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ABSTRACT 
The paper presents a revision of the source and vicissitudes of ins- 

criptions CIL I1 4231 (= RIT 295) and CIL I1 4275 (= RIT 349), 
plur two fragments from a sarcophagus with battle scenes. They are 
kept separately in the Archeological Mureums of Tarragona and 
Madrid. The argument is derived from a series of unpublished ma- 
nuscripts of the 16, 18 and 19 centuries, all related to Tarragona, 
besides some local bibliography. 

Introducció 

L'extraordiniria riquesa arqueologica de Tarragona ha fet que, 
des del Renaixement ensi ,  alguns dels seus fills, estadants o visitants 
ilelustres s'hagin preocupat de recollir i d'estudiar tots aquells ele- 
ments mobles i immobles que es trobaven distribui'ts, d'una forma 
més o menys dispersa, per la ciutat o per les seves rodalies, com a tes- 
timoniatges del seu passat clissic. Només cal recordar historiadors i 
erudits com el canonge Joan de Sessé o Cessé (t 1546), Lluís Pons 
d'Icart (T 1578), Antoni Agustí (t 1586), Josep Blanch (t 1672), 
Ramon Foguet (t 1794), Carlos González de Posada (t 1831), Anto- 
ni de Martí (1- 1832), Joan Francesc Albiñana (7 1868) o Bonaventura 
Hernindez (t 1891), entre d'altres, per adonar-nos de la quantitat i 
varietat de tarragonins d'origen o d'adopció que han fet de Tarrago- 
na l'objecte i el tema dels seus treballs humanistes i científics. 

Dissortadament, una part qualitativament important de les seves 
obres i investigacions erudites han restat inkdites, si no perdudes, 
amagant-nos determinats aspectes de l'epigrafia, la numismatica 
i l'arqueologia tarraconenses que ens podrien ajudar, ara per ara, a 



comprendre millor algunes qüestions de la Tarragona romana; si més 
no, ens podrien fornir interessants dades sobre temes molt concrets i, 
en tot cas, ens donarien forsa llum per a capir el desenvolupament 
de la investigació histbrica sobre la ciutat al llarg de més de quatre- 
cents anys. 

Ara que sembla que la cikncia historica i les seves disciplines auxi- 
liars, després de recórrer un llarg camí ple de dificultats, poden reca- 
pitular i assumir els seus mbrits i avenqos -i també els seus errors- 
i afrontar un futur certament inquietant, sera el moment de decidir- 
se a recuperar tota aquesta immensa quantitat d'informació ignorada 
o menystinguda i a utilitzar-la sense embuts, un cop depurada i actua- 
litzada, en el nostre treball quotidia. 

En els darrers anys, i, sobretot, en el camp d'actuació de l'epigrafia 
llatina, diferents autors -com els professors Marc Mayer i Géza Al- 
foldy- han rep& la tasca ja centenaria ben representada per l'obra 
seriosa -tot i que no lliure d'errors- de Hübner: els volums correspo- 
nents a Hisphnia del Corpus Inscriptionum Latinarum (1869 i 1892), 
sovint massa poc apreciats per les noves generacions d'arqueolegs. 
Caldra esperar, encara, un cert temps perqu& puguem disposar d'es- 
tudis historiografics i d'edicions de vells manuscrits que ens serveixin 
de fonts valides en aquesta (nova) &poca de la investigació1. 

Un exemple: les inscripcions i els fragments de sarcofags 
de I'antiga casa de misser Cisterer 

La documentació manuscrita (rla transmissió literariaw) 

Basicament -i a més de les fonts publicades-, hem fet servir per 
bastir aquestes breus notes, vuit manuscrits, més o menys coneguts 
pels especialistes. Per comensar, en parlarem de forma succinta. 

El manuscrit de Wolfenbiittel 
Lluís Pons d'Icart va deixar inbdita una bona part de la seva pro- 

ducció. En vida, només va poder veure publicada la seva versió caste- 

' En aquest sentit, estem plenament d'acord amb el que exposa i proposa MAYER 
1984, passim. 



llana del Libro de las grandezas y cosas memorables de la Metropoli- 
tana Insigne y Famosa Ciudad de Tarragona, redactat originalment 
en cata1a2 i forqa ampliat per a I'edició que fou impresa a Lleida I'any 
1572~. Molt més recentment, I'any 1954, va veure la llum pública el 
Catalogo dels Archebisbes que son estats de la Metropolitana Esglesia 
y antiquissima ciutat de Tarragona y de les coses notables de cada qual 
de aquells, gracies a una copia de l'original -sembla que perdut- que 
edita el Dr. Sánchez ~ e a l ~ .  Ens resta encara I'interessantíssim llibre 
de les inscripcions antigues de la ciutat de Tarragona (i del seu en- 
torn), 1'Epigrammata Antiquae Vrbis Tarraconensis, manuscrit que 
demana una prompta publicació crítica i que es troba a hores d'ara 
repartit en dos volums: el de la Biblioteca de Catalunyas i el de la del 
Príncep August de wolfenbütte16. Aquest darrer volum conté la part 
corresponent a les transcripcions de les inscripcions romanes tarraco- 
nenses que Lluís Pons recollí directament d'aquestes i s'anoth la si- 
tuació topografica i algunes de les seves característiques (estat de 
conservació, etc). 

En el ms. de Wolfenbüttel hi ha transcrites un bon nombre d'ins- 
cripcions antigues, encara avui per avui inkdites o mal localitzades, 
especialment les de fora de ~ a r r a ~ o n a ~ .  Gairebé no cal dir que 
aquesta important font no ha estat aprofitada directament ni per 
Hübner ni per Alfoldy, i precisament ha estat un altre manuscrit, el 
d'Antonio de Povillon, el que ha servit de font -de transmissor indi- 
recte (i no massa afortunat quant a la qualitat) del meritíssim esforq 
de Pons- per a Hiibner i, és clar, per a ~lfoldy'. Pons treballa en 1'E- 
pigrammata gairebé fins a la seva mort9 i, des de molts anys abans, 

Vegeu l'edició de DURAN 1984. 
PONS 1572, amb dues reedicions els anys 1883 (gairebé facsímil) i 1981 (a cirrec 

del Dr. Sánchez Real). 
SANCHEZ 1954. 
Manuscrit núm. 1774. 
Ms. Cod. Guelf. 20.11 Aug. 4". N'hi ha un microfilm a la Biblioteca de Cata- 

lunya (Inv. 752-Rotlle C 264). Per a Pons i les seves obres, vegeu el nostre treball 
M ~ s s 6  1985, amb la bibliografia anterior, en el qual caldri rectificar la qüesti6 del ma- 
nuscrit servat a El Escorial, ms. que en realitat és una copia plena d'errades en les 
transcripcions del de Wolfenbüttel i no és, com havíem suposat en un primer moment, 
de la m i  de Pons. 
' En el ms., Pons recull també algunes inscripcions medievals (de Tarragona, Siu- 

rana.. .) i fins i tot inscripcions romanes de Sagunt. 
Vegeu més avall, 2,1.2. 
Així, en el foli 86 v. del ms. de Wolfenbüttel hi ha una anotació del mateix Pons 



rectificant i anotant en el manuscrit tots aquells canvis (trasllats de les 
peces, noves troballes, etc.) dels quals tenia coneixement i podia 
comprovar personalment i fent constar amb anotacions les refe- 
rencies i fonts que utilitza per a les inscripcions que no havia po- 
gut conkixer directament i, quan convenia, indica les lectures que 
havien fet i publicat altres humanistes, com en el cas d'Ambrosio de 
r oral es" 

El manwcrit de ~ovillon" 
L'any 1584 (és a dir, sis anys després de la mort de Lluis Pons i un 

parell abans de la de l'arquebisbe Antoni Agusti), visita Tarragona 
un erudit viatger, Antonio de Povillon, nascut a Boewry, en el com- 
tat belga d'Artois (actualment Bruay-en-Artois, departament fran- 
ces del Pas-de-Calais). Povillon sembla que s'allotjh en el palau ar- 
quebisbal, sota la protecció d'Antoni Agusti. Redacta, fruit 
d'aquesta estada a la ciutat, un quadern amb un títol manllevat al ja 
abans esmentat de Lluis Pons: Antiqua Veterum Monumenta (. . .) seu 
totius Antiquae Vrbis Tarraconensis Epigrammata, manuscrit servat 
a la Biblioteca Reial de Brussel-les i datat el mes de juny de 1585 (un 
cop tornat ccex Hispaniis>>). 

En aquesta obra, sense esmentar enlloc el nom de Pons d'Icart, 
Povillon s'aprofita a bastament del recull aportat per aquell -cal su- 
posar sense oposició de l'arquebisbe Agusti, parent cepolític>> una 
mica especial de Pons-, copiant (gairebé amb el mateix ordre i amb 
les mateixes paraules, sovint forqa mal tradu'ides al llatí) les trans- 
cripcions de 1'Epigrammata Antiquae Vrbis Tarraconensis. La desco- 
neixenqa de la llengua catalana que demostra Povillon, fill de ccJuan 
de Povillon, Recibidor Generab, és la causa de l'important nombre 

dataaa el 17 de febrer de 1578, és a dir, pocs dies després de I'enterrament de la seva 
esposa Lucrbcia (6 de febrer) i poques setmanes abans del seu (24 de juny). 

'O Com podem comprovar en el ms. de Wolfenbiittel, passim; tasca que realitza 
Pons a partir de 1576 (vegeu la carta tramesa a Antoni Agusti el 12 de mar$ 
de 1576, publicada per MIQUEL 1940, núm. 35: original conservat a la Biblio- 
teca Universitiria, ms. 94; també CAHNER 1978, pags. 87-89), un cop apa- 
reguda I'obra de MORALES 1575. 

l1 El que segueix modifica i corregeix els errors advertits en el resum publicat 
(MASSO 1986 a) de la comunicaci6 presentada a les aJornades d'Histbria,, sobre Antoni 
Agustí celebrades a Tarragona el mes de maig de 1986. Hem fet servir el microfilm del 
manuscrit belga que posseeix la Biblioteca de Catalunya (Inv. 741 - Rotlle C 217). 



Fig. 1. El fragment conservat al Museu Nacional Arqueologic de Tarragona (clixé, MNAT) .  



d'errors -especialment pel que fa a la situació de les peces- que s7in- 
trodui'ren en aquesta copia. 

Arran del (<descobriment>> del ms. de Povillon per Theodor 
Mommsen, l'any 1860, i del buidat que en féu aquest i que comunica 
a Hübner en el volum 11 del Corpus Znscriptionum Latinarum es con- 
sidera Povillon com a font fiable (quan en realitat la font fiable era 
Pons) i aixi ha estat considerat, amb més o menys discrepancies de 
detall, pels investigadors successius12. 6 s  a dir, la <<transmissió litera- 
rian va funcionar, tot i els errors idiomatics, fins al punt que, en la 
mateixa patria de Pons d'Icart, el (<treball,> de Povillon ha estat pres 
com a exemple d'eautor verazu, ben sovint (i potser no casualment o,  
si més no, significativament) en casos concrets en que la utilització 
del manuscrit belga ha afavorit la confusió i ha iniciat una pesada ca- 
dena d'errades, com després veurem. 

El manuscrit 742 de la Biblioteca de Catalunya 
Passant ja al segle XVIII, cal enregistrar primer de tot el manuscrit 

anbnim (tot i que potser podríem atribuir-10 a l'enginyer Juan Grül, 
col-lega i company de Josep Boy) que porta el número 742 de la Sec- 
ció de Manuscrits de la Biblioteca de catalunya13. Mancat de títol, en 
realitat es tracta d'una versió (bessona i, per tant, amb diferencies 
contrastables) parangonable íntimament amb el manuscrit de Josep 
Boy del qual parlarem infra. I diem una versió perque ens sem- 
bla que ambdós manuscrits parteixen d'un esborrany comú -esbor- 
rany que podria ser l'anomenat c(Anonymus Tarraconensis,, citat 
per ~ u b n e r ' ~ - ,  ja que no són copia l'un de l'altre, com es pot 
demostrar fullejant-10s i comparant-10s; segueixen un mateix ordre 
original -després, per les raons que fossin, modificat en cadascun 
dels manuscrits- i es poden utilitzar, en l'estat actual, com a com- 

'' Vegeu, per exemple, MAYER 1984, pp. 39-40. 
l3 Agraim al conservador de la Secció de Manuscrits, el Dr. A.-J. Soberanas, i al 

personal de la Sala de Reserva de la Biblioteca de Catalunya, les facilitats que ens han 
permes la consulta continuada d'aquest manuscrit i dels microfilms dels dos anteriors. 
El ms. 742 havia estat al segle xrx propietat de Ramon de Siscar, qui va demanar-ne un 
informe a Bonaventura Hernandez (en un segon volum han estat relligats, recent- 
ment, alguns fulls solts que acompanyaven el manuscrit original, entre els quals hi ha 
un petit informe i una carta d'Hernlndez tramesos l'any 1877 a Siscar). Vegeu també 
SANCHEZ 1950 a. 

l4 Manuscrit anomenat aixi per HUBNER 1869, p. 544. Vegeu també MAYER 1984, 
pp. 44 i 52 (notes); i M u ~ o z  1858, p. 256, 7 i MOLINS 1880, p. 178, 7. 



Fig. 2. El fragment de la p la~a  del Pallol segons elms. 742 
(clixé, B. de C.) .  



plementaris (en algunes inscripcions o peces escultoriques hom 
pot trobar una dada precisa en un manuscrit que falta a l'altre, i vice- 
versa). El volum incorpora, també, un bon nombre d'inscripcions 
barceloneses15. 

El manuscrit de Boy 
Aquest manuscrit, molt més conegut que l'anterior, porta el títol 

següent: Recopilasion Sussinta de les antiguedades Romanas (que) se 
allan del tiempo de 10s Emperadores Romanos en la ~ i u d a d  de Tara- 
gona y sus sercanias. Copiadas y escritas de las mesmas antiguedades 
por Ioseph Boy Ingeniero en dicha Ciudad. A ñ o  1713. Es conserva, 
després de la seva adquisició per la Reial Societat Arqueologica Ta- 
rraconense gairebé a cavall dels segles XIX i xx16, en el Museu Nacio- 
nal Arqueologic de ~ a r r a ~ o n a l ~ .  Gracies a l'erudició de l'arxiver de 
la catedral de Valkncia, Roc Chabis, el volum compta amb una co- 
rrespondkncia del número de les peces copiades per Boy i la numera- 
ció del CIL 11'~. Dissortadament, només una part de les inscripcions 
(les trenta primeres) té la nota corresponent amb indicació de la seva 
situació topografica; ens hem de valer, doncs, de l'index del manus- 
crit 742 (amb totes les precaucions que calgui, a causa dels canvis que 
hem esmentat quant a l'ordre final, divers, d'ambd6s manuscrits) o 
de la transmissió literaris anterior. És interessant també comparar 
les petites diferkncies entre els mss. 742 i de Boy, especialment la 
presentació de les pedres escrites (en el primer, de front, i en el 
segon, amb una perspectiva que permet veure'n el gruix, etc.) i del 
que podríem dir-ne (<adornament>> de les peces escultoriques (sobre- 

l5 Folis 138-154, amb l'index corresponent en el foli 160 (ara relligat en el segon 
volum del manuscrit). A més a més, hi són recollides tres inscripcions de Maó (folis 
155-157) i una que ase troba en la Rectoria de Castell de Fels, (foli 158). Vegeu també 
MAYER 1984, p. 44. 

Va ser adquirit per aquesta entitat a un llibreter valencia, qui I'oferia com si fos 
I'Anonim Tarraconense (ARCO 1902, passim, amb un afegitó [dlEmili Morera], 
p. 138). Vegeu també SANCHEZ 1950 a i MAYER 1984, pp. 43-44. 
" Agrai'm a qui ha estat el seu director, Francesc Tarrats, i a la bibliotecaria, Walfi- 

da PCrez, les facilitats per a la seva consulta i reproducció. 
ls Folis 185 i 186-186 v. El volum, segons consta en la mateixa portada, havia estat 

propietat al segle XVIII <De la libreria Mayansianan, és a dir, de Joan Antoni Maians 
(o Mayins) i Siscar, germi de 1'il.lustre Gregori. Vegeu FINESTRES 1934, pp. 530-32, 
cartes del 6 de marc de 1774, i les notes del P. Casanovas de les pp. 349-50. 



Fig. 3. El fragment de la p l a ~ a  del Pallol segons elms. de Boy 
(clixé, M N A  T) . 



tot en el de Boy). Josep Boy també fa constar, quan escau, les ins- 
cripcions que van ser expatriades pels anglesos l'any 1710'~. 

Un manuscrit dJHernandez i Sanahuja de l'any 1855 
Del benemkrit tarragoní Bonaventura Hernandez ens interessen 

ara cinc dels seus nombrosos manuscrits (en bona part inkdits o pu- 
blicats només parcialment). En primer lloc, el que porta per titol Res- 
tauración .de las dos lápidas de casa Montoliu y disertación sobre el 
bajo relieve de la guerra cantábrica, en la misma casa, signat i datat 
per aquest autor el dia 1 de juny de 1855. El manuscrit, poca cosa 
més que un esborrany, es troba actualment conservat en l'arxiu de la 
Reial Societat Arqueologica Tarraconense2'. S'hi recullen noticies 
de primera ma sobre algunes de les peces de les quals parlarem, tres 
anys després que Hernandez veiés per primera vegada el front del 
sarcofag esculturat a la casa de Francesc de Montoliu-Eril i de Dus- 
say (i. 1857). 

Un manuscrit d'Hernandez del 1877 
Aquest interessant manuscrit també esta servat per la Reial Socie- 

tat Arqueolbgica Tarraconense, i porta el titol següent: Monument0 
historico-arqueológico descubierto en Tarragona existente en la casa 
del Señor Marqués de Montoliu. 1877. També es tracta d'un esbor- 
rany en el qual resumeix i amplia en el temps les referkncies exposa- 
des en el manuscrit de 1855, després de la mort de l'antic propietari 
de la casa, la qual passi a mans del seu fill Placid M. de Montoliu-Eril 
i de Sarriera, (primer) marquks de Montoliu des de l'any 1871 
(i. 1899). 

Un altre manuscrit d'Hernandez del 1877 
El mateix any, Hernandez i Sanahuja compila en un interessantis- 

sim volum diferents treballs seus, en net, sota el titol de Recuerdos 
Monumentales de Tarragona, volum que es troba a 1'Arxiu Historic 
Arxidiocesa de Tarragona2'. Acompanyen els diferents textos (n'hi 

l9 Sobre la qüestió de I'anomenada aazzian de Lord Stanhope, vegeu SANCHEZ 
1950 b, amb la bibliografia anterior. 

Agra'im al seu president, Rafael Gabriel, i als membres de les seves successives 
juntes directives les facilitats atorgades per a la seva consulta. Vegeu referen- 
cies i fragments publicats (amb errades) per SANCHEZ 1950 c,  d'aquest i del següent 
manuscrits. 

Agrai'm a moss6n Salvador Ramon, arxiver diocesi, les seves facilitats per a la 
consulta i reproducció del manuscrit. 





ha un que és imprks, afegit als manuscrits) una skrie de dibuixos i de 
lamines (amb algunes inscripcions), entre les quals la número 4 -que 
ofereix la reconstrucció personal d'Hernindez de la topografia de la 
part alta de la ciutat romana sota de la moderna- presenta la situació, 
al bell mig del Forum Provincial i de la suposada avia Triumphalis>> 
(= carrer Major actual), de l'c<Arco de Augusto ( ? ) D ~ ~ .  

Els catalegs del Museu Arqueologic de 1878 i de 1880 
En el Museu Nacional Arqueologic de Tarragona es conserven els 

diferents catalegs manuscrits que Hernandez redacti durant la seva 
llarga tasca de director. Ens interessen aquí el Catalogo razonado del 
Museo Arqueológico de Tarragona de 1878 -que serviria de base a 
Ángel del Arco, anys després, per a la redacció del seu23- i el que 
porta a terme dos anys després, en 1880, homonim, en el qual in- 
corpora una mena d'apkndix amb el títol d'Epigrafia. Lapida- 
rio del Museo Arqueológico de Tarragona. Descripción histórico 
a r q ~ e o l ó g i c a ~ ~ .  En aquest clapidario>>, Hernandez classifica les 
inscripcions que havien entrat fins aleshores en el Museu, ano- 
tant i descrivint llurs dades més significatives. 

Historia de la investigació 

La casa de misser Cisterer 
El vell carrer de l'Abat, en el sector conegut com <<Els Quatre Can- 

tons>> del carrer Major de Tarragona, ha tingut -com és gairebé inevi- 
table en una ciutat viva- diversa nomenclatura al llarg dels segles. Si 
repassem els treballs de toponímia urbana coneguts25 podrem com- 
provar que el nom actual provéE de la creenqa -no del tot demostra- 
da- que en la casa número 4, actualment propietat de Josep Solé i 
~ a l s e l l s ~ ~ ,  hi habita 1'Abat de Aquesta mateixa casa, d'ori- 

22 L'interrogant és del mateix Hernindez. Aquest plano1 és reprodui't en el llibre 
de DUPR~MASS~/F'ALANQUESNERDUCH~, 1988, p. 34, fig. 7. 

23 ARCO 1894. 
24 El volum de 1878 porta el número 5 dels catalegs manuscrits del Museu, i el seu 

hombnim de 1880, el 6 (l'apartat d'epigrafia, foli 178 i SS.). 
25 PALMA 1956-1958 i SALVAT 1950 i 1961. 
26 A qui agralm I'amabilitat demostrada en la visita que vam fer a casa seva durant 

la recollida de dades per al nostre treball. 
27 Vegeu aquesta qüesti6 en ANDREU 1958, pp. 28-29. 



Fig. 5. Els fragrnentsprocedents de Tarragona, al jardíde la casa de Juan 
Lafora, a Madrid; detall lateral (clixé, Arxiu Mas). 



gen renaixentista, ha tingut també diferents propietaris, els més co- 
neguts dels quals han estat membres de la noble família dels Monto- 
liu, alguns dels quals donaren nom al carrer, com a mínim des 
de 1609: cccarrer de mossen ~ontol iu>>'~ .  Avui encara poden admi- 
rar-se en el seu interior tres inscripcions romanes que hi són almenys 
des de l'bvoca de Lluis Pons d'Icart. 

Els senyors de Montoliu possei'ren també una altra casa -després 
esdevinguda la principal- en el carrer dels Cavallers, a la qual traslla- 
darien la seva residbncia i algunes de les antiguitats que havien sojor- 
nat a la vella del carrer (actual) de 1'Abat. Aquesta nova casa pairal 
havia estat propietat, abans del segle XVIII, de diferents i populars 
personatges de la ciutat. Així, sabem que l'any 1497 hi habitava mos- 
sbn Pere Ortells o ~ o r t e l l s ~ ~  i que el 1543 era la residkncia de la sen- 
yora vídua de  aportella^^. Actualment és la seu del Conservatori de 
Música de Tarragona. 

La inscripció CIL 11 4231 = RIT 295 
Lluis Pons d'Icart, en el ms. de Wolfenbüttel citat, situava aquesta 

inscripció ccEn dita casa de misser Cisterer, al cap de la pica de la cis- 
terna, dins la boca>>31. Aquesta casa de Cisterer era l'actual número 4 
del carrer de l'Abat, com veurem. Povillon copia, sense mes dades 
que indicar que esta crin cisterna,,, la transcripció de 

Per diferents circumstancies, sembla que per oblit, la inscripció 
no torna a ser vista fins a la segona meitat del segle XIX: ni Boy ni 
el ms. 742 la recullen, i Finestres la cita per transmissió erudita33, 
igualment com Albiñana i Bofarull la copien d'aquest34. 

En el manuscrit de 1855 citat, Hernandez i Sanahuja dóna infor- 

PALMA 1958, pp. 25-26. 
29 PALMA 1958. p. 31 i SALVAT 1961, p. 100 
30 Vegeu PALMA 1958, p. 33; cf. amb la lectura de SALVAT 1949, p. 175 i SALVAT 

1961, p. 101 i amb I'original (llibre de Registre dels Consells dels anys 1542-1543, de 
['Arxiu Histbric de Tarragona, secció d'Actes municipals, núm. 124, sense foliar, re- 
gistre corresponent al dia 24 de novembre de 1543), en bastant mal estat a causa de 
I'oxidació de la tinta. 

31 Foli 18 (hem completat les abreviatures i afegit les comes). 
32 Povillon, foli 11 v. 
33 FINESTRES 1762, p. 74, núm. 6 (vegeu també el seu comentari a la inscripció 

núm. 39 de la p. 180). 
34 ALBINANAIBOFARULL 1849, p. 300, núm. 194 (per una errata, la pagina citada de 

Finestres no és la correcta). 



Fig. 6. Els fragments procedents de Tarragona, aljardíde la casa de Juan 
Lafora, a Madrid; detall lateral (clixé, Arxiu Mas). 



mació sobre les circumstancies de la troballa (o, millor dit, redesco- 
briment) d'aquesta inscripció en desfer, durant unes obres d'adoba- 
ment d'ccuna de las casas que poseen en esta ciudad 10s SS. de 
Montoliu,,, un pou que hi havia tocant a l'escala de l'atri35. En el pri- 
mer manuscrit citat de 1877, Hernandez amplia la noticia de les cir- 
cumstancies de l'aparició de la inscripció, la qual, en l'interim, havia 
aconseguit que fos cedida al Museu l'any 1858 pel nou propietari, 
Placid de ~ o n t o l i u ~ ~ ,  i havia estat comunicada a ~ i i b n e r ~ ~ .  Hernan- 
dez, portat per les grans dimensions de la pedra -en realitat es tracta, 
com diu Alfoldy, d'un pedestal d'esthtua eqüestre que fa 77 X 
x 60 x 180 cm38- i per la casualitat d'haver estat buidada per tal 
d'aprofitar-la per posar-hi aigua, va suposar erroniament que era (<el 
sepulcro de Numisio ~ o n t a n o , , ~ ~  i així consta en el seu Catálogo ra- 
z o n ~ d o ~ ~ .  En el Cataleg de del Arco, per confusió del nou director, 
apareix la inscripció com a propietat de la Comissió de Monuments 
de Tarragona, i sense indicació de la seva proced&ncia41. 

La inscripció CIL I1 4275 = RIT 349 
Lluís Pons d'Icart localitza aquest epitafi <<al cantó de casa misser 

Hieronim r o s s e l ~ ~ ~ .  La casa de Jeroni Rossell correspon a l'actual nu- 
mero 10 del carrer de la  estr ral^^. 

En el manuscrit de Povillon, la inscripció que ens ocupa fou copia- 
da del de Pons seguint el seu ordre44, pero posant-hi al mig -després 

35 Vegeu p. 29 del ms. 
36 Recordem que Francesc de Montoliu, pare de Placid Maria, havia mort el 1857. 

Vegeu el catileg manuscrit dlHernandez de 1878, foli 10 v.; peca núm. 36, on es con- 
signa que era propietat de aP.M.n (= <<Plficido de Montoliu),). 

37 HOBNER 1869, p. 569, núm. 4.231, on s'assenyala que uextat in Museon. 
38 ALFOLDY 1975, vol. I ,  p. 162, núm. 295 (vol. 11, Iim. XLVI, 2). 
39 Primer manuscrit de 1877, pp. 1-2. 
40 Ms. de 1878, foli 10 v., citat; vegeu també el catsleg o <<Inventario del Museo 

-atio- 1866)) realitzat per al Dr. Pere Martir Pujalt, sense foliar, on és citat aquest 
<<sepulcre), amb el núm. 11 de I'<<Inventario de 10s objetos del museo per- 
tenecientes a varios particularesn (arxiu del Museu Nacional Arqueolbgic de Tar- 
ragona, ms. datat en novembre de 1866). 

41 ARCO 1894, p. 34, núm. 367 (vegeu les nostres notes 36 i 40). 
42 Ms. de Wolfenbüttel, foli 19 v., fent referencia al foli 18 v. 
43 Vegeu HERNANDEZJTORRES 1867, pp. 21-23, amb les quatre inscripcions (CIL 11 

4.270 = RIT 344; 4.355 = 389; 4.276 = 350 i 4.268 = 343) que aleshores encara s'hi 
conservaven. També SANCHEZ 1950 d i Mass6 1986 b. 

44 Pov~llon, foli 122 v. (cf. els folis 18 v. a 22 de Pons amb els 11 v. a 12 v. del 
manuscrit belga). 



de la CIL I1 4270- la CIL I1 4314, és a dir, l'epitafi de l'auriga Euty- 
ches que es trobava ja aleshores a l'hort del palau de l'arquebisbe 
Antoni ~ g u s t í ~ ~ ,  amb la qual cosa provoca un error de localització en 
el qual caura Hübner, per culpa involuntaria de ~ o m m s e n ~ ~ .  

En els manuscrits de Boy i el núm. 742 és recollida perfectament la 
inscripció en la {{calle de la ~ e s t r a l n ~ ~ .  Finestres, basat en les ccsche- 
disn d ' s ~ h o t t ~ ~  i altres autors, no indica la situació en la seva &poca, 
segona meitat del segle XVIII. 

La pesa, anys més tard, va ser arrencada del seu lloc i dipositada 
el 1845 a l'edifici de l'antic convent de Sant Francesc, a l'actual Ram- 
bla Vella, per disposició del governador civil4'. Així, en el llibre 
d'Albiñana i de Bofarull és citada entre les que allí es conservaven 
provisionalment50. Hernandez, uns anys més tard, n'aconseguí 
el trasllat definitiu al Museu ~ r ~ u e o l b ~ i c ~ ~ .  

A causa d'una confusió o d'una interpretació personal -en tot cas 
incorrecta- de Del Arco, la pesa és catalogada com si procedís de la 
casa vella dels ~ o n t o l i u ~ ~ .  Hernhndez havia deixat escrit que les dues 
inscripcions CIL 11 4231 i 4275 eren {{germanes,, perqu? estaven dedi- 
cades al mateix personatge i Del Arco cregué que tenien la mateixa 
procedkncia tot i la nota clara de 17ap&ndix del Cataleg d'Hernan- 

45 Povillon, foli 12; vegeu ALFOLDY 1975, vol. I, p. 237, núm. 444. 
46 HUBNER 1869, p. 575, núm. 4.275, amb referbncia al ms. de Povillon. La resta 

dels autors citats per Hübner (Accursius, Schott, excepte Morales) donen la mateixa 
localitzaci6 que Pons. fis interessant la refertncia d9Strada, qui dóna dues localitza- 
cions diferents, ja que la situa <<in aedibus Jo. Suteres,, (= Cisterer?), sens dubte per 
confusió amb la CIL I1 4.231 estudiada, ja que (sempre seguint Hübner) afegeix que 
concretament es trobava aiuxta cisternam vas est, in quo aqua infunditurn (foli 143) i 
després la localitza aapud hortum Iohannis Mangozo Mag., (foli 146). Tot plegat, les 
notes de Hübner encara emboliquen més la troca. 

47 Boy, folis 27-28, núm. 13; ms. 742, foli 19, també núm. 13 (vegeu, en el volum I1 
del ms., l'index). 

48 FINESTRES 1762, p. 179, núm. 38. Aquestes notes d'Schott (o Escoto) han d'estar 
basades en el ms. de Pons, volum que degué contixer durant la seva estada a Tarrago- 
na els anys 1584-1586 (on probablement coincidiria amb el també belga Povillon: 
Schott havia nascut a Antwerpen, Anvers); vegeu MAYANS 1734, parhgrafs 140,156 i 
297. 

49 Ms. de 1880, foli 191. 
50 ALBINANAIBOFARULL 1849, p. 248, núm. 69, i p. 251. Vegeu també HERNANDEZ 

1852, pp. 50 i 54. 
51 Vegeu nota 49. 

ARCO 1894, PP. 71-72, núm. 684. 



dezs3. Aquest curiós lapsus de Del Arco és l'origen de l'error acumu- 
lat per diferents autors, com P. ~ e l t r á n ' ~  i ~ l f o l d ~ ~ ~ ,  tot i el que ha- 
vien dit Hübner i, més recentment, Sánchez ~ e a 1 ' ~ .  

El fragment de sarcofag del Museu de Tarragona 
Amb el número d'inventari 45.637 es conserva en el Museu Nacio- 

nal Arqueologic de Tarragona un interessant fragment de sarcofag 
esculturat ben conegut des de fa temps i que es troba actualment 
entre els materials objecte d'estudi de la Dra. Eva M. ~ o p p e l ' ~ .  

Aquest fragment el tenim enregistrat per primera vegada en el ma- 
nuscrit de Boy i en el número 742. Segons aquest últim, la ccpiedra de 
2 pies y 5 pulgares de alto y de ancho 2 pies y 4 pulgares esculpida de 
medio relieve muy rota* estava a principis del segle XVIII <<en la plas- 
sa del ~ a l l o l ~ ~ ~ .  

Haurem d'esperar fins a l'any 1924 perque torni a la llum aquest 
fragment, aparegut <<amb motiu de repintar-se el devanter de la casa 
número 12 de la placeta del Pallol, al descrostonar la paret,,59. És a 
dir, que havia seguit en el mateix lloc durant dos-cents anys, tot i que 
amagada per alguna capa d'arrebossat. 

El frontal del Museo Arqueológico Nacional de  Madrid 
Lluis Pons d'Icart, en decidir traduir el seu original catali del Lli- 

bre de les Grandeses va aprofitar l'avinentesa i hi afegí alguns capí- 

53 Vegeu nota 49. En aquest foli, el principi de la plana esta rectificat pel mateix 
Hernandez amb un paper afegit sobre la part obliterada, per6 aixa no afecta en abso- 
lut al lapsus de Del Arco, que va fer servir aquest cataleg després de la mort del seu 
autor. 

54 BELTRAN 1924, p. 204. Vegeu també ACTES 1924, fols. 35-35. 
55 ALF~LDY 1975, vol. I, p. 191, núm. 349. D'altra banda, aquest autor (p. 178, 

núm. 325), en un altre error de lectura explicable per la seva no resid&ncia a Tarrago- 
na, confon la localització cinc-centista de la inscripció CIL I1 4.241 (I'epitafi de I'espo- 
sa de L. Numisius Montanus), com si hagués estat a la placa dels Angeís tarragonina 
quan en realitat Lluís Pons (ms. de Wolfenbhttel, foli 100 v.) ja la veié aA la porta de 
casa misser tarrados prop 10 portal del angel en barcelonan (el subratllat 6s nostre). 

Vegeu SANCHEZ 1950 c, pp. 206-07. 
57 Agrai'm a la Dra. Koppel les seves amables indicacions. Vegeu ACUNA 1974, 

passim, el treball de KOPPEL en preparació i la nostra figura 1. 
Ms. 742, foli 131, núm. 101 i ms. de Boy, foli 155. Que el fragment no estigué 

després a la vista és prova que Del Arco no I'identifiqui en repassar el ms. de Boy: 
auna lucha de soldados romanos (dos á pie y uno d caballo),, (ARCO 1902, p. 133). 
Vegeu les nostres figures 2 i 3 (en aquesta última hom pot apreciar perfectament que 
la peqa estava encastada en una paret). 

59 A N ~ N I M  1924, p. 173, núm. 17. 



tols. Ara ens interessa el capítol xxx, <<De algunas estatuas, o figuras 
que se han hallado en Tarragona,,, en el qual esmenta, entre d'altres 
peces, ccun pedaqo de tabla del mesmo marmol alabastrino que 
tiene x palmos de largo y quatro de ancho, en la qual de relieve hay 
un cavallo con un personaje encima a cada cabo, y en medio otros 
personajes que entre todos son diez personajes: presumese que es 
parte de algun t r i ~ m ~ h o , , ~ ~ .  Dissortadament, en el manuscrit catala 
no consta la situació d'aquest ccpedaqo de tabla,,61, i en l'edició de 
1572 sembla com si estigués ccen la casa dela viuda Soldevilla,,, ja que 
és la casa immediatament anterior i a la qual fa referkncia abans de la 
descripció: ccDebaxo dela escalera dela dicha casa,,62. Tot i aixo, ens 
sembla gairebé segur que es tracta d'un lapsus de Pons i que en reali- 
tat volia dir que estava en la casa de misser Cisterer; com hem vist 
més amunt, en aquesta casa (la núm. 4 del carrer de l'Abat, avui) 
també hi havia una escala -i una cisterna on, precisament, sera redes- 
cobert l'esmentat ccpedaqo de t ab la~ ,  com veurem-. La casa de la 
vidua de Soldevila és la que actualment coneixem com a Casa Caste- 
llarnau, el número 14 del carrer dels ~ a v a l l e r s ~ ~ .  

A l'inici del segle XIX visita Tarragona l'erudit viatger franc& Ale- 
xandre de Laborde, qui dóna fe de l'existzncia d'crun bas-relief repré- 
sentant un combat, dans le jardin de M. de ~ o n t o l i e u , , ~ ~ ;  aquest 
ccMontolieu,> era Plhcid de Montoliu (que cal no confondre amb el 
seu nét Plhcid M., primer marquks de Montoliu), citat ja en el Cadas- 
tre de 1763 com a resident en el que ara coneixem com a carrer de 
1 ' ~ b a t ~ ~ .  

Retornem ara al manuscrit de 1855 d'Hernhndez i Sanahuja, en el 
qual es parla a bastament de la troballa d'aquest crprecioso resto de la 
antigiiedad, esculpido en un trozo de mármol blanco de 1,91 centí- 
metros de largo por 71 de alto,, i que, segons la seva opinió represen- 

PONS 1572, folis 180 v. - 181 (fem servir la segona edició, quasi facsímil pera amb 
f o r ~ a  errates, de 1883). 
" En el castella tampoc, o almenys no ho assenyala DURAN 1984, p. 192, nota 6. 

Tampoc no es diu res en el full d'errates que va fer posar Pons en el plec afegit al llibre 
el 1573. 

PONS 1572, foli 180 v. 
63 Casa estudiada en la nostra tesi de llicenciatura, MASSO 1982. Vegeu SANCHEZ 

1949, que identifica erroniament la casa de la vidua de Soldevila amb la del carrer de 
I'Abat (p. 47). 

6' LABORDE 1806, foli 35 (quant a l'edició catalana, LABORDE 1974, vegeu p. 154). 
Vegeu PALMA 1958, p. 26 i SALVAT 1961, p. 204 (citant un document de 1773). 



tava ccun episodio de la célebre guerra ~antábrica, ,~~.  Quant a les cir- 
cumstancies de la troballa (junt amb el pedestal CIL I1 4231), 
Hernández ens informa que cceste precioso resto (. . .) servia de brocal 
en un pozo, colocadas las figuras hácia dent ro^^^. També ens diu que 
ccfué trasladado á la casa principal, empotrandolo en una pared del 
jardin. Allí fué en donde por primera vez 10 vimos en 1852; y com- 
prendiendo desde luego la significacion historica de este fragmento 
manifestamos á Don Francisco de Montoliu, su actual poseedor la 
necesidad de darle otra colocacion en el interior del edifico para li- 
brarlo de la inclemencia. En efecto, este ilustrado caballero, hacien- 
dose cargo de nuestras observaciones é indicaciones, 10 mandó colo- 
car en donde hoy se encuentra, á cubierto y accesible á la sabia 
curiosidad de 10s viageros é inteligente~,)~~. 

Al llarg del segle diferents arqueolegs i estudiosos locals i estran- 
gers fan esment del relleu, ara ben posat ccen el ultimo tramo de la 
grandiosa escalera de la misma casa junto á la puerta de entrada al 
piso principal y embutido en la pared,,69. Allí el veura ~ u b n e r ~ '  i el 
dibuixara casanovas7', i a l'inici del segle xx sera fotografiat 
per Adolf  as^^. 

Seguim, pero, amb el testimoniatge d'Hernandez, concretament 
amb el primer manuscrit de 1877, en el qual trobem més detalls del 
descobriment del fragment de sarcbfag en desfer-se la paret esquerra 
del brocal de la cisterna: cecomo la longitud de esta pieza estorbaba 
para construir el nuevo arco que debia sostener el primer tramo de 
la escalera [a la qual el propietari dona una nova forma], se quitó 
para sustituirlo con una pared de ladrillo, observándose entonces 

Vegeu p. 13. 
67 Vegeu p. 29. 

Vegeu pp. 29-30. Segueix el text que reprodueix parcialment SANCHEZ 1950 c, 
p. 207, al final de l'apartat dedicat al esarcófago con batalla entre griegosa. 

69 HERNANDEZITORRES 1867, p. 102. 
HOBNER 1860162, p. 169; HUBNER 1862, p. 287, núm. 679 i HUBNER 1888, pp. 

264-65, parigraf 165. 
71 Dibuix gravat per Floris i publicat, amb el títol ((Baix relleu conservat á casa 

Montoliu en Tarragona)), en el ndm. 9, any I, p. 27, del aPeri6dich desenal, artístic, 
literari y científichx La Ilustracib Catalana (Barcelona, 30 de setembre de 1880). En 
aquest gravat es distingeixen perfectament els dos fragments que componen aquest 
bastant malmes frontal. 
'' Clix6 C-7421, conservat a I'aArxiu Mas)) de 1'Institut Amatller de Barcelona 

(vegeu la nostra figura 4); reproduit, per exemple, per PUIG 1909, p. 83, fig. 79. 



y con sorpresa que uno de 10s costados, el que daba al interior de la 
cisterna estaba cubierta de figuras en alto relieve (. . .), 10 que nadie 
había advertido seguramente desde la edificación de la casa pues- 
to que 10s constructores desconociendo el mérito de este monu- 
mento 10 aprovecharon, como queda dicho; sin embargo se cono- 
ce bien que cuando le dieron tan humilde destino estaba ya bas- 
tante rna l t r a t ado~~~.  Com altres autors posteriors, Hernandez no 
identifica el fragment trobat al comensament del segle XIX amb el 
descrit per Pons a la segona meitat del XVI, el qual considera perdut 
cccomo se han perdido otros mil y Tanmateix, la influttncia de 
Pons en ~ e r n a n d e z ~ ~  es manifesta en el moment de la interpretació 
de la troballa, com es veu a continuació: ccNos autoriza a creer que 
hubo allí un arco y que era de triunfo, el que, el fragmento que esta- 
mos describiendo, se encontró en el mismo edifici0 donde se conser- 
va parte del basament0 [d'una edificació antiga] mencionado, y ade- 
mis la que hemos dicho arriba que existia en tiempo de Pons de 
Ycart, de iguales dimensiones, que representaba un triunfo. Tam- 
bién en unas reparaciones que se verificaron en la misma casa se en- 
contro un fragmento de mármol con una figura de iguales proporcio- 
nes y escultura de las antedichas, el cua1 existe en la misma casa del 
Sr. Marqués de Montoliu, 10 que prueba que eran varias las que 
hubo, pero que, o han desaparecido o que aun continuan enterra- 
d a ~ , , ~ ~ .  En el segon manuscrit de 1877 dibuixa, com hem dit, la situa- 
ció d'aquest inexistent arc de triomf77. 

Ja en el nostre segle, Puig i Cadafalch i els seus col-laboradors des- 
criuen la pesa i la identifiquen com la citada per Pons, assenyalant 
també que ccel rel léu~ havia <<desaparescut de Tarragona,, i estava cca 
punt de v e n d r e s ~ ~ ~ ,  notícia ampliada per Albertini dient que era ccau- 

73 Full 2 (reproduit per SANCHEZ 1950 c, p. 207). 
74 Ms. citat, full 1. 
75 A l'arxiu municipal de 1'Ajuntament de Tarragona es conserva un volum manus- 

crit d'Hernandez en el qual aquest havia copiat diferents capítols del llibre de Pons 
(recordem que la segona edició és de 1883, apareguda perquk restaven pocs exemplars 
de la primera). 

76 Full 17. Vegeu també MORERA 1892, p. 41 i nota 2 i el gravat de R. Roig de la 
p. 149. 

77 Vegeu nota 22. 
78 PUIG 1909, PP. 82-83 (vegeu també el full d'errates i correccions, al final del lli- 

bre) i la fig. 84. Puig és també el primer d'assenyalar que esembla'l devanter d'un sar- 
c6fech,, concretament representat aun dels combats de les Amazones ab els grechsn, 
per comparacid amb d'altres de similars (cfr. amb I'edició del llibre de l'any 1934). 



juord'hui dans le commerce i ~ a d r i d , , ~ ~ .  A partir d'aquí, els estudis 
moderns -especialment els de Garcia y Bellido i el més recent de Pa- 
loma Acuña- han presentat aquest fragment i el retrobat a la plaqa 
del Pallol des d'una perspectiva més precisa estilisticament; a ells ens 
remetemg0. Només recordarem que la pesa de la casa de Montoliu va 
anar a parar, en primer lloc, a la col.lecciÓ de Juan Lafora ~ a r c í a "  i, 
per venda d'aquest, al Museu Arqueológico Nacional de Madrid, on 
ingressa el 1 9 4 8 ~ ~ .  Actualment esta exposat en la sala d'escultura ro- 
mana, en un lloc forqa destacatg3. 

Cloenda 

Amb aquestes breus notes hem pogut veure que una revisió acura- 
da i exhaustiva de la documentació escrita antiga -més enlla d'una 
senzilla lectura de la bibliografia general anterior- permet precisar 
algunes dades importants, aclarir dubtes i, sobretot, trencar amb el 
rosari d'incorreccions acumulades i comprendre millor les circums- 
tancies, sovint forqa particulars i curioses, de cadascuna de les peces 
estudiades. Els materials arqueolbgics, així, tenen personalitat prb- 
pia i no són només un número d'inventari o un tros de pedra amb 
qualitats més o menys artístiques o histbrico-artístiques. A més, 
una aproximació d'aquest tipus, si voleu erudita, presenta també 
uns atractius innegables i que no veiem per qui: hem de menystenir. 

79 ALBERTINI 1913, p. 391, núm. 125 i fig. 144; confirma l'opinió de Puig que es 
tracta d'un sarcbfag perd no creu que sigui el fragment descrit per Pons: aJe ne crois 
pas que cette description soit assez précise pour permettre d'identifier (...) le bas- 
relief de "triomphe" de Pons avec le bas-relief de combat qui nous est parvenun (nota 
1 de la p. 391). D'altra banda, GIBERT 1916, p. 39, nota 1, dóna noticia de la venda de 
la peGa: <<venuda en els nostres dies per en C. de M. a un antiquari passavolant en 500 
pessetesn [C. de M. creiem que era Cipria de Montoliu]. 

80 Vegeu la bibliografia que recull ACUNA 1974, passirn. 
La peGa es conservava en el jardí de la seva casa de Madrid. Vegeu les nostres 

figures 5 y 6, amb dues fotografies laterals dels fragments del frontal (*Arxiu Mas),, 
clixés de la skrie GIB núms. 1.450 i 1.455). 

82 C.M.G. 1958, phg. 40 i lam. xx~v. 
83 Sala 21 (vist el juny de 1982). 
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