
ANTICS SEGELLS 
DELS ARQUEBISBES DE TARRAGONA 

J. DELS SEGELLS EPISCOPALS EN GENERAL 

Abans del segle XI els bisbes, generalment,segellaven els documents amb 
llurs anells, en els quals era gravat son nom o monograma, o bé hi era en
castada una pedra entallada o camafeu, de procedencia molt sovint grega o 
romana. 

En aquell segle XI, principalment - per tal com no en manquen exem
ples anteriors - els bisbes comen~aren a fer ús del segell propiament dit, 
el qual consistía en una matriu gravada en argent, bronze, ferre o altres 
metalls consemblants. Amb tot, els segells episcopals que es conserven d'aque
lla epoca, són raríssims; en els Arxius N acionals de París, entre una serie 
de més de set cents segells episcopals, potser no arribin a mitja dotzena els 
qui hi pertanyen. 

La representació primitiva en els segells dels bisbes consistia en la de 
llur imatge, de bust o de mig cos. Així la veiem representada en els segells 
d'Enric I (a. 959) i d'Egbert (a. 978), arquebisbes de Treveris (I); de Gi
bely (a. r I I2) i de Miquel de Mouries (a. 1203), arquebisbes d'Arles (2); 
d' Alain, bisbe de Rennes (a. I I 53) (3) i d' Arnau, bisbe de Lisieux (a. I 170) (4); 
hi ha un exemple, pero, del segle XI, i és el de l'arquebisbe de Sens, Ricard 
(a. 1067) (5), en el qua) segell ve representat de cos enter i assegut. Mes, 
aquest exemple - diu Douet d ' Arcq - no des fa c;o que havem consignat, 
que la representació més antiga és la de bust, perque, ¿qui podra assegurar 
que en els segells deis ar:tecessors d'aquest bisbe Ricard, en la diücesi de Sens, 
les empremtes deis quals desconeixem, no fos la representació de bust la 
qui més s'usés? 

És un senyal característic deis més antics segells episcopals, que la 
testa del prelat porta el cap descobert. Aixo s'observa fins a la segona 

(1 ) GurLLDI o'EwALD. Die Siegel der Erzbischofi! van. Trier (956-1795). Bonn, 1910. 
lam. l. 

(2) BLANCARD. Iconographie des Sce!'.mx et Bulles des Archr.;es Départamrnta!es des 
Bouclus-du-Rho11c. Marsella. r86o, p. 122 i 123. 

(3) Arx. Nacional de París, n. 6828 de l'Inventari de Douet d'Arcq. 
(4) Arx. N'acional de París, n. 6657 de l'Inventari de Douet d'Arcq. 
(5) Arx. K acional de París, n. 6381 de l'Inventari de Douet d' Arcq. 
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rneitat del segle xn, en la qua! epoca apareix la mitra, essent un deis prirners 
de la serie de segells episcopals dels Arxius N acionals de París, en portar-la, 
el d' Alvis, bisbe d' Arras (a. l 143) (6). La mitra, en apareixer en els segells, 
té una forma original, per tal com les dues puntes no corresponen al frontal 
i occipuci de la testa, sinó que estan posarles sobre els parietals, donant-li 
semblam;a del capell que usaven els sacerdots de l'antiga llei d'Israel. Així 
es veu, entre altres, en els segells de Ranier, bisbe de Marsella (a. I 184-
1214) (7) ; Hermann I, bisbe de Constan<;a (a. 1139-1165) (8); Guillem de 
Champagne, arquebisbe de Sens (a. 1169-1177) (9); Arnau, bisbe de Li
sieux (a. 1170); Pere Llombard, bisbe de París (a. 1159) (9); Rotron, ar
quebisbe de Rouen (a. 1175) (9) i Guillem i Acard, bisbes d'Avranches (9). 

En la tomba del bisbe Guillem Jorda - mort en 1186- existent en el 
claustre de la catedral d'Elna, el prelat porta també la mitra coHocada en 
aquesta forma. Aquest costum, pero, dura poc temps, per tal com, en co
mem;ar el segle x111 , ja apareixen en la forma actual, i sols per excepció 
se'n traben algunes en la primitiva, com, per exemple, en el segell de Guillem, 
bisbe de Mende (a. 1214) (rn). 

La representació de la imatge del bisbe assegut, que havem vist apa
reixer per primera vegada en 1o67, és substituida, ja en el segle XIII, per 
la del prelat dret, sostenint el bacul amb la ma esquerra, j tenint la dreta 
al<;ada i en actitud de beneir; mes torna a reapareixer en el segle XIV, 

principalment en els segells deis arque bis bes. Un deis darrers qui representa 
el prelat assegut, és el de Guifret, bisbe de Meaux (a. 1209) (II), i un 
deis primers en reapareixer és el de Pere de Saboia, arquebisbe de Lió 
(a. i 31 2) ( 12 ). En els segells deis bis bes de Constan<;a, dels segles xn, XIII 

i XIV, és permanent la representació del prelat assegut. El mateix havem ob
servat en els deis arquebisbes de Treveris. 

En ple segle XIV, i fins al comen<; del xv, és quan els segells episcopals 
mostren tota la severitat, bon gust i riquesa d'ornamentació de l'art gotic, 
puix comunament representen veritables altars o templets, amb profusió de 
detalls arquitectonics, en els quals apareixen les imatges deis sants patrons 
o titulars del bisbat, i en sa part inferior, <;o és, al peu de !'altar i en una 
fornícula es representa el prelat agenollat i en actitud de pregar; a dreta i 
esquerra acostuma tenir-hi el seu escut nobiliari. 

(6) Arx. Nacional de París, n. 6458 de l'Inventari de Douet d'Arcq. 
(¡ ) ALBANÉS. Armario! et Sigillographie d~s P.11eques de Marseille. Marsella, 1884, p. 50. 
(8) Von \VEECH. Siegel Urkm1den aus dem Grossherzoglich Badischen general Landes-

arch.iv zu Karlsruhe. Frankfurt, 1883. 
(9) G. DEMAY. Le costume au moyen--iige d'apres les sceaur. París, 188o, p. 26/' i 

següents. 
(10) Arx. Nacional de París, n . 6713 de l'Inventari de Douet d'Arcq. 
(II ) Arx. Nacional de París, n. 6700 de l'Tnventari de Douet d'Arcq. 
(12) Arx. Nacional de París, n. 6321 de l'Inventari de Douet d'Arcq. 



SEGELLS DELS ARQUEBISBES DE TARRAGOl{A 3 

Entrat ja el segle xv i en els successius, desapareix la forma ogival del 
segell i és substituida per !'ovalada o rodona; desapareixen, també, aquells 
templets i emblemes que donaven als segells un caracter verament religiós , 
i ocupa son lloc un escut, el qua!, si a la primeria fou heraldic i familiar o 
de llinatge i dintre de les proporcions degudes, després esdevingué conven
cional o de caprici, i amb formes ridícules i del més extremat barroquisme. 

Usaren, també, e]s bisbes en l'Edat mitjana, un contrasegell, el qua! 
generalment estampaven en el reYers del segell, com per a donar-li major 
autenticitat. El d'Huc d'Amiens, arquebisbe de Rouen, en u45, és consi
derat com un deis més antics. Eren els comrasegells, per regla general, de 
forma rodona i de petit modul, i representaven la imatge d'algun sant i de 
vegades la del mateix bisbe, amb llegendes o inscripcions corn les següents: 
Agnus Dei, miseure mei. - Ave ~ifaria. gratia plena .. - Bon.ion est confi
teri Domino. - Sigmmi Dei vir!i. - Deus in adjutorimn memn. in.tende. -
Deum timco nec 1um.. - Fugite partes adversae. - lvf ate·r Dei memento mei. 
- 111 ater Dei'. miserere mei. 

Els segells episcopals de Catalunya presenten grans analogies comparats 
amb els deis bisbes de les altres nacions llatines i altres d'Europa. És molt 
possible qt.:e també els nostres prelats, en llur origen, haguessen usat anells 
signatoris. Com a curiositat, car no sabem si es tracta d'aquests anells, fa
rem esment de i;o que disposa el bisbe d'Urgell, Eriball, en son testament 
atorgat a 22 d'octubre de rn40, referint-se a diversos annuli que posseia 
i dels quals fa llegat; diu així : Amwlum q·ia'.dem qui fuit comitis Ermen
gaudi, iussit dare efri,scopo, suo su.ccessori, u.t remuneret ora.tionii .. . eius, 'l!el 
comitis Ermengaud-i; annulus autem qui fuit ArnalH Mirom"s, iussit dare 
Olive sedis Ausonensü; ann.ulu.m !Wtnque cum. petra alba, qui fuit comitis 
Ennenga-1idi, dimúsit ep·iscopo Geru.nde, - annulus __:. habens petram ru
bemn, epi.scopo Barchinonensi; anm¡[its úisuper in quo est caput hominis 
signatum, . episcopo . Ripacurcensi ( r 3). Ramon de Mulnels - germa del 
bisbe de Tortosa, Poni; de Mulnels - diu en son testament atorgat a 3 deis 
idus de julio! de r r88: Dün-itto B. de Villademuls, Terrachonensi Archi
epi'.scopo unum an.ulum aureum (14). 

D'aquests anells sigil-lars o signatoris deis bisbes de Catalunya, són rares 
les empremtes que fins avui en coneixem. La més notable la veierem al Museu 
Arqueologic diocesa de Vich. Prové d'un entallat que representa un bust 
roma, molt perfecte, coHocat dintre d'un cercle ovalat que mida 20 X 15 mil
límetres (LÁM- r, n.º 1 ) . La empremta és feta en la cara que ta pava el pot 
o ampulla de vidre que contenia una bosseta de relíquies. La empremta nú
mero 2 de la mateixa lamina és la del segell que segella la dita bosseta. Mida 

13 

(13) P. V ILLANUE\.".'\. Viage literaria. a las iglesias de Espa1'ia .. X , 330. 
(14) Anciu del Capítol de la• Seu de T ortosa. 
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12 X 7 mm. Segons mossen Gudiol ( 1 5), rcf eri::ü- se als altars re.minies: 
"Les relíqu1es, en aquest .s altars, acostumen anar coHocades en el pilar o 
suport, dintre d 'una caYitat oberta en Ja pedra, o deixada artificialment en 
constru1r-lo, tapant-se amb una Iloseta en la qu:il ta.r:nbé a voltes inscri\'ien 
el seu nom els qui assistien a la consagració, tirant-s 'hi al damunt una quan
titat de morter que ho tanqués to1, i surmontant-ho per )'ara. Aixi ha,·em 
tingut ocasió de notar altars en els· quals el reliquier e.>tava coRocat uns qua
ranta centímetres més avall de la superficie de l'ara. Les reliquies anaven cJn
tingudes dintre d'una bosseta de lli o sede., en mig de t rossos d'encens , i fica
des dintre una capseta, o petit pot de vidre o fusta, beJa:nent policromada, 
tapant el tot amb un pergamí o empiast de cera, quan la capsa no podia 
cloure's amb un tap emmetxat. En la cera a.lguna vegada s'hi veuen re~tes 

del segell o a nell sigillar que portava el consagrant de l'altar, hn-ent ;ist 
com també se segellava Ja bosseta que contenia les religuies. A )':interior del 
reliquier o !.1'.p.ronotheca s'hi deixava a volt~ i:n pergamí en el qual es ieia 
constar la pertenencia de les relíquies, en mig d'un formulari especial." 

Per nota, publica mossen Gudiol e: te..xt del pergamí trobat a Sant Pere 
de Cas :serres, d'on procecJeixen les emprerntes que havem descrit. 

El propi mossen Gudiol, en un c..rticle publicar en La Veu de Jf ont
serrat ( I 6), descriu el vas o pot que conté les di tes empremtes, amh els se
güents termes: '' Fiola C de vidre groguenc verdós, en forma de pera. Es 
presenta adornat d 'uns motius de relleu que vénen de 11ur ca.mper a donar 
uns losanges o gra.ns d'ord i a:nb LU."1 punt al mig. Li falta el col!, portant en 
la part superior una obert·1ra irregular que va emplastada d'una cera o bet1UTI 
en que hi apareixen quatre vegades les impromtes ovals de l'anell que p)r
taria el prelat consagrant de 1'2ltar en que fou trobada. Aquesta marca déina 
a entendre ~ue es faria aprofitant una antiga cornalina, o pedra entallada, 
romana, en que apareixeria un hennó~ cap d'home sense barba. -" 

Les ernprcmtes núm~. 3, 4 i 5 procedei):en d'un en1allat que representa 
un hust en un oval que mida : 7 )( r3 mm. (?) 

Segom mossen Serra i Vilaró, aque2t entallat pertanyia a J'anell sigil
lar del bisbe d'Urgell, Er iball (17) (segle x1). "Al costat de la vila d'Oliana 
- diu mossen Serra - bi ha a l'es.querra el Castell d 'Oliana. D'aquest ~º" 

man abandonada l'esglé.~ ia q·1e, com a sufragania d'Oliana, no fa gai~es 

anys encar era al s.ervei del culte ... Recentment, els capellans de la vila, per 
curiositat, desreren l'altar, que era una llosa so.-=tinguda per una pilas tra, i, 
entre els dos, en un forat obert al pilar , trcbaren la lipsa.notheca, acampa-

(15) GuDIQ!: .. Nociaru d'A,.w1o!ogit1 Saqrcda. v :c11 , I ~JOZ, p. 27r. 
(16:1 La Veu de .'rlon!sfr /.1!. Au:.- X.XIV, V ich, 25 •JCf. d e 1901, n.0 IO. p . 378. 
(1;:1 Si:RR.\ 1 Vu.J\RÓ. Una ara remana i i,; iinfr"ompta s·igillar del bis/Je Eriball :La 

Vt11 de Cataiutt~. ~. del JO de drsemke de 191 7;. 
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nyada de !'acta de consagració. Una i altra coHocaren en un quadro, en qual 
fons posaren un sobrecalze brodat i, junt, se conserva en la rectoria d'Oliana." 

Allí el veiérem en el mes de julio! de 1925, havent-ne tret- merces a 
l'amabilitat ·del senyor rector, el qua] ens ho permeté - les empremtes o fac
símils que reprodulm amb els esmentats núms. 3, 4 i 5. 

" La lipsanothea; - diu mossen Serra - consisteix en un coll d'ampolla 
de vidre verd, amb un tap de cera a cada extrem. A l'un cap, el que havia 
constitui:t el fort de I'ampolla, hi ha cinc impromptes sigiHars, quatrc als 
costats i una al tap, representant un cap d'home, en el qual s'albira de seguida 
una gemma eutallada per les civilitzacions classiques, <;o que en palesa quant 
amarlen els poderosos de l'Edat Mitjana les belleses la perfe::ció de les quals 
llurs artistes no sabicn assolir." 

"Aquest entallat roma seria de l'anell que en son testament el bis be 
Eriball llega al de Ribagor~a, amb aquestes paraules: " Annulus in,mp·er in 
quo est capud hom.inis signa!tmi, ( ju.ssit dare) e pisco po R1'.pan1-rce-nS1:." 

També ens parla en aqueix article mossen Serra, que en la lipsanoteca 
d'un altar del destruit temple romanic de Clariana hom troba "la imprompta 
d'un altre segell bisbal en la c1ual és representat un altre bust huma. Es con
serva en el M useu Arqueológic Diocesa de Sol so na." 

Aquesta empremta ja no existeix per tal com en la nostra visita al dit 
Museu, efectuada en els esme.11tats mes i any, sois poguérem veure uns frag
ments de cera i greda dels quals ja havia desaparegut dita empremta i ni tw 

solament traces del bust hi restaven. 
L'empremta núm. 5 es troba en el tapo sigui en la part superior del coll 

de l'ampolla que conté les relíquies d'Oliana. :t:s també un entallat d'un bust 
roma i sembla diferent de les quatre empremtes fetes en dit col!, o sigui les 
deis núms. 3 i 4. 

Els segells episcopals, propiament dito., no els trobem a Catalunya fins 
a darrers del segle xn, essent els més antics que fin .:;. avui coneixem un frag
ment que pot atribuir-se al de P ere de Re<lorta, bisbe de Vich - anys I 146 
a I 185 - i un altre, el qual creiem versemblant que correspongui al bisbe de 
Tortosa Pon<; de Mulnells, també del seg!e xr1. 

Fora d'aquests dos únics exemplars, i encara dubtosos, no coneixem cap 
més sege!I episcopal de Cata!unya que pugui atribuir-se a aquell segle. 

Els documents i diplomes dels nostres prelats, en els segles x, XI i xn, 
apareixen sotascrits per ells i altres eclesiastics, amh firmes autografes, no 
trobant-s'hi segells, ni senyal o rastre d'haver-los contingut, per tal com les 
firmes i sotscripcions deis atorgants i testimonis i la del notari qui autoritza
va el document, ja bastaven per autenticar-lo. En canvi, en altres nacions, 
com Alemanya p. e., els diplomes i actes emanats dels emperadors, prínceps, 
prelats i altres dignataris no contenien les firmes deis atorgants fins al se-
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gle xv, i sols a mitjans del x1v s'hi comeno:;a. a trobar la intervenció del no
tari juntament arnb la presencia del segell. Aixo explica com en aquella nació, 
ja cíes del segle x, trobem el segell episcopal en els documents, per tal com 
aquest esdevenia element principalíssim i quasi únic, per a controlar llur 
autenticitat, en;;ems que entre nosaltres la presencia de les firmes autógraies 
deis prelats i te~timonis, no f eia tan necessaria la del segell. 

<;o que havem dit referent a la representació del bisbe assegut, ho tro
bem, també, en els i:egells episcopals de Catalunya; així, per exemple, en el 
de Berenguer d'Erill, bisbe de Lleida (1205-1236) es veu aqueixa repre
sentació, que desapareix en el mé.teix segle XIII, per a tornar a reapareixer 
en el comen~ ciel XIV; mes aleshores, principalment, en els segells deis arque
bisbes, com veurem. 

La representació més comuna en els segells episcopals catalam. fins al 
segle x1v, és la de la imatge del prelat, dret, amb mitra, alba i casulla, sos
tenint el bacul é..!llb la ma esquerra, i presentant la dreta alc;ada i en actitud 
de beneir. 

També a Catalunya foren eli: XIY i xv els segles d'or dels segells epis
copals. A la severitat de la fonna ogival, usada fins aleshores quasi constant
rnent, s'afegeix la grancliositat i correcció del dibuix. Llurs dimensions aug
menten per a donar-hi cabuda a majestuosos altars gótics, notables per la 
riquesa de detalls ornamentals i estructura artística. Comunament llurs imat
ges són les dels sants patrons del bisbat. Així, per exemple, en els deis arque
bisbes de Tarragona, és la de Santa Tecla; Santa Eulalia en els de]s bisbes 
de Barcelona i els sants apóstols Pere i Pall en els de Vich. Al peu de !'altar 
es representa el prelat agenollat i pregant, i. a ambdós costats d'aquest el seu 
escut nobiliari. 

Entre els segells d'aquesta classe poden esmentar-se: el d'Huc de Fe
nollet (1346-1348) i el de Ferran Pérez Cahillo (1387-1392), bisbes de Vich; 
els de M:quel de Ricoma 1)346-1361), Guillem de Torrelles (r361-r368) i 
Ramon Cescales (1386-1398), bisbes de Barcelona; el de )aume de <;;atria 
(1369-1374), bisbe de Grona, i el de Guerau d'Andria (1297), bisbe de Llei
da. Entre els del segle xv són dignes d'esmentar-se els deis bisbes de Barce
lona Jaume Giralt, Simó Salvador i Gon¡;al Fe:-nandez d'Heredia i el de la 
Seu d'Urgell, Galceran de Vilanova. 

És una raresa tro·::.ar escuts heraldics en els segells episcopals de Cata
lunya abans del segle XIV. Fins al present mis en coneixem un, i és el de 
Gt:illem de Monteada, bisbe de Lleida ( I257-1282), el qua! té per contra
segell tres llirs i dos e::cuts amb els senyals d'" Aragó" i "Monteada". 

En el segle x1v és quan els prelats comencen a fer gravar escuts heral
dics en llurs respectius segells, consuetud que des del segle XVI es generalitza, 
perdent-se aleshores la forma ogival deis primitius segells, per a adoptar les 
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ovalada i rodona, amb les proporcions necessaries per a representar-hi un 
escut amb els senyals i les insígnies i atributs episcopals. Aquest escut ocupa, 
generalment, tot el camper del segell; i bé que en els segles XVI i XVII, demés 
d 'ésser nobiliari i atemperar-se a les regles de l'herildica, ja en el XVIII s'in
trodueix el mal costum del convencionalisme en els emblemes, fins a parar 
als escuts de caprici i de formes barraques i antiheraldiques. 

Són molts eis segells episcopals d'escut herclldic que coneixem, perta
nyents als segles XVI i xvn, i per consegüent als bons temps d'aquesta forma. 
Entre altres podem esmentar els deis bisbes de Barcelona Enrie de Cardona 
(r506-I510), Martí Garcia (1513-1516) i Joan de Cardona (I534). 

Com a mostra de barroquisme poden citar-se, entre altres, els deis IHus
tríssims Jaume Creus, Francesc Armanya i Francesc Fleix i Solans, arque
bisbes de Tarragona; Domenec Costa i Borras, bisbe de Barcelona; Florenci 
Lorente, Isidre V alls i Constantí Bonet, bis bes de Girona; Fra Pere N olasc 
Mora i Rafe! Lassala, bisbes de Solsona; Francesc Fernandez de Xativa, Jo
sep Baltas i Josep Caixal, bisbes d'Urgell ; i Antoni Palau i Ténnens, Fran
cesc Veyan i A:ntoni Jorda i Soler, bisbes de Vich. 

Molts d'aquests segells, particularment els del proppassat segle XIX, ul
tra llur incorrecció i manca de bon gust artístic en el dibuix, es caracteritzen 
per les arbitrarietats i extravagancies que llurs escuts contenen com a se
nyals heraldiques. Així, per exemple, en un deis quarters de l'escut del segell 
del bisbe de Vich, Palau i Térmens, apareix la figura d'un parquet amb un 
llir a la boca; en el del bisbe Jorda i Soler hi ha representada una cara roda
na i radiant, amb ulls, nas i boca de formes ridícules i la síJ.laba ER. dessota, 
o sigui un geroglífic del seu segon cognom, Soler; el segell del bis be d'U r
gell, Caixal i Estradé, porta un escudet amb tres queixals; el del bisbe de 
Barcelona, Catala i Albosa, segurament per ésser el seu cognom "Ca tala", 
té en un deis quarters del seu escut el senyal de les barres catalanes, senyal 
reial i representatiu dels comtes-reis d' Aragó i avui del Principat de Cata
lunya, el qua! senyal no té dret a usar un particular, com a tal, per enlairats 
que siguin els d.rrecs i dignitats que obtingui. 

Passem, ara, a ocupar-nos d'alguns segells deis arquehisbes de Tarra
gona. 

Il. DELS PRIMITIUS 1 .\NTICS SEGELLS DELS ARQUEBISBES DE TARRAGONA 

El més antic deis que coneixem fins avui dia es el d' Aspareg - LÁM. 1, 

n.º 6 -Aquest arquebisbe governa la Seu de Tarragona, en el primer 
ten; del segle XIII, i ve representat en el seu segell, de forma ogival, dret, amh 
mitra, alba, casulla i paHi; i ensems que amb la ma esquerra sosté el bacul, de 
forma molt senzilla, té la dreta al<;ada i en actitud de beneir. 

197 



8 F. DE SAGARRA 

La llegenda, e11 majúscules romanes i alguna gotica, diu així: 

+ S SPARAGI TERACONENS!S ARCH!EPISCOPI 
( + S1'.g1'.Uum S paragi T eraco11ensis archiepisco pi) 

A,ltre dels segells primitius deis arquebisbes de Tarragona, é.;; el de Pm 
d' Albalat - LÁM. 1, n.cs 7 i 9-. El de n.º 7 representa el prelat com en 
el precedent, c;o és, dret, revestit amb els ornaments de la. seva dignitat, recol
zant la ma esquerra en el bacul i beneint amb la dreta. La llegenda és com 
segueix: 

+ S · P ·DEI GRATIA TERRACHOIVE!V ARCHIEPI 
( + s¡gillmn Petri Dei gratia Terrachonensis archiepiscop1) 

Aquesta Llegenda ofereix la particularitat de contenir la fórmula, D ei 
gratia., que no es troba en el segell del seu antecessor Aspareg. Demés, 1a 
paraula gratia esta escrita amb t, <;Ó és, en llatí classic, i no amb e, o sigui 
en llatí vulgar, com apareix en altre tipus del segell del matei.x p::elat - nú
mero 9 - i comunament en tots els segells dels Esbes de Cataluny<;. i dels reia 
del casal d' Aragó, durant els segles XIII i XIV. 

Aquest primer segell de l'arquebisbe Pere d'A.Jbalat que presenta aqucixa 
anornalia, L'usava en 1239, per tal com el veiérem a L'Arxiu HistC.ric ::-.racio
nal , de Madrid, penja.nt d'un pergamí, per mitja de corretges d'aluda, que, 
amb aquesta data, conté una concessió d'induJgencies feta pel p-relat - el qual 
demés d'arquebisbe s' jntitula Apostolice Sedis legatus - als habitants de Ca
latayud, que fessin a lmoina i visitessin l'església del Sant Sepulcre gue ales
hor·es es com tnúa en la dita ciutat, efectuant la visita en el segon dia després 
de Pasqua i en ta ta la setmana següent. El contenir la llegenda la paraula 
gratfo escrita amb t en lloc de e, podría fer sospitar en aqt:est segell , una 
falsifca-ció ieta dues o tres centúries més tard; també pcriria ésser, pero, que 
fos autentic i provinent d'una rnatriu feta a Roma, per ~al com aquei..x: prelat 
hi havia residit i era "legat del Papa", en qua! cas 110 fóra r:·0.trany que en la 
!legenda el mot gratia aparegués escrit en estil dassic, com era corrent en 
aquella ciutat. 

E l segon segell - n.º 9 - del mateix vrelat té tarnbé la fonna ogival i la 
mateixa rep resentació del precedent. La !legenda diu: 

+ S · P · DEI GRACIA · TERRACHONE!V ARCHEPI 
( + Si,qi~!lmn Petri Dei 9racio Tcrrach onensis archü:j:·Úca,.'>i) 

D 'aquest tipus de segell en coneixem quatre exemplars que veiérem en 
els arx iu s : Capitular de la Seu d'Osca, Capitular de la Seu de Tortosa, 
Historie Nacional de Madrid i Monestir de Santa Clara de Barcelona, en 
documents datats en 1244, 1248, 1249 i 1250 respedivament . 
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L'arquebisbc Benet de Rocabertí té en el seu segell - LÁM. 1, n.º 8 -
la mateixa representació deis precedents, sois que en el seu costat dret s'hi 
veu una estrella. La !legenda diu: 

... S . BENEDCI DI GRA TERRACHON ARCHI 
( + Sigillum Benedicú Dei gracia Terrachonensis archiepiscopi) 

Aquest exemplar el veiérem a l'arxiu del monestir de Sant Pere de les 
PueHes, de Barcelona, penjant, per mitja d'un cordillet de canem, d'un per
gamí que conté un trasllat o vidimus autenticat per l'arquebisbe Benet de 
Rocabertí a 17 de novembre de 1254, d'una confirmació de privilegis, feta 
per J acint, cardenal-diaca de Santa Maria in C osni-edin., com a legat de la 
Santa Seu, a Valern;a, abadessa de Sant Pere i al seu monestir. Datada a 9 
de man; de I I 74. 

En aquests segells del segle XIII, com acabem de veure, el prelat hi és 
representat dret, com era costum aleshores. 

Bernat d'Olivella - Lh1. 1, n.08 1 O i 1 O bis - és el primer arquebisbe de 
Tarragona que apareix representat assegut en un seient format per dos ani
mals. Porta mitra, alba, casulia i paHi, tenint la ma dreta al~da, en actitud 
de beneir, i l'esquerra recolzada en el bacul. Un templet gotic molt rudimen
tari el cobricela; en la part superior d'aquest poden veure's dues figures, d'an
gel l'una i l'altra de dona ( ?). Potser que vulgui representar 1' Anunciació. 
La llegenda diu: 

S: BN DIVIA Jvl!SATOE TERRACHN A RCHIEPI 
( Sigillum B ernardi divina 1niseratione T errachonensis archiepisco pi) 

Aquest és també el primer segell conegut deis arquebisbes de Tarragona que 
porti contrasegell. Representa la imatge d'una santa - Santa Tecla? - nim
bada i en actitud de pregar. La llegenda és com segueix: 

+ S : SANTA : TECLA : ORA : PRO NO BIS 

D'aquest segell n'hem vist dos exemplars, l'un a 1' Arxiu de la Corona 
d' Aragó, separat del pergamí del qua! penjava per mitja de cintes de seda, de 
les colors groga i vermella, senyals heraldics de la casa reial d' Aragó. L'altre 
el veiérem a 1' Arxiu Historie Nacional, penjant d'un pergamí que conté la 
transcripció d'una butlla d' Alexandre IV, confirmatoria d'una altra d'Hono
ri III, per la qual eximeix del Delrne l'ordre del Císter. Autoritza la transcrip
ció l'arquebisbe, en 8 d'octubre de 1280. 

La representació de l'arquebisbe assegut que veiem m1c1ar-se a darrers 
del segle XIII segueix durant tot el segle XIV. Amb aquesta forma apareixen 
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els segells deis arquebisbes Roderic Tello, Guillem de Rocabertí, Eximén de 
Luna - Ll\.M. n , n . º 1 1 -. J oan d' Aragó, Ama u Cescomes, Fra San-; López 
d'Ayerbe- LÁM. n , n.º 21 -. Pere de Clasquerí i Enec de Valterra. Referent 
a aquests dos darrers, cal advertir que, demés de presentar-se al prelat assegut, 
hi ha al tres representacions en els seus respectius segells. En efecte; en el de 
l'arquebisbe Pere de Clasquerí - LÁM. n, n.º 13 - es veu, en un templet gotic, 
!'efigie del prelat assegut, vestit de pontifical i sostenint una verga amb una 
creu, amb la ma esquerra, i beneint amb la dreta al-;ada. En la part superior 
del templet, formant una capelleta gotica, hi ha la imatge de Santa Tecla 
portant la palma. Als peus de l'arquebisbe, un escut amb el senyal heraldic del 
llinatge " Clasquerí" , una campana. La llegenda diu : 

S · PETRI · DEI · .> A PLICE · SEDIS GRA A RCHIEPI · 
TERRACHONEN 

(Sigillum Petri Dei et Apostolice S edis gratia archiepúcopi. Tarrachonen.sú) 

D'aquest segell n'hem vist tres exemplars, corresponents als anys de 
1368 i 1371. 

El segell d 'Enec de Valterra - LÁM. u, n.º 19 - té una representació 
molt semblant a la del segell de Pere de Clasquerí, bé que el templet gotic és 
més artístic i ric d'ornamentació. Als peus de la imatge de l'arquebisbe hi ha 
el seu escut heraldic dividit en quatre quarters: 1 i 4 a senyal de tres bandes ; 
2 i 3, cinc fiors de llir o creuetes ( ?). La llegenda diu : 

SIGILLUM · ENECI : DEI: G ..... ARCHIEPISCOPI : TERRACONE 
( Sigillum Eneci Dei gratfo. a.rchiepiscopi, T erracone) 

Aquest se gel! , que veiérem a l' Arxiu Historie Nacional de Madrid, pen
ja, per mitja de cordons de canem, d'un pergamí que conté un decret de l'ar
quebisbe, concedint quaranta dies d' indulgencia als qui visitaran la capella 
de Sant Hipülit martir, construida en el monestir de Santa Maria de Nat
zaret, de Barcelona, en la festa del sant o dintre de }'octava, o en les quatre 
grans festivitats anyals de la Verge Santíssima. Datat a Barcelona a 1 5 de 
julio} de 1394 (18). A l'arxiu municipal de Tarragona veiérem un altre exem
plar d'aquest segell, penjant d'un pergamí datat per l'arquebisbe, in castro 
nostro Constantini, a 24 de febrer de 1391. 

Aquest prelat tenia , tarnbé, el seu segell secret - LAM. n, n.0 16 .- . 
Encara que molt borrosa, s 'hi distingeix, en un templet gotic, la imatge de 

(18) El Catálogo de los sellos españoles de la Edad media, de l'Arxiu Hi~toric Na. 
cional, descriu aquest segell , amb el n.0 187. En la transcripció de la llcgemla posa : 
ARCHIEPI, i en el segell s'hi llegeix ben ciar : ARCHIEPISCOPI. 
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Santa Tecla representada de mig cos, i portant la palma. Dessota de la santa, 
l'escut hera!dic de l'arquebisbe. La llegenda diu: 

S SECRE ... ENECI Di G ..... ARCHIEPJ... ... RACONE 

(Siigiilum secretttm. Eneci Dei gratfo archiepiscopi Terracone) 

A rArxiu del Capítol de la Seu de Tortosa veiérem aquest segell, em
premtat amb cera vermella tancant una carta de l'arquebisbe adrec;ada als 
bisbe i Capítol d'aquella Seu, innovant-los que ha rebudes llurs lletres per 
Pere de Garreto, canonge infermtr i ambaixador llur, i tracta de les consti
tucions sobre raptors de coses eclesiastiques, sobre la talla i altres aiers. Tar
ragona, 23 de juny, sense indicació d'any. 

És també un segell secret, de l'arquebisbe Pere de Sagarriga, el qui cor
respon al n.º 14 de la L.6..:M. n. Representa un escut timbrat d'una creu senzi
lla. El senyal de l'escut és una mata-garriga? - i dos paons. Va empremtat en 
una carta de l'arquebisbe dirigida als cónsols i prohoms de la ciutat de Tar
ragona. Datada a Barcelona a 5 de juny. No esmenta l'any, pero es dedueix 
que és de 1416. 

Els segells deis arquebisbes de Tarragona, com ja diguérem i ara ho aca
bem de veure, representen el prelat assegut, durant el segle XIV, iniciant-se a 
darrers d'aquest, la representació de Santa Tecla, en una fornícula, en la part 
superior del templet en els segells de Pere de Clasquerí i d'Enec de Valterra, 
com suara hem vist. 

Aquesta representació de la santa pren majar ostensió en el segle xv. 
En efecte, l'arquebisbe Dalmau de Mur, en el seu segell- L."-M· n, n.º 12 - hi 
posa la imatge de la patrona de Tarragona, la qua! ocupa tota la part princi
pal de l'altar gótic; la santa hi és representada, coronada i nimbada, portant 
la palma del martiri a la ma dreta i un llibre a l'esquerra. En la part inferior 
de l'altar i en una fomícula, és representat l'arquebisbe en actitud de pregar. 
A ambdós oostats del prelat, el seu escut herildic, que porta per senyal un 
mur amb marlets en forma de llanees. La llegenda és com segueix, escrita en 
minúscules gotiques: 

+ S · DALAfACII: lví!SERACJONE: DIA : ARCHIEPI : TERRACON 

( + Sigillum Dalmacii m.iserac-ione dimna archief>iscopi Ter-raconensis) 

Penja, per mitja de cordill de cinem, d'un pergamí en que l'arquebisbe 
concedeix als cónsols i prohoms de la ciutat de Tarragona certs prof.ts i al
moines pera l'obra deis murs. Datat a Barcelona a 9 de juny de 1431. 
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Els segel1s n:=-s 15 i 17 d'aquesta lamina pertanyen al mateix prelat, 
essent versemblant que siguin els seus segells secrets. 

El segell n.º 18 correspon al arquebisbe Gc·m;al d ' Ixar, representa un 
escut timbrat d'una creu i dividit en quatre quarters : l i 4, dues barres ; 
2 i 3, un estel. La llegenda diu: 

S · GOA'DJSALVI : DE : iXER 
(Sigillutn Gondisal,vi de Lr<:r) 

Penja d'una llicencia o facultat, concedida per aquest arquebisbe a J'abat 
de P oblet, de poder beneir els ornaments sagrat; del seu monestir, i pro
moure als quatre ordes menors els sem mon_ios. Datada a Barcelona úitzu 
'<.Jidelicet nostrmn archiepúcopalem ¡x;.latiwm., a 2 desembre de 1432. 

A l'Arxiu del Capitol de la Seu de Tortosa •;eiérem un sumptuós segeJI 
de l'arquebisbe-cardenal Domenec Ram. El repro:iuim amb el n.0 20 de 1a 
lamina n. És de forma ogival i mida 87 X 56 millímetres. En un templet 
gótic, molt ric i ornamentat, les imatges de Sant J oan i Sant Pau - títol 
cardenalici del prelat -. Dessota, de front í en actitud de pregar, i coHocat 
dintre una fonúcula gotica, és representat l'arquebisbe-cardenal. A ambdós 
costats, el seu escut heraldic. La llegenda diu: 

S · DOMI ... -,.,,'JCI RAJ! : TT : SCORU : IOHAiS : ET PAULI : !1-1ISA-
- - - - - -

TIONE DIVIA : SACTE : ROMA.E ECCJE PSBRI : CARDIALIS 

(Sigillwm Dominfri Ram t-ituli san.ctonnn !ohm.nis t•t Pauli tn.iseratiane 
divina sancte Rorna1ie ecclesie presbúeri C ardinalis) 

Penja, per mitja de cordillet de cinem, de color rosada, d'un pergamí, 
pel qua! el prelat, anomenam-se prevere cardenal Terraconensis ?.-'ulgariter 
tw,ncu.patus es dirigeix al bisbe de T ortosa, al seu vicari general i al prior i 
capital de canonges, innovant-los testimoni d'haver nomenat i donat l'hibit 
de canonge regular de Sant Agustí, de la Seu de Tortosa, al seu familiar 
Guillem Querol, i pregant-los que el rebin com a tal. Datat a Roma, Úi capel/,a 
domus nostre resider..t-ie, l'any 1443· 

Segueix la rep:-e ~,cntació de la imatge ce Santa Teda en els segdls deis 
arquebisbes Pere d'Urrea (anys 1448 i 14_iI ), F·~rran de Loazes (a. 1561), 
Ga~par Cervantes de Gaete ( 19) (anys l 57 4 i 1575), Antoni Agustin (any 
1577), Joan de V ich i l\fanrique (anys r6o6 i 1609) i Joan de Moneada 

(19) En algun autor hem vi ; t anomenar aqu cst arquebishe "Gaspar Cen·antes de 
Gacta '', esscnl així que en el scu segcll s'anomcna : "Gas¡::ar Cer·.'antt's de Gaete~. 
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(a. 1619), amb la particularitat que en el segell de Pere d'Urrea encara el 
templel o altar de la santa és d'estil gótic ; en tots els altres, pero, és d'estil 
renaixemeit. 

Ferra1 de Loazes - L~M . rrr, n.º 28, - com he <lit suara, té en el seu 
segell la inatge de Santa T ecla coHocada en un altar d'estil renaixement. La 
santa pora una palma a la mi dreta i un llibre a l'esquerra.. En el fris su
perior de l'altar hom llegeix S. T ECLA. A ambdós costats de l'altar, tUt 

escut ambla ta:u, En la part inierior del camp del segell , l'escut heraldic del 
pre la t. 

De lé ]legenda manca una part , la de l'esquerra del segell. Completada, 
diu : 

+ FERLT1VANDVS DE LOAZES ARCHíEPJSCOPVS TARRACONE 

Lúnc exemplar d'aquest sege] que fins aYui conei.xem, el veiérem a 
I' Arxiu nunicipal de Valls, empremtat en cera vermella fosca, en capsa de 
llauna, pe1jant, per cintes de la color rosa, d'un pergamí que conté un privi
legi concdit per l'arquebisbe a la seva vita de Valls, manant que els batlles 
de la vila- que la governave:i en nom de l'arquebisbe - pels molts abusos 
que come1en, haguessin de te..'1ir " tau!a o sindicat" durant 30 dies, després 
de finit l'txercici de llur carrei:. i que els Jurats d'aquell any fossen " jutges 
de tau:an 26 de mar~ de r56i. 

Gasp1r Cervantes de Gaete, en el seu segell - LÁM 1n, n.º 32 - apa
reix Ja inatge de Santa Tecla coHccada en un altar o templet de forma di
versa del precedent, pero del mateix estil. AJ peu de l'altar hi ha l'escut he
ra.Jdic de l'arquebisbe. La llegenda, en lletres romanes , diu: 

GAS'PAR CERVAtVTES DE GAETE ARCHIEPISCOPVS 
T ARRA.CíJ,\iE1'\íSIS 

Aqutst e."'(emplar el veiéi-em al }lmeu Arqueologü:: de Tarragona -
n . ., 3653 lel cataleg - penjant, per mitja de llenques de pergamí, d'un docu
ment ]Jel qual Jaume Reig, oficial i vicari grneral de l'arquebisbe, absol del 
jurament prestat, En Gallard Orie:;, pages de Prades; datat a Tarragona, 
I4 de ma·~ de 1 575. 

Molt semblant a aquest segell és el de l'arquebisbe Antoni Agustín -
LAYI. in, n.º 30 -. 

Denés de la forma en ogiva, que és la més com-.ma en els segells ecle
siastics, ;:pareixen, ja en el segle xv i majorment en el xv1, alguns segells 
dels arqu1bisbes de Tarragona en les :ormes ovalada i rodona. Pere d'Urrea 
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14 F. DE SAGARRA 

(a. 1476), Gom;al Ferdndez d'Herédia (a. 1501) :i Pere de Cardona (a. I 515) 
usen un segell rodó, amb l'escut heralclic de cadascun d'ells. El successor 
d'aquest darrer arquebisbe, Lluís de Cardona, té un segell rodó - LAM in, 
n.0 27 - que porta un escut timbrat d'una creu, i dividit en quatre quarters: 
I :i 4 flanquejat de les barres i els cards deis Cardona ; 2, castells i un lleó 
passant; 3, una aguila bicefaJa amb les a les este~es. No porta llegenda. 

El veiérem empremtat en una carta de l'a~quebisbe als canonges i Ca
pítol de Barcelona, sobre af ers admin:istratius. Datada a Tarragona a 19 de 
setembre de 1532. 

L'arquebisbe Jeroni Doria també usa el segell rodÓ-LÁM. III, a." 29-
i a:ixí mateix l'usaren, oval o rodó, Ferran de Loazes - L!..M. 111, n.º 24, -
Gaspar Cervantes de Gaete - LAM. HI, n.08 23 i 25 - i Antoni A'gustin 
- L.0..M. Ill, n.08 22, 26 i 31 -. 

Bé que encara en el segle xv11, corn hem dit, es troben de forma ogival 
els segells dels arquebisbes Joan de Vich i Manrique, i Joan de Moneada, 
des d'aquest segle són corrents i usuals les formes ovalada i rodona. 

En la lamina H' poden veure's diversos segells d'arquebisbes de Tarra
gona; pertanyents als segles xvn i XVIII, tots tlls en alguna d'aqueixes for
mes, els quals mostren un escut heraldic, amb Ileg-enda o sense. 

Descrits per ordre cronologic, sé•n els seg'.ients: Fra Joan de Guzman 
- LAM. 1v, n.0 34 - és de forma ovalada; l'escut amb els senyals heraldics 
de la casa de Guzman. En el ~ntre de l'escut hi ha el senyal de l'ordre de 
Fra-menors a la qual pertanyia el prelat. No ¡;orta llegenda. Empremtat en 
un document de 30 setembre de 1632. 

Fra Antoni Peres - LÁM. 1v, n.c 40- forma ovalada, escut que porta 
per senyals tres corones posades en triangle, una creu i un castell rodejat d'es
teJs. La llegenda diu: 

F · Alv'TONIVS PERES ... ARCHJEPIS TARRAC 

Correspon a l'an:r 1636. 

Frar:cesc Rojas - LAM. IV, n.º 36, - rodó, escut amb diversos senyals 
heraldics : t res estels, escacs, faixes, etc. La llegenda és com segueix: 

FRA.N: ROJAS· ARCHIEPS · TARRACONEV · 

Empremtat al dors d 'ur.a invitació o convocat&ria, íeta pe! prelat a l'abat 
de P-0blet perque comparegui al Concili provincial. Datada en el paJau arque
bisbal de Tarragona, a zo de juny de 1659. 
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Fra Joan :Manuel d'Espinosa - Li..:-..f. IV, n.º 33, - oval ; escut que 
porta per senyal un calze amb una hostia radiant, i el qual recalza en un 
mont amb una serra, emblema del monestir de Montserrat, d'on aquest ar
quebisbe benedicti havia estat abat. No porta llegenda. 

Aquest segell es troba empremtat al peu d°Lm nomeoament de proct:
rador fiscal de la cúria metropolitana, a favor d'En Baltasar Carbonell, ator
gat per l'arquebisbe el 6 d'agost de 1667. 

Fra Josep Sanchiz - LÁM. rv, n.º 4.2, - redó, esC'.lt dividit en quatre 
quarters : I, una cartela ( ?) ; 2 , un castell; 3, tres barres; 4, ( ?). Llegenda : 

+ D · F · JOSEPHVS SANCHIZ ARCHIEPISC · TARRAC01\!El1í 
{-:- Dottmus Frater Iosephu.~; Sanchiz Arcliie¡'Ji.swp-u.i Tarraconen.sis) 

Empremtat al dors d'nn edicte manant que es facin proclames en l'esglé
sia de Sant Vicens de Llavaneres, amb motiu de la promoció d'un menorista 
al subdiaconat. Tarragona 1 5 d'agost de 1688. 

Fra Josep Llinas- LÁK 1v, n.º 41, - forma ovalada, perta un escut 
partit: primera meitat, dividida en quatre quarters: I i 4, un [eó rampant; 
2 i 3, un cor ( ?) i quatre iaixes; segona meitat, un arbre; en la bordura una 
divisa iHegible. En la part ;;uperior de l'escut, un escudet o senyal de l'ordre 
de la ).force, a la qual pertanyia el prelat. L'{!scut va timbrat d'ur1a creu pa
triarcal. No porta llegenda. 

Aquest segell es troba empremtat en un document de 2 2 d'octubre de 
1710. El segell n." 39 p-ertany al mateix arquebisbe. 

Isidor de Bertran - LAM . IV, n.º 37, - rodó, escut ovalat, sostingut 
per una aguila bicefala i timbrat d'una creu patriarcal. Per senyal hed.ldic 
porta dues bandes. No hi ha llegenda. 

Empremtat en un document de 1713. En morir l'arquebisbe Llinas, Í0'.1 

elegit, segons Villanueva, per indicació de l'arxiduc Carles d'Austria, aquest 
lsidor de Bertran, el qua1 era, aleshores, canonge i ardiaca majar de Gi
rona; fou desposseit l'any següent per Felip V. La particularita.t d'ostentar 
en el seu segell, i acompanyant l'escut, l'aguila de la casa d' Austria, com
prova que era partidari de la causa de l'arxiduc. 

Pere de Copons i de Copons - Lhr. 1v, n.º 35, - ovalat, escut timbrar 
del capell arxiepiscopal, una creu patriarcal i una corona de marques. L 'esct.t 
porta el senya.~ heraldic del llinatge Copons, o sigui un copó amb tres serps. 
No hi ha llegenda. Aquest segell correspon a l'any 1738. 

Jaume de Cortada i Bru -LÁM. 1v, n." 38, - rodó, un escut que porta 
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per senyals un lleopard que aguanta amb la pota dreta un cor rodejat d'estels 
i creuete;; j un ca passant, una au f enix i un cigne, etc. La llegenda diu: 

+ D · D · IACOBUS DE CORTADA ET BRU D · G ARCHIEP5 · 

TARRACONs 
( + Dotnin.us donmus lacobii~ de Cortada et Bru, Det'. gratza arc/t:iepiscop·us 

T arraconen-sis) 

Aquest segell, el qua! veiérem a l'arxiu episcopal de Vich, va empremtat 
al dors d'una certificació lliurada per En Marian Martí, v:icari general de 
l'arquebisbe, manifestant que aquest prelat no celebraría ordres majors m 
menors en les próximes tempores. Datada a Tarragona a 20 de febrer de 
l'any 176i. 

Cal advertir que les reproduccions <lels segells, que publiquem, són, apro
ximadament, un ter<; més redu1des del tamany de )'original, per raó del for
mat del llibre. 

FERRAN DE SAGARRA 
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