
S. Alavedra i Invers 

La suposició que virem insinuar no fa pas molt temps, en comentar 
detalls sobre aquest tema de les ares1, en el sentit que poden existir ben 
a prop de nosaltres, ares o meses d'altar paleocristianes i rominiques 
intdites, desconegudes, recondides i més o menys oblidades, heus ací 
que s'ha confirmat recentment, amb la troballa d'una mesa o ara d'altar 
de marbre a Sant Feliu del Racó, I'antic Sant Felix de Valrano, una 
parrbquia rural i que actualment també és d'estiueig, inclosa dins el ter- 
me de Castellar del Vallts. 

No és uncas únic. Encara no fa un parell o tres de mesos, també vi- 
rem tenir la sorpresa de poder localitzar I'ara rominica de Mura, la que 
havia estat siiuada a l'altar major de I'església parroquial de Sant Martí, 
i que de moment es troba presidint l'altar d'una capella dedicada a Sant 
Antoni, a tocar la riera de Mura, la que recull les aigües que baixen de la 
Mata i el Montcau, unes de les derivacions ben frondoses que conformen 
la serralada de Sant Lloreng del Munt. És de la mateixa pedra calciria en 
qu t  estan treballats tots els capitells rominics de I'absis. 

N'acompanyem un gravat fotograic perqut es pugui observar la 
pega que és ben formosa en el seu treball en relleu decoratiu, i ens cal 
apuntar que en aquest cas, les grafies que hi ha incisades en el pla de 
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sobre l'ara -probablement amb motiu de la consagració més antiga del 
petit temple- són comptades, perd tenen la particularitat ben emotiva 
per a nosaltres de trobar-hi uns pocs noms grafiats en catali, cosa que 

Ara d'altar rominica dc Sant Martí de Mura (Barcelona). 

com ha manxestat el professor MundÓ2 es dóna en ben pocs casos, ja que 
el que és normal és veure'ls grafiats en llatí. Les mides son: 139 x 83 x 
11,5 cm i el text principal que es llegeix diu així: 

GUILELM SENDRE 
GERIBERT sub diacono cum omnibus parentibus 

meis vivis et defunctis 

Perd, perdoneu, excuseu-me que m'hagi desviat tant del tema prefe- 
rent que hem iniciat en aquesta notícia, i que com ja s'ha dit, es tracta 
de donar breu informació documental de la troballa d'aquesta ara de 
marbre paleocristiana de Sant Feliu del Racó, que si ja és important com 
a pedra treballada amb destí al mobiliari d'una capella primitiva cris- 
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tiana del Vallts, també ho és pel contingut de nombroses grafies incisa- 
des i escampades per tota la superfície i la motllura. Per cert, cal esmen- 
tar que fins fa un parell o tres de setmanes, aquesta ara es trobava ocu- 
pant el davanter que serveix per rentar la roba en un safareig o més aviat 
una bassa, dipasit d'aigua per regar que hi ha en aquest paratge que en 
diuen I'hort del rector, just a tocar el que fou la rectoria vella. 

També n'acompanyem un parell de gravats per tal que es pugui ob- 
servar el seu format, tenint en compte que les seves mides són 94,) x 
54,5 x 6 cm i que per tant, existeix -en el que fa a la llargada i 
I'amplada- una relació molt afina amb les mides del exemplars lapida- 
ris romans d'inscripció llatina, que es coneixen en el país i que en altres 
indrets són molt abundants. 

L'ara o mcra dc marbrc tal com es va trobar posada cn el safarcig 

La motllura cal creure que no és pas una decoració romana encara 
que en tingui una bona aroma, i la formen dos replans escalonats de 3 i 
2 cm treballats no pas amb aquella justesa i I'afinitat que es podria de- 
manar en els moments importants de la romanització del país, vol dir 
que és un element aprofitat d'un bloc de marbre, fos o no una ara votiva 
o commemorativa, bloc serrat per extreure'n diverses lloses, una d'elles, 
l'escollida, buixardada després per sota, i fent-hi llavors a la part prefe- 



rent el treball de I'emmarcat o motllura, i allisant-la per sobre i pels 
quatre laterals per tal de deixar una mesa cristiana d'una estructura ben 
equilibrada. Naturalment, estem lluny d'aquella ara paleocristiana3, 
mesa excepcional de Sant Feliu o Feliuet de Vilamilans (Sant Quirze del 

L'ara paleocristiana de Sant Feliu del Racó moments abans 
d'extrcure-la del davanter del safareig. 

Valles-Rubí). Si aquella es pot dir que és una filigrana de disseny i d'or- 
namentació i al mateix temps de sentiment poetic i de fervor degut a la 
seva inscripció llatina en vers, i les grafies que conté, aquesta és una pega 
senzilla i austera que no pretén dir més que aixa, ésser una mesa d'altar 
cristiana de marbre, amb franges grises, de forma rectangular, amb una 
motllura suau de la qual malauradament en manca un costat, que se- 
gons sembla es va rebaixar fa1 molt temps, per6 que conté en el pla de la 
seva superfície un nombre molt considerable de grafies, que podran 
enriquir ben aviat I'onomistica romano-cristiana. que es pot coneixer 
d'aquesta comarca. I 

Les grafies o inscripcions de la part central es poden definir poc ja que 
la tasca quotidiana de rentar la roba en fregar i I'aigua de la pluja, van 
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anar erosionant el pla llis del marbre i han deixat les inscripcions molt gas- 
tades o incompletes, per6 en els costats i en els sector de la motllura n'hi 
ha una pila, moltes es troben amuntegades, algunes de les quals hem po- 
gut llegir en fer la primera observació, una mica lleugera, d'aquesta ara. 
Trobem el següents noms: EGILIA, ARNIMIRVS o ARMIMIRVS, EROUIGIUS 
PBR, GELMIRIUS, SENDERED, BASILIA, GON. ..VS PBR, etc. 

EROUlGlUS PBR 
Un dels grafits dc I'ara palcocristina de Sant Feliu del Racó (Barcelona) 

Si fins ara, el convenciment de I'existtncia d'una capella anterior a la 
que ens descobreix el campanaret romiinic4, només podia ésser fruit 
d'una amable suposició, amb la troballa d'aquesta ara de marbre en el 
lloc, es confirma realment la seva existtncia, ja que estem parlant d'una 
mesa d'altar d'unes ?poques ben anteriors al pre-romlnic, i qui diu que 
en intentar interpretar degudament les grafies incisades, no sigui fac- 
tible localitzar un text que ens parli de la consagració d'aquesta esgle- 
siola parroquial primitiva, amb els noms de les persones que van partici- 
par en aquell aconteixement, encara que després, com ja és sabut, en el 
transcurs del temps, s'hi anessin grafiant els noms d'altres persones, pre- 
veres i laics, homes i dones, vius i difunts, per tal de trobar-se acollits 
ben a la vora de I'altar consagrat, en un acte de fervor íntim i piadós o 
d'intencionada protecció. 

Pel que fa a la pedra, a la peca de marbre, crec que els especialistes 
en la tematica lapidiria i epigr81ca romana convé que la vegin de prop i 
hi donin una bona repassada com ells saben fer-ho. De fet, és una de les 
poques peces que ens ha arribat sencera, detall que, com tots sabem, re- 
sulta ben escadusser en una mesa d'altar. De moment, ara, cal intentar 
amb tota cura, i sense que perilli ni la finesa del marbre ni les inscrip- 
cions, netejar aquesta part que es veu enfosquida, com embrutada, la 
qual és degut al llot i la calcificació terrosa que ha anat ocasionant 
l'aigua estancada del safareig -aigua del riu Ripoll-, ja que de fet, 
aquesta pedra, ha passat llargs anys ací, arraulida com en un somni, ex- 
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posada al sol i serena, i qui diu si de nit, com si fos un espill, anava 
deixant que s'hi emmirallés encuriosida la lluna. 

Si us interesa, la podeu trobar guardada sobre una taula, a la saleta 
que fa d'entrada a la rectoria de Sant Feliu del Racó. El rector de la 
parrbquia és el volgut Pare Feliu, escolapi. Dissabtes i diumenges us 
atendd molt bé, perqut no és per dir-ho, per6 est5 més content que 
unes Pasques amb aquesta descoberta de I'ara antiga. 


