
BAPTISTERI ROMA DE TARRAGONA 

Per tal de purificar !'anima de tota macula de pecat, particular
ment de }'original, aquells qui, mitjanc;ant la cerimonia del baptisme 
- el sagrament de la regeneració per l'aigua en la paraula - entraven 
a la nova vida espiritual, la vida de Crist, és natural que, a imitació 
del baptisme del Fill de Déu, executat pel Precursor en el riu Jorda, 
els primers cristians administrarien aquest sagrament a la primera 
avinentesa que se'ls of eriria de trobar aigua, onsevulla que fos; per 
aixo una font, un riu, un llac, la mar serien els primers baptisteris de 
que faria ús la nova religió. Així es despren deis Fets dels Apostols i 
de les histories sagrades; de manera que Tertulia ens diu: "Nec quic
quam ref ert inter eos, quos Iohannes in I ordane et quos Petrus in 
Tiberi tinxit" ( 1 ). Així com una casa particular esdevingué la basí
lica deis primitius cristians per a la celebració del Sant Sacrifici i 
altres cerimonies del culte, així també el balneum. d'alguna casa par
ticular es convertiria en baptisteri; testimoni de lo qual són algunes 
llegendes de martirs de les quals esmentarem particularment les actes 
del papa S. Marcel, i en foren construits a les catacumbes. Pruden
ci (2) ens diu que en el Uoc on foren martiritzats els martirs de Ca
lahorra hi fou construit un baptisteri. 

Pero, a mesura que la nova doctrina s'ufanava, i degut a les exi
gencies deis nous costums i de les multituds, es construiren llocs ade
quats per a la celebració del sagrament del baptisme. Són poques les 
nacions formades de les ruines del vast imperi roma, a les quals d'una 
manera particular va propagar-se el Cristianisme, que no s'enorgu
lleixin de posseir algun d'aquests primitius monuments de la nostra 
fe. A Espanya, demés del record del de la basílica de Santa Marcia 
d'Evora, que en la descripció deis seus viatges esmenta Morales (3), 
i el de l'atri del santuari de la Santa Creu de Burguillos, hi ha el bap
tisteri de Sant Miquel de Terrassa, la construcció del qual és asse-

(1) De baptismo, 4, ed. Rauschen (Flor. Patristicutn), p. 20 
(2) Perist. 8. De loco, in quo martyres passi sunt baptisterium est Calagurri. 
(3) Las antigüedades de las ciudades de Espa.;ia, Madrid, 1575. 
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nyalada entre els anys 450 i 71 r, excavat i publicat per Puig i Ca
dafalch (4), que conserva tots els elements arquitectonics, pero hom 
no pot dir igual en c;o que fa referencia a la piscina. No cal dir, pero, 
r1ue a la nostra península existiren altres d'aquests monuments do
nada la seva catolicitat primitiva, segons ens consta pels seus mar
tirs i els seus concilis. 

A aquesta petita llista s'hi podra afegir el de Tarragona, que 
heo trobat a les excavacions que, sota la protecció de la Junta Su
perior d'Excavacions, estem practicant a la necropolis romano-cris
tiana. Es tracta d'un baptisteri cimiterial, situat a poca distancia deis 
murs de la basílica. 

En descobrir-lo no ens donarem compte del que era. Comenc;a
vem les excavacions en les quals només havíem trobat alguris sep,ul
cres i encara lluny de sospitar la molta importancia de les excava
cions que a les nostres mans havien estat confiades, no ens donarem 
compte de la finalitat del monument que teníem a la vista, i obrírem 
el fons per si amagava una trapa que danés accés a una cavitat se
pulcral. A la vista deis que es conserven en les ciutats romanes del 
No:-d de I'Africa advertírem la importancia arqueológica de les nos
tres ruines. Una vintena de baptisteris són coneguts al Nord de 
1' Africa, obeint, alguns, al tipus de creu grega formada per quatre 
graderies, com a ti pus principal deis quals se'ns of ereix el del museu 
d' Aloui, tot de marbre, i el de Thuburbo ~.faius, en pedra ordinaria, 
pero ben tallada; en canvi, altres, com el de Domus el Karita i el de 
Ja basílica de Sant Cebria, de Cartago, i el d'Hipona són d'obra de 
mampostería i, aquest, tan semblant al de Tarragona que, si d'ell en 
treiem les construccions que encara es conserven de ran de sol en 
am~mt, ens quedara solament la pica, ben igual a la de Tarragona, 
nooés amb dues graderies arrebossades i estucades. 

Aquest no és altra cosa que una Cancha per a la trina immersió 
d'aquells que hi eren batejats. Cerimonia que adhuc es conserva en l'es
glésia grega, i era en memoria del tridua sebolliment de Crist. "Con
sepulti enim sumus cum illo per Baptismum" (5). Aquest costum fou 
trencat per l'església toledana en el Concili IV, de 633 (6), establint 
l'única immersió, per tal que els arrians no entenguessin que hom feia 
distinció de naturalesa en les tres persones de Ja Santíssima Trinitat. 

Les graderies del baptisteri de Tarragona estan construides din
tre un massís de mamposteria de 2'70 metres de llarg per 2'35 d'am

(4) PmG 1 CADAFAI.CH. ANTONI DE FALGUERA 1 J. GooAY 1 CASALS: L'Arquitectura 
rom-Onica a Caialimya. Vol. I , pag. 336, Barcelona. 1909. 

:s) A d Rom. 6. 
(6) Concili IV, any 633. cap. 6, M . .\NS l. IO. col. 618-620. 
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ple, la part inferior del qual descansa damunt la terra verge. Com 
indiquem en el planol i en la secció, aquest massís va ésser construit 
en dues represes : fa la impressió de que, una vegada construides les 
escales amb una paret de vint centímetres de gruix, n'hi acoblaren 
una altra de quaranta, tal volta, per alguna inconsistencia de la pri
mera construcció. 

Hi hem trobat tres graons a cada costat situats en la direcció 
de Nord a Sud, no havent-n'hi cap que tingui les mateixes mides ni 
en la superficie vertical ni en la horitzontal, la qual cosa el lector pot 
veure amb detall en la secció adjunta. 

El graó superior del costat nord era fet amb carreus formant 
angle recte les superfícies vertical i inferior, unides per una de corba 
en la part exterior. Aquests carreus eren arrebossats i finament es
tucats, com el demés de la piscina. Aquesta forma peculiar del graó su
perior dóna !'evidencia de que era l'últim d'aquesta gradería. Del graó 
contrari, corresponent a l'escala del costat sud, només romanía part 
de l'arrebossat i argamassa fins a una altura d'onze centímetres, es
sent de tretze la deis carreus del gra6 oposat, amb tot lo qual ens 
resulta que la piscina tenia una profunditat maxima de seixanta nou 
centímetres. 

Prop d'aquest baptisteri, més cap al nord, estero trobant diver
ses construccions de l'epoca romana per al servei d'aigües, les quals 
hom suposa serien utiltizades també per aquest baptisteri. 

Indubtablement en l'epoca florida de la Necropolis de Tarrago
na ja fou abandonat, qui sap si per haver-ne construit un altre més 
adient a les necessitats de la triomfant religió cristiana; c;o que hom 
dedueix del que hem trobat és que, estant ja arruinat, construiren 
damunt seu un paviment el qual, pels materials que el formaven, no 
dubtem a assegurar que és del segle rv o v, com molts altres pavi
ments que hem trobat a la mateixa necropolis, i suposem que era un 
pis que cobria els sepulcres inferiors, per contenir-ne d'altres damunt 
seu i que ja no existien en el temps de la nostra excavació. ·Aquest 
pis es veu en el fotogravat adjunt sostingut per una candela per tal 
que sense perill l'obrer qui cavava pogués trobar l'angle noroest d'a
quest::i. construcció. Aquest pis o paviment era fabricat amb una so
lera de tres capes, el gruix de les quals era de vuint-i-sis centíme
tres (7). La capa inferior, d'arena groga piconada que abunda a 
Tarragona, pero no .en aquell lloc, solament tenia sis centímetres de 

(7) D'ella presentem una secció en la memoria de les excavacions, número 93 de l'ordre 
general, fig. 8. Demés, en el phi.no! general de les ex:cavacions descrites en aquesta memoria 
i en el de la 104, hom pot trobar el scu cmpla<;ament amb rclació a la basílica i a la fabrica 
de Tabacs. 

354 



BAPTlSTERI ROMA DE TARRAGONA 5 

Baptisteri roma de Tarragona 

Planta 

Secció 

355 



6 J. SERRA 1 VILARO 

gruix; damunt d'aquesta capa els seus constructors posaren coools 
i morter; i, damunt, una altra de testos i morter estucada de ver
mell. Del fons de la piscina a la part inferior d'aquesta solera hi 
havia noranta centímetres. Aquesta solera és el que ens fa as
senyalar a aquest baptisteri el segle IV com a la seva més moderna 
epoca, suposant que seguiría la sort de la destrucció de Tarragona 
als inicis del segle v (8) si no fou abandonat al temps de la pau 
de l'Església per a construir-ne un altre de millor, com hem apuntat 
més amunt. 

JoAN SERRA 1 VILARó, PRtV. 

(8) SERRA Y V1LARÓ, Excr;vaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona. 
Memoria núm. 104 de l'ordre general, p. 82. 
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