
IMPORTANTS DESCOBRIMENTS 
D'ARQUEOLOGIA CRISTIANA DELS 
D A R R E R s A N y s ' PEL DR. JOSEP VIVES, PREV. 

I 

La "Memoria Apostolorum" de la via Apla. - A la dreta de la 
i-ia Apia, a la tercera milla sortint de Roma, es troba la Basílica de Sant 
Sebastia, coneguda antigarnent pel nom de Basilica Apostoloru-m i també pe! 
de ad Catacumbas (I). 

Una pila de testimonis histories, d'una autenticitat i autoritat indiscu
tibles, ens ensenyen que des de mitjans del segle IV i segurament molt abans, 
era arrelada la creern;a qpe aquell lloc h:ivia estat santificat per St. Pere i 
St. Pau, ja per haver-hi habitat en vida, ja per haver reposat allí les seves 
santes despulles després de la mort ; i per :iixo els cristians hi erigiren una 
Memoria on hi celebraven el 29 de juny de cada any una festa, de la ma
teixa manera que ho feien aquell mateix dia en la vía Aurelia (Vatica) en 
honor de St. Pere i en I'Ostiense en honor de St. Pau. 

Prop de !'altar deis dos gloriosos apostols de la primitiva Basílica (2) 
hi posa el papa St. Damas la següent inscripció : 

HIC HABITASSE SANCTOS COCNOSCERE DEBES 

NOMINA QUISQUE PETRI PARITER PAULIQUE REQUIRIS 

(1) El nom ad catacumbas de primer designava exclusivament aquell paratge; després, 
C'ap al segle IX, per haver-hi allí un deis més coneguts cementiris cristians subterranis, 
&'aplica aquest nom a tots els al tres, donant-li la significació de "cementiri subterrani " . 

(2) El Líber Pontificalis diu de St. Damas : Hic f ecit duas basilica.s .. . et in catatymbas, 
11bi iamerunt corpcra sanctorum apostolorum _pe tri et Pauli, in quo loco "plafonam" ipsam, 
ubi mcueru11t e<~rpora saricta, v ersibus e:rnr11a-z:it (Edició Duchesne, p. 212, vol. 1). El nom 
de platona és degut a que la capella estava decorada amb plaques de pl'ata. La inscripció és 
coneguda por copies posteriors. Edició de Ihm, XXVI. 
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& sabut que nostre sant compatrici des de petif havia remenat semprc 
als Arxius Pontificals, en el palau deis quals, com ell mateix diu en una ins
cripció, que hi coHoci, 

Hinc pater exceptor, lector, le11ita .. sacerdos 
cf'everat... (3) 

és a dir, que el seu pare hi havia viscut com a secretari, lector, etc. Ningú, 
dones, no podía saber tan bé com ell lo que la tradició i els docutnents can
taven sobre aquest punt tan important per a la historia de l'Església; per 
lo qua] el seu testimoni és d'una gran autoritat; més encara, tenint en compte 
que en els seus nombrosos epigrames, sempre que es tracta d'una cosa no 
prou segura, no oblida mai d'advertir-ho amb les paraules fama ref erl, f f!'r
tur, o altres semblants (4) ; en canvi aquí no pot ésser més categoric: Co
gnoscere debes. El verb habitasse si bé podria significar " varen habitar" en 
sentit propi, és quasi segur que en el llenguatge damasia, vol dir "varen re
posar les seves despulles" (5). 

Entre els molts altres testimonis documentals que confirmen la dita de 
St. Damas, només a<luirem els dos més antics : el del Calendari Filocalia (de 
l'any 354) i el del M artyrologiunt Hieronim.ia.11urm. Tots dos senyalen . una 
festa ad catacumbas al dia 29 de juny, i to més important és que ens donen 
la data de l'any 258 (Tusco et Basso consulib11.s) en la quat seria instituida. 

El Calendari, en la part destinada a ressenyar les festes dets aniversa
ris de l'enterrament deis martirs (Depositio iV!artyrum), diu així: 111 Kal. 
Jul. Petri fo Catawmbas ef Pauli Ostense, Tusco et Basso co11sulibus (258) 
(Ruinart, Acta lvfa.rtyruni Sincera, ed. 1859, pag. 631). 

El Hieronimianum. deia probablement (els Mss. donen un text corrorn
put): lll Kal. Jul. Ronw.e, via Aurelia Na.tale SS. Apostolorum. Petri et 
Pauli, Petri in Va.ticano, Pauli ZJero vi.a. Ostiensi, u:triusque in catacumbas, 
passi sub Nerone, Basso et Tusco Consulibus. (Duchesne, Liber Pont. 1, 
pag. cv). 

Citarem encara una llegenda migeval (s. v - v1) de la Passio Petri et 
Pauli, que diu: Smu:tormn. autem apostolarimt cum a graecis corpora tolle
rentur ad Orientem ferenda., extitit terremotus nimius- et occu'1'rit populus 
Romanus et comprehenáerunt eos in loco, qui dicitur catacumba, 'Via Apia 

(3) Ed. Ihm, LVII. 

(4) Fama refert en l'elogi ~e Sta. Agnes (lhm, XL) i en el deis martirs grecs (lhm, 
XLII) . En el de St. Hipólit (lhm, XXXVII) f ertur i haec a'Udita refert Datnastes. 

(S) Amb aquest darrer significat usa clarament St. Damas habitare en el vers a 
St. G<>rgoni (lhm, XXXI). Demés, vide el text del Líber Pontifica/is. L'autor, que fa refe
rencia a la inscripció, la interpreta tac'Wer'Wnt (en una nota anterior, n. :l). 
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miliario tertio, et ibi custodita sunt corpora u1io ann.o et mensibus .repten~ 
Cfr. Dufourcq, Etude sur !es Gesta Martyru11i, pag. 102, París, 1900. 

La llegenda era molt antiga. Com veurem, St. Damas segurament hi 
fa aHusió. 

Passem ara a veure lo que diuen els monuments. Ens ho faran coneixer 
sobretot les importants excavacions fetes sota la actual basílica de Sant Se· 
bastia de la vía Apia, en 1915 sota la direcció del Dr. P. Styger; i en 1919-
1920 i 1922 sota la de G. Mancini per l"' U fficio degli Sea vi'', i de H. Ma
rucchi per la "Commissione d'Archeologia sacra". 

Seguint l'ordre historie de construcció deis monuments retrobats (di
ferent naturalment del dels descobriments), podem fer el següent resum (6): 

En els segles 1-11 de la nostra era, el terreny que ocupa avui la basí
lica (7) formava una fondalada que li valgué el nom de ad catacumbas, amb 
forta pendent de NE. a SO., o sia de nau dreta i entrada .cap a nau esquerra 
i absis; especialment cap al centre hi hauria un clot, formant una minúscula 
vall. 

A la dreta quasi seguint el costat de la nau central, hi havia una ren
glera de columbaris (Vegi's el grane, núm. 1-9) (8), tots amb l'entrada cap al 
Nord, on hi passaria un camí que venia de la propera via. Apia. Styger, qui 
els descobrí en 1915, pogué ja afirmar que eren deis segles 1 i 11, com ho prova 
la decoració deis centenars de petits nínxols i entre altres una inscripció del 
temps de Vespassia. Al segle rv foren quasi tots escapc;ats per a la cons
trucció de la basílica. El primer esta a 3 metres sota el pla de l'església, i van 
baixant fins a 5 i 6 metres. 

Al pla de la petita vall, quasi formant semicercle, les entrades de diver
sos sepulcres cavats en la roca. Sobretot tres magnífiq11es cambres sepulcral~ 
(n. 10, 11, 12), descobertes en 1919 per lvlancini amb superbes i monumen
tals portalades de finíssim maó. L'un (n. 10) amb riqnes i variades pintures 
al frese en les voltes i murs. Els altres dos amb bellísims sastres decorats 
amb plafons d'estuc, ramatges, etc., i que encara avui semblen tot just aca-

(6) Els treballs apareguts des de 1915 en diferentes Revistes, especialment en el 
"Nuovo Bull. d'Arch. Crist." són nombrosos i importants. Com que sois voldríern dpnar un 
resum de la qüestió, ens referirem als més moderns i de conjunt: 

Notizie degli Scavi, 1923, p. 3-79, article de G. Mancini 
Id., id., p. 8o-103, article de H. Marucchi, amb abundosa i esplend1da rnustració. 
Roemische Quartalschrift, 1922, p. 5-28, J. P. Kirsch. 
Zeitschrift für kath. Theol., Innsbruck, 1921, p. 549-572, P. Styger. 
Zeitschrift für die neutest. Wissensdraft, Giessen, 1922, p. iSo-157. H. Lietzman, 

d'aquest mateix autor "Petrus und Paulus in Rom ", Bonn, 1915. Estada de St. Pere 
St. Pau a Roma, com a estudi general. 

(7) La basílica primitiva, del s. 1v, era més ampla. El seu paviment a mig metre sota 
l'actual, estava ple de tombes. No en parlarem per a simplificar. 

(8) Columbari = edifici sepulcral, on en petits nínxols es guardaven les urnes amb les 
cendres deis morts, 
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bats de construir. Totes tres cambres s'endinsen en la roca fins a 8 i 10 me
tres en diferentes direccions i desnivells. Les portes d'entrada estan avui a 
9'20 metres sota el pla de la basílica. Per la seva bona conservació són de 
les més belles coses deis bons temps imperials que poden ésser visitades. 
Mancini creu que, construides al primer segle, primerament serviren com a 
columbaris i des de la meitat del segle n fins a mig segle 111 per a inhumació 
deis cadavers, i probablement pertanyien a un Collegiu.m funeratitiitm, com 
ho sembla indicar la inscripció trabada : 

GORDIANO INNOCENTIORUM 

Els Imiocentes sembla que formaven una comunitat, que no fóra estrany 
que fas més o menys cristiana. Entre les moltes inscripcions de les lipides, 
crida l'atenció !'abundancia de noms grecs. Es pot dir que tates eren de pa
gans. No obstant en una hi ha un graffito (9) cristia: 

ITXElTC (1;1_6uc; = peix) 

el conegut acrostic, format amb les primeres lletres de les paraules gregues, 
que corresponen a lesu.s Christus Dei Filius Salvator (10). La tau, entre les 
dues primeres lletres, és antiquíssima representació de la creu. 

Quasi al damunt d'aquestes cambres sepulcrals i al costat deis darrers 
columbaris abans citats, hi havia unes sales (n. 13, 14, 15, 16) que, si bé 
podrien haver pertangut a una villa romana, quasi és segur, segons Styger i 
Mancini, que eren destinades a lloc de reunió deis pagans en les seves ceri
monies funeraries (en part potser habitació deis guardians de tot aquell ce
mentiri). No són tates del mateix temps, pero sí deis dos primers segles, 
com ho proven els restes de decoració pompeiana i els materials de cons
trucció deis murs (TI). 

Tots aquets monuments funeraris pagans (i altres no descrits) deixa-

(9) Graffito = inscripció fet'a per no professionals amb qualsevol instrument. 
(10) h¡aoüc; X~ia-.oc; 0Eoú 'Yioc; l::o>"t"Í¡p. 
l::01·d¡9 = Salvator volia significar "Déu" segons Doelger, Das Fischsymbol in fruh

christlicher Zeit, p. 421, Rom. 1910. Segon i tercer volum d''aquesta important obra. "Der 
heilige Fisch in den antiken Religionen und in Christentum, Munster, 1922. 

El peix er'a des del segle segon la representació de Jesús. Cfr. Real Ene., Pauli-Wisso
wa: lchthis, IX, p. 844 

En altra tapida d'una tomba s'hi troba tarnbé en graffito la figura del peix i de 
!'ancora. 

(11) De la pintura d'una d'aquestes sales diu Styger (Roem. Quartalschrift, 1915, 
p. 108): " . .. restian:io sorpresi per l'eleganza e la vivacita del movimento impreso 'a le 
figure disegnate. L'autore predilige i toni freddi (bleu e verde) per la carnagione, e i toni 
caldi (rosso e bruno) per le ombre, seguendo en cio le regale classiche. Le figure appuiscono 
ben ~~oporzionate e manifestano nell'artista una certa padronanza delle forme anatomi
che ... 

25 
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ren de servir des de la segona meitat del segle tercer. Com diu Mgr. Kirsch, 
no cap el més petit elubte que vers aquesta epoca, tota aquella aglomeració 
de construccions passa a mans de propietaris cristians o ele la comunitat de 
1'Església. Potser els primitius prcpietaris s'havien convertit al cristianisme, 
com sembla lo més natural. Lo que queda ben provat, és que llavors aquella 
petita val! fou omplerta de nmes, quedant completament enterrades les tres 
precioses cambres sepukrals. Al damunt s'h i edifica un ampie pati , servint-li 
rle parets al Nord el mur de ia renglera de colurnbaris, i a l'Oest el d'una 
<le les grans sales funeraries (n. 15). Styger el desenterra en 1915 (a 3'rn 
metres sota la basílica) i traba una bona part del paviment d'amples rajo
Jes, un tros de cuneta, que recolliria l'aigua ele la pluja i els comenc;aments 
de dos pilars (b, b) que indiquen que d'aquell cantó hi hauria una galeria 
coberta, paraHela als columbaris. 

Al costat ·d'aquest pati (i un metre més elevat) s'hi construí, certamen< 
a la mateixa epoca, una gran cambra irregular a la qual Styger dona, al 
trobar-la, el nom de Triclia. 

La triclia era, com veurem, un lloc on els cristians celebraven apab 
funeraris .i altres cerimonies en honor deis sants apüstols Sant Pere i Sant 
Pau. De forma de trapezi, com el pati , sernblaria una "loggia italiana" , ober
ta del oostat, de qual cantó dos pilars (a, a), els basaments dels quals encara 
es conserven, sostindrien la teulada; el paviment de grans rajoles; un banc 
(c, c) _de 50 cm. d'ali;ada amb un respatller d'estuc color vermellós voltava 
la sala. Més amunt del banc, en ies parets, comenc;aven les pintures que, pels 
fragments conservats, sembla que representaven un jarclí amb moltes flors 
i animals. En un recó una pica amb una font (n. 25). Tant els pilars com les 
parets foren rebaixacles en edificar la primitiva basílica (!'actual sols esta do;; 
metres més enlaire). Pero lo més interessant cl'aquesta sala i que demostra 
plenament el seu caracter cristia és que les parets estan iarcides de "graffiti ... 
és a dir, d'inscripcions dels pia<losos visitants. Styger n'ha comptat uns dos 
cents, entre ells trenta en llengua grega. En tots els que encara són Ilegibles, 
s'hi invoca a Sant Pere i Sant Pau; en uns demanant la seva protecció: 

Pf~TRUS E'l' PAl.JLUS IN MEN 

TE ABEATIS ANTONIUS 

PAU!,E P:E'l'RE IN M(NTB 

HADE"J'E SOZOMENUM 

P AUJX ED PE'l'RE PETI'rE 

PRO VICTORE 



ARQUEOLOGIA CRISTIANA 

En altres molt nombrosos es fa referencia al ritu del refrigerium: 

PETRO ET PAULO 

TOl!IUS COELIUS 

REFRIGERIUM FECI 

DALMATIUS 

BO'fUM IS PROMISI'f 

REFRIGERIUll 

XIII. KAL. APRILES 

REFRIGERA VI 

PARTH:CNIUS ET NOS IN DEO 0~1NES 

Les paraules et nos in Deo omnes amb lletra diferent, segurament que hi 
foren afegides per un dels companys de Partheniu.s. 

El ritu del refrigeri1Nn·, que s'acostumava a fer en els apats funeraris, 
consistía en una libació prop del sepulcre que es volia honorar. Derivava 
d'un antiquíssim costum paga, al qua! els fidels donaren un concepte cris
tia; una cosa semblant a lo que passa amb "els focs de Sant Joan", també 
d'origen paga. Sembla que als primers temps, els fidels reunits en fraternal 
apat (principalment el jom de l'aniversari) a prop de les tombes dels mar
tirs, posaven la copa plena damunt del sepulcre i la bevien després. En una 
inscripció cristiana de l'any 299 (A frica) una piadosa Statulenia Julia recor
da la taula de pedra feta coHocar damunt la tamba de la seva mare Secun
dula: 

J1emoriae Acliae Secundulae. 
Fwneri mulra quidetn condigna iam mi".simus omnes, 
insuper araeque depositae S ecun.dulae matris. 
Lapideam placuit nob-is atponere mensani, 
in qua magna eius tn.emorantes plurima facta, 
dum cibi ponu.ntur calicesque et copertae, 
vulnus ut sanetur .. . 

Es a dir que para ven taula damunt de la tomba. C opertae = els coberts 
(Mélanges d'Arch. et d'Hist., 1895, p. 49, S. Gsell). \i\Tilpert (le Pitt. delle 
Cat., p. 467) fa notar que la sagrada Escriptura semblava recomanar aquest 
costum: Panem tuum super sepult1traJ1n iusti constitu.e, et noli ex eo mandu
care et bibere cum peccatoribus (Tobies, IV, I8). Un graffito de la cata
cumba de PrisciHa diu : Ad calicetn. venim.us, fent referencia al mateix ritu. 

Més tard, a darrers del segle rv, és segur que, abans de fer la libació. 
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els fidels vessaven part del vi damunt la tomba, perque, com ens conta Sant 
Paulí de Nola, la senzilla pietat del poble creia erradamnent que els Sants 
s'alegraven de l'escumós licor vessat sobre els seus sepulcres . 

.. . tnale cred11le so-netos 
perfusis halante mero gauáere sepulcris (Carmen XXVII, v. 566). 

Prudenci encara ens fa saber que també hi vessaven perfums: 

Nos tecta fovebimu.s ossa 
violis et fronde frequenti 
titulunu_J;ue et f rigi.da. saxa 
liquido sparge·mus odore. 

En l'himne Circa. exequias defuncti (Cath., X, v. 167-172) en Perist. 
XI., v. 193: 

Oscula perspicuo figunt impressa nieta.Uo 
balsanza defundunt, fletibu.s ora. rigant 

(metallo = marmore sepulcrali). 

1 P. Orsi en "Notizie degli Scavi " , 1893, p0.g. 292, troba la confirma
ció d'aquest costum en un sepulcre a mensa de la catacumba de Sant Joan de 
Siracusa (Sicília). En la llosa sepulcral hi havia tres forats conics (65 mm.) 
que la traspassaven d 'una banda a l'altra. En un deis forats s'hi trobava 
encara adaptat un disc metaHic com un colador. Al costat, vasos que servi
rien per a vessar-hi els perfums. 

Sant Paulí de Nola encara s'inclinava a perdonar aitals practiques : 

I gnoscenda. tamen puto talia pmvis 
gaudia., quae ducunt epulis (loe. cit.). 

Sant Agustí poc després les atacava sense perdó, segons diu en sa carta 
(Epist. XXIX). Sant Ambros ja molt abans havia prohibit els apats fune · 
raris en la seva església; Santa lVIOnica, trobant-se a l\fila, anava ·un día amb 
el seu paner ple de provisions a celebrar, segons el costum africa, l'aniver
sari deis martirs a l'església i es troba amb el sagrista que 110 la deixa entrar . 

El refrigeriu1n en honor deis martirs, era un verdader acte de culte. La 
triclia, dones, era un lloc sagrat, una meni.oria Apostolorum, i amb tota se· 
guretat des de mitjans del segle tercer, per aixo és un rnonument d'una gran
díssima importan_cia, ja que és una prova més de la mort i de la sepultura a 
Roma deis dos grans Apüstols; cosa tan combatuda deis protestants. Un 
<l'aquests, K. Erbes, en un llarg article (Zeitschrift fm Kirchengeschichte, 
Gottingen, 1924, pag. 38-92) s'entesta a sostenir que la triclia no podia ésser 
construida fins després de l'any 313, perque no creu possible que en temps 
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de persecució els cristians es reunissin en un lloc a l'aire Iliure, tan a prop 
de la concorreguda vía A pia ( 12 ). En realitat lo que fóra molt estrany és 
que després de l'edicte de Mita, quan anaven a bastir-se les superbes basíli
ques del Latera i del• Vatica, l'Església triom fant hagués pensat en cons
truir una cosa tan senzilla com la triclia en honor deis seus dos més grans 
apostols. De fet no sois hi havia en la via Apia la tricHa a mitjans del segle 
tercer, sinó que també n'hi havia una altra no gaire lluny d'allí, en la via 
Ardeatina a prop de les tombes deis Sants N ereus i Aquileus. Encara avui 
és visible al costat de I' enderrocada i mig subterd.nia basílica de Santa Pe
troniHa en la catacumba de DomitiHa (13). 

}fo hi ha cap dubte que els monuments confirmen d'una manera cla
ríssima la tradició sobre la celebració d'una festa des de l'any 258 en honor 
de Sant Pere i Sant Pau en el lloc nomenat ad Catacimibas. Fins aquí tots 
els arqueolegs i historiadors catolics estan d'acord. 

Pero, quin fet motiva la celebració de la dita festa i l'erecció de la 
triclia en aquell lloc? Suposant que fos deguda a una memoria sepulcral, 
on es trobava la tomba? Les excavacions per ara no han donat solució sa
tisfactoria a aquestes dues preguntes, i per aixo les opinions estan dividides 

\Vilpert en 1912 (abans de les excavacions) suposava que en aquell lloc 
hi hauria hagut la casa on habita una temporada Sant Pere (14). Lancia
ni (15) pensa que hi havia allí un hostal on s'hauria allotjat Sant Pere en arri
bar desconegut d'Orient. Generalment es consideren avui insostenibles aques· 
tes dues opinions; tot fa creure que es tracta d'una memoria sepulcral, puix 
els graffiti, amb aHusió al refrigerium, sois s'han trobat fins ara al costat 
deis sepulcres. 

Altres, com Styger (loe. cit. p. 567) i Mancini, creuen que les relíquies 
deis apostols foren posades allí tot seguit després del martiri. Dificultat de 
pes contra aquest parer és que entre tota la serie de construccions esmenta· 

(12) Lo notable és que dit Sr. Erbes sembla que ni tan sois s'ha pres la molestia d;'anar 
• a veure les excavacions, com fóra natural, per atrevir-se 'a contradir a tants arqueolegs. La 

seva argumentació té raons tan notables com aquesta : En les cambres sepulcrals paganes 
s'hi han trobat inscripcions de l'any 238 i potse,. poste,.iors; per tant no podia construir-se 
la triclia el 258. 

(13) Kirsch, loe. cit. És curiós d'observar el perfecte parallelisme entre les dues 
construccions. També aquesta sala estava oberta d'una b'anda, amb un pilar que sostenia 
la teulada; hi havia un banc de pedra tot al voltant; un diposit d'aigua i 'a prop un pou, que 
també hi ha encara a pocs metres de la tricUa de la via A pia. A la de la ·vía Ardeatina s'hi 
troba, demés, una petita cuina. 

(14) La suposició de Wilpert es fon'amentava en una inscripció trobada a prop de la 
basílica que deia Dom11s Pet,.i, sens dubte deguda a mala interpretació deis versos de 
St. Damas. 

(15) Cfr. Roem. Quartalschrift, 1922, p. 23. Lanciani diu: "Non e egli probabile che 
nei primi mesi o nei primi anni del suo soggiorno in Roma, umile straniero ignoto, egli 
(S. Pietro) 'abbia preso allogio in un diversorium come quello cui appartiene la trattoria 
del III miglio sull' Apia ? " 
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des no s'ha trobat rastre de monument o record cristia anterior al segle ter
cer. Per altra part, com s'explicaria la data de 258 dels documents i la cons
trucció de la triclia en aquesta ~poca? 

L'explicació tradicional que clefensen Marucchi i Lietzman és la següent: 
És sabut que a l'any 258 estava al seu fort la persecució de Valeria, qui 
per primera vegada confiscá tots els cementiris cristians, prohibint entrar-hi 
sota pena de mort. Llavors els fidels, fas que tinguessin por que les relí · 
quies venerandes, que reposaven al Vatica i a la via Ostiense, fossin profa· 
nades pels perseguiclors; fos que volguessin tenir-les en altre lloc, on es po
guessin reunir per a venerar-les, decicliren transportar-les a la 1;ia Apia ad 
CataciHnbas, en mig d'aquell cementiri, que com hem <lit, ja deuria perta
nyer a cristians. Una seriosa dificultat contra aquesta solució, que sembla la 
més raonable, és que la llei romana prohibia rigorosament la trasllació de 
cadavers, i, quasi amb una certa superstició, considerava tota tamba com un 
lloc sagrat, la profanació del qua! era un gravíssim sacrilegi. De fet les se
pultures cristianes, fins en els temps de les més crnels persecucions, foren 
sempre respectades (16). Demés. els cementiris cristians que, com hem <lit, 
estaven confiscats, devien estar ben guardats i no era facil anar a treure'n 
cap relíquia. 

De totes maneres, tingui's en compte que, segons la llegenda, a la qua! 
sembla donar raó Sant Damas (1¡) i les moltes inscripcions gregues troba
des, devien ésser grecs els ctne feren la trasllació deis sants cossos, i no sem
bla tan extraordinari que els grecs violessin una llei romana, que ells no es· 
taven acostumats a observar a la seva terra. Demés, s1 per primera vegada 
Valeria feia la confiscació dels cementiris cri stians, no era natural témer que 
també per primera vegada fossin violades les tombes cristianes? 

Que els cementiris estiguessin guardats, no ofereix cap dificnltat notable. 
puix, com sabem, aquell matcix any, malgrat l'edicte de l'any anterior que 
prohibia tota reunió litúrgica i !'entrada als cementiris sota pena de mort, 
Sant Sixte II, regis praecepta profana confemnens, menyspreant les ordre$ 
de l'emperador, reunía els fidels al de Sant Calixte (en la mateixa <Jia A.pía.), . 

(16) Especialmen~ trobava insuperable aquesta dificultat el P. Delahaye en "Les O ri · 
gines du culte des martyrs ", p. 305. Bruxelles, J 9 12. 

(17) En !'epigrama citat en primer lloc d'aquestes notes, afegeix: 
Hic habitasse su.netos cognoscere debes 
Nomina. quisque P etr·i pariter Paulique rrq11ir-is 
Discipulos oriens misil quod sponte fa.t cnmr 
Sang1ti11is ob nr.eritum Christmn q11.i per aslra sernti 
Aeterios petfrre si1111s regnaqne pior-1tn1 
Roma suos potü1s 111eruit defrndere c·i-,1es 
Ha ec Damas11s v est-ras referat Sj•dera laudes. 

El sentit deis versos 3-6 no és en veritat gai re clar; pero no hi ha dubte que ía re
ferencia 'a la pretensió deis orientals d'emportar-se'n les d..espull es mortals deis dos apos
tols i a l'oposició que hi feren els romans: '" Roma suos potit1s meruit defendere cives ". 
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i precisament en una d'aquestes reunions, mentre, com li fa dir Sant Damas, 
ensenyava les lleis celestials, Caelestia jussa docebm·n, els soldats enviats per 
I'autoritat, mili ti bus músis, arriben sobtadament, adveniunt su.bito ( 18), i ti 
donen la mort allí mateix. Xystum in cocmctcrio aninwdversum sciatis, eillS 

diu el seu contemporani Sant Cipria (Epist. LXXX, ed. Harte!, pag. 840, 9). 
Altre punt no resolt és el de fixar el lloc on estaria la tomba. És ciar 

que no podia trobar-se lluny de la tn'.clia. Marucchi, després de les darreres 
recerques fetes sota la Basílica en 1922, defensa resoltament que estava en 
un hipogeu. que tro~a al fo:ls d'una llarga galería subterrania (n. 23, 24), on 
es baixava per una escala que comunicava amb la tricHa, puix en un tras 
que hi ha arrebossat s'hi llegeixen graffitj amb invocacions, com aquesta: 

PE'.TRJ0; ET PAULE IX Mf'.l'\TE HAB"E 

TE PRIMU~\f E1.' PRIMA'.\1 rvgaLJ;; EIVS 

ET SA'fVRNINAM CONI VGF.:\f FII.I PRI MI 

E'l' VICTORINV~f PATRF.M (eius) IK 

SEMPER I~ AETERNO E'L. 

Déu faci que noves excavacions resolguin els pur;ts dubtosos d'una 
qi.iestió tan interessant per a la hist(:n..¡a deis primers segles del Cristianisme. 

II 

La catacumba de Sant Panfil. - En el primer número, aparegut 
en novembre de 1924, <le la nova "Rivista di Archeologia Cristiana", edita
da amb esplendidesa digna de l'objecte a que va destinada, per la "Pontificia 
Commissione di Archeologia sacra, Roma" que vindra a ésser la continua
ció del desaparegut "N'uovo Bull. di Arch. Crist.", hi fa !'estrena E. Josi 
amb un nctable treball, (pag. 15-u9) en que dóna a coneixer el descobri
ment de la catacumba de Sant Panfil a la via Sala.ria Vetus, i les excavacion:; 
fetes en ella des ele I 920. 

La catacumba, ara retrobada, havia ja estat visitada al segle XVI pe! 
Bosio, qui hi deixa estampada la seva firma, i per l'Hugonio, A.Ido el jove, 
els quals en copiaren inscripcions. 

L'escala principal baixa de dret fins a la respectable fondaria de més 

(18) Ihm, XIII. Sobre la interess-ant qücstió del lloc on fou martiritzat St. Sixte II, 
té un bell article Franchi de Cavalieri, "Studi e Testi", 1920, p. 147-178. 
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de 20 metres, la qual cosa crida l'atenció deis autors dels itineraris mige
vals, puix tots fan notar el nombre d'esglaons que devien baixar-se; lo qual 
no indiquen mai en tractar de les altres catacumbes. El De locis seis marty
rum (s. vu) diu: In cryptis sub terra LXXX gradibus ses pamphilus. La 
No ti tia portarwm viarimi ecclesi'aru11i n'hi posa 70. L' autor, aprofitant l' es
tudi aprofundit que féu d'aquests itineraris i amb la comparació de les noves 
troballes, ha pogut fixar un bon tros, fins ara mal conegut, del curs de la 
vía Salaria Vetus. 

S'ha comprovat que les galeries del segon pis d'aquesta catacumba, que 
són les més antigues ( I 9 ), ja foren omplertes de terra als primers seg les, 
mentre s'anaven obrint les galeries noves; aixo explica el seu admirable bon 
estat de conscrvació, puix es veieren lliures de les devastacions de tots els 
temps. · 

Entre les coses notables trobades, poden senyalar-se en primer lloc la 
cripta historica de Sant Pan fil ( 20) la tomba del qual, sota un arcosolium., 
encara tenia intacta la llosa de marbre que la cobria; pero, per un forat 
obert en l'emba frontal ( dissimulat per un altar de data posterior) n'havien 
estat tretes les santes relíquies. En les parets hi havia molts graffiti amb els 
noms deis preveres que hi havien celebrat el Sant Sacrifici, entre ells dues 
vegades el de LEO, famós per trabar-se en moltes altres catacumbes. 

Com a pintures, en el centre <le la volta d'una de les galeries, hi ha la 
rara representació del Bon Pastor amb barba, amb una ovella a les espatlles 
i dues en terra; i en un nínxol una bella figura (del segle vn) de la Verge 
portant als bra<;os l'Infant, c¡ui aguanta una candela encesa; al costat la ins
cripció: 

SCA DEI GENETRIX (intercede) PRO NOBIS. 

En un loculus aplicada en mosaic la tendra inscripció : 

MARTYRES 

SANCTI BONI 

BENEDICTI BOS 

ATIVTATE QVIRACV 

(Martyres Sancti Boni Benedicti vos adiuvate Quiriacum). Com molt bé diu 
J osi : "L' iscrizione e commovente per l' iwvocazione ingenua, ribocante ái de-
11ozione; e la preghiera d'u.n mnile, il grido di ttn' a.nima semplice". 

(19) Segurament comem;ades a principis del s. III. 

(20) f!s evident que es tracta d'una cripta historica, pero no és segur que sigui la de 
St. Panfil. 
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(Llegeixo en "L'Osservatore Romano" que el dia primer de febrer d'a
quest any fou posada solemnement la primera pedra d'una església dedicada 
a Sant Panfil, just al damunt de la cripta histórica). 

III 

Excavacions al Baptisteri Lateranenc. - El Latera ocupa el lloc 
de 1' antiga Domus Lateranorum, la qual fou donada en dot a la filia de Ma
ximia, Fausta, esposa de Constantí . Sembla que al mateix any de l'Edic
te de Mili }'emperador en féu donació a l'Església, puix Optat de :rvlilet (21 ·) 
canta que tres bisbes de la GaHia i quinze d' italians es reuniren aquell any 
en Concili in domurn Faustae in Late·rano. Lo que sí és cert, és que Constanti 
hi va construir més tard la gran Basílica i el Baptisteri, on segons la lle
genda hi fou després batejat, i on durant segles devien acudir els habitants 
de Roma a rebre aqueix sagrament : 

Caetibus (aut) 11¡,agtti Lateranas currit ad a.edes 
unde sacruni referat regali chrismar.e signmn (22). 

El baptisteri actual (refet al segle xvr) és (a part deis anexes) un edi
fici de planta octogonal, con també ho és el cimbori. Un dibuix de Lafreri 
de r 540 ens el presenta bastant di ferent en els detalls, pero encara amb 
les 8 riques columnes de porfid coronades del bellíssim arquitrau, que sostenen 
la cúpula. (Vide en Dict. d'Arch. et Lit. de Cabrol, II, col. 414-418, la re
construcció feta per Rohault de Fleury). Segons les recents excavacions (23), 
tampoc seria aquesta la disposició primitiva. 

· Sota el mur octogonal exterior s'ha trobat el fonament i la part baixa 
d'un altre mur completament circular, al qual van adossats (a }'interior) els 
basaments de 8 pilastres. Es molt probable que aci.uest fonament sigui el del 
baptisteri de Constantí, el qual seria del tot rodó amb cúpula massissa, repo
sant directament sobre el mur circular trobat, i cobrint tot l'edifici, en la 
mateixa forma que la del mausoleu de Santa Elena de la via Labicana (avui 

(21) Lib. 1, 23; en l'edició del Corpus de Viena, p. 26. 
(22) Prudenci, Contra Synm., 1, v. 586-87. 
(23) Acabades oal novembre passat. A l'escriure aquestes ratlles, no cone1x1a res pu

blicat sobre dites excavacions. Aquestes notes, com les que segueixen, referents al baptis
teri de Riva S . Vitale, m'han estat comunicades pe! . meu professor a la Universitat de Fri
burg (Suissa) l'eminent arqueoleg Mgr. J. P . Kirsch, qui també s'ha dignat revisar les 
notes anteriors, sense que aixo vulgui dir que ell pugui ésser responsable de les inexactitud' 
possibles. 
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en ruines), edificat pel mateix emperador, seguint el model <le! famós Pan
teó d'Agripa, encara molt ben conservat (24). 

Les vuit columnes de porfid amb el bell arquitrau, foren coHocades per 
Sixte III (432-40 ), segurament al voltant de l'ampla piscina baptismal, for
mant una columnata (25). Les colunmes, segons el Libcr Pontifica/is, ja es
taven preparades del temps de Constantí; i potser devien anar sobre els ba
saments de les 8 pilastres adossades al mur abans esmentades. La disposició 
amb cimbori és del segle sise. 

Les excavacions han fet apareixer també restes notables d'unes grans 
sales de bany del temps d'Alexandre Sever (222-235 ?), algunes amb una 
faixa d'un metre d'al¡;ada de maons tubulars, que farien de radiadors. Amb 
seguretat pertanyerien aquestes sales a la Donius Lateranoruni_ Demés, ha 
aparegut (sempre sota el baptisteri) altra construcció de temps posterior. 
dues parets para}leles amb un absis i el magnífic pavirnent, potser de prin
cipis del segle IV. Lo que desconcerta és veure-hi un graffito amb el mono. 
grama de la creu grega. Es que fou un baptisteri o temple cristia interí, fet 
poc després del 31 3? Esperem la publicació documentada de les excavacions 
fetes . 

IV 

Una troballa molt interessant ha estat feta també, fa poc, a la petita 
població de Riva S. Vitale, de la Snlssa italiana, al Sud del llac de Lugano. 
Unes excavacions, fetes en el seu antic baptisteri, feren apareixer aparedada 
i sota el paviment una formidable pica de pedra, tota cl'una pei;a, de l'am-

(24) Al corregir les proves d'aquest article, puc afegir que el dia 7 de man; d'aquest 
any el savi professor H. :\farucchi donava en el Seminari :Major del Latera una confe
rencia sobre el tema: "Di un insigne sarcofago cristiano relativo al primato di San Pietro 
ed al gruppo dell'an tica Basilica Lateranense". El sarcofag conservat avui al -;..i:useu la
teranenc és d el segle IV. Entre les moltes escenes en 1·e!leu en ell representades n'hi ha 
una, segons Marucchi, referent a St. P ere, la qual té com a ions l'antiga Basílica del 
Latera i al seu costat, a la dreta. " un monumento di forma rotondo, che corresponde esatta
mente al Battistero Lateranense, il quale come hanno d.imostrato i recentissimi scavi, era 
appunto di forma rotonda" (Osservolore Roma.iw, 8 marc;, 1925) . 

(25) El Liber Pontifical~~ diu d'aquest papa: H ic conistituit co/11mn.a.s in baptister·ium 
basilicae Con.stantfoianae q11-as a tempo1·e Co1i.stantini Aug11sti f11ernnt co11gregatae ex me
talio purph:rretico ·mm1cro V! TI q11as erexit mm cpist·ulis suis et ·uersibus exorna:i•it. Epis
tulis = arquitrau (epistylia , epistulia) edició Duchcsne, I , p. 234. 

El consfituit coltt11111as in baptisterimn no pot significar que les posés aguantant un 
c.imbori, suposa més aviat que les hi coltod com adornament i sens dubte al mig. Ho indica 
la djsposició actual de la inscripció t •ersil.111s e:rornavit , la qua! , contra lo que demanaria la 
llum, esta en la part fosca de cara a la nau lateral {que no té finestres), d ifícil per tant 
de llegir. Aixo no passaria suposant les columnes voltant la piscina. 
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piada d 'una gegantina mola de molí i sols de mig metre de fondaria a !'in
terior; lo qua! indica clarament que serviría per a batejar per immers10 
només que a infants, com era, en general, costum des dels temps de Carle
many fins cap al segle XIII. 

?v1és al fons, sota l'enorme pica, s'hi traba en molt bon estat una antiga 
piscina de forma octogonal (com ho era a !'interior tot l'edifici) de 2'05 me
tres de diametre per 0'65 metres d'alc;ada, recoberta per dintre de grosses 
plaques de marbre. Segurament tindria les parets més altes abans de coHo
car-li al damunt la. pica de la qual hem parla t. També aparegué molt J;ien con
servat quasi tot el primitiu paviment compost de petites peces de marbres de 
diferents colors amb mostres per l'istil de l'anomenat Opus alexandrinum. 
En un costat hi ha el dibuix d'una eren. És ciar que la piscina s'usava per a 
administrar el sant Baptisme a persones grans i fou enterrada quan el bateig 
deis infants devingué costum general. 

l\'1gr. Kirsch creu 4ue tant la piscina com tot el primitiu baptisteri (del 
q11al queden pocs restes de decoració) fóra obra del segle sise. 
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