
ELS PRIMITIUS ORIGENS I DESENROTLLA
MENT DEL TÍTOL DE SANT CLEMENT 

DE ROMA 

En la IE regió augustea de Rema, en la vall existent entre les dues col
lines de l'Oppius i el Coelius, és ben coneguda la basílica titolar de Sant Cle
ment, al flanc de la via de San Giovanni in Laterano que va des de la pla<;a 
d'aquesta basJica, catedral de Roma, fins a la vall on s'aixeca el Colossett. 
La basílica act:.ial de Sant Cleme11t tothom l'havia creguda d'epoca constan
tiniana fins a la meitat del segle passat, quan les grans descobertes i excava
cions esdevingudes en el seu subsól, a partir de l' any 1858, evidenciaren que 
aquella no era sinó una construcció nova f eta pel cardenal A.nas tasi i consa
grada al culte a 26 de maig de 1I28 ( 1 ). 

El P. Mt.llooly, aleshores prior deis dominicans irlandesas que encara 
avui la posseeixen, tingué la fortuna de descobrir i excavar una basílica més 
gran, a 4 m. sota !'actual, l'absis de la qua! reposava sobre les voltes d'un 
edifi.ci del s. 1, en el qual, des de primeries del s. 111, s'havia establert un san
tuari per al culte de l\!Iitra (2). La basílica descolgada era, dones, la que res
ponia a !'epoca constantiniana, .i com que ella conservava tradicionalment una 
memória del papa Sant Clement de l'edat postapostolica, la qual no podía 
basar-se en el seu sepulcre, sinó en un fet personal del Papa per haver tingut 
allí la seva casa o l'indret on reunía els fidels, s'admeté absolutament que les 
restes de l'eclfici del s. 1, dessota l'absis, eren les mateixes que compongue
ren la dom·us Clemen.tis, o bé el mateix indret on tingueren lloc les Sacra 
Sinaris a la fi del s. r, sobre el qual passades les persecucions s'edifica la 
basílica (3). 

(r) ARMEl.LISI, Le chie.se di Ronw, 2.• e<l. Rooa. rSqr, p. 12'¡ -135. - MARl:CCHI, Le.< 
basi/[,7ttes, 2.ª ed. Roma, 1909, p. 287-3o3. - Dictio1111~ire á'aro:I!. de CABRO!., art. Saint Clé
ment. 

(2) Muuor>l.v, SaÍtit Cli!me11f pope ai '. d martyr ;md his basil-ica ú~ Rome, Roma, 1869, 
2.ª ed. 1873. -N•)I.AN, Thc basi!ic ,; cf San. C!emcn!e in Romc, Roma, 1910, 2 .ª ed. 1914, 
vi<l . p. 223-251. J.ª ed. 1925. - Cu MO:ST, T extes et r,rnnuments figurés ré/a1ifs au.r myste
res <Ít' Mithra , Bruxelles, 1896, I p. 6o. II p. 205. 

(3) DE RoH1. Primi origi11 i della basilica di S. Cleme,.!e en Bril/etin:J d'Arch. Crisf .. 
Roma. 1863, p. 2s-31, 39. - lo. / lli onume•iii scof'erii sotto la basilica di S. Clen-ie11te stu
diati 11c!fo. loro s-.icr:esume stratig1«7 fica < r:ro;io!agica_ en BHlietino d' Are h. Crist., Roma 
1870, p. 129-168. 
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2 E. JUNYENT 

La presencia, pero, del santuari del culte oriental de Mitra, al qual s'or
denava també l'habilitació de les cambres velnes, imposava un greu problema 
contra la identificació total de la propietat cr:stiana, tradicional en aquells 
ambients. Es dona com a solució qu~ la possessió cristiana des deis orígens, 
a causa d'una confiscació de les tantes que tingueren lloc en l'era de les per
secucions, hauria pogut passar a mans d'un propietari paga c¡ue hi establi 
el culte mitríac, i que quan Constantí retorna a l' Església els béns confiscats, 
aquest lloc passa de bell nou a mans deis cristians que s'apressaren a cons
truir-hi la basílica, omplint de terra el santuari de :Mitra i aparedant-ne l'in
grés (4). 

La solució, peremptoria, i fins ara única en el present estat de les coses, 
no prengué en consideració el valor tradicional del Tüitlus Urbis amb que 
es caracteritza i vingué sempre anome:iat l'indret litúrgic de Sant Clement, 
potser remuntant fins al mateix s. 111, quan precisament en comptes d'un lloc 
cristia s'hi feu el santuari paga. El caracter de Túulus importava un lloc 
oficial de reunió on els fidels acudien a celebrar l'eucaristia sota la jurisdicció 
propia deis preveres. A finals del s. rv ds titols urbans eren fixats en nombre 
de 25 a Roma, pero la majaría d'ells portaven una ascendencia anterior, 
)'origen oficial de la qual es pot assenyalar com establert en el s. 111 (5). 

Malauradament, en l'estudi de la qüestio de Sant Clement no es podia 
arribar més enlla pel sol cami de les fonts literaries. Els monuments en ells 
mateixos hi eren en certa contradicció, i calia rependre tot el material sota 
un examen acurat, per tal de trabar exactament la vertadera posició de les 
coses. Trameto el lector a l'estudi detallat de tots els elements monumentals 
suara publicat (6), perque seria innecessari repetir aquí tot !'examen. Em 
propaso solament donar les conclusions raonades, tal com provenen del ma
teix estat complexiu deis monuments, per a tractar només aquí l'estudi del 
desenrotllament i dels orígens del títol. 

Les restes de l'edifici antic, sobre la volta de les quals vingué aixecat 
l'absis de la basílica, es traben, per tant, en el tester d'aquesta, de manera que 
la paret que tanca les tres naus és el mateix mur exterior del predit edifici, 
el qua! mur fou esbotzat just per a donar !'obertura de l'absis en el pla su
perior (fig. r). Des de la descoberta es conegueren les cambres A B amb 
l'escala antiga, el vestíbul E del sa:ituari de Mitra K la cambra F 
demés deis corredors intermedis C D I H i la cambra G trabada des-

(4) DE R oss1 , Brillctino d'A rch . Cr ist., Rom'a, 1870, p. 166. 
(5) DuCJ~ ES NE, N oles sur la topographie de {fome au mo~·c:r-d-ge. - 2. L es litres pres 

b·ytéraux et les dia conies en M é1rnr ges d'arch. et d'his !., 1887. p. 17 ss. - GRJS.~R e:1 Ge 
schichic R oms imd der Piips te ;:,,. Mittc/alta. Freihurg i. Br. , 1901, v. I. p. 146-152. -
Krnsc H, Die r i:i m-ischen Titelkirchm im Alterlum, P ad·::rborn, 191 8. LAN ZO~ ! , / titoli pre •·· 
biterali di Roma an.t-ica 1z ella s/c ,-ia e ne/la leggcnda, en R-ivisla d'Arch. Crist. 2 (1 925) r95-257. 

(6) E . J u r;YENT, La pri11di11c basílica di S. Clemente e le costnu:ioni a11liche ci.-co 
~ta11ti en R h·ista d' Arc/1. Crist ia11 a .. Roma, 1928, fa se. 3-4. 
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EL TlTOL DE SANT CLE:VlENT DE RO:MA 3 

prés d'un s treballs iets en 1914, quan s'eixuga l'aigua que envaia tots aquest:: 
subterranis. He pogut constatar exactament que el corredor girava entorn 
del santuari de Mitra K i que a aquestes restes d'un edifici pertanyien 
clarament les quatre cambres L ,\1 N O , de les quals mai ningú no havia 
parlat i que estan en una mateixa correspondencia de nivell, de posició i 
d'est rnctura amb les altres, solament a uns 6 metres de distancia, assenya
lan t el lírnit de l'edinci per manca de tota comunicació en el mur exterior. 
í:<:s més encara: en l'altre cantó, unes cambres desconegudes P Q R S T _. 
esta!1 al nivell superior de la construcció, immediatament sobre la volta de 
les parts inferiors p!enes de terra, i assenyalen el tercer límit d'un edifici 
privar grandiós, d'un perímetre rectangular d'uns 40 X 28 metres. 

Aquest edifici, del qual coneixem, dones, t:.na bona part de la planta 
baixa , a 10 metres actualment sota terra, i una part també del seu pis supe
rior, va ésser construit vers les darreries del s. I, tal com demostra la tecnica 
de la construcció. Era una magnífica casa privada d'alguna noble familia, la 
qua) a principis del s. III sofrí algunes reparacior_s i adaptacions, sobretot en 
la sala central de la planta baixa K, on s'establí el santuari de :Mitra, se
gurament al bell dessota d'un atri o peristil del pis superior, del qual és molt 
probable que en provingués la inscripció d'una edícula (7) que ens donaria 
els noms de Rufú:us i LuperdNa, propietaris de la casa en l' epoca d'aquestes 
reformes. 

És molt curiós que la basílica es desenrotlla tota al seu flanc a l'alr;ada 
del pis i només hi introduí l'a'.>sis a dintre. El mur extern del nostre edifici 
no tingué per aquest cantó altres obertures que algunes petites finestres, 
donant a un espai buit de 0'80 m. d'amplada, limitat per un altre mur que 
Ji corría paraHel. Aquest mur, de gran." carreus de pedra que suporta un 
petit are botant, en tota sa Jlargada, contra el mur extern de l'edifici, venia 
continuat amb un mur de maons que s'unia intimament amb els dos murs 
laterals de la basílica, el qua! fou suprirnit en el sea tester quan aquesta es 
féu, per anar a cercar, com a fons, el mur exterior de l'edifici del costat i per 
introduir-hi l'absis. Part d'aques mur supriwjt va quedar enclos dintre les 
pilastres so, t p, que formaren les columnates internes. 

Aixo corrobora plenament la independencia entre dos edificis diversos 
i veins, dels quals el segon ve assenyalat pel perimetre de !'aula de la basí
lica. Le5 parets laterals d'aquesta presenten unes parts regularíssimes fetes 
de maons que s'unien amb el mur suprimit i amb els murs d d, e, que han 
restat en l'ingrés. Mai ningú no hi ha parat un esment especial, per notar 
que llur tecnica constructiva ens porta almenys cap a la primera meitat del 
s. I II i es veu evidentment que formen el perímetre d'un edifici preexistent 

(¡) DE Rossr, B ::l:dino d'Arch. Crist., Roma, 1870, p. 134. 
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6 E. JUNYENT 

que fou aprofitat quan es construí la basílica. Originariament, com es veu 
en diversos punts, presentaven unes obertures, esvorancades i reomplertes de 
material en fer-se la basílica, les quals és molt probable que fossin una serie 
de finestres donant a !'exterior, almenys en la paret de la nau esquerra que 
corria paraJl.ela a un carrer antic, de la mateixa manera com aquelles que 
es veuen encara en la fa~ana de la casa del titulus Bizantis, aprofitada també 
vel senador Pammachi quan construí la basílica deis Sants Joan i Pau, a 
Roma, vers l'any 410 (8). 

El fet és, dones, que la nostra basilica es desenrotlla tata en aquest edi
fi.ci, excepte l'absis que l'introduí en l'edifici del costat. D'ell aprofita solament 
les parets externes del seu perímetre, abatent tates les altres intermedies a fi 
d'obtenir la gran aula; omplí les obertures, en alguns indrets refor~a els 
murs a. b. e., prolongant-los en l'espai buit entre els dos edificis r. s. t. u., 
i poca cosa més aporta de nou a la planta, llevat de les dues columnates divi
sories de les naus. 

És una mica difícil de determinar amb exactitud la data d'aquest esde
veniment. Si s'exarninen en detall tots els elements que formaven aquesta 
construcció, que ha arribat als nostres dies després d'ésser colgada a finals 
del s. x1, no s'hi veu pas una unitat basica com responent a una empresa 
única d'estructura i estil. Justament entre les restes d'un edifici del s. III que 
s'hi aprofita, i la mateixa basílica tal com se'ns presenta, hi ha algunes altres 
restes bastant característiques que hi demostren una epoca intermedia i que 
hi semblen assenyalar ja una basílica de forma més contingi.:da, que no ultra
passa mai el perímetre de l'edifici on es desenrotllava. Aquestes restes venen 
assenyalades pels pilans o p, darrera el;; qnals es cons·erva una porció del 
mur de l'edifici suprimit, els quals en determinaren la conservació perque ja 
existien suportant alguna cosa; igualment per l'altre pilar f darrera el 
qual també fou tallat més tard el mur de l'edifici preexistent; afegim a aixo 
la presencia d'una columna que en una epoca a:1tiga fou trencada i, reposada 
a lloc, es lliga amb grapes de ferro. La posició d'aquests eiements en:; indica 
la figuració d'una gran aula de basílica, dividida en tres naus, pree.x-istent a 
la forma actual i la qual sofr! una gran ruina que origina una restauració 
molt forta. Aixo ens explica que, en la seva forma actual , la basílica Dfereixi 
tanta diversitat de columnes i capitells i fa1s la presencia d\111 abac rndimen
tari, al costat deis fets explícits d'anar a cercar en l'edifici del costat uns murs 
més solids pel tester i l'absis, i d'aprofitar en l'ingrés ele la nau central el pilar 
preexistent f per a terminar-lo en angle J i estendre-hi una petita co
lumnata transversal, ensems que al davant s'aixed. el grandiós atri segons 
es dedueix de les restes que en queden k l m n. 

(8) P. GERMANO DI S. ST,.\~ISI.AO , La casa cdi111011tt1'1a d ei SS. martiri Giin1a.11m r 
?aolo, Re ma, 1894, p. 42. fig. 2. 
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Heus aquí com en la basílica que tothom creu feta en els temps de Cons
tantí, hi ha clarament tres epoques successives, determinades per l'edifici pre
existent del s. III, per una primera adaptació basilical i pel gran desenrotlla
ment de la basílica en la seva forma última. 

En aquesta darrera epoca fou quan entra en l'edifici del costat. Fins 
ara no hi havia tingut res a veure, pero des d'aquest moment importava d'una 
manera certa que aquest passés en mans deis cristians. Recordem que en 
aquest edifici veí s'havia establert, des de principis del s. HI , un santuari de 
::VIitra. Ara bé, és una cosa admesa que les 11eis imperials de proscripció dels 
cultes idolatrics no foren totalment executades, sobretot pel culte a despeses 
privades, fins després de la desfeta d'Eugeni per Teodosi en 395, i certament 
fins aproximativament a aquesta data coneixem encara a Roma el funciona
ment d'altres mitreus (9). S'ha de creure, dones, que els cristians no esde
vindrien propietaris de la casa del costat fins que no en fos proscrit el san
tuari mitríac i que fins a les darreries del s. 1v no en serien amos d'estendre
hi la basílica. 

Per altra part Sant Jeroni , en parlar del papa Sant Clement, diu: tio

min·is eius mem.oriam usque hodie Romae exstructa ecclesia custodit (10). 
A:ixo ho escrivia vers l'any 392 i parlava d'una església que ell havia vist a 
Roma abans de l'any 385 en que abandona la Ciutat Eterna. De Rossi estima 
que el text es ref ereixi a una església, no pas construida de frese, sinó exis
tent de temps ha ( I 1 ). ¿Seria aquesta la primera adaptació basilical que hern 
anotat, la qua! tingué Jloc potser en temps constantinians? 

Per les restes d'una inscripció monumental trobades a Sant Clement 
i suplertes per De Ros si ( 1 2) : 

Salvo SIRicio epISCopo ECCLEsiae sanctae 
GA ... PRAESBITER sancto :MARTIRI cle1'nenti hOC VOL VIT dedicatmn. 

tenim que en el vivent del papa Sirici (384-399) un prevere, de nom Gallus 
o Gabinus, hauria dedicat alguna cosa important a Sant Clement, la qual, a 
jutjar per una inscripció identica existent en la basílica titular de Santa Pu
denciana feta pel mateix Papa (13), gairebé fa creure que en el nostre cas 
es tracti també de la commemoració monume;ital d'una basílica acabada de 
construir. No repugna en res que aquesta fos la segona, escaient-se justa-

(9) DE Ross1, B11Jletino d' Arch. Crist., Roma, 1870, p. 164 ss. - CuMO:<iT, Textes et 
mommzents figurés ré/a.tifs a11x mFleres de lrfithra, Bruxelles, 1896, vol. I, p. 345 ss.; 
vol. II , :p. 93 ss. 

(10) De viris ilfastribu.r, c. XV (Migne, P L, 23, col. 666). 
(u) Bu!letino d'Arch. Crist., : 863, p. 25. 
(12) BuJletino d'A rch. Crisi .• 1870, p. 147-148. 
(13) DE Ross1, Bulletüw d'A,-ch. Crist. , 1867, p. 51-52. 
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ment en aquesta epoca la proscripció total del culte idolatric, a partir de la 
qual els cristians pogueren disposar de l'edifici veí i estendre-hi la basílica. 
En l'any 417 una basílica certament ex.istia: ens ho diu el papa Zosim en 
una lletra que, en un concili, hi tingué el reconeixement de Celestí : die cogni
tionis resedimus in sane ti Clementis basíll'.ca ( 14). 

Pero és el cas que si la basílica, tal com avui se'ns presenta, fos una 
construcció de finals del s. IV, hauríem d'admetre que hi fou feta a causa 
d'una destrucció i ruina de !'anterior, justament en uns temps en que no sabem 
res de reparacions i que en canvi són característics per l'activitat constructiva
És a principis del s. vi, en !'epoca que va d'Hormisdas (514-523) a Joan II 
(533-535), ja des que el darrer era prevere de Sant Clement arnb el nom de 
1.'1ercuri, en la qual en la nostra basílica es produí el f et d'una renovació de 
!'altar, seguida de la construcció de la schola cantorum. S'han conservat mul
titud de restes que ens donen les dates ( I 5). Uns treballs semblants podrien 
ésser precedits d'una restauració de la basílica que ens hauria donat efec
tivament la segona. La diversitat i les característiques deis elements emprats 
en la restauració semblen de fet que hagim d'acceptar aquesta epoca. La pri
mera adaptació basilical seria potser !'obra del papa Sirici, a finals del s. 1v, 
quan trobem que es construeixen les basíliques titulars. Aixo, si no és objec
tivament cert, almenys comporta tots els graus de versemblam;a. 

L'església, dones, que segons Sant Jeroni existia en el s. rv, i que ell 
veié abans del pontificat de Sirici, la qual ja abans, en una inscripció incisa, 
a mitjans d'aquell segle, en un collar d'esclau fugitiu, venia anomenada do
minicum Clem.entz'.s ( I 6), s'havia de contenir certament en l'edifici on es des
enrotlla després la basílica i potser estava encara en íntima relació amb aque
lles restes d'una construcció del s. III que es veuen conservades en els murs 
perimetrals ( fig. 2 ). 

Aquestes parts que avui es presenten tan maltractades no ens poden 
pas, per dissort, dir clarament a quina manera de construcciü responguessin. 
Certament que estaven flanquejades d'obertures, pero el cas curiós a cons
tatar és que pels llargs espais laterals, ben visibles, no es veu cap tra<;a de 
murs intenned]s que s'hi relliguessin. ¿ Com deuria coordinar-se, dones, el 
seu interior? Certament que per a sosten ir la coberta, a volta o a piafó, ha-

(14) O. GuE:.!THER, Epi.>!. iin.per. po11tif., coll. Avellana, I, 29. 
(r5) L'epistil de !"altar diu : A/tare tibi Deus salvo Hormisda p~pa, }..ferrn·rius pb. 

cum sociis offe,.t; i el collc.r í d'un deis capitells del cibori repeteix : + i'lfrrcu,.;.1u pb. Sce. 
Ecclesiae romanae senius Dni. · (MULLOOLY, Saint Clement, etc., J.ª ed., p. 281; DE Ross r, 
Bul/etino d'A,.ch. Crist., 1870, p. 143. tav. X-XI). Aquest prevere Mercmi, titular de Sant 
Clement, segons una inscripció existent a Sant Pere in Vinculis, fou més tard el papa 
Joan II (M.-.Ruccm, Les ba...<iliques, 1902, p. 257 i 313) i el monogram'a del seu nom papal 
fou esculpit en r elleu en mig de les peces de is cancclls Q'Je formaren la schola i que a\'ui 
es troben en la· de l'església superior (DE Ross1, ·íd. id. ). 

(16) Diu la inscripció: Tene me q11ia f1, r;i e! r eboca me ·viclor ¡ .uolito a Domini·Cll 
Clcmc11tis crismó. - DE Ross 1, B u!letii:o d'Arch . Crist., 1863, µ. 25 ; 1874, p. 159. 
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vien d'existir alguns murs o pilastres, deis quals no havent-n 'hi traces que 
fossin perpendiculars a les parets externes, els havien d'ésser fon;osarnent 
paraHeles, o almenys convenientment repartits, dividint l'espai intern en di
verses seccions en les quals es podía encabir sense dificultat una gran aula, 
si és que totes les seccions plegades no la formessin en certa manera. Altra
ment és bastant difícil de veure com aquells importants vestigis de construc
ció puguin correspondre arquitectonicament al pla exclusiu d'una casa pri
vada, de la qua! hi ha un exemple ben pales en l'edifici del costat. Afegim a 
aixo el fet que ac¡uelles restes venerables, en tot el seu perímetre, s'aixequen 
com un pis superior damunt d'un edifici preexistent, alrnenys del s. I, conser
vat íntegrament fins amb les voltes que formen la superfície en la qual aquells 
vingueren edificats. De tal manera que es veu claríssirnament que. en un 
edifici d'un gran palau privat, vingué una epoca en que s'arrasa el pis supe
rior, no sabem per quines causes, i fou represa la construcció amb un nou 
edifici, les restes del qua) ens queden i el qual no sembla respondre al pla 
d'una casa privada, abans, pel que se'n pot dedttir, indica que s'hauria fet a 
la fi d'obtenir una gran aula. Aixo s'hauria escaigut envers la meitat del s. III . 

No seria res d'estrany que aquest edifici fos des d'aquest moment una 
obra construida pels cristians, destinada exclusivament a Ilurs reunions li
túrgiques i pertanyent al cos social de la comunitat. Sembla que és un fet 
que durant el s. III els cristians edificaven vertaderes esglésies dintre els 
murs de Roma, de la mateixa manera que construiren els cementiris fara 
muralles. Encara avui no es pot assenyalar la presencia de cap, pero elles 
s'han de cercar certament en aquells indrets on la tradició i la historia vin
diquen !'existencia secular d'un titulus, els origens del qual, nebulosos o lle
gendaris, es poden remuntar a una alta antiguitat. El culte celebrat des del 
temps apostolics en les cases privades, a mida que la comunitat cristiana anava 
augmentant, demanava un !loe, per a les rermions, més espaiós del que es podía 
trobar en les estances d'una casa. Per altra part l'organització complerta de 
la comunitat cristiana de Roma, que es nota ja als comem:;;aments del s. III, 

presentant-se com a possessora oficial dels béns coHectius, ñecessaris al des
plegament del culte, exigia també !'existencia de llocs idonis per tal que 
aquest hi pogués ésser exercit, amb tots els requisits d'una litúrgia ja des
enrotllada, en bé deis nombrosos fidels batejats que estaven obligats a obser
var-la. És un fet que en la segona meitat del s. III comencen a apareixer, en 
les criptes i arcosolis deis cementiris subterranis, tota una serie d'escenes deco
ratives que ja no tenen res a veure amb la finalitat escatologica, característica 
essencial de la pintura cristiana cementirial des deis seus orígens. És impossi
ble que aquesta nova serie de decoracions tingués els seus principis damunt dels 
sepulcres; per llur moviment, per llur finalitat i iconografia es veu que anaven 
destinades solament a decorar les parets de les esglésies urbanes, des de les 
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quals passaven a poc a poc a ésser reproduides en els cement1ns (17). Una 
g-ran part d'aqucstes escenes ens porta davant deis absis que hi havia en les 
construccions urbanes, i la mateixa disposició iconografica del Crist seient 
entre els Apüstols ens és un quadro ele vicia real que )'artista ha presencial 
en l'assemblea cristiana davant del papa seient entre els seus clergues. Afe
gim encara la presencia de certes criptes cementirials excavades amb un nou 
tipus arquitectonic que deriva també d'aixo que havien d'ésser, en una for
ma més plena i desenrotllada, els edificis eclesiastics de la ciutat destinats a 
les reunions litúrgiques deis fidels ( I 8). 

En el s. III, dones, en la plenitud organica de la comunitat de Roma pre
sidida pel Papa, els centres litúrgics havien de posseir vertaderes esglésies on 
exercir el culte, amb una arquitectura propia i determinada, responent a les 
nombroses necessitats d'aquell i capaces de satisfer a una multitud discipli
nada i crescudíssima de fidels. L'art, que no s'improvisa, demanava també que 
abans d'arribar a les grandioses construccions basilicals, des de l'era de la pau 
constantiniana, s'hagués solucionat practicament quin era en essencia el tipus 
de construcció més apte per a les cerimonies religioses (19). No calia més, 
una vegada resolt, que evolucionar-lo i engranclir-lo amb més pompa i pro
fusió de riquesa en el moment en que es podia obrar amb més llibertat i es 

(17) KIRSCH, Sull'origilie dei motÍ'i.IÍ iconografici nella pittwa ámiteriale di Rom~ en 
Rhista d',frch. Cristiana, I927. p. 259-28¡. Són principalment aquestes escenes, el bust de 
Crist, Jesús dret o assegut en mig del coUegi apostolic o deis evangelistes, la missio apo
stolorum, la traditio legis i la tradirio ciai.imn a S'ant Pere. L'existencia de pintures en 
les esglésies sobre la qua! hi ha la iam~a dis?osició canonica del concili d'Hliberis, deis 
anys 300 a JIO, ens prova també el fet real d'aquests edificis edesiastics. 

(18) Rernarquem sobretot la coneguda cripta doble del Coemcterium maius, encara 
que sigui de pr:incipis del segle rv, la qua] copia evidentment la dispos ició interna d'un 
edifici litúrgic, donant arquitect0nicament resaltes les necessitats del culte (MARCHI, Mo
mm1e11ti del/e arli cristiane primitive, Roma, I8.t4, p. r82-19r, tav. XXXV-XXXVII). 

(19) Es una vertadera utopia fer derivar la basílica, en el segle IV, d:imunt el pla 
d'unc. casa romana d'estil pompeia. A tres segles de distancia !'arquitectura havia evolu· 
cionat fon;a, i ~obretot ja en el segle 111 es presenten nous tipus molt vulgaritzats de la 
casa privada. Fer el saJt de la casa típica del segle I fins 'a la basílica que es desenrotlla 
al segle IV és posar l'Església en unes mateixes condicions durant tota una epoca; és ne
gar-Ji tota la formació litúrgica que s'ha fet a poc a poc i que ja es troba en la seva 
plenitud a mitjans del segle 111 quan encara, segons la majoria deis autors, les reunions 
es tindrien en una sala de la casa privada o er. l'atri o peristil d'aquesta, coberts. Vegeu 
principalment: D EH ro und von BEzoL::>, Die K ircMich e Baukimst des Abmdlandes historisch 
mrd s3•stcmatisch rlargcstellt, Stuttgart, I892-1901, i LEMAIRE, Origines de l~ bruilique chré
tie1111e, Louvain, r9rn, que han resurr.:t millor aquestes teories ietes ben lluny de la reali
tat deis monument s mateixos. No parlem pas de les altres teories, més inadmissibles, que 
veuen o veieren els origens de la basílica cristiana en la mateixa civil, pública o privada, 
en les e elles tri cores i fins i tot en les sinagogues o en les catacumbes. L' exercici conti
nuat del culte crist ia, i sempre de cara a un nombre creixent de fidels, havra de resoldre 
paulatinament la manera com s'havia d'efectuar sobretot en les disposicions del local 011 

el bisbe reunia la comunitat. Problemes sembl'ants es po<lien posar, en el decurs de tres se
gles o més, en l'excrcici de les reunions segons el ritus exigit per altres associacions civils 
o religioses. De fc t , un indret per al culte idol:i.tric ens ha df"; xat a Roma matcix, ja en el 
segle I , 1Ula forma arquitectonicament resolta en les disposicions, la qua) convé amb la que 
podrien baver csoollit també més tard els cristians. Veieu-la en CARCOPINO, La basilique 
pythagoriciemie di' !a Porte Majc1irc, P aris. 1927. 
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tenia la protecció deis adinerats i fin s i tot ele la família palatina. En els in
tervals pacífics de la primera meitat del s. 111 i sobretot en la llarga durada 
de tranquiHitat que precedí a la persecució de Dioclecia , els cristians en llur 
puixanc;a ascensional, amb la protecció de tantes famílies nobles, havien d'ha
ver trobat i resolt la forma deis seus edificis per al culte, els quals junts amb 
els cementiris i altres possessions constitulrien els loca ecclesiastica que foren 
confiscats per Valeria (a. 258) i retornats als cristians per GaHie (20), i que 
de nou en la persecució de Dioclecia (a. 303-311) foren confiscats, o potser i 
tot destrults o malmenats, fins a tant que l'edicte de Mili (a. 313) els restituí 
als cristians com ad ius corporis eoruin pertúwntia. segons ens diu el conegut 
text de Lactanci. De fet, Eusebi (Hist. Eccles., VIII, r) ens ha contat que, 
en la segona meitat del s. 111, a causa de les multituds innombrables que es 
convertien al cristianisme i que acreixien les comunitats de fidels, devenien 
ins!.lficients els antics edificis del culte, de tal manera que en cada ciutat s'ai
xecaven vastes i amples esglésies. Aixo no deuria tenir lloc solament a Orient; 
la comunitat d Roma deuria haver fet altre tant, per tal com Optat de Milevi 
ens ha reportat que en els principis de ia lluita donatista, tot just inaugurada 
!'era de la pau, els sediciosos africans que es personaren a la Ciutat Eterna 
per qwui.ragúita et quod excurrit basilicas locum. ubi colligerent noti habe
bant (21). De manera que a l'eixida de la darrera persecució, Roma ja pos
seia més d'una quarantena d'edifi.cis eclesiastics pe! culte que havia d'ésser 
impossible que fossin construits aleshores; els quals edificis, pel fet que 
Optat de Milevi els anomeni ba.siliques, amb aquesta denominació emprada 
en l'Orient i fins i tot en l'Africa molt anteriorment que a Roma, ens podria 
significar que eren en la seva majoria, unes vertaderes construccions, fetes 
'a posta pe! culte, a les quals esqueia la denominació emprada en 1' A frica, qui! 
difícilment hauria convingut i hauria estat aplicada si s'hagués tractat de 
senzilles sales Iitúrgiques dintre les cases particulars. 

He assenyalat una serie de fets que es verifiquen en la posició d'aquelles 
venerables restes de parets existents entre els monuments de Sant Clement, les 
quals, preses en seriosa consideració, no exclouen el que siguin els vestigis 
d'un d'aquests edificis del culte anteriors a Constantí. Per la relació que han 
tingut amb els monuments posteriors, sempre en un mateix in<lret, investit 
historicament per una tradició constant que en fa un Iloc de culte, pot fer es
cat:re' s la seva construcció responent a la finalitat detem1inada i precisa d'un 
edifici eminentment eclesiastic, del qua! avui no ens és pas possible fer-ne una 

(20) ElisEBI, Hisl. Eccl. l. VII, c. 13 (MIGNE, PG, 20, col. Ói3-675). SANT AcusTÍ, 
Bi·wiarium collat. cum Do11at, III. 34-36. 

(21) ÜPTAT. M1uv. De schism. donatis tarum, l. 2, c. 4- :-.hGNE, PL, lt col. 954. Es 
curiós el fet que el papa S. Corneli (251-253) ens atesta que en son temps la comunitat 
romana tenia 46 preveres (EusF..Bl, Hist . Eccles., VI, 43) : potser hi haura alguna corres
pondencia amb cls edificis eclesiastics . Vegeu DE Ross1, Roma Sotterrani.'a, I, p. 205. 
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descripció detallada que, d'altra banda, ens seria sumament interessant. Pot
ser una excavació acurada feta dintre el pa de terra que forma la superfície 
de la basílica subterranea actual, amb un gruix variable fins al massís de les 
voltes del pla inferior on aquell reposa, ens donaria exactament encara la dis
posició interna d'aquelles epoques. 

Remarco, demés, que Sant Jeroni anomena ecclesia l'edifici eclesiastic 
que havia vist abans de l'any 385 a Sant Clement, el qua) era contemporani 
també d'aquell clergue Víctor qui segons una inscripció de la meitat del s. IY 

era acoHto a Dominicu Clementis. Aquestes denominacions d' 1?Cclesia i domi
nirnm foren emprades sobretot a Occident, des del s. 111 fins a bona part del 
següent, · per designar els edificis del culte cristia (22). En el meu estudi ja 
esmentat (vide: nota 6), he arriscat la conjectura de si podía ésser que aquest 
concepte s'hagués conservat, almenys a Roma, per a denominar exclusiva
ment aquella classe d'edificis que no prengueren el nom de basi.licae fins que 
no s'erigí en el seu lloc una vertadera construcció basilical segons el des
enrotllament que aquesta prengué en el decurs del s. IV. El fet que les basíli
ques, com a tals, no vénen construides en els antics títols sinó cap a !'epoca 
del s. IV-V (23), al costat de les que s'erigiren també pels cementiris, en el mo
ment que la 'denominació de basílica ve a suplantar les dues anteriors, ens po
dría indicar que les paraules ecclesia, · do-múiicu.m, haguessin significat directa
ment els precedents edificis del culte que duraren fins a aquest període, des
prés d'haver-se originat en el segle anterior. En aquesta suposició, que em 
sembla molt probable, les dues antigues denominacions, donades a Sant Cle
ment en el decurs del s. I\', ens verificarien encara l'existencia de l'edifici li
túrgic originat en el s. nr, del c: ual s'aprofita el que es pogué en construir
s'hi més tard la basílica. 

A Sant Clement sempre s'hi ha vinculat el caracter de titulus, venint ca
talogat entre els vint-i-cinc !'existencia deis quals es troba ja fixada a finals 
del s. IV (24). El que fos un títol, dones, importava l'empremta d'un centre 
litúrgic oficial de la comunitat romana per a l'administració edesiastica, en 
la manera que avui dia podríem dir que ve constitu"ida la parroquia. El títol 
s'havia d'originar encara en el culte domestic de les cases privades d'on pro
venia tal denominació ele la inscripció amb el nom del propietari (titulus) que 

(22) DF. Ros sr, Bullctino d'Arch. Crist., 1863, p. 26 ss. - GRossr GoNDI, l mcmm1enli 
cristia11i, Roma. 192.¡. p. 398. 

(23) KIRSCH, Die rómischm Titeihrchen im Altcrtum, Paderborn, 1918, p. 127-128 ; 
143-144. 

,(24) Com a tal surt den:iminat en !ma inscripció funeraria de principis del segle v d'un 
seu clergue titular ().faR UCCHI , Le catacombe romane, Roma, 1903, p. 309) i en la inscrip
ció damunt citada· del pa¡Ja Joan Il (:'.\f.-.RUCC Hl, Les basiliqi,es, 1902, p. 257, 313). Així 
ve denominat també en les subscripcions deis preveres de Roma en el sínode de l'any 49) 
(Cassiodori va.riae, ed. Mo~fSEK . p. 410 ss.) i en el sínode de l'any 595 (Registnm1 Grego
rii I, lib. V, n. 57 a, •·o!. I. p. 366 ss. , ed. EWAl.D i TRAunE). 
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hi havia sobre la porta, per la qual cosa aquestes cases on es tenien les ceri
mónies religioses venien indicarles titulus Clementis, titulus Byzantis, del 
nom del propietari (25) . Aquests centres de reunions litúrgiques domestiques, 
per donació del propietari o adquisició de la comunitat, passaven a mans de 
l'Església a mida que aquesta s'ana organitzant organicament en tots els seus 
aspectes. Des de primeries del s. III ja es remarca tota una estructuració co!ll
plerta, a base de la qua! Ella n'havia d'ésser única mestressa, o per cessió, o 
per compra, o bé per una nova erecció. 

Justament és en aquesta epoca quan a Sant Clement s'edifici la construc
trucció que, com hem <lit, ha de respondre exclusivament a una necessitat del 
culte cristia, la qua!, pel fet d'ésser considerada com t:n títol, bé podem dir 
que des d'aquest moment figurava com a propietat oficial de l'Església. ¿És, 
pero, que el caracter titolar, fins en el sentit del culte encara domestic, podría 
haver precedit a aquest edifici? Segons Sant Jeroni aquí es conservava la me
moric de Sant Clement, el papa del s. 1; d'altra banda el titulus aquí existent, 
denominat sempre amb el nom de Clementis, es relliga íntimament amb 
aquella mernor-ia per a fer pensar realment que aquí hi hagi un fet directa
ment relacionat amb aquest papa, aixo és que la seva memoria no sigui altra 
cosa que la mateixa casa seva, o cedida d'un altre, en la qual ell hagués pre
sidit les reunions litúrgiques en les llunyanes epoques postapostoliques (26). 
Aquesta solució ha estat generalment admesa sense controversies i tothom ha 
cregut que les restes fins ara conegudes d'una casa del s. 1, en les quals com 
hem vis': s'establí el mitreu, trobades sota l'absis de la basílica subterrinia, con
firmaven del tot aquesta veritat per a dir-nos que elles eren els vestigis de la 
casa de Sant Clement. 

He assenyalat ja quina era la vertadera relació que tingueren aquelles 
restes, petita part d'una gran casa romana, amb la basílica que es desenrotlla 
en tot un altre edifici del costat. Eren dos edificis totalment diversos, deis quals 
l'un envaí l'altre quan es construí l'absis de la basílica, en una epoca molt tar
dana, de tal manera que, mentre en un d'ells no trobem res de cristia fins a 
l'adveniment d'aquest fet, en l'altre ja Sant J eroni havia vist la -ninnoria 
Clcnten!is, i l'Església hi tenia un dels seus importants centres litúrgics. És 
una cosa certa, dones, que la memoria Clenu:ntis no s'ha de cercar ni reco
rn~~ixer més en la casa veina que obtingué el santuari de Mitra des del s. 111, i 
que per tant s'ha de trobar dintre el perímetre determinat per l'altre edifici 

(z5) KmscH, Die riimischm Tite/k irche1i im Altertum, 1918, p. 3 ss. - GRoss1 GoNDI. 
I monume11ti cristiani, p. 398-402. - A Roma s'acaba de descobrir per atzar, vora Santa 
~laria la Major, la basílica del segle v, dedicada pe) got Valila a Sant Andreu cata
barbara patricia., i, al bell costal, s'ha trobat una mansió senyorial, almenys del segle 111, 
en la qua) en una sala emmosaicada, dintre una cartela, es llegeix : Do1m1s Aripporum et 
Ulpiorum Vibiorum f e/ir, exemple que ve a confirmar els orígens de la denominació titular. 

(z6) DE Ross1. Bu/lr!tino d'A rch. Crist. , 1870, p. 151. 
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on la succesió estratigd.fica deis monuments ha localitzat sempre la venera
ble tradició clementina. 

1v1és amunt he dit de passada, que l'edifici cristia del s. m fou irnplan
tat en el pis superior, amb les mateixes dimensions d'un edifici preexistent, 
almenys del s. 1, que forma tota la planta inferior de la basílica subterrania 
actual de Sant Clement. Mai ningú no ens havia parlat d'aquesta construcció 
i, si algú l'havia coneguda, en féu sempre cas omís. En recercar aquí els orí
gens de la memoria Cle·mentü, a base de l'estudi de les construccions, he tin
gut la satisfacció de trabar-me davant d'aquest nou monument, el qual he 
pogut verificar a bastament en diverses de les seves parts a través de la terra 
i de l'aigua embassada que omple les seves estances (fig. 3). Aquest edifici 
s'aixeca al mateix nivell de la casa ve"ina del mitreu, a uns 10 m. sota el 
nivell actual del carrer; el seu perímetre ve tancat dintre un gran quadrila
ter fet per un mur en carreus de tuf encoronisat per una faixa de pedra tra
vertina (27) (fig. 4, A) a l'ali;ada superior de les voltes internes que reposen 
en distancies iguals sobre murs tranversos en opus retie11l ... 1.tum. B C. Un 
mur de sosteniment per les columnates superiors de la basílica D, vingué 
en una epoca tardana a adaptar-se dintre les estances i sota les voltes damunt 
de les quals s'estén la superfície de la basílica. Aixo m'ha impedit de poder 
verificar res en la part corresponent sota la nau central d'aquesta, mentre d'al
tra banda m'era possible constatar-ha dessota les dues laterals. Amb tot, cal 
creure que hi continuen les estances verificad es en aquestes parts i que I' edi
fici chia, molt probablement, sota la columnata de l'atri davant la basílica, on 
devia tenir l'ingrés vers el seu intern d'un perímetre de I 40 X roo peus ro
mans exactament igual al perimetre de la casa veina que conté el mitreu. 

Sigui que el mur perimetral en carreus de p~dra f os aprofitat d'una 
construcció anterior deis temps de la República (28), sigui que fos edificat con
temporaniament amb les construccions internes, cosa que cree molt més ver
semblant (29), aquest edifici, tal com se'1-_s presenta, s'ha d'adscriure coma bas
tit en el s. 1, com indica la tecnica constructiva de les seves parets i voltes i 
la manera de l'estuc que les recobreix. És veritat que la terra que emplena 
les seves estances i que la part sota la nau central de la basílica, que no he 
pogut verificar, no deixen \'eure clarament, ni el paviment, ni la relació co-

(27) L'ala d'aquest mur, que n paraUela a la casa del mitreu, sota la línia de l'absis 
de la b'asílica subter rania-, era !'única part fins ara coneguda o a la qua] almenys s'havia 
donat importancia. De Ross i havia dit de passada (Bullet1'.no d'Arch. Crist., 1863, p. 30) 
que el mur girava a ambdós costats, pero no sabem que ningú hi hagués fet més atenció. 

(28) DE Ross1, Bulletino á'Arch. Críst., r863, p. 28, i tots els autors que n'han trtictat 
considerant el mur isolat. 

(29) El conjunt ofereix una gran unitat constructiva de lligament entre tal mur i les 
parets internes. D emés els carrcus del mur i el seu tipus de constnicció convcnen molt 
bé a les p rimeres epoques impcria ls quan e ra encara en voga aquest aparell, r¡ue fins i tot 
trobem més tard (Cozzo, !P1geg11 eria. romana, R oma, 1928, p. 128) J>er a donar-nos exem
ples bastan! semblan ts (LUGLI, L a :;0 11a archeoíogica di Roma, Roma. 1924, p. 36, ro8) . 
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FJG. 3. - Planta d'una construcció del s. 1 sota la basílica subterrania: en negre, murs 
a grans carreus; en línies verticals, murs divisoris de les estances verificades ; en Jínies 
verticals, murs de fonament de fa coh.unnata en fer-se la basílica al dessobre; en blanc, 
posició de la basílica. 

F1c. 4. - Secc:ió i planta d 'una de les esrances : A, mur en carreus de tuf; B C murs 
reticulats ; D, mur de fonament de les columnates de la basílica; X X nivell de l'aigua. 
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muna entre les diverses cambres; pero per la disposició que presenten aques
tes en unes mateixes dimensions i amb les parets transverses, s'ha de reco
neixer que formen la planta baixa d'una gran casa particular, les habitacions 
de la qua! s'havien de trobar en el pis supero:-, avui desaparegut. Semblant
ment, en la casa veina i al mateix nivel!, le5 estances conegudes junt amb el 
santuari de Mitra formaven també la planta baixa d'una gran casa particular 
que tenia les hahitacions en el pis superior. 

És un fet cert que quan en el s . III s'aixeci l'edifici cristia, aquest vingué 
a substituir el primer pis, o sigui la part hab:tada d'una gran casa romana del 
segle 1, que aleshores devia ésser arrasat. Des d'aquest moment, dones. aquesta 
era una propietat cristiana adquirida per compra o per donació del propietari, 
en la qua! l'Església posava un dels seus centres litúrgics. Aixó pogué origi
nar-se de dues maneres: o bé l'Església acquirí, per compra o cessió, una 
gran casa romana en la qual establí per primera vegada, des d'aquest moment, 
un centre litúrgic, abatent i bastint de nou el pis superior per tal d'obtenir-hi 
un edifici apropiat per les reunions; o bé l'Església es ljmita a construir aquest 
edifici, responent a les necessitats de l'epoca, en el primer pis d'W1a ca.sa en la 
qual precedentment, en fas o no ella propietaria, ja es venien celebrant les re
uions litúrgiques en alguna de les seves cambres superiors, la qual resultant 
insuficient pel majar nombre de fidels i deve11int-ne Ella mestressa, es veié 
obligada a substituir-la pel nou edifici. Si ens atenim al fet que en aquest edi
fici vingué conservada la memoria del papa San Clement i aJ mateix temps al 
caracter de titultlS que s'originava en les cases particulars, haurem d'admetre 
que es produí el segon cas i que, en aquesta ca sa, precedentment al s. 1n .. vin
gué celebrant-se el culte cristia, potser ja des de l'edat postapostólica, per ésser 
la mansió de Sant Clement o emprada a aital fi per ell. L'opinió general que 
fins ara 11a admes que es tracta d'una casa de Sant Clement, pero que veia 
aquesta en la casa ve"ina on es conté el mitreu, amb més raó, per la successió 
historica deis monuments, podra veure aque.3t2. casa en aquest edifici del ~- 1. 

Aquesta opinió, més o menys proba) le i que els monuments no contradiuen 
pas, es funda en el fet que el títol de Sant ·ciement sempre ha portat el nom 
d'aquest pontífex i ha conservat una seva m.e·rnoria, demés que el Liber ?011-

tificalt~s diu que era de la regió del Coelius. Pero la n1e1noria. Clementis es 
podria haver originat d'una altra manera, la qua) explicaria també la <leno
minació del titulus i la paraula del Liber P011!iffralis que, com pensa Duches
ne, depenia segurament de la basílica a ell dedicada i que !'autor veia no pas 
ben bé en el Coelius, sinó en la vall entre aquesta coHina i la de l'Op¡'1Í11s (Jo). 

Mgr. Kirsch ha proposat com es po<lria haver donat aquest orígen (3 r ). 
De Sant Clement papa en la comunitat cristiana de Roma de la prin1era mei-

(30) Líber Pontifica/is , ed. DucHESN F., v. I, p. 123, n .2. 
(31) Die ,.om.ischeii Titrlkirche11 im A itertum, ¡l. 39-40. 
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tat del s. 111 se'n tenia una gran idea, ja per la seva !letra als Corintis, ja per 
les llegendaries Recognitiones ClementiP.üe que s'escriviren en grec en aques
ta epoca i es difongueren moltíssim acreixmt-li veneració. Aixo naturalment 
importa una vertadera afecció envers la seva figura venerable q-:.ie convisqué 
amb els capdavanters de l'Església i engendra logicament el seu culte, en el 
moment que s'originava el culte oficial deis papes i mirtirs darrera d'aquell 
deis apóstols. Aquest culte vingué celebrat en un deis títols eclesiastics, preci
sament en el nostre, on <legué ocórrer més tard una identificació del nom del 
papa Sant Clement amb un nom igual que seria el del propietari de la casa del 
qual el títol es denominava. 

Els fets d'una veneració establerta en un títol i d'una identificació de 
noms entre el del personatge venerat i el titular es verifica moltes vegades en 
els altres tituli ronzani i en alguns casos amb veritable certesa. Generalment 
sembla que és el procés pel qua! han passat els més antics, on comen\ant ells 
per ésser un !loe per a les celebracions del culte litúrgic, més :ard portaren 
associat el culte d'un sant homonim del nom titular amb qui s'identifica, ex
cepte en el cas evident del mateix titular quan hi fou venerat (:~2). La intro
missió d'aquesta veneració, que pot comern;ar des de la meitat del s. 111, havia 
d'ésser un efecte de la disposició de l'Església (33) i potser no seria improba
ble de creure que practicament s'originés del fet que Ella cons:ruís, en una 
don&tts ecclesiae titular, un vertader edifici responent a les múl:iples necessi
tats litúrgiques i que a aquest vinculés la memoria i veneració d'un sant. 

La tesi de Mgr. Kirsch, dones, reposa damunt unes bases més fermes i 
segures contra l'altra antiga opinió formada quan encara el coneixement del 
procés historie deis títols era rudimentari. Així és molt més versemblant que 
la casa del s. 1, sota els monuments de Sant Clement, no sigui la casa d'aquest 
papa, i que la seva veneració i culte va comem;ar justament quan veiem que 
l'Església arrasa el seu pis superior per a aixecar-hi un edifici eclesiastic dedi
cat al seu nom. La frase de Sant Jeroni nominis eius tniem oriam 1tsq>ue hodie 
Ronra exstructa ecclesia custodit no sembla pas indicar res més que una vene
ració i culte, ja que es refereix a la memoria del seu nom i no a la de la seva 
persona o d'un seu fet (34). 

La identificació que vingué més tard del nom del papa Sant Clement 

(32) KrRSCH, Die rotnische•i TitelkiTchen ¡~,. A/tertum, p. 148-173. Vegi's també el 
capítol dedicat a cada Títol. - DELEHAYE, Sanclil.s . Essai sur le cul!o? de .>aints dans l'an
tiqnité, Bruxelles, 1927, p. 149-ISO. 

(33) P er la determirtació del culte cl 'un sant ei: un !loe especial, o per la santificació 
del mateix fundador sancionada en aital lloc, que figurava com un deis centres oficials 
dependent de l'Església. 

(.34) Remarquem que tampoc mai no ha e..xistit ni per 13! tradició ni molt menys per 
una !legenda, la idea que la basílica de Sant Clement ocupés el lloc de la casa del papa 
homonim. Aquesta idea-, donada molt tard, segons l"opinió d'autors (RoNDIMINl , De S. Clc
tne11! 1? papa ejsisque b.a.silica in urbe Roma, Roma. 1706), rio va ésser presa seriosarnent fins 
r¡ue tingueren lloc les descobertes del segle passat. 
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amL el del ftmdador del titulus, després d'haver passat l'intermedi etnre b 
casa particular i l'edifici que s'hi bastí a sobre, ens indueix potser a veure com 
precedentment la casa era ja una doínus eccleS1'.ae en la qua! des d'una epoca, 
antigament incerta, una de les seves habitacions servia per a les reunions cris
tianes. ¿Quina seria, dones, la noble família cristiana possessora que abrí les 
seves portes als fidels? 

De Rossi, pensant en Sant Clement papa i en la casa veina del mitreu, 
arrisca la conjectura de si aquella podria és!:er la casa deis Acilii Glabrioni, 
un deis quals, consol en l'any 91, contemporani de Sant Clement, va ésser 
condemnat a mort per Domicia com a reu de cristianisme (35). Portant les se
ves raons a la nostra casa, la solució topa amb la dificultat que el títol no 
es denomina mai amb aquest nom, mentre prengué el de titulus Clementis 
que havia d'ésser el del vertader propietari de la casa i fundador del títol. 

Si només a base del nom volem identificar el propietari en aquelles epoques 
llunyanes, veient la casa patrícia, com ha demostren les restes, en possessió 
d'un noble cristia, trobem precisament a la fi del s. r la familia del canso] 
Flavi Oement, espos de Flavia DomitiHa, personatges molt coneguts i con
sanguinis de !'emperador Domicia, qui condemna a mort el consol com a reu 
de cristianisrne (36) i exila la seva muller a l'illa de Pontia ( ?7)· Certament 
que no tenim cap prova explícita per a una identificació semblant. La docu
mentació literaria no va coniondre mai la persona del Clement papa amb la 
persona del canso]; tot al més les aproxima fent-los consanguinis (38). Tam
bé és veritat que ja almen~'S des del s. IV era completament fixada en el nos
tre edifici la sola figura del papa Sa:it Clement, sense immiscuir-hi mai la del 
consol. És un fet cert, pero, que pel papa Sant Clement es troba ja tot un culte 
historie des de mitjans del s. III, mentre no existí mai una veneració pel 
canso! Clement en les epoques antigues, per la mateixa raó que els martirs 
deis dos primers segles, llevat Sant Pere, Sant Pau i alguns papes, no tingue-

(35) DE Ross1, Bull Arel•. Crist ., 1863, p. 29-30, 89. - Les raons que el dugueren a 
aquesta conjectura foren el f et que el Lib<r Po ~i tificalis (ed. DucHEs:-a, I, p. 123) diu que 
el pare del papa San Ciernen! s'anomenava Fa11stinus, nom que les falses Recognitiones i 
les homilies amb llurs capbreus també Ji donen: com que Fausltts és un cognom propi en 
els primers segles de la familia dels Acilii Glabr ioni i com que pels volts de la nostra 
basílica s'havia vist en altre te:np3 un fragment d'im cripció pertanyent a un dels membres 
d'aquella famí iia, de l'edat del papa Clcment, aixo el duia 'a imaginar que aquí podía ha
ver-hi hagut la casa. El nom Faustim1s, que en el Liber PontificaJis pot dependre de les 
Recog11itiones, no sa·bem coro s'hauria or iginal en aquestes en que tots els fets són una 
pura llegenda. 

(36) DroN CAssius, His!, 67, 13. 
(37) EusEBI, Vetiist. /at . chro11., ed. Ro:sCALLI, vol. I, J>. 446. - SANT JERox1, Epist. 86 

ad E11stochiu111. Vegeu DE Ross1, B11lleti1w d' A rch. Crisl., 1865. p. 19 ss. 
(38) DE Rossr , Bulletino d'Arcl1. Crist., 1863, p. 39-89, i 1865, p. 19 ss. Les R ecog11i

tio11cs Clemetitinae entronquen el papa Sant Clement amb la familia dei s Cesars, les actes 
tard:mes de Sants Nereu i A c1uileu (Acta SS., Maii. III, p. 8) el fan nebot del cónsul 
Ciernen t. 
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ren mai cap culte litúrgic historie (39). La memoria del consol Clement no 
tenia, dones, una practica veneració i era popularment desdibuixada i si és 
que la seva antiga casa fos emprada com a centre de les reunions cristianes, 
els fidels en anomenar-la titidus Clementis no hi donayen sinó un valor nomi
nal per a expressar la propietat del nom del fundador, o família successora 
seva, en el decurs dels temps següents. Aixo, dones, podria haver originat el 
fet que, després d'hayer-se fixat en aquest centre litúrgic cap a mitjans del 
segle rn, la veneració historica del papa Sant Clement, la memoria del qual 
era vivíssirna i reconeguda popularment, en continuar-se anomenant l'indret 
titulus Clementis, el papa passés a ocupar personalment la significació del nom 
primitiu, sense ferir en res la distinció clara entre les dues persones, la del 
consol i la del papa, que ens ha llegat la tradició literaria. Així practicament 
el primer sentit de titulus CJem.entis, centre de reunions litúrgiques de la casa 
de Clement, podia venir substituit pel segon sentit, centre de les reunions litúr
giques on es venera el papa Sant Clement. N otem encara que una vertadera 
consanguinitat entre el Clement papa i el consol podria haver anat a fixar el 
culte d'aquell en l'indret tradicional de la casa d'aquest; molt més versem
blant seria, pero, que les raons de parentiu s'haguessin originat en el fet del 
culte del papa en l'antiga a~onms ecclesiae de la casa del consol (40). Finalment ; 
d'on ha nascut !'idea que Sant Clement papa fos martir? San Jeroni, ben do
cumentat, encara no ens l'ha pas donada (41), pero ja en aquell temps la ins
cripció de fa basílica de Sirici (384-399) ens la indica, la lletra de Zózim (417) 
la confirma (42) i des d'aquest punt queda fixada per sempre. ¿És que el culte 
d'ell posat en un ambient on notava la idea d'un Clement realment martir, com 
era el cónsol, pero sense veneració, podria haver portat a certa confusió quant 
al martiri, la qual una vegada formada, !'autor tarda de la Passio Clementis, 
en desconeixem;a del canso! Clement o sabent-lo ben distint del papa, es veié 
obligat d'identificar aquest amb un martir homonim venerat a Chersona en la 
Crimea? (43). 

Valguin aquesta serie d'indicacions valuades sota l'apreciació del concepte 

(39) Veure: D:El.EBAYE, Origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1912, i Essai sur 
le cu/te de saiHts dans l'antiq1'ité, Bruxelles. 1927. 

(40) Notem que és \DI document tarda, la Pa.ssio SS. N erei et Achillei, el qui em
parenta el papa amb el cansul, i en parlant d'aquest últim express<ant la seva dignitat, no 
diu que fos martir, ~o que incfü:a que no se'n tenia la idea. 

(41) De '1..¡ris illustribus, c. XV (M1GNE, P L, 23, col. 663-666). 
(42) ... fo sa11cti Cleme11tis basili'ca, qui inb"'tus bl'ati P etri apostoli disciplin·is tali 111a-

9istro '1.'l!!eres emendasset errures tantosqfle profectus habuisset, ut fidem, quam didicerat 
et docuerat, eliam martyrio cc11sl!crar1? t (0. Gt:ENTER, Epist. i1t1per. pontif. col.\. A1:ella11a, 
I, p. 99). 

(43) O, segons com tra pensat Franchi de Cavalieri (La li!ggenda di S. Cle111e11tc 
papa e rrtartire en Note _Jfgio:Jrajiclie. Stucli e testi, n. 27, Roma, 1915, p. 4-40), l'autor 
roma de la Passio, a finals de l segle v , en desconeixern;a de la tomba d'aquest Papa, re
corregué 'a l'exili, a Chersona, trobant una font pe! martfri en alguna configuració del 
mosaic que veia en la basílica de Roma. 
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de titulus, enfront de la gran casa particular del s. r que monumentalment J'ori
gina. He dit que no existeix cap prova explícita positiva, igualment com no n'hi 
ha cap d'explícitament negativa, per afirmar que aquesta casa pertanyés al cún
sol Fl. Clement. Si De Rossi ho va excloure (44), va ésser guiat per uns altres 
principis que, avui , com hem vist, l'estudi més profond fet sobre el títols ha 
expJicat d'una altra manera. 

De totes maneres resulta ben paJesa la importancia del títol de Sant Cle
ment de Roma en l'edat antiga de l'Església. Certament que el] ens ha conser
vat un deis centres litúrgics d'administració eclesiastica, on els fülels es reunien 
per a la celebració del diumenge sota la jerarquía deis preveres, en una epoca 
anterior a la pau i a les basíliques posteriors, segurament en un edifici propi, 
construit per la comunitat cristiana organitzada, que oficialment hi establí el 
culte del papa Sant Clement i aixo, amb molta probabilitat, com succeint una 
etapa anterior en la qua! precedí el culte domestic celebrat en una sala d'una 
casa particular, el propietari de la qual, i !'epoca en que comen~, encara no ens 
és donat de poder dir amb certesa. 

Quan siguin f etes unes excavacions metüdiques en les parts inferiors de 
la basílica subterrania actual, es podran puntualitzar millar els conceptes i 
potser es resoldran fins els més petits problemes. Mentrestant l'estudi acurat 
deis monuments, que encara no s'havia fet, m'ha portat als presents resultats 
que omplen la llacuna que fins ara hi havia des deis orígens del títol, més o 
menys lligats amb el papa Sant Clement. fins a la pau constantiniana en que 
s'hi estirnava l'erecció de la basílica. 

EDUARD JUNYENT, Prev. 
Roma, Febrer 1929. 

(44) Bulletino d'Arch. Crist., 1863, p. 30, 89. 
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