
LA BASÍLICA SUPERIOR DEL TÍTOL DE 
SANT CLEMENT DE ROMA J LES SEVES 

REFORMES SUCCESSIVES 

La magnífica basílica superior del títol de Sant Clement de Roma, que 
conserva !'estilística i el sabor deis més antics edificis eclesiastics, ha vingut 
sempre assenyalada a trets lleugers entre els cienes de les guies de Roma 
i deis seus monuments que s'han publicat des del segle xvr. Els historiadors 
de l'art i els tractadistes mai no l'han oblidada en alguns deis seus capítols 
d'arquitectura. Donada la seva forma arcaica i les memories tradicionals que 
feien remuntar la seva existencia a unes edats primitives, tothom la creia 
una obra propera als temps de Constantí. fins a mitjans del segle passat que 
fou descoberta una altra basílica anterior, soterrada a quatre metres més avall 
del seu paviment i comblada de terra (1). Aleshores es veié que ella era una 
construcció posterior que no antecedia el segle xn. 

Ni abans ni després d 'aquest moment que va precisar la data del seu 
origen, ningú no es va ocupar de fer-ne un estudi detingut per a saber com 
fou produ!da, quins eren els elements originals que se'n conservaven i les 
vicissituds imprescindibles de set segles d'história que hi havien passat amb 
les successives modes, reformes i juxtaposicions. Els monuments són vivents 
en el seu lloc i tenen la paraula per ells mateixos per a esclarir els enigmes; 
per altra part, en els documents i descripcions deis autors que se n'han in
teressat, trobem la testimoniam;a sobre altres elements i disposicions que 
pogueren admirar i que avui no existeixen. Entre aquests hi ha tres auton 
que ens caldra pendre com a guíes per la valua de les seves descripcions acu
rades, fetes respectivament abans i després de les reformes de l'any 1715. 
El primer és BENET MELLINI, qui morí als volts de l'any 1667, que hi de
dica un capítol de la seva obra manuscrita Dell' antichita di Ronw, C oder 
Vatica llatí n. 11905, folis 14-26. Aquesta obra havia pertangut a CIAMPINI 

{1) MULLOOLY, Saint Clement pope and ma,.tyr and hi. basilica in Rome. Roma, 1869, 
- DE Ross1, 1 monume,1ti scope,.ti sotto la basilica di S. Clemente, stwliati nella loro .r11c
cesione stratigrafica e cronologica en Bull. Arch. Crist., 1870, pp. 129-168. 
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qui, en l'any 1690, publica les seves Velera Monumenta, en les quals dona una 
altra descripció acompanyada de gravats. El segon autor és FELIP RoNDI
NINI, qui publica a Roma, en 17o6, el seu volum De S. Clemente Papa et 
Ma'l'tyre ejusque basílica in Urbe Roma, reproduint els gravats de l'anterior. 
El tercer és el dominica ToMÁs DE BuRGO, qui ens deixa una relaciq impre
sa, des de la pagina 390 a la 415, entre el recull de monografies intitulat 
Hibernia Dominicana, estampat a Colonia Agripina en 1762. 

Amb aquests elements i sempre de cara el monument, assajarem de 
determinar exactament la forma i les particularitats, l'estructura i la decora
ció tal com foren enllestides d'una vegada pels arquitectes i artistes i clas
sificarem per l'ordre cronologic successiu tots els altres esdeveniments que 
les modificaren. 

l. - LA BASÍLICA DEL SEGLE XII 

1. DA TA DE LA CONSTRUCCIO 

La basílica superior vingué construida immediatament al damunt de 
!'anterior, corresponent a un nivell més alt i en una forma que exclou qual
sevulla contemporaneitat, fins en el sentit de que la subterrania li hagués ser
vit de cripta. Quan l'una deixa d'existir, l'altra li fou encavallada al damunt 
i les parts inferiors foren repletes de terra. 

L'antiga basílica, fundada primitivament en una domus eccles1:ae titu
lar, havia perdurat durant alguns segles a través d'un historial variat; sofrí 
restauracions, canvis, apuntalaments i esdevenia inservible a mesura que s'es
colaven les anyades (z). Les últimes memóries que tenim de la seva existen
cia ens porten a finals del segle XI. Durant les excavacions de mitjans del 
segle passat, fou trobada en el pürtic de la fac;ana una sepultura familiar en 
la qua) el darrer difunt sebollit és de l'any 1059 (3): 

+ SVBTVS HAC TERRA · NRA SEPVLTA SVNT MEBRA 
NEPTIS CVM AVA · DVLKIZA NEPE \TOCATA 
PETRVS ET DA.RIA · BIOLA SIMVLO. MARIVLA 
CVM HIS QUIB · ADIVNCTIS ALIIS TRIB · 

(2) Vegeu l'estudi que n'hcm fet: E. )t:NYENT, La primiti·va basilica di S. Clementt 
e le costruzi~i an.tiche circosta11ti en Rivista di Archeologia CristiaM, r928, pp. :.131-279. 
- Els primitius origms i dtsenrotllament del títol de Sant Clement de Roma en ANA
LF'.CTA SACRA TARRACO~ENSIA, 1929, pp. 321-341. 

(3) Muu.ooLY, Saint Clt1ne11t pope and martyr and liis basílica in RorM. Roma, 1869, 
p. 220. 
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Alguns decennis més tard fou víctima deis esdeveniments de Roma quan 
les trapes de Robert Guiscard, en rn84, vingudes a alliberar Gregori VII, 
devastaren amb incendis i pillatges una bona part de la ciutat (4)- N'era 
aleshores titular el cardenal Raniero que hi fou elegit papa amb el nom de 
Pasqual 11, a 14 d'agost de l'any 1099 (5)- Des d'aleshores ja no se'n coneix 
res més. A viat <legué ésser abandonada i comem;ada la reedificació des deis 
fonaments que ens dona la basílica superior. Una inscripció conservada com 
un fris en el clise del respatller de la cadira episcopal que fou coHocada en 
l'absis, ens commemora l'innovador: 

AN AST ASIVS PRESBITER CARDIN ALIS HVIVS TITVLI HOC 
[OPVS CEPIT PERFECIT 

Aquest era el cardenal Anastasi, el més jove deis dos d'aquest nom, a 
qui el Papa Pasqual 11 va confiar el nostre títol. El trobem que subscriu un 
diploma d'Honori II en l'any 1125 (6). La nova basílica bagué de sorgir, 
dones, a primeries del segle xn per obra d'aquest cardenal, com ens ho fa 
saber també la inscripció del seu sepulcre, avui perduda, que els arqueolegs 
del segle xvn llegiren en el pürtic actual (7): 

dudum IS SANCTE P A TER CLEMENS TV A TEJVIPLA NOVA VIT 
CVIVS IN HOC TV:MVLO PVL VIS ET VMBRA IACENT 

MORIBVS EGREGIIS ET VITA PRESBYTER VRBIS 
FVLSIT ANASTASIVS NOMINE DICTVS ERAT 

VITA DECENS STVDIVMQ · PIVM VIS RELLIGIONIS 
CONSPICVVM MERITIS EFFICIEBAT EVM 

HVNC QVICVMQ. LEGIS TVMVLVM MEMOR ESTO LEGENDO 
DICERE X A TE DEI SVBSIDIERIS EI 

(4) GREGORoVIvs, Storia della citta di Roma nel medwevo. Roma, 19<>0, vol. II, pp. 346 
i següents. - LANc1ANI, La destrvction de Rome antique. Trad. de HUILLIER. Tournoi, 
pp. 113 i SS. 

(S) Lib. Pontificalis, ed. DucBES:l\"'E, 11, p. 29(). 
(6) ÜACCONIUS, Vitae Rom. Pont. Romae, 1657, 1, p. 915. - MrGNE, PL, CLXVI, 

col. 1225. 
(7) DE Ross1, Bulletino d'Arch. Crist., 1870, p. 141. - Ell suplí la primera paraula 

segons altres inscripcions de l'epoca. Els qui anteriorment l'havien donada s'erraren en el 
primer vers no indicant la llacuna del principi i escrivint notavit en lloc de novavit. 
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Desconeixem la data de la seva mort que s'hagué d'escaure, posterior
ment al 1125, en les anyades següents en que la basílica encara no estava en
llestida, per tal com sabem que confia l'acabament al seu successor, segons es 
llegeix en l'epitafi d'aquest que també fou enterrat en el portie actual encara 
que la inscripció, en dos fragments, fou descoberta en un altre indret (8): 

HOC PETRS TVMiúo claVDITVR IN DNO 
CEPIT ANASTASius quae ceRNIS TEMPLA CLEM:ENTIS 
ET MORIENS CVRAm detuliD HVIC OPERI 
QVAE QVIA FINIVIT Post vite fVNERA VIVIT 
CVI DV::\1 VIVEBAt subdituS ORBIS ERAT 
POST MORTEM CArnü dabitVR TIBI GLORIA CARNIS 
SANCTIS IVDICIO Vivifz:caNTE DEO 

En els primers decennis del segle xn fiaría a Roma un personatge de 
nom Pere, el qua], des de notari regionari i scrina.ri, fou elevat a cardenal per 
Pasqual II. Aquest era Petrus Pisanus, continuador del Líber Pontifical.is des 
de Lleó IX a Pasqual II, el qua] s'adherí al cisma d'Anaclet II i en fou retret 
pel zel -de Sant Bernat. Gatti ha cregut que seria el Petrus, successor del car
denal Anastasi, a qui pertanyeria aquest elogi funerari, el qual per conse
güent hauria acabat la seva obra comern;ada i encomanada. Poca cosa deuria 
mancar per al seu complement quan aquest va entrar en acció, ja que la consa
gració solemne de la basílica s'escaigué en el dia 26 de maig de l'any 1128, 

segons es despren d'un antic saltiri manuscrit, que Lonigo va veure en l'anciu 
de la Basílica Vaticana, el qual contenia al principi un calendari , on a aquella 
data del mes es trobava anotat: Anno MCXXV/11 dedicatio ecclesiae s. Cle
m.entis (9). 

El nou edifici fou posterior de cinc anys a la basílica de Santa Maria in 
Cosmedin, també acabada de renovar profundament en l'any 1123. La tecnica 
de l'estructuració i de la decoració fou en molts punts semblant en una i en 
altra, sobretot en el material litúrgic. Ambdues construccions ja havien tingut 
anteriorment certes afinitats per les dates contemporanies de remenaments; 
encara foren concordes en la reedificació, i en els temps successius, en les di
verses restauracions operades les tornem a constatar que són coetanies (10). 

(8) Aixo és, entre la via Arenula i Pla<;a Cenci . - GArn, Di un nuovo mcmummlo 
epigrafico relativo alla basiJica di S. Clemrnte en Bulletino della Commisione Archeologica 
Comu1tale di Roma, 1889, PP- 467-474- Aquest autor la publica per primera vegada suplint 
les Ilacunes del maTbre trencat. 

(9) El publici ARMELLlNI, Le chiese di Roma. Roma, 1891 , p. lJI, n. I; :l.• edició, 
1899, p. 135. - Cn rnartirologi provinent de Montecassino de la fi del segle XI (Cod. Vat. 
lat. 4958) a la fi del 1v KaL Sept. (fol. 63 v) diu sobreafegit ; dedicatio sci. Clementis. Sc
gurament no es r efereix a Ja, nostra basílica. 

( 10) G10VENALE, La basilica di S . .Uaria i1l Cosmedin. Roma, 1927. 
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Fig. 1.-Esquema de superposició deis monuments a Sant Clement (DE Ross1: Bull. Arch. Crist. 1870, tav. X-XI). AA, la basí
lica del s. xn, despullada de les reformes posteríors; BB, la basílica soterrada i DD, la planta baixa d'un edifíci del segle 1 on 
s'origina el títol eclesiastic; CC, les restes d'un altre edifici classic de finals del s. 1 que foren adaptats a un santuari de Mitra. 
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6 E. JUl\YENT 

2 ESTRUCTURACIO DE L'EDIFICI 

Quan els arquitectes es disposaren a construir la nova basílica de Sant 
Clement, partiren de la base d'aproñtar tots els elements constructius de l'an
tiga que oferissin un fonament salid. Es trobaven davant d'un edifici ruinós, 
conjuminat a diverses represes i apuntalat en molts indrets, principalment 
després del terratremol de l'any 844 i de les injúries que sofrí amb l'incendi 
de Robert Guiscard en l'any 1084. Era impossible pensar en una recons
trucció total feta al mateix nivel!, ja que amb les ruines i demolicions el pis 
del carrer s'havia apujat sensiblement al seu entorn fins a guanyar una al~ada 
de gairebé 4 m. Era molt més economic, i garantía millar els resultats, empla
i;ar la nova construcció al pla del carrer, abatent les parts ruinases de la vella 
que servirien per omplir el subterrani; no calia més que refor~r les zones 
inferiors de les seves parets que es podien aprofitar, reomplint-les de material, 
sobretot dessota de les arcades de la primitiva basílica. 

De fet, tot demostra que aquesta havia arribat en conjunt for~a sencera; 
pero malmenada en els darrers temps, i amb la pressió continua de la massa 
de terra més alta en els seus voltant,;, no oferia una resistencia apropiada per 
evitar-Ji un esfondrament. Aquestes causes degueren determinar una reedi
ficació des dels fonaments , la qual per la manera practica com fou acomplerta, 
conservant bona part deis murs consolidats en la seva .base, ens duen a veure 
com no aixecaven una nova església damunt de les runes inservibles d'una de 
vella, sinó que bastiren un altre edifici reconstruint !'anterior a un nivell més 
alt (fig. l). Aquest principi té la seva importancia perque ens declara el pen
sament deis arquitectes i ens explica el per que en la nova fabrica fou conser
vada integralment la forma arquitectonica de l'antiga, fins a arribar a l'apro
fitament de certs elements escultorics i decoratius que foren trasplantats en 
el seu original, o bé copiats. 

Els obrers del cardenal Anastasi comeri~aren, dones, per construir un 
mur espes de grosses pedres i fragments marmoris s6ta les arcades de les 
línies divisories de les naus, tancant-hi les columnes; amb semblant material 
refor~aren les antigues obertures de la vella paret de la nau esq~erra que fo
ren buidades previament del material posterior que les farcia; es féu un mur 
nou dintre la nau central i deixaren intacta la paret lateral de la nau dreta 
(fig. 4). Aixo obeta a que l'amplada de la nova construcció havia d'ésser me
nor, mentre es conservava la mateixa llargada. De manera que si la nau es
querra es mantenía en les mateixes dimensions, la nati central venia restringi
da des d 'aquella fins al nou mur de fonament on s'assentava la nova filera 
de columnes ; mentre la nau dreta queda va en proporcions menors, des d'a-



Fig. 5. - Dues arcades descobertes del mur de la nau central de 
la basílica soterrada. Aquest mur fou aprofitat, tot sencer, pcr tan· 
car la nau clreta de la hasílica del s. x11. Aquelles es veuen actual· 
ment sortint del paviment i trencades perla porta de la sagristia. 

Fig. 6. - El Protyron del segle x 11 en el seu estat actual. Fig. 6 

. ...., 

Foto. Amlerson 



Fig. 7. - L'atri de la basílica en l"estat acl11al. Putn. A 11dcrso11 

Fi _g. ·H. - Exte rio r d e l;i construccili. La caixa d e L1 11a 11 drl'ta vc .amaga <ia 
pe r Ja capeila de SS. Ciril i Metodi i pe r 1111 petit ediiici que hi está adossat. 



Fig. !J. - Interior de la basílica en el seu estat actual després de les reformes de Clement XI. Foto. An<lerson 



... 
Fig. 10. - Interior de la basílica en el s. XII, amb !'obertura deis primitius finestrals i sense els estucs de Clement XL 
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Fig. 12 

Fig. 13 

Fi¡.:. 12. - Uraval puhlkal pcr 
Sulinuri, ante rior a les reformes 
de Cle111e 11t XI, que dóna el 
ca111pa11ar pri11iiti11 i el prospec-

te de la fm;ana. 

Fig. 13. - Fa4;ana de Cle111cnt XI 
i 11111r lalc rnl de la 11<1u central 
aml.J les fin estrcs i restes del 
primitiu cam¡rnnar en el comen <; 

de la nan tireta. 



Fig. 14. - L'a!.:sis i !'altar de la basílica. l"o1o. A11drrso11• 





;;.fl. . 

Fig. 16.- Mosáic del pavin¡ent del segle XII, 

corresponent a la nau lateral. 
foto~. Andtr!on Fig. 17. - Mosaic del paviment del segle xn, 

corresponent a la m1u central. 
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Foto. A ncle rso11 

Fij:!. 20. - Ln ca dira episco pal del segle x11 l In decorndó el e la pnrt haixn de l'ahsis. 



F ig . 22. - El camputiar del s. XVIII i la [a(a tia ac tu a l de Clemenl XI. 
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questa, fins a la paret de la nau central de la vella basílica, prescindint del tot 
de la seva antiga nau dreta. El vell absis, naturalment <legué ésser abatut i 
fou reconstrult en diametre menor, proporcional a la novella nau central. 
També fou abatuda la paret lateral esquerra d'aquesta perque en el seu lloc 
s'havien de posar les columnes. Sembla que des del nivell del carrer la paret 
externa de la nau esquerra seria suprimida i represa de bell nou; és difícil 
de dir si succeí una cosa semblant amb la de la fa<;ana, tal com de fet tingué 
lloc en les parets de l'altre cap de les naus, als costats de l'absis. En canvi com 
a paret externa, en la nau dreta, fou conservada íntegrament la mateixa que 
s'aixecava damunt de la filera dreta de les columnes de la nau central fins a 
la seva maxima altura, com ha proveo encara l'aparell típic de construcció da
munt de les arcades, c·n part descobertes (fig. 5), i les restes de línies geome
triques decoratives en vermell que es poden veure en la fa<; externa des de les 
cambres superiors del convent adjunt. Aquesta paret anava primitivament ober
ta per nou finestrals els quals degueren ésser emmurallats en aquesta ocasió i 
que avui no hem pas pogut verificar. 

Amb les runes de les parets que s'abatien i amb terra portada deis volts, 
s'omplí el buit subterrani fins al nivell del carrer, colgant els murs espessos 
que serviren per als fonaments. Damunt d'ells vingueren edificades les noves 
parets, amb aparell de maons bastant regular, relligant-les amb la que s'apro
fitava: s'aixecaren les noves columnes i arcuacions internes al seu damunt, 
fins a la coberta total de l'edifici, més alta en la nau central que en les dues 
lateral s. 

Un nou atri precedí la construcció, reproducció també en menor am
plada del primitiu que s'abandonava al dessota, pero de majors dimensions que 
la fai;ana de la basílica. Aixo <legué obeir possiblement a que en la construc
ció de !'ala dreta el nou mur extern fou reiet damunt de la vella columnata 
d'aquest portie, mentre la nova era avanc;ada cap a l'interior (r 1). No conei
xem exactament com foren aprofitats els elements del vell atri, pero les restes 
de les dues pilastres angulars i de dues columnes en el portie de davant de 
la vella fai;ana, ens indiquen que succeí una cosa igual com en els murs de la 
basílica. 

La basílica del cardenal Anastasi és integralment la mateixa que ens 
deixaren els seus operaris en l'any 1128, llevat d'algunes modificacions acci
dentals i reformes posteriors esdevingudes sobretot en el seg le x v i en el se
gle xv111. Tractarem de donar-ne una descripció ajustada, reservant-nos de 
remetre a cada restauració i fets posteriors les noves modalitats aportades, én-

(II) CANINA, Esposizione sull' Architettura dei temPi cristiani. Roma, 1843, p. 53. No 
comprengué com l'atri era més ample que la basílica; per aixo recorregué a pensar fal
sament que en !'origen tindrien igual amplada i que per efecte d'una restauració la nau 
dreta hauria estat refeta transportant la paret més endins, tal com ha deix-at significat en 
la planta que en dóna tav. VIII. 

257 
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Fig. 2. - Planta de Ja basílica de 
S. Clement tal com fou deixada 

en el segle XII. 

Fig. 3. - Planta donada per 
RONDlNINI (De S. Clemente, Ro
ma 1706. Tav. III, p. 326) que ens 
indica el seu estat abans de les 
reformes de Clement XI en 1715 

amb totes les juxtaposicions 
solertes des del s. xn. 

Fig. 4. - Planta de la superposi
ció de la basílica superior actual 
damunt de Ja primitiva soter
rada. Aquesta ve indicada en 
pla negre. La del s. Xlf en blanc 
i les reformes fetes, en tra<;os 

ratllats. 
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IO E. JUNYEKT 

tenent que totes les parts i elements que anem a descriure existeixen encara, a 
menys que no n'assenyalem la supressió. 

3. DESCRIPCIO DE LES SEVES PA.RTS 

a) EL PROPYLEU 

En la porta d'ingrés a l'atri des del carrer (fig. 2) es construí un propileu 
o protyron (12), petit portie posat sobre quatre columnes de marbres i dirnen
.sions distintes. Damunt de dues mensules posades sobre els capitells s'aixeca 
la coberta a quatre pendents indicades per una coronisa de maons amb petites 
mensules de marbre que assenyalarien la teulada, avui realc;ada a una sola 
pendent per un cos posterior (fig. 6). L'interior presenta una volta a creuera 
amb vestigis de decoració pictórica (13) . Mitjarn;ant set esglaons es puja fins 
a la porta ernmarcada per un bastiment de fragments marmoris d'entrellac;os 
1ornbards aprofitats d'elements corresponents a l'edifici anterior ( 14). 

b) L'ATRI 

Aquest apareix avui (fig. 7) segons les reformes posteriors, sobretot des
prés de la reedificació operada en I 7 I 5, ja que manca per tot arreu de les ca
racterístiques coronises de maons sobre petites mensules de marbre. Inte
gralment en la forma, pero, és el mateix amb quatre columnes en el portie d' in
·grés, i en el seu correlatiu, de davant de la fac;ana de la basílica, i sis colum
nes en els dos latera1s. Damunt deis quatre porties s'aixecaria immediata
ment la teulada, tal com veiem en els dos laterals. Es difícil de precisar si 
el pu.teu.s vetustis circ-umscriptus lapi,dibus qui aliquid sapit antiquitatis ( 1 5) 
que en el segle XVIII es veia encara davant del portie de la dreta, on comenc;a 
}'escala d'ingrés al convent adjunt, sigui el cantharus que actualment figura 
en mig de l'atri i del quaJ cap autor no par1a. 

El portie anterior a la basílica, tingué la teulada a ras deis a1tres, ados-

(12) El p .. otyron de la basílica de S. Marta in Cosmedin, constuit vers l'any 1100, 
era originalment a dues soles pendents, com l'altre també contemporani de S. Cosimato 
(GIOVENALE, loe . cit., p. 245). 

(13) Una pintura era ja gairebé indesxifrable en temps de C1A111P1N1 (Vetera M oni
menta, 1747 ', p. 14), i així romangué a través RoNDnINI {p. 278) i DE B u RGO (p. 394). En
cara subsisteixen, de capitell a capitell, les tres barres de ferro amb les anelles que aquells 
autors hi veieren i que servirien per a penjar-hi cortinatges. 

(14) Un altre fragment lombard es veu en l'angle dret del portie de l'atri ctavant 
la basílica. empotrat a la paTet. Un segon fragment, pertanyent a un cancell, pavimenta 
el voraviu del portie de la dreta en el segon intercolmnni. En la part subterrania n'hi ha 
alguns més de conservats. 

(15) RoNDINlNI, De S. Clemente. Roma, 17o6, p. 28o. - DE BURGO, Hibernia Domini
cana, 1762, pp. 394-395. Fou posada en mig en 1868 (MUI.LOOLY, l. c., p. 263). 

26o 
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sada a la fac;ana, i comunicava amb J'interior de la basílica mttJanc;ant tres 
p01tes, una corresponent a cada nau ( I 6), per tal com els altars que avui han 
fet desapareixer les dues laterals són molt posteriors i primitivament la basí
lica no tingué altre ingrés que per l'atri ( ri). 

e) L'EXTERIOR BASILICAL 

L'aula basilical fou deixada com una gran sala quadrangular ca~ada 
solament per l'absis central. La típica coronisa de maons amb mensules de 
marbre segue:x totes les línies superiors e.xternes de l'edifici. Desapareguda 
avui en la fac;ana a causa de les modificacions que sofrí, existeix assenyalant 
la pendent de les teulades en les dues naus laterals i en l'absis, i també en tot 
el carrat de la nau central (fig. 8). La manca d'ella en les pendents del timpa 
anterivr i posterior d'aquesta i la mateixa construcció en pedra i argamassa, 
i no en maons, fa admetre com el timpa sigui una reforma posterior de quan es 
canviaren les encavallades en el segle xv (18). Ordinariament és molt possi
ble que en aquests indrets la teulada fes pendent. En la nau lateral dreta la 
coronisa de maons ens indica com la teulada fou restituida a més alc;ada en 
canviar les encavallades, cosa que es verifica en el seu interior on han quedat 
en el seu lloc bona part de les mensules ar:tigues i l'imprompta de les teules 
que arrencaven del mur. Aquestes tenien una amplada de 0'30 m. i anaven a 
o'6o m. damunt de les mensules sobre l'embigat sostingut per les encavalla
des, que, segons la posició d'aquelles senzilles mensules de marbre, a dos me
tres de distancia )'una de l'altra, ens és pos;;ible de restituir perfectament amb 
certesa. Cal anotar també com la teulada de l'absis presenta una mitja llan
terna atrofiada de poca altura. 

tfl L'AC"LA INTERNA 

L'interior de l'edifici presenta les tres naus dividides per dues fileres de 
vuit columnes, en mig de les quals, amb quatre coh:mnes per banda, s'aixeca 
en quiscuna un gros pilar que talla tota l'alc;ada de la nau central i es fa 
visible des del seu exterior (19). Deu arcuacions reuneixen els pilars i columnes 

(16) L'única porta: que podria baver lll'al1cat seria la d'ingrés a la nau dreta, ja que 
en aquest lloc s'emplac;a el campanar. ) 

(17) P. Ucomo en Storia de/le sta.zioni di Roma (Roma, 1588, f. 122 v.) diu que en 
el lloc de la basílica de Sant Clement e fama che t!SS() Clemente ricevesse s. Barnaba quan
do venne a Roma, s·i come era gi.ii dipinto e scrit:o sotto l'arco nella prima entra.ta della 
chiesa dove fin'hoggi si legge il frammento di un verso che dice: BARN ABAS RO
~IAE.. . VR dove quel che manca credo io che dice'l.'CJ A CLE:ll€NTE EXCIPITUR. oVVt!ro H<>
SPITATUR. 

(18) G1ovEN.u.E, La basílica di S. ,'viaria in Co.miedin. Roma, 1927, p. 247, n. 1. La 
mateixa cosa es verifica en altres esglésies contemporanies, com en la de Santa Maria in 
Cosmedin, Santa Agnes i Sant Bartomeu. 

(19) B. ME".LLINI cregué erróniament que en el seu interior hi havia una columna mu
rada (Dell'antichita di Roma, Cod. Vat. n905 , f. 16). 
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Fig. 11. - Dibuix publicat per Serafini (Torri Campanarie, 
Roma 19Z7, f. 255) que ens fa veure el primitiu campanar. 
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per banda, avui sota una crosta de guix que amaga els primitius capitells i els 
dóna una factura i un estil igual (fig. 9). Al damunt reposen les dues parets 
destinades a rebre les obertures per a la iHuminació de !'interior. Avui tres 
grans finestrals quadrangulars en cada una ocupen tot el camper enguixat : en 
!'exterior, pero, han romas les finestres antigues tapiades. Eren cinc per ban
da del gran pilar central, una corresponent al damunt de cada are, de 2 me
tres d'ali;ada per o'6o m. d'amplada, arnb la particularitat que en la segona 
secció de cada costat (fig. 10), des del pilar fins a l'absis, anaven alternades 
amb uns ulls rodons de 0'80 m. de diametre (20). Sembla que les parets més 
baixes de les naus laterals també anirien proveides de finestres, segons hem 
pogut veure algunes restes, corresponents a l'esquerra, que donen unes fines
tres més reduides de 1'25 d'al~ada per 0'37 d'amplada. Res no podem dir de 
la fa<;ana avui desapareguda (21): en canvi, a l'altre cap, on també foren 
destru"ides les dues parets llises que tancaven les dues naus laterals quan pos
teriorment es construiren les capelles, ens resta l'absis central, en tota la seva 
integritat, que mai no posseí cap obertura. 

El sastre en la seva part interna avui mostra el feixuc enteixinat que 
hi féu posar el papa Clement XI en 171 5. Si bé és veritat que en el segle xv 
les encavallades apareixien descobertes, com ho dernostren encara unes pin
tures de l'epoca que decoren la fa~ interna del timpa sobre l'absis (22) i 
de les dues rampes sobre les naus laterals, sembla més probable que des d'un 
principi hi hauria un enteixinat senzill que cobriria tata !'envergadura de les 
bigues. T ots els sastres posteriorment reformats n'han fet perdre les traces, 
pero exemples coetanis i la manera de fer en aquestes epaques inclinen a creu
re en l'existencia de la coberta interna. 

e) EL CAMPANAR 

K o podem prescindir de parlar del vell campanar avui desaparegut i que 
sembla coetani de les obres del cardenal Anastasi. El campa.nar actual en un 
angle de l'atri, adossat a la nau esquerra i fora d'ella, és una obra posterior, 
com indica el seu estil, que tots els autors han volgut veure reconstruit en el 
lloc mateix de l'antic. Pero un dibuix antic (fig. 11) que ens fa veure la basí-

(20) La basílica de Soanta Creu en Jerusalem o Sessoriana, que tingué una sola nau 
fins al segle XII, en aquesta epoca fou dividida internament a tres naus i es muraren les 
cinc grans finestres laterals, originals en cada banda, obrint-hi sois petites finestres ll'ar
garudes, altcrna·des igualment amb d'altres de rodones. (SANTI-Pt:SARINI e BusrOTTI, Pit
ture c!el XI! secolo, scoperte tie!Ja b!l.Silica di S. Croce in Geru.salemme a Roma en Sludi 
Romati.i, 19!3, p. 264, figs. 6 i ¡.) 

(21) L'ull central. flanquejat per dues finestres, cc.m ens fa veure un boix del se
gle xv1 (fig. 12), podria admetre's com original si no fos per la forma gotica amb que 
aquelles s'okreixen, cosa que també podria ésser deguda a una reforma de les obertures 
primitives. 

(22) Vegeu: G10VE.NALE, La ba.rilica di S. Maria in Cosmedili. Roma, 1<µ7, p. 265, 
fig. So. Les traces foren reconegude5 en aquesta basílica. 
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lica pe! costat de l'absis (23) i un graYat (fig. 12) que ens la dóna pel davant, 
publicat per Solinori en I 588 (24), ens assenyalen com en el segle XVI encara 
subsistia la vella construcció per les campanes, en l'estil típic dels campanars 
romans del segle XII, no en aquell indret, sinó en l·'altre costat, al capdavall 
de la nau dreta i dintre d'ella, a flanc de la fac;ana. De fet, en mig de les cons
truccions reformades i sobre l'actual altar dedicat a Sant Domenec, hem pogut 
reconeixer les restes d'alguna paret que formaria aquella construcció, amb 
vestigis d'una finestra (fig. 13) i demés es remarca com en la part subterrania 
els murs són doblement refon;ats com a fonament de la torre. Per la forma 
externa d'aquest campanar tant el dibuix com el gravat citats estan d'acord en 
el nombre de cossos d'elevació, discrepen només en quant a les finestres que pre
feriríem acceptar segons les dóna el gravat, per la millar justesa d'execució 
fins a assenyalar les coronises de maó amb les mensules. 

f) LA DECORACIÓ MURAL 

No cal dir com l'intem de la nova basílica, en les grans superficies llises 
de les seves parets, trencades solament per les obertures de les finestres, aniria 
tot decorat amb escenes pictoriques relatives al Vell i al N ou Testament, tal 
com era la usan~a de l'epoca, que ens ha deixat semblants cicles en altres ba
síliques coetanies, immediatament després de la construcció (25). Avui tot ha 
desaparegut a través deis segles i si una decoració pictoríca hí fou reconeguda, 
ja gairebé índesxífrable, amb ocasió de les restauradons del 1715 (26), era 
ja posterior, deguda a un pinzell de la quinzena centúria que <legué refer les 
primitives figuracions o bé més probablement n'hi <legué crear de noves. L'úni
ca part decorada que té un regust primitiu es troba solament en l'absis (fig. 14). 
Aquest presenta la conca i l'arc exterior revestits de mosaic; sota la coronisa 
vénen pintats els apostols i més avall hi ha la zona inferior amb motius or
namentals. 

g} ELS MOSAICS DE L' ABSI5 

Són de tipus estilístic molt diferent els mosaics (27) de la canea i el de 
l' arc triomfal (fig. I 5). Aquest presenta en el centre, dintre un cercle estrellat, 

(23) SER.!1FINI, Torri campanarie di RomG e del Lazio nel mediorvo. Roma, 1927, 
f. 255, pag. 96-

(24) SoLINORI, Staziott4 delle chiese di Roma {ler tutta la QuaresimtJ, etc. Roma, 1588. 
En les edicions següeots i en altres guies de Roma vingué reproduit, com en FRANZINI, 
en ZANNETTI i en FUINI. 

(25) Com a S. Maria in Cosmedin, acabada en 11:z3, i a Sant Joan ante portam /ati
nam, reconstruida en 1190, que ens ha llegat el cicle millor conservat. 

(26) Pitture tlel titolo di S. Clemente riconosciute d'ordine della Santita di Nostro 
Signore questo dí r3 Maggio r715 (Cod. Va!. lat. 9023, fols . 212-215). 

(:z7) Aquests mosaics han sofert algunes restauracions. El codice Vafücellia, G. 16, 
conté papen del Severano de comem;os del segle xvn, el qua! fou vist per RoNDININI 
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el bust de Jesucrist portant el llibre gemmat amb la ma esquerra velada, men
tre beneeix amb la destra. Dos a cada costat, segueixen els símbols deis Evan
gelistes duent una corona els del centre i un llibre els deis extrems. A la ban
da dreta, després d'una palmera i la llegenda AGIOS PETRVS, segueix Sant 
Pere, assegut al costat de Sant Clement, amb un rotul mig obert a !'esquerra 
i mostrant-li Crist amb la dreta ah;ada, segons explica la llegenda al dessota: 

RESPICE PR01flSSVM 1 CLEMENS A ME TIBI XVM: aquest sosté 
una ancora amb !'esquera, assenyalant-la amb la ma dreta i al dessota es veu 
una nau, per fer aHusió al seu martiri ja que fou llem;at a mar i exiliat a 
Chersona. A l'altre costat, també després d'una palmera i de la llegenda 
AGIOS P A VL VS, ve Sant Pau amb un rótul a mig plegar que sosté amb 
!'esquerra, assegut al costat de Sant Lloren<; qui sosté una creu de llarga tija 
amb l'esquerra, mentre amb la dreta assenyala les graelles, aHusives al seu 
martiri, que té als seus peus; una !legenda al dessota: DE CRVCE LA V
RENTI PA VLO j FA.MULA.RE DOCENTI, és l'explicació de !'escena se
gons la gran veneració tinguda sempre a Roma al seu diaca martir. Dessota 
d'aquestes escenes es veuen a cada banda dos profetes: a la dreta IEREMIAS 

dret amb gran rótul obert, on es llegeix: HIC EST DS NR ET N ESTI 1 

MABITur ALIVS ABSQue ILLO i a !'esquerra !SAJAS igualment arnb 
un rotul que diu: VIDI DOJ\.HKVl\-1 1 SEDEN"TEM SUPer SOLIVM. Vo
rejant el gran are una inscripció: GLORIA IN EXCELSIS DEO SEDEN
TI SUPer THRONV).il ET IN TERRA PAX HOMINIBVS BONE 
VOLVNTATIS. Les figures d'aquesta cornposició són generalment executa
des en tessdles blanques predominants sobre camper daurat: per la manera 
d'ésser presentarles i combinades i també per la paleografia de les lletres qua
drades sense forma gótica, De Rossi ha remarcat el parentiu que tenen amb 
Ja composició també de damunt l'arc absidial de Santa l\faria in Transte
vere (28). 

El mosaic de la canea absidial ve enquadrat sota l'arc per una faixa or
namental de folles, flors i fruites , en mig de la qua!, dintre un cercle, apareix 
el monograma de Crist, flanquejat per I'alpha i !'omega. En !'interior i en la 
part del damunt es de;;pleguen unes zones geometriques semicirculars i con
centriques, com es veuen ja ~gurades en les més antigues composicions musi
ves i que poden correspondre a un concepte plastic de les esferes celestials, en 
!'última de les quals apareix la ma de Déu portant una corona. Al dessota 
s'estén la zona majar en mig de la qual campeja una gran creu amb tres co
loms en el bra<; superior, dos en quiscun deis laterals i cinc en !'inferior, i Je-

(De S. Clemente, etc., p. 304) i dóna una descripció ":lcurada del mosaic abans que fos més 
· restaurat. També el copia CrAccoNIUS (C od. Va t. lat., fols. rg8 i 203 v.). - Fou reproduit 
per DE Rossr, Mosaici cristiani delle chiese di Roma. Roma, 1899, tavola XXIX. - ·w1L
PERT, Die romf.schen Mosaiken und lvfalereien, vol. 1, tav. 117-118. 

(28) DE Ross1, Mu.saici. Roma, 1899, tav. XXIX. 
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sucrist crucificat en mig, amb una tovallola des de la cintura fins als genolls 
i amb els dos peus sobre un subpedani. Al costat dret de la creu va figurada 
la Verge Maria amb els dos brac;os alc;ats en gest aclamatori, i a l'altre, Sant 
Joan, sostenint el mantell amb l'esquerra, mentre amb la dreta també aclama 
a Jesucrist. La creu sobresurt d'una massa de fullatge, en forma d'una pinya 
des de la qual arrenca per banda una planta estilitzada que es desplega per tota 
la conca en anelles arrissades de fullatges i flors, entre les quals volategen 
ocells i amorets, acabant en flors esquematiques i paneres de f ruita. Quatre 
figures diminutes, entre el ramatge, representen els quatre doctors de l'Es
glésia, Sants Ambros, Gregori, Jeroni i Agustí, amb volums oberts, interca
lats entre tants altres grups de personatges anonims que semblen presos de 
la vida real i podien tenir relació amb els artistes o donadors. La gran massa 
de fullatge d'on arrenca la vinya amb la creu, emergeix d'un petit turó, en la 
part baixa, que dóna origen als quatre rius del paradís; dos cérvols amb altres 
ocells i paons acudeixen a abeurar-s'hi, mentre a cada banda s'estén una plana 
amb escenes de la vida del camp, de pasturatge a la dreta, i de cura deis ani
mals domestics a !'esquerra. Un fris inferior segueix horitzontalment tota 
la éonca portant una inscripció .composta de dos dístics, l'un explicatiu de la 
gran composició i l'altre referent a les relíquies contingudes, disposats, pero, 
de manera que aquest segon va intercalat entre eis dos versos del primer, pre
cedit i acabat d'una creu equilitera. De manera que la lectura cal ésser inter
pretada així : 

+ ECCLESIAM CRISTI · VITI · SIMVLABIMVS ISTI · 

+ QV AM LEX ARENTE:VI : SET CRVS F ACIT EssE VIRENTE 
+ DE LIG)J"O CRVCIS · IACOBI DEKS · IGNATIIQue · 

INSVPRASCRIPTI · REQVIESCVNT · CORPORE · CRISTI · 

El segon dístic declara que, en l'indret de la imatge del Crucificat, foren 
deposades, ·en alguna cavitat, relíquies de la fusta de la Veracreu, d'una dent 
de Sant J aume, i de Sant Ignasi, certament el d' Antioquia. El primer dístic 
exposa el concepte de la composició que no expressa altra cosa que la gran 
unitat moral de tota l'Església, de tots els fidels, representats pels ocells i la 
vinya, amb els apóstols figurats pels dotze coloms en la creu, amb J esucrist 
Crucificat mitjam;ant el misteri de la redempció que vivifica les animes, ope
rat en el gran sacrifici de la Divina Víctima que Déu accepta atorgant-li la 
corona de victoria que baixa de les esferes celestials. Acaba de completar aquest 
sentit de la composició la faixa inferior del mosaic que figura en cada extrem, 
posarles en la fac;ana de l'arc, les ciutats místiques de Jerusalem i Betlem amh 
les portes de les muralles ohertes per a donar pas a sis ovelles que surten de 
quiscuna, figures deis dotze apostols, que es mouen cap al centre vers I' Anyell 
immaculat. 
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Els antics autors posats a datar tota aquesta gran composició musiva de 
l'absis (29), digueren erroniament que fou executada en l'any 1299, portats a 
interpretar malament una inscripció de caracter gotic incisa en marbre i que es 
troba un xic més avall, en el marge de l'absis, la qua! dóna aquella data, pero es 
refereix solament al bellíssim tabernacle eucarístic que té al dessota (fig. 14). 
El mosaic és certarnent anterior i contemporani de la construcció de la basílica. 
Es més: la gran composició interna de la conca té un sabor més antic en les 
seves Iínies generals i es pot relligar molt bé amb les similars cornposicions mu
sives del gran esplendor monumental cristia deis segles v-v1, tal com la de l'ora
tori del baptisteri del Latera i altres de Ravenna. 1fons. \Vilpert (30) ha pen
sat que llevat de les figures del Crucificat amb la Madona i Sant Joan, les deis 
doctors i alguna altra, que serien una adjunció feta en aquests segles pels artis
tes del cardenal Anastasi, tota la gran composició ambla vinya desplegada i la 
creu en mig, decorada amb les soles figures de les dotze colomes, podria prove
nir, en tot el seu conjunt, de l'absis de la basílica vella que devia abandonar-se, 
des d'on s'hauria transportat a l'absis de la nova amb aquelles interpolacions. 
Cal advertir que si les raons artístiques poden fer admetre aquesta conclusió, 
les raons d'empla~ament s'hi oposen, car l'absis de la vella basílica tenia gaire
bé tres metres més de diametre que el nou (fig. 4). Podria ésser, pero, que dona
da la manera de la cornposició amb les línies radials de cercles de fullatge, amb la 
supressió d'algunes d'elles s'obtenia facilment el donar-Ji cabuda en un espai 
més reduit; pero aixo noia les proporcions del conjunt que actualment estan 
tan equilibrarles. També podia haver-se donat que els artistes haguessin pres 
nota detallada del mosaic de l'absis vell, abans d'ésser abatut, i segons aquest 
disseny haguessin executat el mosaic actual, aprofitant o no les prirnitives tes
selles, pero amb la introducció intencionada del Crucificat i les restants fi
gures damunt el pla primitiu. Aleshores completaren també la decoració de 
!'are absidial amb més llibertat d'iniciativa, conservant, pero, potser també, 
pe1 mateix procediment, el bust de Jesucrist amb els símbols deis Evangelistes 
segons podien haver vist en el mateix indret del vell absis, on des d'epoques 
antigues era el lloc propki per a tal figuració. 

h) LA PINTURA SOTA LA CONCA ABSIDIAL 

Sota la coronisa de la conca absidial es desplega una ampla f aixa decora
da a pintura (figs. 14 i 20) que presenta la figura de Jesús en mig, en actitud 

de beneir i amb un voltUTI obert amb la inscripció: PACE MEA DO V O BIS 

(29) Remarquem sobretot el capdavanter de tots, Ro:rrnrNINI, De S. Clemente, cte., 
pp. 266 j SS. 

(30) Die romischen Mosaiken mul Mafereien der kirchlichen Bauten vom IV bis XIII 
Jahrhumfert. Text vol. 11, pp. 516 i ss. Ja anteriorment MüNTz (Rev. Arch., 1882) cregué 
que era el mateix que venia de sota; i CLAUSSE (Basiliques et mosa'iq11es chf"étienrJes, 1893, 
11, p. 282) admeté que sois en seria una copia, adjuntant-hi la resta. 

267 
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PACE MEA RELINQVO VOBIS; a la dreta té la Verge Maria amb gest 
aclamatori (31); a l'altre costat Sant Pere i cinc ap0stols per cada banda, 
tots vestits amb túnica, paHi i sandalies, proveits d'un gros nimbe i d'un rotlle 
dos en la ma esquerra. Les tretze figures estan dretes, i els apostols separats 
un a un per una palmera, als marges frondosos d'un riu que s'escorre als seus 
peus amb gran moviment de peixos. Un ample fris de grans flors estilitzades 
amb ocells intercalats, clou la composició en sa part iníerior, després de la qual, 
fins al paviment, hi ha una altra decoració evidentment d'epoques barraques. 
En aquesta escena de Jesucrist en mig deis apostols, ens tornero a trabar, pel 
seu estil, pel moviment i els elements figurats , davant d'una composició antiga 
que molt diversament haurien executat els artistes del segle x1v que decora
ven la basílica. Cal admetre-la de l'epoca que estem estudiant o sigui en ésser 
construida la basílica, com ens indueix a creure-ho també, el fet que diferents 
vegades ha estat repintada i refeta. Pero potser els pintors de l'any 1128 no 
crearen una composició original, ni molt menys copiada d'altres figuracions 
primitives que veurien per les esglésies de Roma. L'original el tindrien encara 
en el mateix indret de l'absis de la vella basílica que no els calia més que co
piar. La prava rau precisament en el fris inferior de flors i ocells que copia
ren certament d'un fris exacte en tots els seus detálls i línies que encara avui 
es veu en una pintura del segle XI existent entre les restes de la vella basílica 
sota la composició de l'infant trobat en la tamba de Sant Oement (32). Es 
sempre el mateix fet que així com en la restauració de la basílica els arquitec
tes n'aprofitaren el que pogueren, els decoradors recorregueren també als mo
tius existents. 

i) EL PAVIMENT 

La pavimentació de la nova basílica fou executada admirablement en la 
manera romana de l'epoca, dita cosnu1.tesca en opus sectile (figs. r6 i 17), amb 
fragrnents de marbres de diversos colors graciosament combinats en figures 
geometriques entrellac;ades i emmarcades dintre planxes de marbre blanc, per 
les quals sovint serviren les plaques d'inscripcions aprofitades, provinents deis 
cementiris forans devastats (33). En mig de la nau central es desplega en la 
forma d'una gran creu, amb la tij;i. inferior sortint del tancat de la schola 
cantormn, constituida per una cadena d'anelles rodones entrellai;ades. El gran 
espai dels voltants, indas en les naus laterals i en el pla del presbiteri, resta 
dividit en requadros de diverses dimensions dintre els quals el caprici deis ar-

(31) RoNDININI, l. c., p. 3o6, digué que la figura femenina, a la dreta de Jesucrist, 
era Santa Petronella. · 

(32) W1LPERT, Die romischen Mosaiken und Malereien, IV, tav. 241 . CROWE' i CA
RALI (Pitture, 1, 129) ja feren remuntar aquesta decoració de la conca fins al segle xu. 

(33) Aquestes inscripcions han estat publicades: S1LVM;N1, lnscriptiones christianae 
Urbis Romae. Nova Series: Roma, 1925. 
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tistes ha desenrotllat infinites composicions de marbres, combinats geometri
cament. La bellesa del conjunt és altament encisadora i en fa un deis exemples 
més típics i millor conservats, al costat del seu coetani de Santa Maria in 
Cosmedin, d'igual tecnica i dibuix (34). 

j) EL PRESBITERI 

Forma un espai sobreaixecat de 
0'60 m. com una plataforma més 
alta que la resta del paviment de 
la basílica, ocupant tot el cap de les 
tres naus fins a poca distancia més 
enlla de la primera columna, Ilevat 
en la nau esquerra que arriba fins 
a aquesta (fig. 18). Uns Jcancells 
de marbre fan de barrera a aquesta 
ratlla sobrepujada amb un passat
ge en el centre de cada nau, on 
apareixen els esglaons per ascendir
hi, llevat en la part corresponent a 
la nau central. Aquí resta un espai 
rectangular que té per fons la caixa 
on s'eleva l'altar, mentre per cada 
banda comunica per sengles escales 
amb el santuari. 

k) L'ALTAR 

Damunt una altra plataforma 
enlairada de tres esglaons que ocupa 
l'absis, l'altar s'eleva en el límit del 
davant en forma d'tma massa qua
drangular i té al dessota la cambra 
de la conf essió que guarda les relí
quies venerades. En les seves dispo
sicions actuals data de la restauració 

· ¡ 

Fig. 19. -L'altar del s. XII encara conservat en 
l'época de Ciampini (Vet. Mon., Roma, 1690, 

tav. CXI, .iig. 1). 

efectuada en temps del Papa Benet XIII qui el va consagrar en 1726. Sor
tosament els escriptors anteriors a aquesta data ens han deixat una des
cripció de com era anteriorment la seva forma que pot remuntar al se
gle xn. Es tracta només d'una altra manera de presentar la fa~ana que la 

(34) GIOVENALE, l. c., p. 127, tav. XXIII-XXV. 
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tenia de marbre decorat d'or, a la manera cosmatesca, amb una finestra 
arcuada en mig, proveida d 'una reixa de ferro daurat que deixava veure 
la cavitat interna (35). De la taula de !'altar al damunt no en sabem res 
de precís (fig. 19). Immediatament sobre aquest ha restat l'antic baldaquí 
format per quatre columnes que sostenen una senzilla coronisa que les relli
ga, damunt de la qual s'eleven unes elegants columnetes que suporten la co
berta de marbre a doble pendent. L'ancora que figura en el timpa anterior 
junt amb al creu del cim són juxtaposicions posteriors de l'any 1726 (36). 

l) LA CADIRA EPISCOPAL 

En el fons de l'absis gira el banc destinat als preveres, format per plaques 
de marbre posa des sobre mensules i interromput en el centre per I' entarimat 
en peces de marbre (fig. 20) i donant tres esglaons (37). Damunt d'ell reposa 
la cadira episcopal feta amb fragments de la gran inscripció del Papa Si
rici (384-399) relativa a la basílica inferior (38). Aquesta cadira presenta la 
forma d'un tron carrat, de brar;os rectangulars amb un pom a cada extrem, i 
té el dors elevat en forma de disc al voltant del qual, com un iris, fou incisa 
la inscripció que ens recorda l'obra constructiva del cardenal Anastasi. 

m) LA SCHOLA CANTORUM 

Davant de la muralla absidial i de !'altar (fig. 18), i en el centre de Ja nau 
central hi ha un espai rectangular, sobreelevat del paviment de l'església per 
un esglaó, que va també tancat per cancells de marbre, com la clausura del 
presbiteri, amb dos ingressos, un a cada banda abans d'arribar a aquesta i un 
altre en el seu centre anterior. Es una obra bellíssima, !'única intacta que avui 
dia resta en les basíliques romanes, que ens ha conservat el que s'ha convin
gut en anomenar se hola cantorum o sigui l' espai destinat als cantors o més 
propiament exproiés de les comunitats monacals en l'exercici de les seves 

(35) MEUINI, Dell'antichitti di Roma (C od. V at. EIJJ. u905, fs. 16 v - 17). - CtAK
PINI, Vetera Monimenta, 16go, p. 19--RONDININI, De S. ClemeKte, etc. Roma, 17o6, p. 299. 
El CIAMPINI, tav. CXI, fig. 1, ha donat un disseny d'aquest 'altar junt amb el baldaquí, 
segons el qual RoeAULT DE FLEURY en sa obra La llfrsse, vol. Les ciboi,.es, l'ha restituit 
a la pag. 29. 

(36) Un cibori exactament igual figurav<I! en !'epoca de CIAllPIKI en la basílica ro
mana de SS. Pere i Marcellí, segons ell en dona en disseny en Vetera Monimenta. Un 
altre es veu encara de la mateixa epoca en l'església de Saat Elies vora N epi. 

(37) Formant aquests esglaons hi havia dos marbres amb inscripció que en> descriví 
el MELLINJ (l. c., f. 17): un, que encara hi és: 

... F · EORVM · CVRA~ ... 
... O· CONIVGI · BENE M .. . 

L'altre, que j~ no s'hi veu, di bellissima lettera : 
... FILIA · FLA VIAE · DOMITILLAE 

.. . A::II · NEPTIS · FECIT. GLYCERAE ·LET ... 
(38) En el dors es llegeix la paraula MARTYR i en el seient el comen~ament d'un 

mot GA . .. 
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pregaries. Els rnarbres que formen la clausura d'aquesta schola i els del pres
biteri consisteixen en grans plaques finarnent treballades en relleu que pre
senten en cada cara motius cruciformes dintre corones, discos i rombes: elles 
van muntades, unes al costat de les altres, mitjam;ant petites pilastres que duen 
motius florals de vinyes i ocells, quiscuna damunt una socalada i sota tma 
coronisa que les enquadra. La seva tecnica estilística ens porta a unes epo
ques remates que recorden l'art de Ravenna i de fet dintre les corones d'al
gunes d'elles figura el monograma del papa Joan II (533-535) que les féu 
construir per la basílica de la seva epoca (39). En el segle XII, dones, no els 
calgué més que transportar-les a la nova construcció; aleshores foren deco
rades les dues de la part anterior de la schola amb mosaics cosmatescos, i ta
tes muntades sobre marbres nous i juxtaposicions addicionant-hi els ambons 
que es construiren en aquesta ocasió. Entre aquestes plaques en figuren tres, 
treballades diferentment, amb una corda de tres fils que s'entrellar;a com un 
teixit amb les interseccions perforades, dintre un bellíssim marc en relleu, les 
quals podrien ésser les peces que haurien format l'altar del segle VI, del temps 
de Joan II, en l'altra basílica (40). 

Tal com vénen muntats els cancells d'aquestes dues clausures, si s'exa
mina bé la part superior, sobretot de la línia de tanca davant del santuari, es 
remarca en distancies proporcionals l'existencia d'uns forats que indiquen que 
sobre d' elles anirien cimenta des i aga fades amb plom íos algunes columne
tes. Giovenale n'ha deduit, per la part davant del presbiteri, que hi hauria una 
manera de pergola o sigui una vertadera serie de columnes suportant senzilla
ment un arquitrau per tata l'amplada de la basílica (41). Si hi fou, almenys 
des del segle xv ja no existeix, perque cap autor parla que l'hagi vista ~i en 
la clausura del santuari, ni en la fai;;ana de la schola, que sempre manca de 
la coronisa (42). 

(39) Fragments i altres marbres iguals, que daten també del seglc vr, s'han trobat 
a Santa Maria in Cosmedin, a Sants Cosme i Damia i a Sant Pere. El pont nomenta, de
vastat per Totila i reconstruit per Narsé en 565, tingué semblants elements decoratius. -
MAZZA.'\TI, La scuJt11ra orname11tale roma1w nei bassi tertipi en ArchWio Slorico dell'Arte, 
serie JI, any II, 181}6, pp. 33-57 i r6r-187. 

(40) Aitres elements d'aquest altar ens són coneguts, com dues de les columnes del 
cibori utilitzades en el monument del card. Venerio (1479) i l'epistil superior que fa de 
socalada en el mur esquerre de la schola. 

(4r) La basílica di S. Maria in Costnedin. Roma, r927, p. 180, n. 2. Si aquest fet 
sembla positiu i més cert en la basílica de Santa Marra io Cosmedin, a Sant Clement man
quen més proves, sobretot des de la muntura· de la schola en el segle XII, car no sabem 
tampoc com podien haver aaat muntats els cancells quan es construiren per la basílica del 
segle VI, i si els vestigis que avui resten fossin més llunyans. En temps de RoNDININI 
(íd., p. 21}6) a cada banda s'eleva•en quin.que cereostatae snoe ferrei lornli pro facibus et 
cereis acconiodati, els quals ell estimava, quos olim pltlres fu.is.se posita ióidem ináiccmt 
f oramina. 

(42) Es molt curiós que RoNDININI (p. 293) ha llegit tm dístic, longobardico chara
clere, que, en a ltre indrel (p. 266), diu que rudis il!ius aevi quo vi.rit Anastasius sapiMnt 
antiqu.itatem, redactat així : 
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ti) ELS AMllONS 

A cada costat de la clausura de la schola i avarn;ant el seu cos cap a 
l'exterior s'aixequen els dos ambons, que gairebé tothom sempre ha cregut 
de l'epoca deis cancells i provinents per tant de la vella basílica. De Fleury ja 
nota com els seus marbres, rnotllures i estil no permeten una confusió semblant 
i els retracen a l'epoca de la reconstrucció de la basílica en 1128 (43). De 
fet, si s'examina la seva factura es remarca de seguida com varen ésser com
binats amb els cancells, reaprofitant alguns elements d'aquests, cosa que no 
hauria succeit si els fossin contemporanis, perque aleshores fins i tot els mar
bres que els componen serien de la mateixa qualitat i ciseHats amb Iínies 
semblants. Aquests ambons són de marbre Ilis. El de l'Evangeli consta d'una 
tribuna ornada de pilastres a la qual es puja per dues escaletes de set esglaons, 
una contra l'altra, i al davant té un petit banc. El de l'Epístola presenta la 
forma carrada com la caixa superior de la cadira episcopal, surmuntat per 
quatre poms; de dintre emergeix un faristol de cara a !'altar obert sobre una 
pilastra; al davant té una única escala d 'accés a la dreta de la qua! hi ha un 
segon faristol girat de cara al poble i suportat per tres columnetes recolzades 
damunt deis cancells i per una quarta que s'aixeca des de terra. 

La construcció d'aquests ambons seguí de poques anyades la factura deis 
que encara avui figuren en la basílica de Santa :Maria in Cosmedin, acabats en 
l'any I I 23, amb els quals són tan semblants, si bé aquests són tractats amb 
una art més acurada (44). 

o) EL CANELOBRE DEL CIRI PASQUAL 

En el petit angle, entrant a !'esquerra, de !'escala de l'ambó de l'Evangeli 
sobresurt damunt els cancells el canelobre per al ciri pasqual, constituit per 
una columna en espiral de marbre decorada amb mosaics cosmatescos. Giove-

Hac iacct ecclesia Clemens sar.ctissimus aequor 
quem diu cela'l..¡t hunc ego e<wde- precor. 

el qual el '"ª veure 1n fronte maioris ingresus de la SCHOLA summo loco seorsim i en altre 
indret (p. :266) el descriu in prima septi fronte. També DE BuRGO (Hibernia dominicana, 
1¡62, p. 397j el descriu en el rnateix lloc. Aixo podria fer creure a un arquitrau posat sobre 
columnes en la fai;ana <le la schola, on aniria aquell dístic, pero aquest no es veu enlloc 
en els gravats que va donar de la basílica (tav. Il) i de la schola (tav. lV) reproduits de 
!'obra del CIAMPINI, Vetera Monimmta (Roma, 16go, tav. VIII. i tav. XI). Anteriorment 
encara MARTrNELLI (Roma e:r ethnica sacra. Roma, 1583, p. 91), qui veié aquell dístic, el 
descriu incís in ciYculo marmoris rotundo que era emplai;at sub portie" prope portam majo
re111 in pariete. 

(43) RoHAULT DE FLEURY, La messe: ambotis et ciboires, p. 39, pi. CLXXXXIX i ce. 
(44) GI0"1!:'il'ALE, La basilica di S. Maria in Cosmediti, p. 177, prengué erroniament la 

data de conS'agració de la basílica de Sant Oement en u18, i per aixo els fa anteriors 
a la seva. Altres ambons coneixem d'aquestes epoques que conserven l'estil que perdura 
en els segles xn i XIII rom a Sant Elia vora Nepi, a Sant Pietro d'Abbe, a Sant Uoreni; 
extramurs i els desapareguts de la basíliC'a de Sant Paneras recordats per CuHPJNI (V el. 
Mon., figs. 3 i 4, tav. XIII) els quals duien la ~fata de construcció del 1249. 

272 



LA BASILICA DE SANT CLEMEXT 23 

nale creu que es tracta d'una adjunció feta posteriorment, perque els canelobres 
pasquals d'aquest temps eren molt més alts i sorgien de terra (45). Podria 
ésscr que aquest fos contemporani del tabernacle eucaristic, tractat per un 
semblant estil, que figura en el front lateral dret de l'absis, el qual fou posat 
en la nostra basílica pe! cardenal titular Jaume Tomas Caieta Anagni, nebot 
de Bonifaci VIII, en l'any 1299, segons resa la inscripció que figura en la 
mateixa paret al seu damunt (46). 

· 11. - LES REFORMES 1 RESTAURACIONS 

Des del segle xn fins als nostres dies la basílica ha sofert algunes trans
formacions que no afectaren mai el conjunt de l'edifici, sinó solament alguns 
detalls com els canvis de les encavallades, la clausura dels vells finestrals que 
foren substituits per altres; la restauració de l'atri enrunat i l'erecció d'un 
nou campanar; la construcció de les quatre capelles al fons i a cada cap de les 
dues naus laterals, i en general les successives decoracions de !'interior. 

Es poden assenyalar tres epoques de reformes: la primera a principis del 
segle xv, la segona a finals del segle xvr i la tercera a comen~os del se
gle xvn1. Entremig d'aquests espais de temps es verificaren petites modifica
cions, fins a arribar a la segona meitat del segle passat en que es donaren els 
últims retocs, deixant-nos l'edifici tal com el veiem. 

1. L'ETAPA DEL SEGLE XV 

a) RESTAURACIÓ DE LA COBERTA 

La primera reparació escaiguda demostra que a principis del segle xv la 
basílica estaria for~a malmenada sobretot en la seva teulada que demanava 

(45) GroVENALE, íd., íd., p. 186. Efectivament els exemples que se'n coneixen confir
men Ja datació. Demés el nostre canelobre és tractat amb un estil, divers del tot, que millor 
e~u a ll1l'a epoca tardana. 

(46) Aquest tabernacle és en forma d'edicola amb sostre a dos vessants damunt de 
dues columnes que enquadren l'interior amb la portella : va decorat amb mosaics i relleus 
escultorics. La inscripció que es llegeix més oamunt diu (RoNDINrNI, í. c., p. 266. - FoR
cl!LLA, /scriziom, IV, n. 1245): 

Es anni.s Domim prola;sii mil/e d11centis 
N onagirttanavem J acobu..s collega M inorum 
H u.ju.s óa.silkae tituii pars cardinis alti 
H aec ju.ssit fieri quo plausit Roma nepote 
Papa Bonifa.tiu.s octavus Arr.agnia proles., 

Bonifaci VIII, en un breu concedint una: indulgencia a nostra basílica, a 27 de juny 
de 1295, diu: Cupientes itaque ut ecclesia scmcti Cle11U1ntis tle Urbe, quam con.secrandam 
du.rimus (Les registres de Bcmiface V Ill. París, 1884, p. 85). No veiem cap relació carac
teTística entre aquesta oonsagració i els monuments que no n'han deixat rastre, Uevat d'aquest 
tabernacle del seu nebot. 
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una reparació total. Les aigües deurien infiltrar-se en el seu interior i junt 
amb els llargs decennis escorreguts des de la seva construcció, i en mig de l'a
bandonament amb que Roma resta abatuda en el cisma d' A vinyó, la decoració 
interna no seria prou apreciable als ulls deis artistes que amb tant d'afany es 
dedicaren al redre-;ament dels monuments de la ciutat, quan els f ets tornaren 
pel camí normal. 

Es cert que la teulada fou reparada en aquesta epoca despullant-la de 
les primitives encavallades que foren substituides per altres de noves: les 
bigues s'empotraren a Ja paret, prescindint de les antigues mensules marmo
ries deJ segle XII, Í posades en cada cap damunt de mensules de fusta cise
llades, fetes a posta (fig. 21). Les rampants foren coHocades en el mateix 
indret de les primitives, llevat en Ja nau dreta que tot el sastre del teulat va 
ésser enlairat gairebé un metre per sobre del Iloc de l'anterior. Aleshores 
foren aixecats els timpans anterior i posterior de la nau central que donaren 
dues úniques pendents a la coberta externa de la nau central (fig. 8). L'in
terior fou deixat amb tates les éncavallades al descobert sense posar-hi de 
nou l'enteixinat que de segur hi bagué anterionnent. Ho prova I'exist_en
cia d'unes pintures d'aquesta epoca que es troben en els triangles superiors 
del fons de les dues naus laterals, de motius ornamentals, i d'unes altres en 
la part interna del timpa sobre l'absis, que figuren una gloria d'angels. 

b) LA DECORA CIÓ MURAL 

Seguí després la decoració de les parets basilicals. Demés de les restes 
que acabem de citar, avui les úniques conservades, els tractadistes del se
gle xvn i xv111 encara en veieren d'altres que descriuen minuciosament. La 
part millar íntegra es trobava en la paret de la nau dreta que ens descriu 
amb tota minuciositat un document de reconeixement fet per ordre del Papa 
Clement XI en !'epoca de les seves restauracions a principis del segle xv111, 
el qual donem a continuació : 

P1TTURE NO, TITOLO DI S. CLE:J1.U:NT:E RICONoscrnTE D
1

0RDIXE DELLA SANTITÁ 

DI NosTRO S1GNOR:E QU:Es'Io DÍ, 13 MAGGIO 1715. 

)JeIJa muraglia che forma l'extensione del lato de tramontana nella nave late
rale del titolo di S. Clemente essendo ingombrata tutta la superficie della pol
vere che impediva di riconoscervi distintamente le pitture, si é fatto ripulire 
passandovi sopra dei panni e legennente rippassandovi una spugna bagnata e si 
é riconosciuto ció che siegue: 

Scendendo da] presbiterio restano nel septo superiore i due monumenti di 
marmo, !'uno del cardinale Roverella titolare, l'altro del vescovo Brusato suo 
nipotf:, fatti in tempo di Sisto quarto. Accanto a questo secondo nel uscire del 
septo suddetto incominciano la pitture ; la prima delle quali restando un poco 
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Fig. 21. - Interior de la basílica en l'época de Ciampini (Vet. Mon., Roma 1690, 
tav. VIII) i de Rondinini (De S. Clemente etc., tav. 111). 
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scemada e ingombrata dal sopraposto deposito del vescovo Brusato da a cognos
cere che il lavoro delle pitture sia ant(!riore all' eta di Sisto quarto ; come piu 
chiaramente ció palesa il nome del pittore Giuvenale da Orvieto, che secondo 
il Millino fiori circa l'anno 1400. Lo avvertí Rondinini alla pag. 313 della des
crizione di questo titolo. 

La prima pittura che s'incontra é un ovato in cui é rappresentata la SSma. 
Trinita. I1 Padre Eterno in figura di vecchio sedente sostiene il Figlio crocefisso, 
sopra il cui capo e lo Spiritu Santo in forma di colomba ; il tutto di maniera 
secca a nei contomi e nel colorito. 

Siegue un' altra pittura in forma quadrilunga che nel mezzo dimostra Christo 
Sgre. Nostro Crocefisso, con altre figure che appresso diró. Dal lembo di questo 
riquadro verso l'altare e un quadrilungo separata, ove e dipinta una santa ornata 
da diadema rotonda al solito, che nella destra mano tiene un faccioletto e con la 
sinistra sostiene la propie ·vestí veggendosi i piedi nudi. Gli sta avanti inginocchiata 
una figura tre volte minore di donna con le maní giunte in atto di raccomandar
sele orando. La santa e vestita di sola tunica, e attorniata al capo e sotto il mento 
di un velo a guisa di monaca. La supplicante ha la tunica e il manto e sopra
veste, e su! capo porta un pannolino ripiegato, ma non gittato sotto del mento. 
Al mezzo di questo grande riquadro, a cuí serve di lembo l'accennato spartimento 
della Santa, si vede il Redentore Crocefisso. Una donna vestita da regina omata 
di corona reate a fiori e oltre a quella di diadema rotondc propio de'Santi, sta piu 
vicina d'ogni altro al fianco destro del Redentore racogliendo in un calice che 
sostiene il sangue e l'acqua che sgorgono dalla ferita, bene i colorí non dimos
trino il liquore che usci del fianco aperto del Salvatore; Dal medessimo lato si vede 
la Bma. Vergine con altre due Marie. Restano nella parte sinistra della croce 
S. Giovanni ed un altro santo (tale dimostrato dal diadema rotando), in abito 
militare con tarace e paludamento, che accenna con l'indice della destra alzata: 
il Crocefisso, quasi dica : Vere Filius Dei erat iste con il centurione appresso 
S. Math. cap. 2¡. Sopra il Crocefisso si veggono quattro angeli con ali spiegate. 

Sotto il riquadro descritto resta come un secando piano diviso da comice 
dipinta sotto la quale si scorge esservi stato quattro figure di altri tanti santi. 
Ma essendo caduta e la pittura e la calce, ne restandovi che il vestigio di parte 
del capo di ciascheduna, non si e potuto risapere quali santi figurino. Non for
mano tra si unione di storia, ma ciascheduna figura sta in piedi separatamente 
per quanto dimostra il sito. · 

Succede un altro spartimento quadrilatero largo quanto il precedente ma 
assai piu alto di quello, é diviso in due sezioni per marco a guisa dell' antece
dente. La sezione superiore spiega quasi un gran riquadro con faldi, e rappre
senta la SSma. Trinita in mezzo alle Angeliche Gerarchie. 11 Padre Eterno quivi 
ancora sostiene il Figlio Crocifisso, sopra il di cui capo scorgesi lo Spiritu Santo 
in forma di colomba come nella prima pittura. Dal carpo figurante il Padre 
esce quantita di raggi che attraversano e illustrano le Gerarchie de' Spiriti beati 
rappresentate in nove spazi divisi per circoli concentrici, che attomiano le figure 
delle tre persone Divine. 

1. L'interiore spazio rosso contiene i serafini figurati con capi diademati 
omati di sei ali . 

2. L 'altro giallo con cartello in cui e scritto cherobin. 1 cherubini dipinti 
m questo giro sostengono un libro appert:o. 

3. Cn altro giro di color turchino con figura di Spiriti beati rivolta in 
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modo che i capi stanno nel cerchio esteriore rivoltando tutto il corpo verso il 
centro e le Divine Persone, tengono ognuno essi una bilancia, come ognuno dei 
cherubini nel' altro giro sostiene un libro. 11 cartello si vede, ma non vi si leggon~ 
le lettere. 

4- II seguente giro e rosso con figure d'angeli, ognuna in atto di reggere 
uno scettro. K el cartello parimenti sano svaniti i caratteri. 

5. 11 quinto recinto e verde. Gli spiriti celesti in esso effigiati sostengono 
ognuno un globo. N el cartello mancano le lettere. 

6. II resto e rosso nella parte piu oscura, e bianco nella chiara. Le figure 
di questo stanno in atto di benedire. Il cartello e come !'antecedente con i carat
teri svaniti. 

7. II settimo e di color giallo piú oscuro nell' interiore. Gli Spiriti beati che 
lo riempino tengono una mano al petto, e con l'altra stendono l'indice in atto di 
accennare. 

8. Nel ottavo di colore ceruleo gli spiriti con tunica bianca e sopravesti 
verde spandono ambe le hraccia. Nel cartello vi si scorge il nome di Arcangeli 
in lettere longobardi, come l'altro descritto dei cherubini. 

9. Del nono il colore e celeste cupo, Gli angeli in manto e tunica bianca 
volando sostengono un'anima beata per ciascheduno con la destra mano, e con la 
sinistra le reggono il fianco. La figura dell' anima tiene le mani giunte. 

Nello spazio esteriore agli Angeli sano figurati il Sale e la Luna per indicare 
il cielo materiale. 

Sotto a questo negli angoli inferiori del riquadro sono le figure di due pro
feti (forse Ezechia e Isaia che videro la visione) con cartelli ma senza lettere, e 
sembrano le figure dei profeti lavoro aggiunto e di maniera alquanto migliore. 

Il lembo inferiore dello spazio di questo riquadro d'arquato e nella rivolta. 
dell'arco si vede un carteUo dipinto con caratteri di modo longobardo sprimenti 
quelle parole italiane e latine che riferisce il Sig. Aba. Rondinini alla pag. 313: 
e da questi si scorge la spiegazione de' simboli attriboit i a ciascheduna Gerarchia 
ne11a descritta pittura ció e 

Seraphyn ardenti d'amore, etc. (r) 

Sotto all'arco e iscrizione indicata resta un vano murato di fresco, che di
mostra avere servito d'ingresso o di passagio. Le imposte di questo arco sono 
ornate con figure de' Santi. Nella destra rispetto a colui che la riguarda si vede 
la immagine di S. Bartolomeo Apostolo e accanto a lui un santo vescovo ornato 
di mitra e abiti pontificali con pastorale in mano. Nella sinistra benché la pittura 
e caduta resta il vestigio della figura e dal capo coronato e diademato si scorge 
avere rappresentato un Re santo. 

Segue un altro spartimento corrispondente in larghezza al precedente ma di 

(1) Copiem aquesta inscripció del RoNDININI, llo<: citat: 
Seraphin ardenti á'amore. 
Chervbin .uun.tia de Deo. 
Throni seáia che D io le gii«lica. 
Principatus hanno 1) gubernare l'u1~iverso. 
Dominationes hanno a commandare all'altri a11gc/i. 
Potestates ham10 potenza sopra ti dmrnati dell'i11f erno. 
Virtutes hanno potesta di far miracoli. 
Archangeli hanno a dinuntiare li secreti de Deo. 

A ngeli hanno da guardare e portare le anime in paradiso. 
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minore altezza e pero diviso in due ordini per un arco a guisa del gia descritto. 
1\ell'ordine superiore si figura il Mistero dell'Incarnazione del Verbo Di

vino in questo modo. 
· II Padre Eterno sta nel mezzo con le mani espanse. Sotto di Lui due Angeli 
genuflessi adorano; e lo intorniano i Serafini. A destra di colui che riguarda resta 
il Verbo Eterno figurato in un bambino con la croce in is palla dentro un lucido 
orato, che sembra volare verso la Bma. Vergine, attorniato da Serafini che Lui 
parimenti corteggiano, e lo Spiritu Santo il quale procede in forma di colomba 
volante parimenti verso la SSma. Vergine. Questa in atto di orare ammantata 
di bianca veste a fiori d'oro con le mani giunte, avanti di se ha un legile con 
libri aperti e chiusi a modo de legivi di coro; e in vicinanza e il suo sedile di , 
legno ornato similmente a modo de' corali. Dall'altra parte J'archangelo Gabrielle 
genufiesso e ornato da stola bianca riccamata da croci, le anunzia la Incarnazione 
del Verbo. Lo precedono altri Angeli che uniscono con i Seraffmi del corteggio 
del Divin Padre. 

Nel ripartimento inferiore sta un vano a guisa d'arco come il precedente 
murato a fresco senza pittura. 

Nell'imposte dell'arco sono figure de'Santi ben conservati. Quella verso l'al
tare maggiore sinistro rispetto al riguardante rappresenta S. Clemente ornato 
d'abito pontificale con tiara bianca freggiata d'una sola corona quale usavano 
i Papi avanti Bonifacio VIII e tiene !'ancora del suo martirio sopra la spalfo . 
Al di Luí fianco sta un Santo vescovo vestito pontificalmente con mitra pastorale. 
guanti etc. ma senza pallio; e vi si scorgono i caratteri del nome quasi svaniti, 
ma pure tanto conservati che bastono ad intendere il nome di S. Ignazio nel 
medessimo carattere longobardo ignati11s. L'altra imposta verso la porta a destra 
da quello che la riguarda esprime S. Ambrogio con il flagello, e ornato di tutti 
li ornamenti pontificali e ancora del Pa:llio lungo, sino ai piedi, un ripiegato nel 
braccio con molte piccole croc1, quali si dipingono i pallii dopo il xn secolo. 
Vicino a lui sta S. Antoni Abbate senza il nome ma con tutti i contrasegni di 
sua professione monastica. Ha la tunnica bianca lo scapulare nero ornato dalla 
lettera T di color bianco. Sopra ha la melote gittata sulle spalle e il capuccio nero. 
Dalla cinta pendigli la corona o rosario costumato nel XIII secolo da S. Dome
nico. Nelle maní ha la croccia usata dagli orientali per apoggiarsi e attribuita da 
noi agli abbati. 

Dopo i due precedenti riquadri resta una sola pittura di S. Clemente dipinta 
sopra la porta della sacristia. E vestito pontificalmente, coronato della tiara pon
tificia cinta di una sola corona. Con la sinistra regge !'ancora. Stende la destra 
sopra il capo del cardinale titolare rappresentato in picciola figura inginocchiato 
a fianco del Santo in vestito rosso, che probabilmente sara stato il cardinale che 
fece dipingere le figure sinora descritte da Giuvenale di Orvieto. 

[Cod. Vat. Lat. 9023 fol. 212-215] 

És difícil de dir si tota aquesta decoració responia a una sola epoca i a 
un sol pintor. Tant el Mellini com el Rondinini. i encara més tard De Bnrgo, 
llegiren dessota la inscripció de les categories angeliques el següent dístic: 

Si 'lJis fri.ctoris no·men cognosce-re lector 
De ·veter·i urbe Iz1.;,ienah's est nomen etus. 



LA BAStLICA DE SANT CLEMENT 29 

Mellini diu que aquest Juvenal d'Orvieto come si vede dalla pedrella 
che egli dipinse 1'.11 Ara caeH nella capella de' Mancini, d1'.pinse verso l'antlo 
MCCCC di Chris!o (2). Per altra part tenim que sobre la porta de la sagristia 
hi havia la figuració de Sant Clement amb el cardenal titular als seus peus, que 
seria el qui féu executar la composició i com que la porta de la sagristia fou 
construida pe! card. Venerio Racanati, mort en l'any 1479· segons es veu pel 
seu escut en la llinda, és molt possible que aquella composició almenys fos 
més tardana i d'aquesta epoca, essent les altres anteriors. 

La paret de la nau esquerra degué ésser igualment decorada amb pin
tures de les quals Mellíni diu que poco se ne puo sco-rgere (3). En canvi ningú 
no ens ha descrit les que decoraven les dues pilastres en mig de les colum
nades (4). També la nau central fou ornamentada in piú ordin.i di pitture. 
fatte l'amio .UCCCCXI come si legge vicino a.lla porta a mano sinistra en
trando tra il primo e secondo ordine, e tra queste pittu.re si ·vede a. mano 
destra la figura di S. Francesco et a mano sinistra la. figura et il nome di 
ch..i. fece fare esse pitture, che fu tale Sa.U-i de Cela.no, ma di ~teste figure• 
pochi vestigi vr'. restano al presente (5). Rondinini n'ha descrit algunes més, 
com la Nativitat de Jesús entre Maria i Sant Josep, a la dreta de la nau; i la 
Verge Maria entre Sant Sebastia i Sant Roe, a !'esquerra, la qual. posterior
ment havia estat retocada (6). Mellini en un altre indret ha recordat encara 
que a Sant Clement es veien pintures d'un mestre Rinaldi que pintava a prin
cipis del segle xv (7). 

e) DATA DE LES TRANSFORMACIONS 

La restauració de la teulada de la basílica i la decoració subsegüent 
d'aquesta, s'escauen en una mateixa epoca. Deuen ésser !'obra del cardenal 
Gabriel Condulmer posat de titular a la basílica a 12 de maig de 1408 i ele
git papa amb el nom d'Eugeni IV a 3 de marc; de 1431. Seria ell qui ator
garia la basílica als frares de S. Ambros ad nemus fundats a Mila en 1431 

(2) MELI.INI, l. c., fol. 19. - RoNDININI, íd. íd., p. 313. - DE BuRoo, Hibernia Do
minicana, p. 402. Sembla que a Araceli hi hauria pintat en 1441 (Cf. FoRcELI.A, Iscrizioni, 
I, p. 136). 

(3) Mn.r.1NI, l. c., fol. 19 v. 
(4) Tots els tres autors alludits diuen que eren decorades '3mb imatges antiquíssimes. 

lgualment digué C1AMPIKI en V et. M on., loe. cit. 
(5) ~IEI.Lrn1, l. c., fol. 18.-La inscripció SALLI DE CELANO HOC OPVS FEClT 

fou vista del Sumz (C od. Vat. lat., 9140, f. 127). 
(6) R0Nnr~1N1, De S . Cleniente , p. 286. A aquesta reforma pertoca la inscripció 

que ell llegí, i que potser seria del temps del cardenal Laureo: 
TRA~SITE AD ME OMNES 

QVI CONCVPISClTIS ME 
ECCL. XXIV 

(7) MELLINr, Descrittio11i delle. ckiese di Roma (Cod. Barb. lat., 4318, fol. :;n9), en 
el capítol relatiu a la basílica deis IV Coronats, on es veien altres frescos d'aquest pintor. 
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i que ell reuní en una congregació en 1441 (8). En podria ésser una prova 
un passatge del document danmnt citat que descriu les pintures de la paret 
de la nau dreta. El seu autor veié en la zona inferior dos ares murats pos
teriorment: en les impostes d'un d'ells hi havia figurat Sant Oement i Sant 
Ignasi d' Antioquia d'una banda i Sant Ambrós i Sant Antoni Abat de l'altra. 
Quan la pintura hi fou feta els ares eren oberts i donaven a dos espais al 
costat de la sagristia, on certament hi hagué almenys una capella que fou 
comem;ada de destruir quan s'emmuralla l'ingrés i acaba de desapareixer 
recentment, segons testimonis fidedignes, en engrandir-se la sagristia actual: 
han quedat restes de les antigues pintures a'v-ui trasplantades en altres parets 
del mateix lloc (9). La figuració, dones, de Sant Ambrós i de Sant Antoni 
abat, titulars de la congregació, junt amb la de Sant Clement i de Sant Ig
nasi, venerats en la basílica, flanquejant la nova capella, construida segura
ment per utilitat monastica, poden indicar-nos ja la presencia de tals frares, 
recentment fundats i possessors de la basílica de Sant Oement, en temps 
d'Eugeni IV. 

d) LA CAPELLA DE SANTA CATERINA 

Una altra obra coetania fo!l l'erecció de la capella de Santa Caterina, en 
el cap de la nau esquerra vara l'ingrés, la qual és deguda al cardenal Branda 
di Castiglione, segons es veu pel seu escut que figura un griu rampant en el 
centre de l'arc. Aleshores degué ésser cegada aquella porta lateral; igualment 
ho fou el primer intercolumni ; es construí una volta a creuera, i un gran are 
d'ametlla, tancat per una reixa de ferro, li dona l'ingrés de cara a la nau 
lateral. Tot el conjunt fou decorat per Masolino que el cardenal, protector 
seu, féu venir a Roma vers l'any 1420, segons ha cregut Venturi (10). En 

(8) Vegeu RoNDINHII, De S. Clemente, pp. 2¡6 i 355. Aquest autor conta que l'any 1434 
el Papa adjudica a Sant Clement la .rancti Pa.rtoris de Urbe ecclesiam in Via ma.jori po
sitom, segons un diploma ¡:tapa) que Lubinio diu haver vist en l'arxiu de Sant Paneras. 

Abaos de la possessió d'aquests frarcs de Sant Ambril<s en aquest temps, no sembla 
que hi hagués hagut altra c:omunitat monastica : la basílica seria servida pels clergues se
culars. A principis del segle xn Cencius Ca.merari-~, esdevingut Papa arub el nom d'Ho
nori III, parlant de la processó de llet.'anies que en el dia de Sant Marc anava a aquesta 
basílica des de Sant Joan del Latera, diu que: qmim domnu.r papa venerit cum (!roce.rsi~ 
ad ecclesiam .rancti Clementi.r, ibi quiescit in lecto su.f!erpo.rito tapeto et herbis circum-
quaque positis, quae tomen fiunt a clericfr ejusdem ecclesiae sancti Clementi.r (Ro:sDININI, 
pp. 259 i 276). El cataleg d'esglésies, escrit vora el 1320, recorda: Eccle.ria .rancti Clemen.
ti.r titulu.r pre.rbiteri cardinalis habet V 1 clerico.r (Cod. Taurili. lat. A. 381. - Cf. HlTELSEN, 
Le chie.re di Roma nel medio~Jo. Roma, 1927, p. 33. A la fi del segle xn trobem els seus 
clergues en litigi amb els canonges de Sant Joan ante portam Latinam (CRESCIMBENI, lst. 
di S. Giin•amii, pp. 191 i ss.). A mitjans del segle x1v trobem que són erigits en canonica 
(Cf. GALLETI'I, Cod. Vat. lat., 8o18, 1, fol. 99). 

(9) Una és un frese del quai sois recta la part superior d'una Madona asseguda en un 
ric cadiral; l'altra és un bust d'una segona ~{adona amb el Nen. 

(IO Storia dell'arte i!aliana. Milano, 1911, vol. VII, part I, pp. 82 i ss. -Tots els au
tors 'antics les havien atribuides al Masaccio i sobre d'elles hi ha una publicació monu
mental: G. DELl'ARMI, La ~tture di 1'-fa.raccio esistrnti in Roma nella baúlica di S. Cle-
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la paret del fons es desenrotlla una gran composició del Calvari, en les deis 
costats, escenes de la historia de Santa Ca terina d' Alexandria i de la vida 
de Sant Ambros; en les llunetes de la volta els Evangelistes i Doctors de 
l'Església; en el sotarc els Apústols, i en la paret del damunt l' Anunciació: 
finalment en el pilar extern de !'entrada una gran figura de Sant Cristofol 
amb el Nen Jesús a l'espatlla. 

e) LA CAPELLA DE SANT JOAX BA P TISTA 

En aquest temps <legué ésser també construida la volta a creuera, que 
encara avui es conserva damunt l'enteixinat de Clement XI, al fons de la 
nau dreta. Segurament aleshores es deuria habilitar aquell indret com a ca
pella, potser coHocant senzillament en un altar, sense esbotzar encara la paret 
del fans, la imatge escultorica de Sant Joan Baptista, que alguns creuen si
gui una obra de !'artista Simone Ghini del segle xv . En 1476 morí el carde
nal titular Bartomeu Roverella i el magnífic monument funerari, construit 
segons sembla per Andreu Bregno i Joan Dalmata, fou coHocat precisament 
en la paret sota aquella volta que mai no rebé cap decoració (u) . Poc després 
s'erigí al costat el monument funerari , per Capponi, al bisbe Brusato, nebot 
del Roverella (12). En aquestes ocasions la capella podria haver estat am
pliada en el sentit d'haver-hi fet l'altar més endarrera mitjam;a.nt la cons
trucció d'un segon cos a volta, decorat amb enteixinat de terra cuita de mo
tius fiarais, i acabat per un absis amb finestres, tal com el veié Rondinini, qui 
reconeixia en els vidres l'escut deis Roverella, que avui no hi ·és pas (13). 

Un altre cardenal titular constructor fou Jaume Venerio Racanati, mort 
en 1479. D 'ell és l'escut sobre la porta actual de la sagristia i l'esplendid mo
nument funerari que s'aixeca en el pla del presbiteri adossat a la paret de la 
nau esquerra (14), el qual fou construi:t aprofitant dues de les columnes del 
cimbori del segle vr que figuraven en l'altar de la basílica soterrada. 

2. L'ETAPA DEL SEGLE XVI 

a) REFORMES DE L'ATRI 

La segona epoca de reformes comern;a amb les obres del cardenal titu
lar dominica Joan Alvarez de Toledo en 1558. En aquest temps l'atri deuria 

mente collt teste lucid ate da C. Labr"zzi. Roma, 1830, in fol. - Vegeu també: \V ICK HOFF. 
Die Fresken d.er Katharin.e1~kapelle in S. Clemente z" Rom. Ein Be·itrag zu ihrer Datierimg, 
Zeitsch. für bild, Kmist, 1889, XXIV, 1 r. 

(r 1) R o ND I NI NI, ibiá., p. 311. - FoRcELL.~, Iscrizioni, IV, n. 1248. 
(12) RoNDININI, íd. íd., p . 312. - FoRCELLA, lscrizioni, IV, 1250. 
( 13) RoNDININI, íd. íd., p. 268. 
(14) RoNDLNINI, íá. íd., p . 316. -FoRCELLA, lscri::ioni, IV, n . 124<}. 
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estar bastant rnalmes (fig. 3); un segle més tard gairebé no rcstava cap vesti
gi del portie esquerra. El cardenal hi <legué posar la ma sistematizant-lo, 
deixant només intacte el portie dreta, refent el d'entrada, prescindint de l'es
querra i reconstruint el de la fa~ana de la basílica. Aquest presenta des d'ales
hores una volta a creuera i tingué sobre afegit un altre cos d'edifici (fig. ID), 
en el qual va deixar el seu escut ( I 5). 

b) EL COR DE FUSTA l LA PORTA LATERAL 

Alguns decennis més tard el cardenal Vicents Laureo s'ocupa de l'in
terior de la basílica, erigint al fons de la nau central sobre la porta d'ingrés, 
un gran cadafal de fusta. rudament treballat i pitjor decorat, que agafa 
tota l'amplada de la nau i fou destinat a Cor monastic per a la recitació del 
breviari. Al mateix temps obrí una porta 1ateral en la basílica en el mur de 
la nau esquerra, davant del tercer intercolumni comptant des de l'altar (figu
ra 3), la qual decora amb el seu escut, igualment com el Cor, junt amb les ar
mes de Sixte V ( i6). Aixo, dones, tingué lloc abans de l'any 1 590 en que 
morí aquest papa, faltant dos anys més tard el cardenal que troba la seva ¡e
pultura en mig de la nau central ( I 7). 

e) OBERTURA DE NOUS FINESTRALS 

Hem d'adscriure a aquest període la clausura de les primitives finestre&, 
que fins ara havien romas intactes, i l'obertura deis tres grans fines
trals rectangulars per banda que encara subsisteixen ampliats. Molts han cregut 
que havien estat obra posterior de Clement XI en 1715, pero Ciampini, que 
havia vist la basílica anteriorment a aquesta data, ja en els demostra en el 
gravat (fig. 21) que ens dóna del seu interior (18). Co que no és ciar és si 
després d'aquestes sis grans obertures Iaterals es deixaren algunes de les pri
mitives finestres intercalades entre elles, tal com podría fer pensar aquell 
disseny, encara que Rondinini, també anterior a Clement XI, diu que eren 
totes clausuradcs. 

També es degueren murar els ares laterals de la paret de la nau dreta, 
sota les pintures, que !'autor de la seva descripció en 1715, ens ha dit que 
eren tapiats de frese. 

(13) MELLIKI , /. c., iol. 15 v. - RoKDIN1st, id. íd., p . 268. 
(16) MELLINI, /. c., fol . 16 v. - RoND1N1N1, íd. íd., p. 26<). 
(17) Ro ND DllNI, íd. íd., pp. 323 i 287. Tres anys més tard hi fou sebollit el seu nebot 

al davant. - Cf. FoRCELLA, lscrisio11i, IV, ns. 1255 i 1256. El propi elog-i funerari ja era 
desaparegut en temps de Rondínini, pero es conserva el text. - lo., íd. íd., XHI, n. 103:1. 

(18) Vet. Mon., tav. VIII, reproduida per RoNDININI, tav. II. 



LA BAS1LICA DE SANT CLEMENT 33 

á) DECORACIÓ DE L ' ALTAR 

No seria improbable d'admetre en aquest període unes pintures que de
coraren l'antic altar, si ens atenim al caracter de la seva composició i del lloc. 
Eren dues figures en peu pintarles a l'oli , una a cada banda de la fenestella 
confes..>ionis, representant els martirs dels quals es veneraven les relíquies en 
l'altar. Una era la de Sant Clement esclarida per aquest dístic: 

ltn.pius insano te mersit in aequore Cesar 
His positü aris iutnc pia Roma colit. 

L'altra era Ja de Sant lgnasi d' Antioquia, igualment amb un dístic: 

Vicinum tibi probra !1tlit numerosa theatrmn. 
Hic tibi delat-us probra rependit honos. 

La mesa de )'altar anava coberta per un paHi que oferia, de cara al po
ble, la representació del martiri de Sant lgnasi ( 19). 

t') ERECCIÓ DEL XOU CAMPA~AR 

Una altra vicissitud digna d'ésser remarcada com escaiguda durant els 
principis del segle XVII, encara que no es puguin assenyalar amb més pre
cisió les circumstancies, fou la desaparició del campanar primitiu i l'erecció 
del nou, no en el lloc mateix que !''aixecava aquell, en el punt d'intersecció 
del pürtic de la fac;ana amb el portie de ('esquerra, on es veu actualment (fi
gura 22). És una construcció senzilla en forma de torre, damunt de la qual 
s'alr;a una manera de cimbori sobre quatre arcuacions, que dóna a la cambra 
de les campanes (20). En ell apareix un escut amb una ancora que sovint 
trobem repetit dintre el convent i que no designa altra cosa que la domina
ció possessiva deis frares de Sant Ambrós ad N emu.s. 

_f) L'ALTAR DE LA NATIVITAT DE LA VERGE 

El fons de la nau esquerra vara l'altar que fins en aquests temps havia 
romas intacte, llevat de la sepultura del cardenal Enrie Allosio, mort en 1450, 
posada en el paviment vora la pilastra (21) i del monument del cardenal Ve-

(19) MELL1N1, l. c., fol. 16 v - 17. - RoNDININl, íd. íd., p. 299. 
(20) L'estil d'aquesta construcció ens acosta més aviat C'ap a )'epoca d'Urba VIII. 

És molt analoga la semblan<;a amb els dos campanars bessons, anomenats orecchie d'asino 
del Bernini, que aquest proposa 'a la fayina del Pantheon, on foren al<;ats en 1630 i hi 
perduraren fins a finals del segle passat. - Cf. ERoLI, Il Pantheon di Agrippa in Roma. 
Narni, 1895, p. 268. 

(21) La seva figura en relleu esta cisellada en el marbre sepulcral del paviment. La 
inscripció V'a en una altra placa de marbre que ja RoNDININI (p. 3o6) transcriví que era 
posada en la paret del pilar. - FoRCELLA, Iscrizioni, IV, n. 1247. 
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nerio del 1479 a l'altra costat, fou ara transformat en una capella mitjanc;ant 
l'ampliació del fons i la construcció d'un absis poligonal. Fou )'obra del mila
nes Rufinello, segons resava la inscripció del seu sepulcre en el centre de la 
capella erigida en 1617 i dedicada a la Nativitat de la Verge (22). Un segle 
més tard aquesta capella vingué dedicada a la Verge del Roser, com avui es 
veu, pero encara hi han conservad es les disposicions i pintures f etes posar per 
Rufinello, llevat el quadro a l'oli de l'altar, figuranf la Nativitat ~de la 
Verge de Giovanni da S. Giovanni, segons veié el Mellini (23). Hi han, 
pero, les columnes de marbre que l'enquadraven, el frese superior presentant 
una gloria d'angels i els quadros de Sant Carles Borromeu i de Sant Fran·· 
oesc, als costats del vestíbul, atribuits als deixebles del Caraccio; demés deis 
profetes Isaias i Jeremías, a cada banda sobre l'arc d'ingrés. 

g) ELS POSSESSORS DE LA BASÍLICA 

Els frares de Sant Ambros ad ]1.lemus, que des del temps d'Eugeni IV 
posseien la basílica, en aquest temps en sortiren per extinció. El cataleg d' es
glésies del 1420 anomena la nostra Tit(ulus) et 2l.fonast(erium) Ani.brosi.a.num 
S. Clement·is (24). El cataleg del 1566 la classifica: Sto. Clemente: :.l!onas
terio di Frati (25). Pero cinc anys abans trobem que en la tassa de Pius IV 
en 1561 s'anomena S. Clemente et Pancratio (26), denominació que surt en
cara anter:iorment en el testament del cardenal Roverella, mort en 1479, dient: 
Ecclesiae S. Clementis et Pancratii de Urbe (z7). Aixo demostra que els fra
res de Sant Ambros tindrien alguna relació amb un monestir de Sant Pan
eras. Certament que aquest no era el que funda el Papa Joan III (561-574) 

(:ia) Deia la inscripció (RoNDININI, íd., p. 270. -FoitCJU.A, lscriz.iom, XIII, n. io33): 
D. O. M. 

J oha"nes Angelv.s Rvfinellu.s .M ediolanmsis 
sacellum a fundammlis tstruct-um 
Sanctae V irgin.is Nati-iitati dicavit 

Sepulturae locum ibi 
posterisqti.e mis delegit 

ª""° MDCXV/J. 
- DE BuRGO (Hibtnr.ia DC!fflinicaiw, p. 403) conta que, a l'any 1732, aquesta lapida fou 
capgirada en el mateix lloc, escrh;nt-hi en el dors: 

Hic jacent 
mortales e.ruviae 

fratrum 
S alfe ti.rsimi Rosarii. 

(23) L. c., fol. 19 v. - Segurament no era el quadro en tel:r figurant la Verge amb 
l'Infant, Sant Joan Baptista i angels que avui dia esta adossat al pilar d'aquesta capella. -
Veget: : NoLAN, The basílica S. Cleme#te, J.ª edició, 1925, p. 37. 

(24) PANVlNIUS, Cod. Vat. 678<>, fols. 14 i ss. - HUELSEN, Le chiese di Roma r..ei 
medioevo, p. 70. 

(25) HuELSEN, íd. íd., p. 97. 
(26) HUELSEN, íd. íd., p. 8'). 
(27) Andu del Latera, arm. IV, plec IV, n. 41. - Cf. ADINOLFI, Roma 11ell'etd di 

mezeo. Roma, 1881, p. 316. 
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als voltants del Latera, perque des del segle vn1 ja no se'n sap res més (28), 
sinó que era l'altre que hi havia en la basílica de Via Aurelia en la tomba del 
sant martir (29). Els nostres frares el deurien regentar ja molt aviat des~ 
prés de la seva possessió de Sant Clement, anant des d'aleshores units mor.al
ment ambdós rnonestirs. Quan Urba VIII extingí la congregació de Sant Am
bros ad N emus, aquests passaren juntament a mans de cardenals comendata
ris (30). La data d'aquesta extinció l'hem de posar entre l'any 1644, en que 
morí el papa, i l'any r640, en que encara trobem que en la basílica de Sant 
Clement se'ls fa una fundació de dues misses setmanals (31). 

Fins a l'any 1667 la nostra basílica amb el rnonestir estigué desproveida 
de comunitat. En aquella data, a 30 de maig, el Papa Innocenci X, essent 
comendatari el cardenal Maidalchino, la va concedir perpetuament als frares 
predicadors de la comunitat dominicana de Sant Sixte i que avui regenten els 
dominics irlandesos (32) . 

h) L'AL'I'AR DEL ROSER 

La nova comunitat s'hi instaHa de bonhora i no féu altres canvian1ents 
en la basílica, llevat de l'erecció d'un altar a N ostra Senyora del Roser i d'un 
altre a Sant Domenec. L'altar del Roser fou emplac;at en la nau esquerra, 
adossat en el mateix indret on es troba l'ingrés actual (fig. 3); era protegit 
per un enteixinat de tota l'amplada de la nau i inscrit en l'espai d'un inter
columni (33); constava d'una sola mesa per l'altar i al damunt tindria la 
pintura de la Ver ge titular, atribuida al Sassof errato, que avui es venera en 
el de la capella de Santa Caterina (34). 

i) L' ALTAR DE SANT DOMENEC 

Fou erigit en el fons de la nau dreta vora ]'entrada, en la cambra que 
formava l'antiga caixa del primitiu campanar ja abatut: consta d'un senzill 
altar amb una pintura del titular feta pel Soriano, i anava tancat amb una 

(28) KEHR, Italia Pontificia, vol. I, p. 32. 
(29) KEHR, ibidem, p. 176. 
(30) RoNDlNINI, De S. Cle?m!nt .. ., p. 27I. Alesbores l'arxiu de Sant Clement degué 

passar a Sant Paneras i alla es va perdre amb el d'aquell monestir en els esdeveniments 
de l'any 1849 (KEHR, l. P., vol. I, p. 177). 

(31) Així consta en una inscripció conservada en la sagristia (Cf. FoRCEI.L.A, Jscri
.::ioni, IV, n .1258). Cinc anys abans s'havien ftmda:t també dues misses setma!Tdls, segons 
atesta un altre marbre en el mateix indret. - Cf. FoRCitLLA, íd. íd., XIII, n. 1034 

(32) La lapida commemorativa fou llegida per RoNDINlNI (l. c., p. 271) sobre la porta 
interior del convent. - FoRC€LLA, Iscrizioni, XIII, n. 1035. 

(33) RoNDlNINI, De S . Clemente .. . , p. 317. 
(34) En temps de Mellini en 'aquest altar de Santa Caterina es veía una pintura a 

l'oli figurant la Verge Maria entre Sant Clement i Santa Caterina (íd., fol. 19 v} que avui 
é5 desapareguda. 
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reixa de ferro (35). Alguns autors diuen que anteriorment hi bagué un altar 
dedicat a la Santa Creu (36). Hi degué ésser constrult després que es pres
cindí del campanar, si no és que fos empla~at davant de la seva caixa quan 
aquell encara servia. 

3. LES REFORMES DE CLEMENT XI 

La restauració més uniforme segons la moda del temps que va donar a 
la nostra basílica la fisonomia actual, va ésser portada a cap pel Papa Cle
ment XI, mentre era titular el cardenal Tornas Maria Ferrario, dominica, 
pels volts de l'any 1715, segons commemora la inscripció posada sobre la 
porta d'ingrés en !'interior de l'edifici: 

ANTIQVISSIMAl\·I HANC ECCLESIAM 
QV AE PENE SOLA AEVI DAMNIS INVICTA 

PRISCARVM VRBIS BASILICARVM 
FORMAM ADHVC SERVAT 

EO IPSO IN LOCO AEDIFICATAM 
AC IN TITVL VM S. R. E. PRESB. CARD. ERECT AM 

VBI S. CLEMENTIS PAPAE ET MART. PATERNA D01"1VS 
FVISSE CREDITVR 

A SA).J"CTO GREGORIO MAGNO 
GEMINIS HIC HABITIS HOMILIIS 

ET SACRA QV ADRAGESIMALE STA TIOKE 
CONDECORATAM 

CLEMENS XI PONT. MAX. 
IPSO ANNIVERSARIAE CELEBRITATIS 

EIVSDEM S. CLEMENTIS DIE 
AD CA THOLICAE E CCLESIAE REGIMEN ASSVMPTVS 

IN ARGVMENTVM PRAECIPUI IN EVM CVL TVS 
INST AVRAVIT ORNAVITQVE 

ANNO S.i\L VTIS MDCCXV. PONTIF. XV 

Les guies de monuments d'aquclles epoques (37) recorden que la restau
ració fou executada segons disseny de l'arquitecte Caries E steve Fontana, 
amb desig exprés del Papa de conservar tot allo que tenia regust d'antigui
tat: pra.epolie11s simul concinnansque quae sacram im'bi redolebant cmtiqui-

(35) l.b.LLINI, l. c., fol . I9- - RoNDJN'INI, íd íd., p. 315. 
(36) DE BuRGo, Hibcniia Dominicana., pp. 403 i 405. 
(37) Roma antico e m-0derna .. Roma, 1765, vol. II, p. 394. 



LA BASÍLICA DE SANT CLEMENT 37 

tatem ea accurate servata (38). Aixo ens indueix a veure com abaos de la 
restauració hauria precedit l'informe teenic d'una comissió oficial, nomena
da a aquest efecte, que hauria dictaminat quines eren les parts que es devien 
respectar i quines altres es devien restituir i reformar (39). En part n'és una 
prova el document sobre les velles pintures de la paret de la nau dreta, les 
quals foren deixades en son lloe després d'ésser retoeades (40). 

a) RESTAURACIÓ DE L'ATRI 

En aquesta gran restauraeió (fig. 4) fou restituit el vell atri que man
cava del pórtic esquerre: es transforma el cos superior del portie de l'ingrés 
que resta habilitat eom a biblioteca del eonvent (41) dins una sala espaiosa 
iHuminada per una serie de finestres quadrangulars. La fa~ana de la ba
sílica fou avam;ada fins a sobre la columnada mitjam;ant l'enlairament de 
la seva paret amb un gran fmestral al centre i acabada per un timpa i relli
gada lateralment amb els dos murs de la nau central prolongats, en la part 
syperior deis quals s'aprofitaren els elements de la primitiva coronisa (fi
gura 22 ). Les altres parts externes de la basílica foren deixades intactes. 

b) ELS RETOCS DE LA BASÍLICA 

En !'interior es féu desapareixer el cadafal del Cor que el cardenal 
Laureo havia construit sobre la porta, de la mateixa manera que es pres
cindí del cos superior del portie de la fa~ana, afegit pel cardenal Alvarez 
de Toledo (42). El cor monastic fou instaHat dintre la caixa de la nova fa
~ana, fora de la nau central i inunediatament damunt del portie, iHuminat 
pel gran finestral central i per dos altres de laterals, i eomunieat amb !'in
terior de l'església mitjarn;ant una llotja damunt de la porta. 

Els eapitells de les columnades foren coberts de guix i emmotllats tots 
en un estil únic (fig. 9); amb aplicacions en relleu també de guix es posaren 
garlandes en els sotarcs i frisos per les parets, proveint de mares amb espes-

(38) DE BuRGo, Hibernia Dom.inicana, 1762, p. 409. 
(39) Així almenys es verifica la restauració que el mateix Papa efectua en l'església 

de S. Jfaria in Monticelli després d'un informe tecnic fet el 24 de gener de 1716 (PISF.I.LI 
Crnccrnu. Notizie istoricl1e della chiesa parrochiale di S. Maria in Monticelli di Roma. 
Montefiascone, 1719, p. r7) . 

(40) Di;: BURGO, l. c., p. 402. En commemoració de les obres el Papa féu gravar una 
medalla que dóna al revers l'aspecte de la basílica, incisa per H. Hamerani (X. BARBIER, 
<Eu<-•re5, 111, p. 425). La reprodueix NoLAN, l. c., n. 73. 

(4r) DE BuRGO, l. c., p. 394. Ja des del temps de la ruina de l'atri, el nivell exterior 
del carrer havia pujat bastant, fins a amagar els esglaons de 1'a porta del protyron. Segu
rament que, quan Sixte V construí l'actual nau lateral, el terreny s'uniformisa i es féu 
aleshores la porta lateral que baixa a la basílica per uns quants esglaons. El descnterra
ment de la graonada del protyron amb la sistematització de la pla-;a. del davant no tingué 
lloc fins el segle passat. 

(.iz) DE BURGO, l. c., pp. 395 i SS . 
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ses motllures les altes parets de la nau central que foren destinades a rebre 
noves composicions decoratives al frese, entre els sis grans finestrals ante
riors. Foren refon;ades les encavallades i els sostres interns de cada nau es 
cobriren amb un enteixinat feixuc de motllures sobresortides, deeorades se
gons el gust de1 temps. Aleshores deuria ésser obert aquell ulí de bou en el timpa 
sobre l'absis, per airejar les golfes . . 

El paviment, que es trobava fon;a malmenat i que era treneat en diver
sos indrets per distintes sepultures, fou restaurat ex integro (43). Així ma
teix es retocaren les pintures al frese que es conservaven en la paret de la 
nau dreta; en els dos pilars centrals i en la capella de Santa Caterina (44); 
també la decoració de l'absis en el seu mosaic i en la pintura de l'hemicicle, 
on s'afegí solament una de nova en la seva zona inferior corresponent al 
respatller del banc presbiterial amb una composició en grisalla d'emblemes 
enquadrats (figs. 14 i 20). 

C) LES :-iOVES PINTURES 

Les grans escenes figurarles que s'executaren al frese en els requadros 
de la nau central i en el centr\! de l'enteixinat ens són surnariament descrites 
en un full manuscrit (45). A cada costal de la Llotja del Cor, sobre l'ingrés, 
hi ha les figures de Sant Ciril i Sant Metodi , pintades per Pietro Rasina. 
Segueixen quatre composicions entre els tres finestrals del mur de la nau 
central a la dreta, relatives a Sant Clement: La velació de Flivia Domitilla 
de Pietro da Pietri; L'aparició de l'Anyell, de Sebastia Conca (1676-r764); 
El martiri del Sant i la translació de ses despulles a la nostra basílica, de 
Giovanni Odazzi (1663-1731). En el mur esquerre, comem;ant per la porta: 
La mort de Sant Servulus, de Tomas Chiari (1654-1729) i tres escenes rela
tives a Sant Ignasi d' Antioquia: El martir davant del tira, de Piastrini; 
L'abrac;ada amb Sant Policarp, de Jaume Triglia; El martiri en l'amfiteatre, 
de Pierleone Chezzi (1674-1755). En el centre de l'enteixinat de la nau cen
tral, es desenrotlla l'apoteosi de Sant Clement, pintada pel Chiari; en el cen
tre de la nau dreta, l'apoteosi de Sant Servulus, pel Rasina, i en el de l'altra 
nau, la coronació de la Mare de Déu, pe! mateix artista. 

d) EL NOU ALTAR DEL ROSER I LA PORTA LATERAJ. 

Amb aquestes reformes es féu desapareixer !'altar, que els dominics de
dicaren a Ja Verge del Roser, adossat al mur lateral de la nau esquerra. En el 
seu lloc fou construida la porta actual (fig. 4), després d'haver emparedat la 

(43) D i.:. BURGO, l. c., pp. 39Ó i SS. 

(44'> CEcCONI, Roma sacra e moderna riordinata. Roma, 1725, p. 79. 
(45) Es troba inclos en el Cod. Vat. Lat. 8635, fols. 45-45 v., i va intitulat Nota delli 

pittori che hanno dipinlo ne/la chiesa di S. Clemente papa e 111artin. 
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que hi havia més amunt (fig. 3) construida pel Cardenal Laureo (46). El nou 
ingrés lateral porta l'escut del papa reconstructor i la inscripció forana: 

CLEMENS PONT. MAX. 
RESTAURAVIT ET ORNAVIT 

AKNO MDCCXIX 
PONT. SVI XIX 

L'altar del Roser fou establert al fons de la mateixa nau en el lloc 
ocupat per l'altar dedicat a la N ativitat de la Verge; no calgué més que 
canviar el quadro representant el titular i el primitiu fou substituit per una 
pintura en tela figurant la V erge del Roser entre Sant Domenec i Santa Ca
terina, executada per Sebastia Conca. En la cartela sota la glOria angelica de 
la volta del fons s'inscriví : 

BEA TISSIMAE 
VIRGINI MARIAE 

SS. ROSARII REGIN AE 
DICATVM 

A. D. 
MDCCXV 

e) MILLORAMENTS EN L' ALTAR DE SANT DOMENEC 

També es decora més ricament l'altar de vora l'ingrés en la nau lateral 
dreta que era dedicat a Sant Domenec. Fou una empresa especial del carde
nal titular Ferrario qui en suprimí la reixa de ferro i substituí l'antic altar 
senzill per un altre de marbre. Amb aquest material revestí tota la capella, 
precedida d'una balustrada i f éu decorar al frese les parets. La humitat 
degué malmetre aviat la decoració i el papa dominica Benet XIII, en 1726 
féu obrir una fossam a latere sacelli ad scalam usque qua fo cenobium ascen
ditur parte coopertam extrux·it ad frrtcaven.dam imposterum humiditatem (47). 
Aleshores féu executar una nova decoració amb tres grans pintures relatives 
a Sant Domenec que va pintar Sebasti~ Conca. 

f) RENOVACIÓ DE L'ALTAR MAJOR 

Durant aquest any també fou renovat l'altar major, pero solament la mesa 
sota el cibori i la cabra de la confessió del dessota junt amb el frontispici. La 
nova mesa de l'altar fou ricament muntada amb marbres variats igualment com 

19 

(46) DE BURGO, l. c., p. 409. 
(47) DE Buaco, l. c., p. 409-
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la fa~ana de la confessió: és difícil de dir si aleshores es tragué la placa primi-· 
tiva de rnarbre amb la fine5tra enrnig, substituint-la per la transenna actual, ja 
que d'aquella no se'n sap res més i aquesta transenna, perforada i tancada, té 
l'aire de l'últim capgirament operat en 1868. Amb la renovació foren trobades 
les relíquies qeu s'hi contenien des de l'erecció primera i amb elles la placa 
de rnarbre ambla inscripció cabaHística de la qual solament interpretaren amb 
bona voluntat: Flamus Clenzens martyr hic feliciter est tutnulatus (48). A base 
d'ella foren posades les inscripcions commemoratives en lletres de bronzo : en 
mig del frontispici de !'altar de cara al poble (49) 

FLA VIVS CLEMENS 
MARTYR 

HIC 
FELICITER 

EST TVlV1VLA TVS 

Al dessota en el frontispici de la confessió (50): 

IN HAC ECCLESIA 
REQVIESCVNT 

CORPORA SA.NCTORVM 
CLEMENTIS P AP AE 

ET 
IGNATII EPISCOPI 

ET MA.RTYRVM 

Al costat de l'evangeli de !'altar: Al costat de !'epístola: 

SEDENTE 
BENEDICTO 

XIII 
PONTIFICE 

MAXIMO 
PONTIFICATVS 

ANI\O 
III 

ANNIBAL 
CARDINALIS 

SA~CTI 

CLEMENTIS 
POSVIT 
ANNO 

SALVTIS 
MDCCXXVI 

(48) DE VITRY, Tili Fla-:..ii Cle111enti.s viri can.rular-is et martyris tumulu.s illuslralus: 
l..Jrbini, 1727. 

(49) Recentment no ~abem amb quin criteri, han estat modificades les dues primeres 
ratlles d'aquesta inscripció que ara diuen : 

SANCTVS CLEMENS 
PAPA ET MARTYR 

(So) DE BuRGO, l. c., p. 410. - Actualment, després del 1868, aquesta diu . Hic ,.,_ 
q~iescu11t corporn SS. Clemen~.s papae et lg11alii epis. 1 el martyru.m, en dues línies, una 
damunt i l'altrai sota la transenna, <;o que demostra que aquesta hi fou introduida en la 
darrera reforma, i que aban> amb l'altra inscripció la confessió era closa. 
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En l'epistil de l'altar, en la banda del celebrant, es commemoni ta data 
de la consagració, escaiguda a 23 de juny de I 727. 

BENEDICTVS XIII PONT · MAX · ORD . PRED · 
ALT ARE HOC CONSECRA VIT DIE XXIII IVNII MDCCXXVII 

El cardenal constructor fou el titular Annibal Albani , nebot de Cle
ment XI, i és el qui clogué !'epoca de les grans reformes· 

h) ALTRES CANVIAMDl TS 

Posteriorment, només ens cal esmentar que !'altar de la capella de Santa 
Caterina fou canviat per un de nou i senzill a expenses del Cardenal Naro, 
titular, en l'any 1819, que fou sebollit en ella (51) ; i demés que !'altar de Sant 
Joan Baptista <legué sofrir alguna alteració quan devingué la tamba del noble 
Frederic Ambros Ramsden l'escut del qual avui s'admira en les vidrieres de 
les dues finestres (52) . 

N omés hem de lamentar que la basílica perdés en el decurs del segle se
güent la major part de les pintures primitives que els artistes barrocs de Oe
ment XI ens saberen conservar. L 'obrer maldestre que dona un colorit de cale; 
a totes les parets, ens priva per sempre més d 'aquests tresors iconografics, 
deis quals es coneixia el nom deis autors. 

g) L'EXCAVACIÓ DE L A PRIMITIVA BASÍLICA SOTERRADA 

Quan en 1857 el dominica P. Mullooly va descobrir la basílica soterrada 
varen comenc;ar aviat les excavacions que duraren llargues anyades sense que 
per res es malmetés la basílica superior, el paviment de la qua! s'hagué d'anar 
posant sobre grans voltes fetes a posta damunt del buit inferior que des d'ales
hores es sistematitza i deixa obert. Solarnent en sofriren les tombes i sepulcres 
existents de les quals per moltes es deixaren les inscripcions en el lloc, trans-

(51) Així ho atesta la inscripció en l'epistil davanter de l'altar: 
BENEDICTVS · N ARO· S · R ·E· PRESB · CARD . A. MDCCCXVIIII 

i una altra a la seva esquena : 
DEO YAXIMO ET VERO 

IN · HONOREM · B · CATHARINAE · V. ET . M 
BENEDIC'fVS · NARO 

S · R · E · TIT · S · CLE:MENTIS · PRESB · CARD 
HOC·ALTARE 

AEDIFICANDVM · S · P · CVRA VIT 
A · R · S · MDCCCXIX 

L'epitafi del C'ardenal es troba adosat a la paret del fons, tallant un tros de la pintura de 
la CrucifixÍÓ· 

(52) La lapida sepulcral, en mig de la capella, dóna la data del 1859· Un mausoleu 
Ji fou dedicat adossat al mur de la nau dreta. 
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portant solament les despulles al paviment de l'edifici desenterrat (53). Na
turalment que la confessió dessota l'altar torna a ésser oberta (54), pero 
les relíquies hi foren reposades dintre una caixa de metall amb la inscripció 
que segneix: 

SALVO BEATISSIMO D.N. PIO IX P. 
ET IVSSV EIVS 

C. CARD. PATRIZI EP. PORT. ET S. RVF. 
RELIQVIAS IN THECA ANTIQV A 
DIE VII IV:'.\111 A. D. MDCCCLXVI 
SVB ALTARI MAIORI REPERTA 

ITERVM IN HAC THECA DEPOSVIT 
DIE XXIX IAN. A. D. MDCCCLXVIII 

La restauració es commemorara en la vorera d'enfront de l'altar amb 
aquesta altra inscripció: 

RAEDIFICATVM · ITERVM · COKSECRAVIT · FR · PH. M. GVI
DI · ORD · PRAED · S · R · E · TIT · S · SIXTI · PRAESB . CARD 
ARCHIEP. BONONIENSIS · DIE· XXX · IAN · MDCCCLXVIII 

i) LA CAPELLA DE SAKTS CIRIL I METODI 

Alguns anys després, en 1882, per desig de Lleó XIII, fou construida 
una capella a la memoria de Sant Ciril i Sant Metodi. Aquesta fou em
plac;ada en la nau dreta i fara de la basílica, esbotzant amb un gran are el 
mur lateral, l'únic que es conserva sencer de la basílica soterrada, precisament 
en l'indret on per tants segles es veieren les decoracions pintades en el 1400. 

La capella té una forma quadrangular amb un absis a la testa i coberta per 
una llanterna: consta d'un sol altar, va tancada per una reixa de ferro i és 

(53) Demés deis sepulcres i monuments funeraris que hem esmentat, cal anotar: La 
de Crescentius, entre la segona i tercera columna, entrant a la nau drel'a (ROKDININI, 
p. 288; FoRCELLA, IV, 1244). La del bisbe Esteve de Caraia (1444) que es veia en la ca
pella de Santa Caterina (RoNDJNINI, p. 319; FoRCELLA, XII, 1030). La del cardenal Ghi
nuccio (1541) l'epitafi del qual és ado>sat en la paret vora la sagristia (RoNDINlXl, p. 314; 
FoRC:El.LA, IV, 1247). La d'lsabel Crescia (1562) entre la sexta i sept:ma columna, vora 
l'absis de la oau esquerra (FoRCELLA, IV, r253). L'epitafi del cardenal Capisucco (1569) 
ados>at abans del cancell, en la capella de Santa Caterina (RoNDDIINI, p. 318; FoRCELLA, 
IV, 1254). La de Pere Antoni Salvato (1628), abans en el pilar d'aquella nau (FoRCELLA, 
IV, 1257). La del cardenal Canali (1835} en el centre de la capella del Roser (FoRcl!L
LA, IV, r:.;:63). El monument fet per !'escultor Teodor For!iveri, en 1874, al comtc de Bar
terot en la nau esquerra en el lloc de la primitiva porta de Sixte V. - Encara cal citar, 
aister.ts en l'atri, l'epitafi del prevere Romanus (RoKDININI, p. 281 ; FoRCSLLA, IV, 1243) 
i en un altre, en un saroofag trobat a l'hort, del segle XIII (FoRCELLA, IV, 1246). 

(54) MUI..L()()(,Y, Saint Clement pope and mariyr and his basilica Ílf. Rome. Rome, 186c), 
pp. JOS i SS. 
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tota decorada amb socalades i paviment de marbre i pintada amb escenes re
latives als Sants per !'artista Nobili en 1886, segons es llegeix en la seva 
firma (55). 

La basílica tal com avui es contempla imposa per la seva estructura con
juntiva i per la seva integritat, conservada a través de tants canviaments. En
cara que hem de regraciar als barroquistes del segle xv1n que no ens la mu
tilessin, com succeí en tantes altres obres verificades en diverses esglésies de 
Roma, de totes maneres el bon gust hi troba sobrers tots els carregaments 
de guixos estucats que alteren sa fesomia. Si ella pogués ésser reinstaurada 
al seu esplendor arquitectonic primitiu amb la fac;ana convenient i amb els 
antics finestrals oberts, que no seria crear-hi res de nou perque són elements 
que posseeix i només es tracta de llevar-li vestits postissos, el seu efecte seria 
sorprenent i la tornaría a la realitat de tots els materials vivents amb que la 
bastiren els arquitectes del Cardenal Anastasi en els primordis del segle dotze, 
quan a Roma es desvetllaven les arts constructives i decoratives en un verta
der moviment de rctorn a l'antiguitat a través la ideología medieval. 

EnuARD JUNYENT, Prev. 
Roma, desembre de 19.29. 

(55) Dues inscripcions foren pintades en sengles carteles en els tímpans laterals que 
commemoren l'erecció: 

ANNO MDCCCLXXXVI 
SACELLVM CYRILLI ET METHODI 

QVORVM DOCTRINA ET LABORIBVS 
GENTES SLA VIC..\E OMNES 

CHRISTIANAM SAPIENTIAM AGNOVERE 
MVNIFICENTIA LEOKIS XIII· P · M 

EXSTRVCTVM ET ORNATVM 
CVR · DOMIXICO BARTOLINO · CARD · TIT · MARCIANO 

IOSEPHVS GEORGIVS STROSSMA YER 
EP1SCOPVS BOSNIEKS ·ET SYRYIENS · 

SPLENDIDissnrvs ORDO 
CANO~ICOR · DIAKOVANIENS · 

ET SODALES ILLYRICI A S · HYERON · 
PECVNIAM I~ O PERIS P ARTEM 
SVA VOL VNT ATE CO~TVLERVNT 

293 
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