
UNA INSCRIPCIÓ HISTÓRICA DELS 
IvlARTIRS, DE TARRAGONA 

En el volum deis ·· Analecta " de l 928 1
, en comentar el text 

d'una de les més in-c portants inscripciom, trobada en la prime
ra tanda d 'exca\'acions (anys 1923-1925) a la necropolis romano
cristiana de Tarragona i publicada per Pius Beltran 2

, deiem 
que la frase : "sede sanctorum quiesces" no podia significar 
altra cosa que " r~po=--es en el lloc de la to:nba deis sants" i que Ja 
inscripció ens assabentava que en la necrópolis descoberta hi 
havien estat sepultats uns sants martirs, segurament Sant Fruc
tuós i els seus dos diaques, martiritzas l'any 259. 

Aquesta nos:ra hipótesi ana guanyant versemblan~a amb 
els descobriments posteriors (anys 1926-1932) esdevinguts en 
les excavacions portades a cap metódicament pel nou director , 
el nostre volgut amic ~fossen Serra ·vilaró. 

La probabilitat quasi es convertí en seguretat a l'aparei
xer en aquell lloc dars vestigis d'una basílica de grans pro
porci(jnp deis segles rve-vé 3 i, encara, molt a prop d'ella la 
piscina d 'un baptisteri romi-cristia molt semblant als del N ord 
de l'Africa, especialment al d'Hipona 4 • 

Per altra part, noves inscripcions ban vingut a refermar 
el sentit donat a la primera abans esmentada, així la que diu: 

PROVITA E 1íERITIS SANTL"l\f 
SORTITA SEPL"LCRUM 5 

' Ana!ecta sacra l'.lrraco1.ensiil 4 (1928) 268. 
2 E.uai"Gcivttes en ía 11ecrópolis romm:o-cristia11a 1.e TarragoYia (Jun

ta superior de Excavaciones y Antigüedades, -~femon"a o. 88). Madrid, 1927, 
p. 4¡. 

• Vegeu : J. SEJ-llA VILARÓ, Mem~r·ia n. 104 de la Junta sup. de Exca
vaciones y Antigüedades, :.Iadrid 1929, p. 62-63. Sobre aquesta bc.sílica ha 
publicat darreramerrt un interessant article H. L AAG; Die e oe111eterialba;s11i
ka vo11 Tarragona en Vo11 di'r Allfike z11 m. Christenlum (Fetsgabe V. Schult
ze). Stettin 1931, v. ¡25-166. Laag distingeix tres períodes cor:structius 
en la historia d,e la basílica, corresponents probablement al; segle5 1v, v i 
v1. V estigis almenys de dues construccions són del tot evidents. 

• Vegeu SERR.\ VILARÓ, 1We111 oria n. II e, Madrid 1930, p. 21-23 i 
en A11a/ecta. sacrº Tarracor.en.sia 7 (1931) 35c-356. Tarnbé H. L~G, l. c., 
p. 142-143. 

• SERRA Vu.ARÓ, Jfemoria n. 104. p. 12. 
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2 J. YIVl!S 

que molt probablement pot \'Oler dir: "Provita, pels teus me
rits has obtingut un sepulcre en lloc sant (o deis sants)". So
bretot aquesta altra encara inedita, malauradament fragmen
taria, que ha de llegir-se sens dubte: 

se] DE S [a] :'.'ií C TO R V 111 
qu]I E[s]C I[s 6 

Cap de les inscripcions trobades, pero, no portava el nom 
d'aquests sants martirs. És clar que tractant-se de Tarragona 
no podien ésser altres que els que ja havem senyalat : Sants 
Fructuós, Auguri i Eulogi; pero !'investigador, l'arqueoleg no 
es podria donar per satisf et iins a trobar els noms escrits o, 
almenys, senyals evidents d'una tomba venerada. 

Era difícil que aquests noms sortissin en les lapides de les 
tombes dels fidels, perque sembla que a Tarragona en els segles 
1v"-Yre el sant bisbe i els seus dos diaques eren designats per 
antonomasia amb el títol "els Sants" sense necessitat d'ano
menar-los, tal com avui a Padua tothom parla de "il Santo" 
per a designar la basílica de Sant Antoni. Aixo semblen indicar 
]es inscripcions abans anotades que parlen de "sede sanctorurn" 
i e&pecialment ho ve a confirmar la inscripció completa del bisbe 
tarragoní Sergi (s. v1~) que parla d'un monestir dedicat per 
ell segurament a aquests martirs, també sense anomenar-los. 
Diu així: 

Sollers magnanimus pius ingenio cato 
hic requiescit in tumulo Sergis pontifex s(an)c(tu)s 
qui sacri labentia restaurans culmir:a templi 
haud procul ah urbe construxit cenobium s(an)c(t)is 7

. 

Quedava encara una possibilitat. Les excavacions fetes en 
la primera epoca (anys 1923-1925), malgrat la bona voluntat i 

• Dos deis fragments d'aquesta inscripció, els de la lamina ad junta 
(fig. 1), íoren ja trá.ll.Scrits sense donar-hi importancia per BEL TR.\N en 
Memoria n. 88, p . 5¡. El fragnte:Jt -•·d o- el complementa així: d,•_ 
fu]11clo. Posteriormellt Serra Vilaró ha trobat el fragmem -rum que en
caixa perfectament amb !'anterior. Tan:bé s' ha trobat w~ altre fragment 
-ci- que podria ésscr de la scgona rat!la, tal com el colloqnem. No és, 
pero. segur. 

1 Publicat per De Rossi, com ?eTlanycnt a Tarragona, en lnscn'frtio
nes chris!i011ae 1irb-is Rmli<U', vol. TI , p. 294 (Roma 1888); en H üBNER, bt
scriptimti's Hispaniai' d1ristia.1w.I!'. Suppl., Berlá1 1900, p. 85, i en L-.,1G. l c. 
p. 144-
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INSCRIPCIONS DE LA NECRÓPOLIS DE TARRAGONA 

Fig. 1 

Fig. 2 
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Fig. J. - Reliqlliari romano-cristia de Narbona 

Tal! de l'edifici rec:mslituit, segons L. S1gal. Bnll. de la '::.: ~ll'11is;fo11 arcli. de 
N<11-bC!1111e 16 (19251 81. 



L':-lA i:-!SCRIPC!Ó IllS'fORICA 3 

diligencia deis directors, hagueren d'ésser portades a terme 
amb manifesta precipitació. La zona llavors excavada era de 
les més importants i llindant amb la basílica després descoberta. 
Era, dones, possible que la tomba o memoria deis martirs es 
trobés en aquell lloc i que una excavació mes minuciosa ens 
hagués donat la inscripció desitjada. 

Sortosament els excavadors tingueren el bon encert <le pren
dre un gran nombre de fotografies de tota mena d'objectes i 
iragments monumentals 8. Nosaltres, amb l'intent de pos~·eir un 
fitxer complet de totes les inscripcions cristianes, vam demanar 
ja fa anJs una co¡:ia de tots els clixés amb fragments epigra
íics 9

. En preparar ara una edició o inventari de totes le!> troba
des allí, que puguin tenir origen cristiá, per a la cronica del 
volum de !' AtMtari de l' lwtz'.tut d' Estudis C atala11s (en premsa), 
repassarem avidament aquell material epigra:lic i fou gran la 
nostra sorpresa al fixar-nos en la fotografía del fragment de 
marbre que ara pu.Jliquem en la lamina adjunta (fig. 2), frag
ment insignificant a primer cop d'ull, pero que examinat aten
tament ens donava amb seguretat els noms deis martirs tarra
gonins: 

[Fru]C T VOS I A[ug!trii] 

Totseguit anarem a Tarragona i amb el director del museu 
trobarem aviat el preciós fragment corresprnent a la nostra 
fotograf ia. 

Ni la figura del marbre ni les poques lletres conservades 
permeten fer una reconstrucció probable del conjunt, peró, al 
nostre entendre, ofcreixen ja prous elements per a concloure 
que el susdit fragment formava part de !'altar o memoria de
dicada als sants martirs. 

En primer lloc és mani fest que la inscripció tenia una sola 
ratlla. cosa molt adient en una dedicatoria. El gruix del mar
hre indica que de cap manera no es tracta d'una lapida ordina
ria sepulcral, s·inó d'un fragment de fris, basament o altre ele
ment constructiu ;;cmblant. Per un deis co~tats presenta una 
motllura que confirma plenament aquesta s1Jposició. 

• Un.s 900 clixés, segons ens digueren, només per les excavacions dels 
dos primers anys fetes pels Srs. J. Tulla, P . Beltran i C. Oliva. No par
Jem de les excavacions cxecutades des del 1926 per s~rra Vilaró, sobre les 
quals la d.ocumentació és tan completa com es .pugui desitjar. 

• Obtinguérem copia d'uns 200 clixés. 
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4 J. VIVES 

No coneixem aitres mo!luments hispél!llics deis segles rvé-v 1" 

dedicats als mirtirs per a poder establir un paraHeL És sabut 
qr.e la necropofü C.e Tarrag-ona ofereix no poque;; semblances. 
potser de dependerc::ia, amb les del l\ord de L.\frica. 

Si exarr.inem leo nombr·'.}Ses inscripcions d'aquesta regió amb 
norns de mart!rs veurem una gran varietat 10

• Enre les moltes 
fé.rmules. una de bastant ireqüent é5 la de Jfemoria, seguida 
del genitiu del nom deis sants venerat~ 11

. Basant-nos en aquests 
models podem amb probabilitat suposar que !a de Tarragona 
<liria més o menys: 

Men·wria sonctonan Fru]C T VOS I A[ug1~rii et Euiogii 

Encara més •:arietat presenta la part monumental d'aques
tes º'l\IIemoriae ", especialment quan en eiles no h: havia la 
vertadera tomba deis martirs, é;; a dir, quan no COlltenieu el C05 

!;encer sinó solament una pecita part de les despulles 12
. Vegeu. 

per e:xemple en la lamina adjunta (fig. 3) el curiós monument 
de Narbona :s. 

Era un edkul amb un pórtic o prona.as a quatre columnes 
i transennes; ceHa semicircular i una ce;. vitat posterior, arnb cú
po1a, tot tallat en un sol bloc de marb:e no gaire oés gran d'un 
metre cúbic (0'90 >~ I'22 X 1'24 m.). Era. no hi ha dubte, un 
reliquiari del5 segles V-VI que conenia en la cavitat esmemada 
algunes reliquie;,, no pas un cos sencer. 

A Tarragona no hi havia tampoc le;; vertaderes teombes deis 
sants, sinó tan soÍs una part de les relíquies salvades del foc. 
Le~ Actes autentique;; diuen que els fidels recolliren piadosa
ment les cendres i part ícule;; i se les emportaren a casa. pero 
que després fo:-en advertits· rnbrenaturalment que les reunissin 
en un mateix lloc, sota l'altar segom diu un deis manuscrits 
amb el text d'aquestes Actes 14

. 

•• La milbr co[ecció ii' aquc~ tes insc ripcic 11s reunide~ la trobarem en 
E. DIEHL, h;.scripti1oi1e"· lati11~ chrislia11ae O.!e/cres . I , ¡>. 401-404. 

11 Vegeu: Du.HL, l. c., p. 4(18-409. 
"' Vcgeu : Dict, d'Ard; éolog!< et Lit. é. ) mol M em(>ria. 
" D escrit minucio;;amt:nt per L. S rG.\L . U1: reliquiaire dit Ve si.'c/e att 

111u.1?e lapidairf de ,v ;vbom:e ~11 81111. ¡fe fo e 0111müion ard1éoloyiq:u d.· 
Narb01111.~ 1<.i (r924-25) 74-109. Una nota rcsmr.ida en Dfr1. !!Are/; . .. 1 Lit. 
al :not Memoria, cols. 314-318. 

:1 R lll :-IART. Ac!a 1t ; art;:r11m~ 1731, ;i. 191-193 : A cta S S .. ian n. 704· 
705. 



UKA I NSCRIPCIÓ HISTÓRICA 5 

Prudenci, a princ1p1s del segle v, les deia coHocades en la 
cavitat d 'un marbre: 

mandant restutui , cavoque claudi 
mixtim marmore, puh·erem sacratum 15 

Tot fa creure que el nostre fragment formava part d'un 
reliquiari com el de N arbona, d'un cibori o de !'altar que guar
da va les venerables relíquies deis martirs Sant Fructuós. Augu
ri i Eulogi. 

Encara ens queda l'esperall(;a que un día es podran repren
dre les excavacioas en el ] oc on fou t::-obat aquest fragment, 
ara obstruit per l'ediiici de la Fabrica de tabacs. 

J OSEP VIVES, Prev. 

111 Peristepha;wr:, VI, p. 140- 141 (ed. Bergman, p. 36r). 
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