l’Església influí per tal que l’edificació no patís un pro-
cés d’espoli com havia passat en altres construccions 
de la ciutat. L’amfiteatre constituïa un locus sanctus per 
se. Cap a finals del segle vi o inicis del segle vii, s’erigí 
a l’arena de l’amfiteatre una basílica de tres naus en 
honor dels sants màrtirs. Un fragment rodat d’amfora 
del tipus Keay 61 trobat pel Ted’a en el paviment de 
la basílica ens fa pensar que la basílica s’erigí més pro-
perament als inicis del segle vii que a finals del segle 
vi. Aquest fet, i un conjunt de consideracions històri-
ques,  ens porta a defensar que la construcció basilical  
s’erigí després del iii Concili de Toledo. Fou doncs un 
projecte catòlic del que ignorem quina era l’advocació 
que rebia el temple. El projecte arquitectònic consti-
tuí un important repte pels constructors, que adapta-
ren la seva planta condicionats per les estructures de 
l’amfiteatre. El conjunt de solucions tècniques empra-
des per a la seva específica ubicació demostren que el 
temple s’erigí amb la intencionalitat de servar el lloc 
precís del martiri. Tot i que l’estructura arquitectòni-
ca de la basílica fou realitzada a base de materials re-
aprofitats, fruit dels spolia del mateix amfiteatre i de la 
ciutat, el projecte gaudí d’una planificació metrològica 
molt elaborada que encaixa amb la tradició simbòli-
ca d’una matemàtica sagrada ja exalçada pels Pares de 
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episcopal. Les voltes de l’amfiteatre podrien constituir 
un espai apte per ubicar les dependències monacals 
i desenvolupar les accions pastorals d’atenció als pe-
legrins i als pobres posant al servei d’aquests també 
l’àrea cementerial. Un ús d’hàbitat en època tardo-
romana i visigòtica d’aquestes estructures ajudarien 
a entendre la seva conservació fins als temps actuals. 
Tanmateix no disposem, de moment, d’evidències ar-
queològiques o documentals que permetin asseverar 
aquestes possibilitats. 

 Amb la incursió araboberber les fonts arqueo-
lògiques i documentals s’estrunquen i tenim un pro-
blema per entendre quin va ser l’abast d’aquest feno-
men i de quina manera va afectar sobre la població i 
el seu urbanisme. Malgrat que les fonts documentals, 
tan islàmiques com cristianes, presenten un horitzó 
d’abandonament institucional, la investigació actual 
centra els seus esforços en intentar esbrinar si Tarraqü-
na esdevingué un nucli poblat i bàsicament institucio-
nalitzat. Tradicionalment, i d’acord amb la suggestiva 
hipòtesi de l’arqueòleg Mn. Joan Serra Vilaró, que es-
tudià la presència de llocs de culte a la Ligúria italiana 
sota l’advocació de sant Fructuós i de sant Pròsper i la 
presència de l’Oracional festiu tarraconense a Verona, 
li portà a considerar que les relíquies de sant Fructuós 
foren conduïdes a aquesta regió itàlica poc abans de 
l’entrada de l’exèrcit araboberber a la ciutat per sant 
Pròsper, últim bisbe de la Tarragona visigoda. Pròsper 
devia embarcar-se en el port de la nostra ciutat en di-
recció a Roma. Farien escala a la ciutat de Sàsser (Cer-
denya). Però les vicissituds històriques marcaren que 
Roma esdevingués un destí insegur marxant cap a la 
Ligúria italiana. De fet, aquesta seria una raó més per 
justificar la presència de culte de sant Fructuós a Còr-
sega considerant una hipotètica escala de l’expedició 
tarraconense. La impossibilitat d’un retorn a Tàrraco 
faria que el bisbe Pròsper trobés la mort i la santifica-
ció en terres lígurs i les relíquies dels sants màrtirs aca-
bessin sent custodiades en el promontori de Portofino, 
en el  monestir de San Fruttuoso di Capodimonte. 

 Si retornem a la Tarragona d’inicis del segle 
viii, es fa dificil pensar en una desocupació radical de 

catedral actual. Tota aquesta sèrie de transformacions 
estan, a més, acompanyades per una fase de gran crea-
tivitat litúrgica en la que es reconeix una escola euco-
lògica per a la Tarraconense bàsica per entendre la for-
mació i codificació del ritus hispànic. Els pontificats 
de Joan i Sergi coincideixen, en el temps, amb l’inici 
de totes aquestes transformacions (469-555) i els pon-
tificats d’Artemi, Asiàtic i Eusebi (589-632), amb la 
fase de la construcció de la basílica de l’amfiteatre i 
la Catedral. Les informacions que ens transmeten les 
fonts escrites, més enllà dels aspectes “programàtics” 
que puguin presentar sobre capacitat constructiva, 
preocupació pastoral i de patronatge, es poden rese-
guir des de l’arqueologia i l’eucologia avalant una èpo-
ca de plenitud transformadora en l’aspecte edilici i en 
la creativitat litúrgica.

 La nova Catedral visigòtica, sota l’advocació 
de Santa Jerusalem, i possiblement de sant Fructuós, 
fou la receptora dels corpora sanctorum dels màrtirs des 
del santuari del riu Francolí, mentre que la basílica de 
l’amfiteatre es constituïa com a santuari i punt estacio-
nal de les processons en la festivitat dels màrtirs. No 
es pot entendre de cap manera més els esforços cons-
tructius en aquest espai on no es documenta arqueo-
lògicament un nucli d’hàbitat immediat. L’església de 
Tarragona desdoblava d’aquesta forma les dues fun-
cions que havia tingut l’episcopi-santuari de la necrò-
polis: transferia la funció catedralícia i advocacional 
a la nova catedral i dignificava l’espai de l’amfiteatre 
amb una basílica que actués com a santuari en l’espai 
martirial dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi. Es cons-
tituia així un binomi cultual focalitzat sobre els dos 
pols d’atracció del culte martirial: el lloc del suplici 
dels màrtirs i l’espai custodi de les seves relíquies.  

 Ignorem si la basílica de l’amfiteatre fou 
d’adscripció parroquial o monàstica. La presència 
d’enterraments de sexe masculí, femení i infantil, pel 
període visigòtic, més la presència d’un baptisteri ens 
fan pensar, més aviat, en una funció parroquial però 
aquests elements no són determinants per se. També 
podríem deixar oberta la possibilitat d’una comunitat 
monàstica que gestionés l’espai al servei de la dignitat 
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ii, que acabava una llarga estada d’estudis a la Marca 
Hispànica, van anar a Roma a demanar al papa Joan 
xiii la restauració de la metròpoli de Tarragona (Pla-
devall 2013, 228). La política de l’inaugurat Califat 
de reforçar les marques, també la superior o al-Tagr al 
Xarqui, de la que Tarragona formava part, justificaria 
una certa ocupació de pobladors islàmics i un bàsic 
contingent militar que imposant la islamització a la 
minoritària població mossàrab, part d’aquesta hagués 
fugit refugiant-se en els comtats cristians del nord. La 
multiplicació de llocs de culte i relíquies pels comtats 
catalans a partir del segle ix podria justificar-se a par-
tir d’aquest fet que deixa oberta la possibilitat que la 
basílica de l’amfiteatre continués activa durant el segle 
viii. En aquest sentit el mapa que dibuixa aquest es-
tudi respecte a la direcció cronològica d’aparició de 
llocs de culte i de relíquies relacionats amb el culte de 
sant Fructuós flueix cap a Catalunya Nord, Occità-
nia, la Ligúria italiana i Còrsega i no al contrari. Tan-
mateix ens resulta difícil explicar i conciliar dos fets 
importants: la presència del Liber Orationum Festivus 
en terra itàlica durant el segle viii i la seva arribada a 
Verona entre finals de segle viii i inicis del segle ix, i 
d’altra banda que l’abadia de San Fruttuoso di Capo-
dimonte conservi el dipòsit més gran de tot el món de 
relíquies dels sants màrtirs tarraconenses i que no es 
documenti el seu culte fins a finals del segle x, ni per 
la via de la presència de relíquies ni per la toponímica. 
La presència dels dos elements tarraconenses, el Liber 
Orationum Festivus i el dipòsit de relíquies, no pressu-
posen una arribada conjunta al nord d’Itàlia. 

 Una nota a peu de pàgina que sovint passa 
desapercebuda la fa Pio Franchi de’ Cavalieri en el seu 
estudi Note Agiografiche (1935) sobre la Passio Fructuo-
si. Literalment diu «no m’atreviria a excloure de mane-
ra absoluta que els ossos vistos en el santuari ligur per 
Joan de Marieta, veluti ab igne intacta, segons refereix 
Bolando (Acta SS, vol. 2 de gener, p. 339, n. 6) pro-
vinguéssin de Tarragona: però certament no eren de 
Fructuós, Auguri i Eulogi, resultant de la passio que els 
cossos dels tres màrtirs van sortir de la foguera carbo-
nitzats i parcialment fets cendra, com hem vist abans»  
(Franchi de’ Cavalieri 1935, 168, n.3). Aquesta apre-

la ciutat quan les fonts arqueològiques no detecten 
nivells de destrucció violenta. Però el sospitós silenci 
(absència) de les fonts epigràfiques, numismàtiques i 
documentals cristianes ens obliga a creure en un aban-
donament institucional, si més no en una sede vacans. 
Tanmateix aixó no significa l’absència d’una pobla-
ció minoritària bàsicament organitzada ni d’un culte 
minimament instituit. Entenent la dinàmica històri-
ca d’altres ciutats Tarragona podia comptar amb una 
població cristiana reduïda (mossàrab) que romangué 
sota la influència de l’administració islàmica mante-
nint costums i creences sota l’assistència d’un reduit 
cos clerical i amb alguns espais de culte que encara 
conservarien part de les relíquies martirials. 

 Un estudi atent als espais de culte i de circu-
lació de les relíquies atribuïdes a sant Fructuós ens 
dóna un resultat sorprenent (figura 83). Des del mo-
ment de la incursió islàmica on tenim actiu el culte 
als sants màrtirs i les relíquies venerades per la seva 
església fins a trobar una notícia documentada d’un 
lloc de culte dedicat a sant Fructuós passen aproxi-
madament un centenar d’anys. Efectivament les re-
ferències més antigues que tenim constatades d’espai 
de culte en època carolíngia corresponen a l’Església 
de Sant Fruitós de Balestuí  i el Priorat de Sant Fruitós 
de Sentarada, documentades a inicis del segle ix. De 
l’anàlisi realitzada en aquesta tesi es comprova que no 
trobem documentació segura durant tot el segle viii. 
Com podem explicar aquest parèntesi? És evident que 
ens falten estudis complementaris en altres disciplines 
per poder relacionar el conjunt d’evidències. A priori, 
ens porta a deixar oberta la possibilitat que Tarrago-
na  mantigués una reduïda població mossàrab que va 
mantenir viu el culte i part de les relíquies dels màrtirs 
fins el moment en que el procés d’islamització amena-
cés la pervivència de la població cristiana i les preuades 
relíquies per trobar protecció en els territoris cristians 
del nord. És significatiu que a partir de la butlla del 
Papa Joan xiii de 971 es parli de que Tarragona està 
captiva pels musulmans. De la mateixa manera que 
hem expressat en el sisè capítol considerem que en 970 
el comte de Barcelona Borrell ii i el bisbe de Vic, Ató, 
acompanyats del monjo Gerbert, futur papa Silvestre 
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des en petits nuclis eren cedides a l’administració de 
monestirs. Tenint present monestirs com Cuixà, Cani-
gó, Sant Pere de Rodes o Tavèrnoles obtenim un mapa 
en el que moltes comunitats amb culte a sant Fructuós 
queden en la seva àrea d’influència.

 Quan la seu tarragonina fou restaurada l’any 
1091, gràcies a la iniciativa del bisbe de Vic, Beren-
guer Seniofred de Lluçà i les voluntats del papa Urbà 
ii, i mitjançant la butlla pontifícia Inter primas hispa-
niarum urbes, aquest fet es va fer de la  consciència de 
restaurar llur dignitat metropolitana tot vinculant-la 
de manera directa al seu passat cristià mitjançant el 
culte de sant Fructuós. Així es concedí al prelat el dret 
a fer servir el pallium en la festivitat de sant Fructuós, 
des del simbolisme que aquest fet representa, tot esta-
blint un vincle immanent entre sant Fructuós, els seus 
successors en l’episcopat i la càtedra de Sant Pere.

 En el moment que  la restauració de la ciutat ja 
es fa efectiva a mitjan del segle xii, la butlla pontifícia 
del Papa Anastasi iv, adreçada a l’arquebisbe Bernat 
Tort l’any 1154, constata l’existència d’una església a 
la ciutat de Tarragona  amb advocació a sant Fruc-
tuós ubicada a l’espai de l’antic fòrum de la Colònia. 
Aquest temple extramurs de sant Fructuós perdurà 
en el temps i sabem que els Pares Caputxins, vers els 
1589, prengueren possessió de la capella fins que fou 
enderrocada l’any 1640. Amb tot, els Pares Caputxins 
continuaren mantenint el culte a sant Fructuós en les 
diverses esglésies que bastiren (una a l’inici del moll 
de Llevant i l’altra a l’actual església parroquial de sant 
Joan). Després de l’enderrocament de l’església medie-
val de sant Fructuós l’any 1640, els fidels construïren 
una altra capella al Corral (actual plaça de la Font) on 
es guardava un carreu de pedra que la tradició deia 
que havia sustentat la pira martirial. Aquesta capella 
fou destruïda per les tropes napoleòniques l’any 1813. 
Encara resta el testimoni toponímic del petit carrer de 
sant Fructuós a l’entrada de la plaça.

 Retornant al moment medieval la ciutat preci-
sava revitalitzar el culte a sant Fructuós amb l’aportació 
de relíquies dels seus sants. El Papa Gregori ix va recò-

ciació antropològica ens posa en alerta de la necessitat 
d’arribar a fer un dia una anàlisi antropològica de les 
restes òssies conservades que determinés la naturalesa 
d’aquestes relíquies, doncs podriem estar davant un 
cas de falsificació lligada a una fundació monàstica en 
el que coincideix el temps de fundació abacial amb 
el d’una llegenda carregada d’elements mítics. De no 
ser així, fet també versemblant, hauriem de pensar si 
l’arribada d’aquest gran dipòsit de relíquies no hagués 
pogut procedir de la mateixa Tarraqüna a partir del 
segle ix coincidint amb la islamització del territori 
(Aillet 2011; Gutiérrez 2011) i la fugida d’”hispans” 
cap altres zones. La llegenda de la fundació del mo-
nestir, més enllà dels paràmetres mítico fundacionals 
podrien contenir un fonament veritable: l’arribada 
de clergues fugitius pels procesos d’islamització amb 
l’últim reducte dels tresors espirituals d’una església, 
ara sí, desapareguda. Cal pensar que també documen-
tem presència del culte a sant Fructuós, en el segle x, 
a Còrsega, amb seguretat a l’Església de San Fruttuoso 
di Cagnano i molt possiblement també a la Capella de 
San Fruttuoso di Torgia.

 No hi ha dubte que determinats espais de cul-
te dedicats a sant Fructuós, datats a inicis del segle ix, 
tenen un origen visigot i les seves relíquies podien ja 
haver arribat en aquells moments. També aquests ma-
teixos centres podrien ser emissors de relíquies en les 
fundacions d’altres centres. Podem testar a partir del 
nostre estudi, alló que intuïa Mn. Serra i Vilaró i és 
que els elements conductors de la difusió d’aquest cul-
te, fonamentalment  durant els segles ix, x i xi,  foren 
els benedictins presents amb molta força en la franja 
pirenaica, la Catalunya Central, Occitània, la Ligúria 
i Còrsega. Així veiem que de manera directa el culte 
de Fructuós i la comunitat benedictina es pot vincular 
en els casos de Montserrat, Sant Fruitós de Bages, Sant 
Fruitós de la Vall de la Santa Creu, Sant Fructuós de 
Quadres o del Grau, Sant Fruitós de Taurinyà, Saint 
Frichoux (Occitània), Moissac (Occitània) San Frut-
tuoso di Capodimonte (Ligúria), Abadia-parròquia de 
san Matteo (Gènova), San Fruttuoso di Rovereto i San 
Fruttuoso de Vallecalle (Còrsega) (...). Cal pensar tam-
bé que l’erecció de moltes esglésies parroquials funda-
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 De manera ininterrompuda, han existit llocs 
de culte dedicats als màrtirs tarraconenses. La ma-
teixa realitat esdevé a la regió de Migdia-Pirineus amb 
l’església de sant Fructueux  d’Azereix (segle xv), a Can-
tàbria amb l’església de San Fructuoso de Aloños (se-
gle xvii) i a Aquitània amb l’església de San Fruktuoso 
d’Itsasu (segle xviii). A Cuba es documenta l’església 
parroquial de san Fructuoso de Veguitas a Yara en el 
segle xviii i a Uruguai la Catedral de San Fructuoso a 
Tacuarembó, datada al segle xix. Han arribat relíquies 
també al continent americà a El Salvador i Massachus-
sets.

 El culte als sants Fructuós, Auguri i Eulogi a 
Tarragona esdevé un fenomen viu que uneix present 
i passat sota fòrmules religioses, culturals i cíviques. 
Una mostra més de la pervivència orgànica d’elements 
provinents de la romanitat clàssica que es perpetuen 
en la nostra cultura com a signe identitari, més enllà 
de les creençes,  en una ciutat arrelada als seus orígens 
clàssics i cristians. 

 

rrer al dipòsit més gran de la cristiandat: San Fruttuoso 
di Capodimonte. Així el Pontífex, a través d’una butlla 
pontificia, en 1234, ordenava a l’abat de San Fruttuo-
so di Capodimonte donar a l’Església de Tarragona un 
conjunt de relíquies en temps del mitrat Guillem de 
Montgrí. Entretant s’erigia, a la capella catedralícia de 
Santa Tecla la Vella, un altar dedicat a sant Fructuós 
del que fa esment una butlla del papa Alexandre vi de 
1259. Sabem també que amb anterioritat a l’any 1369 
ja existia un altar dedicat a sant Fructuós que estava 
darrera de l’altar major, dins l’actual absis de la Cate-
dral. L’altar perdurà de forma activa fins a l’època de 
l’arquebisbe Joan Terés moment en que el prelat en-
carregà en 1592 a l’arquitecte Pere Blai la construcció 
de l’actual capella catedralícia. També al fons de l’absis 
es trobava un seient de pedra que era conegut com la 
“Cadira de Fructuós” en la que prenien possessió els 
arquebisbes. Així com el patronatge de santa Tecla en-
cara resta vinculat, de manera molt estreta a la dignitat 
canocicial tarragonina, el culte a sant Fructuós ho fa 
vinculat a la dignitat episcopal. Determinats càrrecs 
eclesiàstics reberen el títol del màrtir. Així l’arquebisbe 
Bernat d’Olivella (1272-1287) instituí l’ardiaconat 
de sant Fructuós en el capítol de la Catedral amb im-
portants béns i càrregues i, per extensió jurisdiccional 
de l’Església de Tarragona, aquest ardiaconat actuà 
als territoris eclesials d’Eivissa i Formentera.  Aquesta 
dignitat ardiaconal fou suprimida quan es constituï la 
diòcesi d’Eivissa en 1782. També existí una comensa-
lia sota l’advocació de santa Tecla i sant Fructuós.  

 El culte a sant Fructuós ha estat continu fins 
a l’època contemporània i com a exponent d’aquest 
fet a l’arxidiòcesi de Tarragona s’han erigit tres centres 
de culte sota l’advocació de sant Fructuós com són la 
parròquia de Les Gunyoles (1956), la parròquia de 
Sant Fructuós de Tarragona (1972) o l’ermita de Sant 
Fructuós a Lilla a la Conca de Barberà (1986). Actual-
ment Tarragona hi compta amb una comunitat orto-
doxa romanesa sota l’advocació de sant Calinic i sant 
Fructuós, que ha compartit lloc de culte a l’Església de 
les Oblates (o.s.r.) i actualment ho fa a l’Església del 
Col·legi Sant Pau Apòstol de la mateixa ciutat. 
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8.1.1. Acta martyrum

Actes de Màrtirs. [Introducció de J. Torné Cubells; tra-
ducció i notes de Jaume Sidera, Miquel Estradé, 
Sebastià Janeras] Clàssics del Cristianisme, 25, 
Enciclopèdia Catalana,  Barcelona, 1991.

Actes del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i 
els seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, col·lecció 
Tau–Documents, 14), Arquebisbat de Tarrago-
na, Tarragona 2008.

Actas de los Mártires, [Introduccions, notes i traducció 
de D. Ruiz Bueno], BAC, 75, Madrid, 1987. 

H. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres litté-
raires (Subsidia Hagiographica 13 B),  Brussel·les: 
Societé des Bollandistes2 1966 (1921).

P. Franchi De’Cavalieri: «Gli atti di S. Fruttuoso di 
Tarragona», Note agiografiche. Studi e Testi 65, 
Ciutat del Vaticà 1935, 126-199 i 402-406.

– «Las Actas de San Fructuoso de Tarragona», BA 
núm. 65-68, Tarragona1959, 1-70.

H. Musurillo, The Acts of Christian Martyrs, Oxford 
1972.

T. Ruinart, Las Actas de los Mártires del Cristianismo 
Primitivo Fuentes, (2 vol.), vol. i, Madrid, 1864.
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«Sermó 273 de sant Agustí», J. Martí i Aixalà, Dis-
set segles de devoció a sant Fructuós, bisbe i màr-
tir de Tarragona, i als seus diaques sant Auguri i 
sant Eulogi, Col·lecció Tau - Documents, n. 15, 
Arquebisbat de Tarragona, Tarragona 2009 [Tra-
ducció de l’autor], 19-23.

J. P.  Migne, (ed.): Patrologia Latina, Patrologiae Cur-
sus Completus, Paris, P. L. 38, 1247-1252.
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