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De ben segur tots els que á' alguna mane-
ra ens interessa conéixer la historia del
monestir de Sant Cugat escem d'enhora-
bona. La manca d'escudís relacionáis amb
aquest centre monástic, can important
sobretot en el desenvolupament del com-
Cac de Barcelona en época medieval, fe que
l'aparició d'una investigado es convertei-
xi en un esdeveniment important, siguí
quina siguí la disciplina des de la qual s'a-
nalitzi. En el cas que ens ocupa, el mociu

excavacions en el recinte monástic ha estat
la ubicado en la galería superior del claus-
tre del Serveí de Restaurado de Béns
Mobles de la Generalitat de Catalunya, la
qual cosa ha implicar la realiezació d'unes
tasques des ti nades a consolidar 1'estábil i-
tat del claustre románic (molt malmes i
deformar per la sobrecárrega que li supo-
sava el suport de la galería superior) i altres
paraments de l'edifici. Aprofitant aques-
ta oportunitat i promogut pe! Servei del
Patrimoni Arquitectónic de la Generalitat
de Catalunya, s han efectuat les mencio-
nades excavacions i, el que és mes impor-
tant, el seu estudi ha vist la llum grades
al fet que ha aconseguit guanyar el 111
Premi de Gausac de Recerca (1996) que
el Grup d'Estudis Locáis de Sant Cugat
del Valles convoca any rece any.

Si haguéssim de definir aquest tceball
d'investigado amb una sola paraula el
podrtem qualificac de desmicificador. Des
del mateix momenc de la seva publicado
qualsevol nou estudi sobre el monestir de
Sant Cugat haurá d'abandonar uns quants
conceptes que fins ara es donaven per
ceres. 1 tot aixó com a conseqüéncia de
l'excavació d'una pare del pati del claus-

tre, de la sala capitular i de la cap^alera de
['actual església román ico gótica, és a dir,
d'un espai físic que potser no arriba al
10% del total de la superficie del recinte
monástic. No cal dir que coneixem ['ele-
empresa com aquesta (i que potser sense

impossible de dur a terme, com és el cas
d'aquesta excavado patrocinada per
Catalana d'Occident), pero els resultáis
que podrien comportar una excavado de
tot el recinte monástic serien fonamen-
tals per tal de conéixer una gran quanti-
tat d'informació negada per l'abséncia de
documentado escrita.

L'estudi que presencem té com a carac-
terística principal el rigor den tí fie i la
prudencia, d'aquí la seva vessant desmi-
tificadora d'alguns conceptes sobre els
quals la historiografía santeugacenca s'ha-

podrá parlar del castrum octavianum com
d'aquella fortalesa romana altimperial en
la qual Cugat fou martiritzat i degollat,
situada en l'encreuament de dues vies
romanes i fundada per L emperador
Octavi August per al control de la zona.
També es reivindica l'ús del nom medie-
val de l'indret, Octavia, sempre que es
parli del monestir de Sant Cugat durant
aquesta época.

Dotze apartáis estructuren aquest estu-
di. El primer será usat pels autors per pre-
sentar la fiexa técnica de ['excavado i agrair
coces les col-laboracionc rebudes (-0, Fitxa
técnica i agraíments»). El segon («1.
Preámbul») sicuará l'indret objecte d'es-
tudi en el seu context geogeáfie i duna
manera mole breu donara quatre idees de
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l'evolució histórica del i
seguir r

l
ará toces les

onestir. Acte
g uacions arque-

ológiques dures a terme en el recinte
monástic, finalitzant amb 1 excavado
reflecrida en aquest esrudi. En el tercer
aparrar (-2. Sant Cugat i el Castrum
Octavianurw) els autors realitzaran una
acurada revistó del martiri de Sant Cugat:
Aquesra revisió será necessária per ral de
confronrar-la amb els resulrars de l'exca-
vació, ¡a que tradicionalment la historio-
grafía havia acceptat que el mártir Cugat
tou decapícat al castrum Octauianum entes

només demostren la inexistencia d aquesra
fort al es a en aquest context cronológic,
sino que lús del mateix terme castrum

que prové del concepce medieval de cas-

vertf durant el feudalisme. D'aquesta
manera, la investigado deis autors se cen-
trara a esbrinar la vinculado que existeix
en els textes antics entre el lloc d'Octaviá
i el marttri de Cugar, i ens presentaran
rora la problemática al voltant d'aquest
tema: el possible origen áfrica de Cugar,

nada Scilli propera a Cartago; la relació
que unia Cugat i Feliu, que existeixen
texros que els converteixen en germans;
la diversitar de la seva forma de marriri i la
inexactitud del lloc on s'executa aquest
martiri. El que sí que sembla ciar es que
entre final del segle X i comencament de
l'xi la (legenda del márrir Cugat estabi-
litza la seva versió fixant-la en la decapi-
tado al lloc d'Octaviá, encara que amb
certs dubtes. El quarr punt ("3. La recer-
ca arqueológica") mostra un recull deis
esrudis arqueológics duts a terme en el
monescir, així com els estudis derivats d'a-

errors d'interpretació que se'n derivaren.
De la mateixa manera, els autors realit-
zaran una descripció acurada de l'actua-
ció en qué es basa el seu esrudi marcant
les dificulrars trobades a conseqüéncia de

la destrucció deis nivells arqueológics cau-
sats per les anteriors intervencions. El cin-
qué punt («4. Els antecedents a la forta-
lesa del baix imperi») mostra Terror en el
qual la historiografía havia caigur en con-
siderar la fortalesa romana com a edifi-
cado de l'alt imperi. La causa d'aquest
error rau en la troballa d'un mil.liari del
segle 1, d época de l'emperador Claudi
(41 -54 dC), incorporar en els murs del sub-
sól de la galería de NE del dausrre del
monestir. La troballa d'aquest mil-liari

tos del segle x que mencionen el lloc
d'Octaviá distant vuit milliaris de la ciu-
rat de Barcelona i amb un hipoteuc
encreuament de camins on s hauna d ai-
xecar el castrum altimperial. Els autors
qüestionen del tot aquesta versió a causa
tant de la inexistencia de restes arque-
ológics de la fortalesa altimperial com peí
fer que el mil-lian no fou trobat en el seu
emplacament original i perqué el rext que
incorpora tampoc no fa referencia a la vía
a la qual va pertányer. Malgrar aixó, les
excavacions han aportar prevés que, enca-
ra que no en forma de forralesa, a l'in-
drer on se sirua el monestir de Sant Cugat
existía un poblament d'aquesta época. El
sisé punt ("5- La fortalesa del baix impe-
ri») es un altee del capítols importants
d'aquest treball. En aquest apartat es defi-
nirá la cronología de la fortalesa romana,
que fins aleshores havia estat datada a l'é-
poca altimperial, i que els autors sitúen
cap a final del segle IV seguint els vestigis
arqueológics. Lestudi de la fortalesa per-
metrá delimirar la seva planta amb una
superficie de 40 x 40 m, encara que d'una
manera hipotética, ¡a que una parr d'aques-
ta encara resta per excavar, i es comple-

amb diverses planimetries de forraleses
coetámes per rot 1 Imperi, la qual cosa
portará els aurors a afirmar 1 onginahtat
d'aquest tipus de fortalesa baiximperial

lar una serie de vies d'investigado per ral
d'establir la naturalesa del seu ús. El seré
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apartat («6. La basílica, la necrópolis i
altres edificacions deis segles V-VH-) ens
presenta majoriciriament aquests ele-
ments des del punt de visca arqueológic,
estudiant i descrivint, d una banda, les
restes de la basílica i les seves transfor-
macions arquítectóniques internes i, d'al-
tra banda, les tombes que s'estenen tant
a 1 interior com a I exterior d aquesta edi-
ficació. Quant a la basílica, els aucors la
sitúen cronológicament a mitjan segle V.
El vuite punt traccat («7. La configurado
del monestir») intenta ofenr una recons-
crucció del primer monestir. Després
d'una introdúcelo de la documentado

afirmen que les primeres restes arqueoló-
giques del cenobi shan de datar enrre
final del segle vil i voltants de l'any mil i
estarien configurades per un gran edifici
allargassac situat sobre Tactual ala NE de

exempt, ubicat sobre I'ala NO del claus-
tre. A partir de l'inici del segle XI comen-
caria un projecce conscructiu que acaba"
ria per cancar Tala SO. amb la qual cosa
es crearía la típica morfología claustral, ja
que la banda que resta estaría ocupada
per Tedifici de Tesglesia. Un apune d'in-
terpretació que proporcionen els autors
al voltant d'aquest període és la referen-
cia que apareix en un document del ceno-
bi sobre la venda d'unes propíetacs
monasciques per tal d'acabar les obres del
claustre. Els autors opinen que en aquest
text la paraula claustre no s'ha d'entendre

amb el significa! que li concedim actual-
ment, sino com el conjunt del recinte
monastic. D'aquesta manera, la voluntar
del cenobi seria la d'acabar les obres gene-
ráis de reforma ¡ ampliado. Dins el pro-
cés d'excavació de la sala capitular els
autors donaran a coneixer una troballa
i m por tant: 1'escala de cargo 1 de l'absidioka
septentrional. Es tracta d'una escala que
común ¡cava l'absidiola amb una construc-
ció defensiva situada a la teulada de l'edi-
fici, construcció que s'usá fins al segle XVI,
quan fou reomplerta de ruñes. Finalment,
els autors parlaran de les diverses troba-
Ues en el claustre corresponents a con-
duccions i canal itzacions d'aigua potable
per al fundonament de la comumtat i de
les reformes i els enterraments que al segle
XVlll es produíren en la sala Capitular.

Aquí acaba la parr expositiva del cre-
ball d'invcstigació. El nové punt ("8.
Recapitulado») oféreix duna forma sinré-
i el recull de conclusions assolides pels

El dal llarg del
tat {"9. Figures») co
fica tant del mater
en (excavado co
plantes deis edificis
tac amb un gran n
en cocal) que ajud
plicadó del cext. Fínal
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udi. El desé apar-

nté la recopilado grá-
ial arqueológic extret

deis plánols de les
. Es tracta d'un apar-
ombre de figures (88
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En esta obra, Georges Depeyrot, espe-
cialista en historia económica y en numis-
mática antigua, lleva a cabo un profun-
do y detallado estudio de todos ¡os ele-

lencos que integran y que influyen en i
stema económico del Bajo Impen

intes como las reformas de Diocleciam


