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il. 1. Element escultòric trobat l’any 2000 en el sector 10 de la Seu Episcopal d’Ègara durant els treballs 

d’excavació arqueològica. (MORO, TUSET i GARCIA 2006, 47). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 “Potser en aquest amuntegament de tantes tradicions que recullen i evoquen, rau el 

seu encant i el misteri que les tres esglésies fins ara han guardat tant gelosament”. 

 

 

GROS, Miquel dels Sants. «La funcionalitat litúrgica de les esglésies d’Ègara». Dins, Simposi Internacional 

sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa. 20, 21 i 22 de novembre de 1991. Actes. 1992: 82. 

 

 

 

 

 

“Les pintures poden fer per l’illetrat el que fa l’escriptura pels qui saben llegir”. 

 

 

GREGORI el GRAN. VERICAT, Lluís Maria. Diccionari de símbols cristians. Farell. 2010: 6. 

 

 

 

 

 

“The word ‘symbol’ refers to an object or situation in which a direct, primary or literal 

meaning also designates another indirect, secondary and figurative meaning” 

 

 

HODDER, Ian. Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture. Cambridge. 1982: 11. 
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RESUM. 

 

L’objectiu d’aquesta investigació sobre el patrimoni construït és comprendre amb què 

foren configurats els edificis que s’instal·laren en l’àmbit de l’actual conjunt de Sant Pere 

de Terrassa, des de mitjans del segle V fins a la segona meitat del segle VI. Per fer-ho 

s’ha realitzat una recerca bibliogràfica i de fonts documentals sobre els aixecaments 

arqueològics. S’ha fet un recorregut per l’arquitectura del espais intermedis entre 

esglésies, per entendre’ls més enllà del seu propi ús circulatori. I situant-nos 

decididament sobre l’església de Sant Miquel, s’ha establert una possible 

correspondència entre l’arquitectura i la pintura de l’absis, a partir de la interpretació 

del programa iconogràfic, també de l’església de Santa Maria, i amb l’ajuda dels texts 

bíblics. S’ha definit la unitat de mesura a partir de l’amidament del conjunt i el dibuix 

mitjançant el modelat en 3D de l’església de Sant Miquel. I s’ha determinat quina era la 

forma primera de l’església també de Sant Miquel i el seu funcionament estructural.  

Així, la pintura de l’absis de Sant Miquel és, potser, una reinterpretació de la seva 

arquitectura, és a dir, un “plànol” fet després de la construcció que representa la regla 

que es va fer servir per pensar l’església, i a on intervingueren: el Temple de la visió 

d’Ezequiel, la nova vinguda de Jesús, amb la representació del tron del monarca terrenal, 

i el nou cel i la nova terra de la Jerusalem Celestial. 

La línia de recerca futura haurà d’insistir en dos aspectes d’una mateixa idea: el primer, 

per l’enteniment de diferents pintures i mosaics cristians com a eina per representar 

una composició arquitectònica, seguint els treballs de Duval, entre d’altres, i fent 

l’anàlisi iconogràfic a partir dels diferents texts bíblics; i el segon, per trobar de quina 

manera es feia la correspondència d’aquesta representació amb l’arquitectura real, idea 

antiga però no destronada assajada per Krautheimer ja fa vuitanta anys. 

 

Paraules clau.  

Seu Episcopal d’Ègara, Sant Miquel, església, Temple, tron, Ezequiel, colzada, vuit. 



2 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

 

ABSTRACT. 

 

The aim of this research about built heritage is to understand how were the buildings 

placed in the monumental ensemble of Saint Peter of Terrassa configured, from middle 

5th century to second half of the 6th century. To do this, a search of bibliographic and 

documentary sources on the archaeological site has been carried out. A journey has 

been made through the architecture of the intermediate spaces between churches, to 

understand them beyond their own circulatory use. And placing ourselves decisively on 

the church of Sant Miquel, a possible correspondence has been established between the 

architecture and the painting of the apse, from the interpretation of the iconographic 

program, also of the church of Santa Maria, and with the help of biblical texts. The unit 

of measurement has been defined based on the measurement of the set and the 

drawing by means of the 3D modeling of the church of Sant Miquel. And it has been 

determined what was the first form of the church also of Sant Miquel and its structural 

performance. 

Thus, the painting of the apse of St. Michael is, perhaps, a reinterpretation of its 

architecture, that is, a "plan" made after the construction that represents the rule that 

was used to think of the church, and where they intervened: the Temple of Ezekiel's 

vision, the new coming of Jesus, with the representation of the throne of the earthly 

monarch, and the new heaven and the new earth of the Heavenly Jerusalem. 

The future line of research will have to insist on two aspects of the same idea: the first, 

for the understanding of different Christian paintings and mosaics as a tool to represent 

an architectural composition, following the works of Duval, among others, and doing the 

iconographic analysis from the different biblical texts; and the second, to find out how 

this representation corresponded to real architecture, an old but not dethroned idea 

rehearsed by Krautheimer eighty years ago. 

 

Keywords.  

Seu Episcopal d’Ègara, Sant Miquel, church, Temple, throne, Ezekiel, cubit, eight.  
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INTRODUCCIÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta investigació aspira a revelar quines regles es podrien haver tingut en compte 

en la concepció de la forma dels edificis de la Seu Episcopal d’Ègara des de mitjans del 

segle V fins a la segona meitat del segle VI, i més concretament, en l’església de Sant 

Miquel: on caldrà veure quina és la informació rellevant que hi ha a la pintura de l’absis.  

 

Adoptem el terme Ègara per referir-nos a l’actual Terrassa, basant-nos en dos pedestals 

epigràfics, reaprofitats en època romànica com a pedres de construcció de l’església de 

Santa Maria i datats entorn l’any 139, en un dels quals es pot llegir “M... F... EGARA”. La 

investigació sobre l’emplaçament de l’antiga població d’Ègara ha estat tractada per 

diferents autors, en el segle II a.C. Ptolomeu a la seva Geographia assenyalava una 

població anomenada Egosa i que podria correspondre amb l’actual Terrassa. Aquesta 

identificació –segons els diferents autors- està basada exclusivament en la similitud del 

topònim1. Mossèn Joan Arnella publicà el 1614 Grandeses i antiguitats d’Ègara-Terrassa 

                                                      
1 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 13). 
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text en què recollia que, Ambrosi de Morales, l’any 1574 va publicar el primer volum de 

Crónica General de España, sense poder precisar amb certesa l’emplaçament d’Ègara. 

Francisco Diago, l’any 1603 va citar el lloc en el que havia estat la Seu d’Ègara a partir de 

l’acta de consagració de l’església de Sant Martí de Sorbet, i que Bernat Boades l’any 

1420 al Libre dels feyts d’armes de Catalunya –recollit per Marià Aguiló i Fuster l’any 

1873-, ja havia situat,  

“E devets saber que Egara fo ciutat molt noble e molt antiga, e que.n hac bisbe molts 

anys, tro la venguda dels sarraïns a Spanya en temps del Rey Roderich, los quals lavors 

la.n destrohiren; e per los senyals que vull se’n vehuen, e per algunes scriptures molt 

velles que se’n tròban, se’n sap ser molt ver, e cosa indubitosa, que stave edifficada prop 

la vila de Tarraça” 2.  

A l’obra España Sagrada iniciada pel pare Enrique Flórez, dins del volum XLII redactat 

per Manuel Risco i que conté Las Antigüedades civiles y eclesiásticas de las ciudades de 

Dertosa, Egara y Emporias, es diu, “[...] i es veu en el mapa publicat en el volum XXIX de 

la Esp. Sag., a manera d’una faixa de set llegües d’Orient a Ponent i quatre d’ample, des 

de les rodalies de Barcelona fins a confinar amb la diòcesi de Vic, i des de la part oriental 

de Montserrat fins a confinar amb el bisbat de Girona” 3. Aquest plànol no defineix el 

perímetre del bisbat d’Ègara, no sembla, però, que existeixin divergències entre els 

diferents investigadors (il. 2), segons els arqueòlegs M. Gemma Garcia, Antonio Moro i 

Francesc Tuset, La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al 

IX4,  i els treballs més recents de Joan Oller. El territori i poblament del Vallès en época 

antiga. Del sorgiment de la societat ibèrica a la romanització (ss. VI aC.-II dC.). Estudi 

arqueomorfològic i històric5. 

 

 

                                                      
2 (ARNELLA 1614, 68-70). 

3 (RISCO 1859, 178).  

4 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 30-31). 

5 (OLLER 2012). 
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il. 2. Plànol hipotètic de la diòcesi d’Ègara. (AINAUD 1976, 35). 

 

A una recerca sobre la forma, és ineludible resseguir, encara que sigui molt breument, 

la topografia de l’indret. Així, abans del privilegi donat per Lluís el Pietós, l’any 815, als 

terrassencs, prop de la riera de palau i en el camí que portava a l’antiga Ègara, el 

Terraccium Castellum, una torre de vigilància, a l’entorn de la plaça Vella (il. 3), donà 

origen a l’actual vila de Terrassa6. Aquesta quedava relativament allunyada de l’istme 

de Sant Pere, una posició elevada, on s’havia establert la seu del Bisbat d’Ègara, pels 

volts de l’any 450: a la confluència del torrent de Monner, a l’est, i el torrent de 

Vallparadís, a l’oest (il. 4). No hi ha, però, cap evidència que corrobori la posició del 

municipium Flavium Egara del segle II i la seva correspondència amb la Seu Episcopal 

d’Ègara de mitjan del segle V7. 

 

                                                      
6 (DOMÈNECH 1991, 226-228). 

7 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 13-15). Abans (MORO 2006, 131) i (OLLER 2009, 203). 
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il. 3. Mapa de la situació dels jaciments d’època romana localitzats prop del conjunt de les esglésies. 

(DEL ROMÀ AL ROMÀNIC 1999, 91). 

 

 
il. 4. Secció del conjunt de les esglésies per l’Istme de Sant Pere. Pla especial del conjunt monumental de 

les esglésies de Sant Pere de Terrassa, juliol 1998 (RPUC 2000, i-6 seccions transversals). Disponible a, 

<https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=

66182&fromPage=load> [Darrer accés 3 de desembre de 2021]. 

 

La vista aèria de la fotografia de la il. 5 i el plànol de la il. 6 i els de detall de la il. 7, il. 8 i il. 

9 responen a l’estat actual del conjunt abans de la darrera campanya arqueològica 

finalitzada l’any 2003 i de la intervenció a l’espai exterior de l’any 2008, portada a terme 

pel despatx d’arquitectes RGA, i què pot veure’s a la vista aèria de la il. 10.  
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il. 5. Vista aèria del conjunt situat en una petita carena entre els torrents de Vallparadís i Monner (1991). 

(CATALUNYA ROMÀNICA XVIII 1991, 231). 

 
il. 6. Planta del conjunt de la Seu Episcopal d’Ègara abans de la restauració. (CATALUNYA ROMÀNICA XVIII 

1991, 236-237). 
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il. 7. Planta i secció transversal de l’església romànica de Santa Maria. (CATALUNYA ROMÀNICA XVIII 

1991, 239, 252). 
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il. 8. Planta i secció longitudinal de l’església de Sant Pere. (CATALUNYA ROMÀNICA XVIII 1991, 242-253). 
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il. 9. Planta i secció nord-sud de l’església de Sant Miquel. (CATALUNYA ROMÀNICA XVIII 1991, 244-254). 
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il. 10. Imatge del conjunt de les esglésies d’Ègara després de la rehabilitació. Disponible a, 

<https://imagenes.forociudad.com/fotos/258659-esglesies-de-sant-pere.jpg> [Darrer accés 3 de 

desembre de 2021]. 

 

La problemàtica respecte a la creació del conjunt d’Ègara i la seva configuració, 

àmpliament tractades per la historiografia moderna durant tot el segle XX (il. 11, il. 12, il. 

13 i il. 14), ha estat motiu de debat entre els diferents investigadors. Endreçar la 

superposició històrica dels diferents estrats o capes del conjunt ha representat tanta 

dificultat que, a banda del fet que els diferents autors discrepen a l’hora de datar els 

edificis, ha forçat els mateixos autors a anar adaptant els seus propis textos (il. 15, il. 16, i 

il. 17).  

Josep Puig i Cadafalch, l’any 1889 en el text premiat als Jocs Florals per l’Associació 

Catalana d’Excursions Científiques, Notes arquitectòniques sobre les esglésies de Sant 

Pere de Terrassa, afirmava que la construcció de l’absis de Sant Pere, de Santa Maria i 

l’església de Sant Miquel malgrat no tenir-ne influències de Bizanci i haver-hi proves de 

la seva existència en el segle IX, s’ajustaven a l’arquitectura de la volta bizantina, així, 

amb una contradicció significativa, per una banda assenyalava un caràcter visigòtic i llatí 

en el conjunt, i per l’altra negava que el seu pla o el seu alçat fossin visigòtics:  
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“La influencia de Bissanci en lo conjunt es nula. La cúpula ab petxines, estradossada 

esféricament ó en forma piramidal, no rompé la horisontal de sos edificis. [...] Lo conjunt 

fou, donchs, en l’art vissigoth purament llatí. 

Ara bé, tota la construcció de les esglesies de Tarrassa en sa part més antiga se subjecta 

á la cúpula bissantina. L’absis de la esglesia de Sant Pere, los de la de Sant Miquel, tant 

lo de la superior, com lo de la cripta, se desenrotllan adaptanse á aquest element. 

D’aquí’s deduheix que ni son plan, ni son alsat procedeixen de l’antiga catedral que hi 

bastí lo poble vissigoth. 

[...] Tením probada, donchs, la existencia de la esglesia de Terrassa en el segle IX. [...] No 

duptém gens en afirmar que procedexen d’aquexa época lo absís de la esglesia de Sant 

Pere, la part exterior del de Santa Maria y la esglesia de Sant Miquel.”8  

Posteriorment, l’any 1909, Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i J. Goday i Casals 

publicaren el Volum I de l’Arquitectura Romànica a Catalunya, Precedents: 

L’Arquitectura Romànica. L’arquitectura Cristiana Prerromànica, situant ara els edificis 

entre la meitat del segle VI i principis del segle VIII:  

“[…] Un baptisteri aislat es únicament possible en una bassílica episcopal y’l bisbat 

d’Egara, creat a mijos del segle V, s’extingeix sens dubte al començar el segle VIII: 

aqueixa consideració inclou dintre un període de dos segles y mig, de 450 a 711, la 

erecció de les esglesies de Tarrassa. […] L’examen dels elements arquitectònichs permet 

precisar més encara la data d’aqueixa part més antiga de les esglesies de Tarrassa. Ho 

hem ja notat, hi hà en elles l’aparició de les formes bizantines derivades de la cúpula 

sobre trompes, que no havien entrat encara en les esglesies d’Elx ni de Palma, posteriors 

a la meitat del segle VI. El plan triconque també de la cripta de Sant Miquel, coberta ab 

volta vàida, indiquen un moment posterior a la data de la vinguda cap a Occident 

d’aqueix element arquitectònich, en qu’es construí Santa Sofia de Constantinopla (527-

535) y Sant Vital de Ràvena (526-517); així arribèm a incloure l’erecció de les esglesies 

de Tarrassa, entre la meitat del segle VI y’l començament del segle VIII, periode de 150 

anys en que la cúpula oriental arriba als constructors del Occident del Mediterrani.”9   

                                                      
8 (PUIG i CADAFALCH 1889, 17 i 29). 

9 (PUIG, FALGUERA i GODAY 1909, 336).  
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il. 11. Fotografia realitzada des de l’atri a la que encara s’observa la llanterna de Sant Miquel. Disponible 

a, <https://recordsdeterrassa.files.wordpress.com/2010/06/excavacions-puig-cadafalch-1918.jpg> 

[Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 

 
il. 12. Fotografia realitzada des del torrent de Monner a la que encara s’observen construccions per sobre 

de Sant Miquel i Sant Pere i connectant ambdues esglésies. Disponible a, 

<http://joaquimverdaguer.blogspot.com/2017/05/puig-i-cadafalch-i-les-esglesies-de.html> [Darrer accés 

13 de novembre de 2021]. 
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il. 13. Projecte per a les esglésies de Terrassa de Puig i Cadafalch. (MHC 2017-18). 

 

 
il. 14. Vista de la façana est del conjunt d’esglésies després de la rehabilitació realitzada per Puig i 

Cadafalch. Clixé Miquel Astals. (CENTRE EXCURSIONISTA i CLUB PIRENENC 1936, LÀMINA 1).  

 

Més tard, l’any 1936, Puig i Cadafalch a La Seu Visigòtica d’Egara acotà més el període 

de construcció, entre mitjans del segle V i principis del segle VII:  

“El bisbat d’Egara s’extingeix abans del 711; aquesta consideració enclou, 

cronològicament, un període de dos segles i mig, del 450 –data de la fundació del bisbat– 

al 711 –data de l’extinció-, la construcció de les esglésies de Terrassa.  

El 614 se celebrà, com hem dit, a la catedral egaresa un Concili. Aquest fet fa possible 

encara cenyir més la data. Un Concili nombrós suposa l’existència del temple construït 

amb certa sumptuositat i dimensions, on és costum que es reuneixin. 
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Així tindríem que l’obra hauria d’haver estat feta en els cent trenta-quatre anys 

compresos dintre 480 i 614 [...].”10   

 

 

 
il. 15. Planta de la Basílica d’Ègara publicada l’any 1936 per Puig i Cadafalch. (PUIG i CADAFALCH 1936, 

14). 

 

  

 

                                                      
10 (PUIG i CADAFALCH 1936, 17). 
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il. 16. Dibuix amb la superposició de plantes dels edificis d’Ègara realitzat per Puig i Cadafalch a l’any 

1948. (PUIG i CADAFALCH 1948, 9). 

 

Aquestes contradiccions van ser bastament precisades per l’arqueòleg Antonio Moro, 

l’any 1987, a l’article Revisió i interpretació de les superposicions basilicals de la seu 

episcopal d’Ègara (il. 17), publicat a la revista Terme, què referia que la part més antiga 

conservada fou atribuïda per Puig i Cadafalch a l’època visigòtica, segles VI-VII, i que els 

absis de Santa Maria, de Sant Pere i l’església de Sant Miquel, per Eduard Junyent 

pertanyien als segles IX-X, fent igualment esment que els treballs realitzats per Puig i 

Cadafalch foren publicats esporàdicament en diferents articles i a través de diversos 

plànols contradictoris, fent difícil la interpretació de restes. I seguia dient que entre la 
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bibliografia destacava igualment el treball de Pere de Palol11  i Xavier Barral12 partidaris 

també de la tesi pre-romànica.  

 “Des de que el Pare Villanueva va apreciar com a obra més antiga la capçalera de 

l’Església de Sant Pere, per estimar que conservava alguns rastres d’obra romana [...], al 

mateix temps que va pensar en les èpoques dels segles X-XI com la de la seva restauració 

i de la reconstrucció de l’Església de Sant Miquel, el problema presentat per aquestes 

esglésies en la datació de les seves parts més antigues ha estat àmpliament debatut 

entre historiadors, arqueòlegs i tractadistes d’art, sense que encara s’hagi arribat a una 

solució satisfactòria. Donada la forma peculiar de l’Església de Sant Miquel, es va pensar, 

en un principi, que aquesta seria la construcció més antiga, dels segles V-VI, encara que 

reconstruïda en època romànica. Després es va insistir que les capçaleres de les esglésies 

de Santa Maria i de Sant Pere oferien una unitat constructiva amb l’Església de Sant 

Miquel, per obeir a una obra de conjunt que havia de situar-se en els segles IX-X.”13    

 

 

 
il. 17. Interpretació dels diferents estrats o capes dels edificis d’Ègara. (MORO 1987, 53). 

                                                      
11 (PALOL 1967, 51). 

12 (BARRAL 1981, 248). 

13 (JUNYENT 1955, 79). 
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A aquest article, Moro, i a d’altres de posteriors –Resultats de les excavacions 

arqueològiques a les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Campanya 199514 i Primers 

resultats de la segona campanya d’excavació arqueològica a les esglésies de Sant Pere 

de Terrassa. Campanya 1996-199715-, va fer una interpretació dels diferents estrats o 

capes del conjunt d’Ègara16. I que ell mateix refarà a l’any 2003 a l’article De conjunt 

paleocristià i catedralici a conjunt parroquial. Transformacions i canvis d’ús de les 

esglésies de Sant Pere de Terrassa. Segles IV al XVIII17. Superposició de plantes que 

tornarà a reinterpretar el mateix autor a la memòria de l’excavació arqueològica de l’any 

2006 –aquesta memòria i la seva planimetria ha estat facilitada per l’arqueòleg Antonio 

Moro- i recollits recentment, l’any 2009, en el llibre La Seu episcopal d’Ègara. 

Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX. 

 

De la recerca bibliogràfica es desprèn que no hi ha treballs d’investigació de caràcter 

compositiu sobre el conjunt monumental, a banda d’alguns treballs puntuals de què 

l’àmbit està restringit a l’església de Sant Miquel. Així, Juan Francisco Esteban18, l’any 

2006, a La metrología y sus consecuencias en las Iglesias de la Alta Edad media española, 

abordà el problema de la modulació, i seguint Junyent, per qui tots tres edificis s’havien 

                                                      
14 (MORO, RIGO i TUSET 1996, 17-18). 

15 (MORO i TUSET 1997, 12-14) 

16 (MORO 1987, 42-54) 

17 (GARCIA, MORO i TUSET 2003, 29-57). 

18 “L’espai central està format per un quadrat limitat per 8 columnes aprofitades (4 més gruixudes i 4 més 

primes) per sostenir 8 arcs molt peraltats (l’alçada dels arcs equival a l’ample del quadrat central, incloses 

les columnes), sobre aquesta estructura s’aixeca una cúpula sobre trompes en una llanterna. L’envolta 

una mena de deambulatori amb trams rectangulars. [...] 

Hem considerat com a unitat de mesura «dextre» (ja dividit en pams o en peus), per estar documentat en 

l’obra de Cuixà (974) i ser possible la seva utilització ja en aquest moment. [...] 

Resulta que l’alçada de les columnes són 10 peus de dextre, els laterals 11 peus i el quadrat central són 

27 mitjos peus, que és el mateix que 18 pams. 8 columnes de 10 peus estan parlant de la perfecció de la 

gràcia de Crist, ja que va ressuscitar al vuitè dia i per això 8 és nombre del baptisme i de la seva gràcia, 

com 10 és la perfecció de Déu. 11 peus en els laterals ens parlen del pecat (segons S. Agustí, S. Isidor i 

Raban Maur), i en aquest lloc es situarien els gentils, plens del pecat original. 27 mitjos peus (mitjos peus, 

com després es cita a Cuixà) és un simbolisme de la Trinitat (3x3x3) i l’últim de la creació del cosmos (Plató 

en el Timeu). També hi ha una cripta amb tres absis ultrasemicirculars, per recollir el trinitari de Crist, en 

el seu sepulcre i baixada als inferns.” (ESTEBAN 2006, 325-327). 
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de considerar del segle IX o principis del segle X, considerà com a unitat de mesura el 

destre català19, dividint aquest en peus de 0,311 m i pams de 0,23318 m, i acotant sobre 

un plànol de Puig i Cadafalch el quadrat central, i a eix, 4,22 per 4,13 m, és a dir, 27 

peus/2 o 18 pams de destre. Veurem a continuació que, per a Garcia, Moro i Macias, 

aquest quadrat s’havia d’amidar exteriorment, és a dir, incloent tot el diàmetre de les 

columnes més extremes.  

Altrament, i des de la dècada dels 70, l’estratigrafia arqueològica, amb l’ús de la matriu 

Harris, busca exposar fets clarament visibles i entenedors. L’any 2017, els arqueòlegs 

Antonio Moro i M. Gemma Garcia signen un article conjuntament amb Josep M. Macias, 

on sorprèn l’afirmació que a Sant Miquel no hi ha un condicionament arquitectònic 

precís; i més després d’advertir primer que,  

“[el mòdul de Sant Miquel] requereix d’un estudi més profund i, a més, que cal plantejar-

se una relació entre la geometria i el transfons religiós o filosòfic; una vinculació que 

també queda fora del nostre abast. No obstant, en aquests moments podem plantejar 

una primera aproximació entenent que la pròpia geometria del conjunt és susceptible 

de diverses interpretacions per les pròpies variables de les modulacions. [...] Es tracta 

d’un edifici ex novo, sense cap condicionament arquitectònic precís més enllà de la 

voluntat de l’encaix escenogràfic amb Santa Maria i Sant Pere. Si obviem el corredor 

perimetral i l’absis oriental, es pot establir que l’edifici respon a una planta quadrada de 

40 peus romans; mentre que la divisió interior pot establir-se a partir d’un patró de 16 

p pels braços de la creu grega (determinats a partir del quadrat que conformen les 

quatre columnes cantoneres) i de 10 pedes (1 pertica) per els àmbits dels angles de 

                                                      
19 “La cana de destre es troba esmentada a la documentació ja l’any 879, [...] però sabem que del s. X al 

x. XI experimentà un canvi, passant de tenir deu pams a tenir-ne dotze [...]” (RIU 1991, 121). Alsina definia 

la cana catalana, equivalent a 8 pams, 6 peus, o dos pasos, és a dir, de 1,555 m a Barcelona (ALSINA 1996, 

130-131) -hi ha petites variacions, a Lleida i Girona-, i el destre, equivalent a 12 pams de destre, igual a 

2,818 m (op. cit., 146-148). Pot deduir-se a través d’una antiga mida de superfície romana, la mujada, de 

45 x 45 canes, equivalent a 25 x 25 destres, que existeix una relació entre ambdues de 5/9 (ALSINA 1996, 

148 i 185). Així, i atès que la cana és igual a 8 pams o 6 peus, resulta que 4 pams són 3 peus, i per tant, un 

destre de 12 pams té 9 peus, de 0,313 m. 

Seguint un criteri estratigràfic: no podem fer servir  mesures gòtiques  per explicar les modulacions d’un 

temple romà o visigòtic, cal investigar -si és possible- els edificis patrimonials amb les mesures de la seva 

època. Per veure un text en aquest sentit, però en l’àmbit de l’arquitectura gòtica, consultar (GONZÁLEZ 

i MILLÁN 1 2017). 
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l’edifici. Aquesta doble mida, patent igualment en la distribució de les façanes, estableix 

una coneguda proporció àuria de 1 a 1,6. Amb relació als alçats, la proporció àuria es 

posa de manifest en el cos central, a partir de l’amplada definida per l’exterior de les 

quatre columnes cantoneres (aproximadament 4,72, 16 p) i l’alçada del volum fins la 

línia de la imposta de la volta (16 p per 1,61 = 7,59 m). Una relació similar s’ha detectat 

en els angles de l’edifici, on s’ha determinat un quadrat base de 10 p i una alçada 

superior màxima en l’intradós de la volta de 16 p. Finalment, l’alçada de les columnes 

cantoneres (des de la base fins la part superior del cimaci) s’aproxima als 10 p.”20  

La recerca fa referència a un aixecament planimètric molt acurat mitjançant l’ús de 

l’escàner làser21, però no acota aquestes mides sobre els plànols, i per tant no justifica 

els punts on s’han pres. A més, estableix criteris diferenciats a l’hora d’amidar: al quadrat 

central, per arribar als 4,72 m defineix l’àmbit incloent el diàmetre major de columnes 

cantoneres; i després amida inexactament 2,957 m des de la part exterior de les 

columnes cantoneres, fins a la cara interior del mur de façana, acotant per tant aquí 

només un àmbit lliure sense incloure els elements estructurals. 

Més recentment, Montserrat Valls22 dibuixava una planta i una secció de Sant Miquel (il. 

18) aquí, però, referint ja un mòdul en colzades, un mòdul de 8 colzades, d’1 ½ peus 

romans de 0,2957 m (il. 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 (GARCIA, LÓPEZ i MORO 2017, 15). 

21 Aquesta recerca, més recentment, s’ha utilitzat de base per a l’article Deformaciones estructurales de 

la Iglesia visigoda de Sant Miquel de Terrassa (COSTA, MACIAS i PUCHE 2019). 

22 (VALLS 2019, 79). 
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il. 18. Planta i secció de Sant Miquel. (VALLS 2019, 79). 

 

La bibliografia coincideix, però, acotant reiteradament com a període Episcopal el que 

va des de la creació de la diòcesi d’Ègara pel bisbe Nundinari de Barcelona i la designació 

per aquest del seu bisbe, Irineu, l’any 450, fins a la celebració del concili d’Ègara l’any 

615, moment en el qual els edificis ja s’haurien d’haver acabat. Els precisos treballs 

d’excavació més recents, finalitzats l’any 2003, i parcialment publicats el 2009 en el llibre 

La Seu Episcopal d’Ègara, escurcen sensiblement aquest període, i col·loquen la 

construcció dels edificis objecte de la nostra investigació, dins de l’anomenada Fase 

Episcopal I, del 450-460 fins a principis del segle VI, arribant aquesta datació per a 

l’última reforma de la capçalera de la catedral de Santa Maria a l’entorn de la segona 

meitat del segle VI (il. 19). 

 

Així, malgrat la desaparició parcial dels edificis episcopals, resten dempeus l’absis de 

Santa Maria, el de Sant Pere i l’església de Sant Miquel, a més de moltes restes 

conservades bàsicament a nivell de fonamentació; finalitzada la re-excavació completa 

dels edificis, com s’ha vingut demanant des de la historiografia, i pendent de realitzar-

se la publicació definitiva de la memòria de l’excavació, el moment sembla propici per 
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realitzar una recerca sobre com foren projectats els edificis de la Seu Episcopal d’Ègara, 

de la Fase Episcopal I (il. 19). 
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il. 19. Superposició de plantes dels diferents períodes de Sant Pere d’Ègara. (GARCIA, MORO i TUSET 

2009, 46). 
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Objectiu, estructura de la tesi i metodologia. 

Objectiu.  

L’objectiu d’aquesta investigació sobre el patrimoni construït és comprendre amb què 

foren configurats els edificis que s’instal·laren en l’àmbit de l’actual conjunt de Sant Pere 

de Terrassa, des de mitjans dels segle V fins a la segona meitat del segle VI. 

Aquesta recerca parteix de la idea de que la pintura de l’absis de Sant Miquel representa 

potser la regla que es va fer servir per pensar l’arquitectura de l’església de Sant Miquel. 

 

Objectius específics. 

L’objectiu principal s’ha dividit en els següents objectius específics: 

i. Entendre els espais intermedis entre esglésies en relació a l’arquitectura 

mitjançant l’anàlisi d’aquests, especialment amb l’arquitectura de l’església de 

Sant Miquel. 

ii. Comprendre la relació entre l’arquitectura de l’absis de Santa Maria, la del de 

Sant Pere, i la de l’església de Sant Miquel, amb la pintura de l’absis de Santa 

Maria i de Sant Miquel.  

iii. Determinar la unitat de mesura i la proporció amb què fou projectada la Seu 

Episcopal d’Ègara, l’església de Sant Miquel, i també l’absis de la catedral de 

Santa Maria i el de Sant Pere. 

iv. Comprendre la geometria, la construcció i el comportament estructural de 

l’església de Sant Miquel. 

 

Estructura de la tesi. 

La tesi s’ha estructurat en cinc capítols, dels què a banda del primer “l’Estat de l’art”, la 

resta corresponen amb els objectius específics, atès que hom pensa que 

l’aprofundiment sobre aquests permetrà comprendre amb què foren configurats els 

edificis de la Seu Episcopal d’Ègara: el primer, “Estat de l’art”, pretén realitzar un 

buidatge per evidenciar que no hi ha treballs de tipus compositiu sobre la Seu Episcopal 

d’Ègara; el segon aprofundeix en l’enteniment dels espais intermedis entre esglésies; el 

tercer en la relació entre l’arquitectura i la pintura; el quart en la determinació de la 
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unitat de mesura; i l’últim en l’enteniment de la construcció i del sistema estructural, 

aquí, només de Sant Miquel. 

 

Aquesta tesi s’ha dividit en cinc capítols. 

 

A. El capítol I, “Estat de l’art”, realitza una recerca bibliogràfica i de fonts documentals 

sobre els aixecaments arqueològics.  

 

B. El capítol II, “L’ús litúrgic de l’espai arquitectònic”, insisteix sobre el fet que el factor 

determinant, i veritablement decisiu en la composició dels edificis de la Seu és la litúrgia 

cristiana, relacionada directament amb la iconografia que representa el poder de Déu. 

Les possibles cerimònies que podrien haver-se realitzat a l’església però, no ens han 

arribat. Aquesta part desenvolupa, lligat especialment amb Sant Miquel, la simbolització 

indirecta que posava explícitament de manifest un objecte d’ordre superior, representat 

pel bisbe, i antany per l’emperador: analitzant el recorregut que ens porta des de l’atri, 

passant pel vestíbul porticat fins a l’interior de l’església de Sant Miquel. 

 

C. El capítol III, “La representació del tron de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem 

Celestial”, realitza una aproximació a la pintura de l’absis de Sant Miquel que representa 

una disposició d’elements que podrien tenir una correspondència amb la composició 

arquitectònica de l’església. La imatge de la teofania de Déu respon a una iconografia 

del tron buit de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial, i representa potser 

la regla que s’havia fet servir per compondre l’arquitectura de l’església. La 

correspondència entre l’arquitectura i la pintura de Sant Miquel, a la bibliografia, lluny 

de ser-hi prou desenvolupada, és un fet que mostra dues aproximacions per separat, i 

no més enllà de la possible datació de pintura i arquitectura, i em fa pena veure així 

separats dos aspectes que haurien d’haver-se tractat com a una concepció integral. Així, 

aquesta part versa sobre el tractament d’aquests dos aspectes establint una 

correspondència entre ells: la base del problema que hom vol discutir per Sant Miquel, 

és la de que el propòsit que hi ha darrera de la forma que determina l’aparença 

arquitectònica de l’església era potser construir l’arquitectura del tron de Déu de la visió 

de la glòria d’Ezequiel representada a la pintura de l’absis. 



Introducció. 

27 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

D. El capítol IV, “Una colzada bíblica d’1 peu i ¾”, analitza la composició de la planta del 

primer moment de la Seu Episcopal, el traçat de l’últim absis per la catedral de Santa 

Maria, el de Sant Pere i el de l’església de Sant Miquel. 8 colzades o 14 peus, colzades 

d’1 peu i ¾, i peus de 0,2957 m, és el mòdul del traçat d’aquest primer moment, traçat 

en el que a més pot resseguir-se la mida del Sant del Sants del Temple Bíblic de la visió 

d’Ezequiel. 

 

E. L’interès pels aspectes més tècnics de l’arquitectura de Sant Miquel simplement no hi 

és, o gairebé s’ha ignorat pels diferents autors. Aquest Vè capítol, “La invisibilitat dels 

contraforts en una estructura amb agrupament de voltes”, pretén apropar-se a la 

comprensió de la geometria, de la construcció i del comportament estructural de 

l’església. Així, l’objecte d’aquest últim capítol, després d’evidenciar la planta en creu 

per sobre del nivell d’impostes, és analitzar l’església des del punt de vista constructiu 

per insistir en el fet de que aquesta creu és un element fonalmental. Aquesta recerca 

ens portarà a constatar quin era el sistema constructiu de cobertes original, aspecte que 

ens permetrà inserí millor l’església en l’arquitectura de l’època. 

 

A la conclusió es procedeix a fer una síntesi, concloent que Ègara no fou una Diòcesi de 

tercer ordre segons afirmava Cirici23 (il. 20), i la seva importància no es deu tampoc al fet 

que sigui única: “una catedral no consistia sols en la basílica, sinó en un conjunt de 

construccions; a més del temple amb el seu atri i el seu nàrthex, hi havia el baptisteri, 

capelles sepulcrals, l’habitació del bisbe i dels clergues; i tot això s’agrupava, no pas en 

l’ordre simètric de les grans obres clàssiques, sinó en el desordre natural de les coses en 

evolució i en formació i enmig d’un nombre gran de sepulcres”24. A la Seu Episcopal 

d’Ègara i a l’església de Sant Miquel, però, de desordre no n’hi ha cap.  

 

                                                      
23 (CIRICI 1945-46, 216). Més recentment podem trobar dins el text, La seu episcopal d’Ègara, de l’any 

2009, perspectives de Francesc Riart realitzant reconstruccions hipotètiques de la distribució en època 

episcopal dels edificis de la Seu Episcopal d’Ègara. 

24 (PUIG i CADAFALCH 1936, 12) i (PUIG i CADAFALCH 1948, 16). 
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il. 20. Anastilasis ideal de la antigua basílica de los Santos Apóstoles de Egara. Idealització de l’interior 

de la catedral de Santa Maria realitzada per Alexander Cirici entre els anys 1945 i 1946. (CIRICI 1945, 

LÀMINA I). 
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Metodologia. 

Pel capítol I, “Estat de l’art”, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica sobre la Seu 

Episcopal d’Ègara, i de fonts documentals; aquí: s’ha consultat el Fons Puig i Cadafalch 

de l’Arxiu Nacional de Catalunya, obtenint còpia dels croquis25 amb mides preses pel 

mateix Puig i Cadafalch i fins ara inèdits (il. 140 i il. 144); obtingut una còpia del plànol 

realitzat per Jacint Matalonga, a la Real Academia de Historia, fins avui perdut (il. 39), 

amb l’aixecament realitzat per aquest d’ambdues plantes de l’església de Sant Miquel i 

de la seva secció; tingut accés a una còpia de la memòria i als arxius gràfics amb els 

aixecaments de l’excavació realitzats pels arqueòlegs; i realitzat una presa de mides i un 

aixecament propi, de l’atri, de la caixa del baptisteri catedralici, avui museu, de la planta 

de l’església romànica de Santa Maria, de tota l’església de Sant Miquel i de la de Sant 

Pere, aquí però, només de l’absis. 

Aquest aixecament s’ha realitzat combinant l’ús de mètodes directes i indirectes, aquest 

segon especialment mitjançant dues estacions totals; tornant, però, per comprovar els 

punts singulars amb el distanciòmetre làser i amb la cinta mètrica, prenent mides fins al 

mig centímetre i diagonals, sovint, redundants. L’aixecament s’ha realitzat emprant, un 

distanciòmetre làser Leica DISTOTM classic 3, i dues estacions totals, Trimble 5503 i Leica 

FlexLine TS06. El dibuix del conjunt, concretament el de l’església de Sant Miquel s’ha 

realitzat modelant-lo en 3D mitjançant el software BIM, Autodesk REVIT 2020. Convé 

assenyalar aquí la dificultat que ha suposat haver de modelar comprometent-me amb 

la geometria guerxa de l’arquitectura i força desplomada a la façana oest: haver modelat 

l’església mitjançat components modelats in situ; i haver d’arribar a compromisos i 

buscat estratègies -entre elles, construir la volta d’absidioles a partir de sostreure un 

volum d’un altre, o revolucionar el perfil de la secció de la volta central per poder 

                                                      
25 “Esbossos acompanyats de descripcions dels edificis de Terrassa, i que de ben segur Puig i Cadafalch va 

fer servir per redactar el text de l’any 1889, i premiat als Jocs Florals per l’Associació Catalana d’Excursions 

Científiques, Notes arquitectòniques sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa. I diem segur, atès que 

en aquesta mateixa llibreta i barrejades amb aquestes notes manuscrites podem trobar d’altres, 

intercalades, sobre el sepulcre romà de Fabara, i a que només un any abans del text sobre els edificis de 

Terrassa, Puig i Cadafalch havia obtingut també el primer premi als Jocs Florals amb un altre text –en el 

que comparteix autoria amb Cassimir Brugués i Escudér-, Estudi de Arqueología arquitectónica sobre ’l 

sepulcre romá de Fabara anomenat. La casa dels moros.” (GONZÁLEZ i MILLÁN 2021, 393). 
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modelar-la. Els plànols de l’església de Sant Miquel es reprodueixen a l’annex final 

d’aquesta tesi. 

 

Pel capítol II, que desenvolupa la recerca sobre els espais intermedis entre esglésies, es 

parteix dels treballs arqueològics per entendre l’arquitectura d’aquelles restes que 

només hi són a nivell de fonamentació; per després passar a analitzar la circulació en 

aquests espais i els seus usos. 

 

Pel capítol III, que versa sobre la correspondència entre l’arquitectura i la pintura, i per 

poder estudiar la pintura, s’ha realitzat un reportatge fotogràfic amb molt de detall, tant 

de la pintura de l’absis de l’església de Santa Maria com de la de l’absis de Sant Miquel. 

Aquest reportatge s’ha realitzat amb una Nikon digital camera D90. El croquis amb el 

redibuix, pla, del motiu central de l’absis de Santa Maria (il. 125) s’ha realitzat resseguit 

el perímetre a la imatge. Aquest mateix mètode s’ha utilitzat pel croquis de la pintura 

de Sant Miquel (il. 94). L’objectiu d’aquests dos croquis era poder tenir una imatge 

transformada en plana que em permetés analitzar els diferents motius representats, 

especialment a la pintura de Sant Miquel. El mètode emprat parteix de la idea de 

realitzar una representació plana de la pintura, atès que no es pot desenvolupar la 

geometria de l’absis que ocupa una mica més d’un quart d’esfera; inicialment es va 

pensar en una projecció estereogràfica de la pintura sobre un pla, però es va descartar 

abans de començar perquè hauria deformat els diferents motius de la pintura; i 

finalment es va adoptar l’estratègia de realitzar un croquis a partir d’unir fotografies i 

anar resseguint els diferents contorns de cada motiu de la pintura. El resultat, lluny del 

rigor que hagués suposat fer una projecció estereogràfica, serveix molt bé per l’objecte 

de la recerca: encara que el croquis en el seu conjunt respon a una imatge deformada 

de la pintura, mostra de manera acurada cadascun dels seus elements. 

 

El capítol IV, que busca la unitat de mesura amb què va construir-se la Seu Episcopal, 

parteix de la hipòtesi que la unitat de mesura emprada fou la colzada Bíblica d’1 peu i 

¾, utilitzant el peu estàndard romà de 0,2957 m. Aquí s’ha provat d’establir 

correspondències amb d’altres esglésies coetànies: restes de la basílica del segle VI dels 
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Sants Màrtirs Just i Pastor a Barcelona, i de la basílica paleocristiana i visigòtica de Sant 

Cugat del Vallès. 

 

Al capítol V, s’ha fet una primera aproximació als aspectes més tècnics de l’arquitectura 

de Sant Miquel: de la seva construcció i del comportament estructural; bàsicament de 

caire bibliogràfic, i a partir, de resseguir els treballs de reparació portats a terme per 

Jordi Ambròs, els treballs sobre l’art de construir a Roma i Bizanci d’Auguste Choisy, i 

també de la recerca de referents pels nínxols de l’arquitectura de Sant Miquel i de la 

planta en creu grega. 
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CAPÍTOL I. 

Estat de l’art. L’arquitectura de la Seu abans i després de Puig i Cadafalch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest apartat realitza una recerca bibliogràfica i de fonts documentals sobre els 

aixecaments arqueològics. De la recerca bibliogràfica es desprèn que cal diferenciar la 

composició travada i metòdica de la mera disposició de peces disperses al lloc: la 

intencionalitat, palesada per la tasca arqueològica i històrica, i materialitzada en modes 

constructius i mesures específiques, sembla emergir amb tossuderia.  

Els aixecaments i els estudis de camp arqueològics, no són meres il·lustracions per 

embellir els arguments: més aviat, són la síntesi explicativa del que s’ha trobat al lloc, 

gairebé com un document notarial, que s’expressa de manera clarament comprensible. 
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il. 21. Perspectiva axonomètrica inferior de l’absis de Santa Maria de Terrassa (PUIG i CADAFALCH 1909, 

321).  
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I.1. La catedral de Santa Maria. 

L’any mil cent dotze de l’encarnació del Senyor, el dia de les nones de gener, fou 

consagrada l’església de Santa Maria (il. 21), després de la seva reparació. A l’acta de 

consagració pot llegir-se: “[...] per a la consagració de la casa de Déu en honor de Maria, 

mare de Déu, al comtat de Barcelona, al terme de Terrassa, al costat de l’església 

parroquial de Sant Pere, al mateix lloc on antigament hi havia construïda la seu 

d’Ègara.”26 Així doncs, tradicionalment s’ha entès que la catedral de Santa Maria va estar 

en el mateix lloc on és l’actual església de Santa Maria. 

 

Assenyalem ara, un dels elements més interessants de l’última catedral, per sobre del 

nivell dels fonaments (il. 24 i il. 25): el mur nord. Aquest hauria patit diverses reformes, 

però segons sembla va estar dempeus fins l’any 1611. El 15 de maig de 1611 va aprovar-

se l’execució d’unes obres proposades per Mossèn Arnella; quant al mur nord (il. 23), és 

tractava d’  

“[...] Enderrocar tota la part frontal de part de la muralla del Fossar de Sant Pere, 

corresponent a l’espai rebaixat de terra i adobar els cantells de les parets, arrebossant-

los de manera que quedin tots iguals (On era aquesta «muralla del fossar de Sant Pere» 

propera a «tot lo front a hont hauran treta la terra els Obrers»? Existiria encara 

aleshores, sobresortint del terra, part de la paret nord de la Basílica de tres naus de la 

Seu visigoda que llavors es «va espatllar tot lo front»? No ho podrem saber mai però 

pensem que sí.”27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Traducció de Joan Bellès i Sallent de l’acta de consagració de l’actual església romànica de Santa Maria 

de Terrassa. (BELLÈS 1991, 238). 

27 (MUNTADA 1988, 58).  



CAPÍTOL I. Estat de l’art. L’arquitectura de la Seu abans i després de Puig i Cadafalch. 
 

36 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

 
il. 22. Planta general del conjunt de la Seu Episcopal d’Ègara amb referencia a il·lustracions. Plànol de 

Fco. Javier González, setembre de 2021, a partir de l’aixecament realitzat i de la planimetria 

arqueològica. 
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il. 23. Intervenció de Mossèn Arnella a l’exterior de l’actual església de Santa Maria. (MUNTADA 1988, 

59). 
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il. 24. Imatge actual del mur nord de la catedral per sobre del nivell de fonaments. Fotografia de Fco. 

Javier González, 25 de gener de 2014. 

 
il. 25. A la imatge pot veure’s el pas de la porta que hi havia per comunicar Santa Maria amb Sant 

Miquel, i el nivell original del paviment de signinum de la catedral. Fotografia de Fco. Javier González, 25 

de gener de 2014. 
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Un altre element a assenyalar, a què es refereix Puig i Cadafalch l’any 1936, seria la 

fonamentació de la nau central de la catedral, “En una nova tongada d’obres la basílica 

de Santa Maria d’Egara s’amplià construint unes naus col·laterals. Els fonaments de les 

columnes o pilars s’han trobat clarament trencant el mosaic [...]”28 (il. 26 i il. 2729), i de 

part de l’arc triomfal de l’absis nord, “A la basílica d’Egara el bema es trobava inclòs 

dintre un departament rectangular. Restes d’una arcada a cada costat del santuari major 

indiquen la possible existència de la prothesis i el diaconicon [...]”30 (il. 28 i il. 29). 

 

Abans de continuar, sembla imprescindible aturar-se davant dels resultats derivats dels 

processos d’excavació més recents, que poden ajudar-nos a entendre el mode en què 

fou construïda la catedral. Els arqueòlegs expliquen que la catedral de Santa Maria 

estava resolta amb una planta de tres naus, amb una capçalera tripartida de tres absis 

que va patir diferents transformacions fins a una darrera construcció, ja només d’un 

absis i de planta exterior rectangular i semicircular a l’interior, que podem veure 

actualment a l’església de Santa Maria, a l’est; i dins la mateixa caixa estructural, un 

baptisteri als peus de la nau, a l’oest (il. 22).  

Per tant, de la catedral ens haurien arribat l’últim absis, part del mur i fonaments del 

mur nord, i els fonaments del mur sud31, els fonaments de la nau central i de l’absis més 

                                                      
28 (PUIG i CADAFALCH 1936, 12). 

29 “Plànol original inèdit realitzat sobre paper vegetal i dibuix al llapis. S’hi registren les troballes 

arqueològiques (vidre, marbre, ceràmica, dólia, basament de columna...), i la planta dels diferents murs 

de cimentació d’època romana i dels murs posteriors corresponents a les diferents estructures basilicals 

d’Ègara, a escala 1:50. També apareixen anotacions numèriques al marge del dibuix, en llapis. 

Aquesta planta inèdita fins ara, va ésser publicada per Josep Puig i Cadafalch de forma parcial i reproduïda 

posteriorment en repetides publicacions, utilitzant-se com a argument per a les diferents hipòtesis sobre 

la datació de les estructures localitzades sota el mosaic exterior de Santa Maria. 

La importància d’aquest plànol inèdit rau en el fet que apareixen les cotes de nivell anotades clarament i 

el dibuix complet del sector nord, cosa que no apareix en les posteriors publicacions.” (CASARRAMONA, 

FERRAN i MORO 1992, 139). 

30 (PUIG i CADAFALCH 1936, 19). 

31 “Els seus respectius murs, nord [...] i sud [...], no són contemporanis, ja que el mur sud presenta trams 

conservats de fases anteriors. El mur de la façana nord [...] es construeix sobre part dels murs dels àmbits 

de la primera fase constructiva [...] seguint la mateixa orientació; avui dia se’n conserva tota la 

fonamentació i punts força elevats de la seva façana.” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 111). 
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septentrional, els fonaments i murs de tres costats del baptisteri32, a més de dues 

finestres33 a la caixa del baptisteri que permetrien il·luminar l’interior i també part de 

l’arc triomfal de l’absis nord34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 “La nova configuració arquitectònica va modificar també el límit perimetral del baptisteri de la fase 

anterior, situat als peus de l’església. Mantenint la mateixa caixa constructiva de la catedral, es van 

enderrocar les façanes nord i sud i se’n van construir unes de noves seguint la línia de columnes de la nau 

central [...]. La conservació dels murs oest i possiblement el mur est del baptisteri, que no s’ha conservat, 

es prolongarien per completar la caixa, configurant així un edifici independent i tancat, i només comunicat 

amb els àmbits nord i sud –prolongacions independents de les respectives naus laterals cap a l’oest- 

mitjançant una sèrie de portes. En el mur nord trobem una porta centralitzada, d’1,72 metres d’amplada, 

que comunicaria el baptisteri amb l’àmbit funerari dels albats, i des d’aquí s’accediria als corredors 

funeraris i a la nau nord. En el mur sud tesmoniem una estreta porta a l’extrem est que permetria accedir 

a la residència episcopal. La falta del mur est del baptisteri, el que separaria la nau central d’aquest espai, 

no ens permet concretar l’existència de cap comunicació. 

Dels quatre murs del baptisteri, se n’han conservat quasi la totalitat de la façana oest, de 9,50 metres, i 

els murs nord, de 12 metres, i sud, de 12 metres, gràcies al fet que van ser aprofitats per a les 

construccions d’època romànica i moderna.” (op. cit., 117). 

33 “Aquest cos sobresortit tindria una sèrie d’obertures, finestres [...], amb l’objectiu de donar llum a la 

nau central. La conservació de les restes de dues finestres a la façana sud i nord del nou baptisteri –que 

forma part de la caixa constructiva de l’edifici- permet fer-ne una reconstrucció i relativa distribució.” (op. 

cit., 111). 

34 “A la paret est de la capella nord de Santa Maria, tant a l’exterior com a l’interior, podem observar les 

restes de la volta original, amb la seva coberta a dues aigües, i un tapiat antic. La seva construcció, doncs, 

ha de respondre a la conservació d’inestabilitat de la capçalera original en aquest punt topogràfic, just al 

vessat del torrent.” (op. cit., 175). 
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a) 

 
 

b) c) 

il. 26. Imatges a i b de l’excavació del mosaic, s’observen restes de fonaments, i segons Puig i Cadafalch, 

l’arrencament d’una columna. Clixé F. Font. (CARDÚS 1964). Imatge c de la re-excavació del mateix 

àmbit realitzada entre 1995-96. (MORO i TUSET 1997, 13). 

 
 

 

 

 
il. 27. Planta dels diferents murs de fonamentació d’època romana i dels murs posteriors corresponents 

a les diferents estructures basilicals d’Ègara. (CASARRAMONA, FERRAN i MORO 1992, 143). 
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il. 28. Imatges de l’arc triomfal de l’absis nord –preses des de l’exterior i des de l’interior del transsepte 

de Santa Maria-. Exterior, (PUIG I CADAFALCH 1936, 26). Interior, fotografia de Fco. Javier González, 24 

d’abril de 2014. 

 

  
il. 29. Absis lateral nord de la capçalera tripartida de l’antiga catedral d’Ègara (GARCIA, MORO i TUSET 

2009, 116). 
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Així, segons les evidències arqueològiques més recents, publicades per M. Gemma 

Garcia, Antonio Moro i Francesc Tuset, l’any 2009, l’església romànica de Santa Maria 

s’adossa a un absis d’època anterior, de planta quadrada a l’exterior i semicircular a 

l’interior. Aquesta última capçalera de la catedral va passar per diferents reformes, ara 

revelades amb precisió: un baptisteri de planta octogonal de la Fase Preepiscopal III 

(340-420/430); una capçalera tripartida per la Fase Episcopal I (450/460-principis del 

segle VI), de què s’ha conservat a nivell de fonamentació part de l’absis septentrional; 

un altre absis a l’interior de l’actual, per la Fase Episcopal II, de què s’ha conservat la 

planta semicircular en una alçada d’1,40 m; fins a arribar a l’absis central actual, per la 

Fase Episcopal III (il. 19), en què arquitectura i pintura de l’absis (il. 30) s’ha datat 

contemporàniament a la Seu Episcopal: 

“La volta se’ns presenta amb una decoració pictòrica que, com en el cas de la pintura 

mural de Sant Miquel, ha marcat la controvèrsia i discrepància cronològica d’aquestes 

pintures i del mateix edifici, i conseqüentment del conjunt episcopal, ja que els tres 

edificis hom els considera contemporanis. Les característiques d’ambdues pintures 

semblen corroborar una contemporaneïtat que no sembla discutida pels investigadors. 

La pintura es va realitzar sobre un emblanquinat damunt un suport de sorra fina i calç 

que va ser aplicat directament sobre el mateix acabat de l’obra de l’absis, fet que 

corrobora la seva contemporaneïtat [...] Pel que fa a la datació [...] la uniformitat 

estructural decorativa dels murs exteriors del tres edificis episcopals (entenent-se les 

restes conservades contemporànies de l’absis de Sant Pere, l’església de Sant Miquel i 

la capçalera de Santa Maria), l’ús dels carreus de mida petita, els carreuets, per aixecar 

les parets ha de comportar necessàriament una uniformitat constructiva, una manera 

de construir que s’ha de reflectir en els edificis aixecats en un període concret [...] És per 

això que pensem que la construcció de l’últim absis de la catedral coincideix 

pràcticament amb l’acabat de l’execució del projecte general catedralici, i per extensió, 

amb la construcció de l’actual església de Sant Miquel, la capella funerària. La datació 

proposada estaria [...] dins d’aquesta segona meitat del segle VI per a la construcció de 

l’absis de planta quadrada i la decoració mural pictòrica de la volta.”35 

 

                                                      
35 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 177-180). 
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il. 30. Imatge de la pintura de l’últim absis de la catedral de Santa Maria. Fotografia de Fco. Javier 

González, 5 de desembre de 2015. 

 

El baptisteri Preepiscopal, l’Episcopal, i l’absis de la Fase Episcopal III, preexistències i 

topografia pròpia del terreny foren determinats, com han explicat els arqueòlegs36. Per 

                                                      
36 “La construcció de la catedral va ser condicionada per l’obligació sine qua non de substituir l’església 

anterior, la pavimentada amb mosaic, en el mateix lloc. Per la seva disposició dins un espai ja definit i 

l’obligatorietat, també, d’integrar el baptisteri de la fase anterior i de respectar, reconfigurant-lo si era 

necessari, el seu entorn immediat, l’edifici catedralici es va construir segons les proporcions i dimensions 

necessàries. Això va suposar una construcció que arriba a ocupar tot just el límit edificable fins al vessant 

del torrent, amb la necessitat de reforçar la construcció de la capçalera tripartida mitjançant murs i 

contraforts. Com ja vam observar durant l’excavació de 1995, els fonaments del mur nord de la catedral i 

de l’absis nord estaven lligats  amb contraforts i murs de contenció que es dirigien cap a l’est i el nord, 

molt probablement en aquesta última direcció amb l’objecte de tancar el conjunt per aquest costat est. 

El testimoni conservat de tres filades amb carreus de mida petita, els carreus característics que folren les 

parets dels edificis del conjunt episcopal, confirmen l’existència de contraforts aixecats i resseguint, tal 

vegada, part del vessat.” (op. cit., 173). 

“[...] pensem que la construcció de l’últim absis de la capçalera de la catedral coincideix pràcticament amb 

l’acabat de l’execució del projecte general catedralici, i per extensió, amb la construcció de l’actual 

església de Sant Miquel, la capella funerària. La datació proposada estaria corroborada per dos dels 

elements exposats, les àmfores i la finalització del projecte –cal recordar que la datació dels 

terraplenaments relacionats amb les construccions són dins la segona meitat del segle V. Per tant, la data 
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entendre el que roman, és imprescindible considerar la superposició de fragments i 

seqüència de capes, la seva successió en el temps i el rigor en l’aixecament. 

 

 

 

 

                                                      
estaria dins aquesta segona meitat del segle VI per a la construcció de l’absis de planta quadrada i la 

decoració mural pictòrica de la volta.” (op. cit., 180). 
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il. 31. Baptisteri de Sant Miquel d’Ègara desprès de la restauració realitzada per Puig i Cadafalch. (PUIG i 

CADAFALCH 1948, 21).     
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I.2. L’església de Sant Miquel. 

Des dels voltants de l’any mil, moment de la consagració de l’església romànica de Santa 

Maria, dels tres edificis de la Seu Episcopal, només resta dempeus l’edifici funerari de 

Sant Miquel (il. 32). I sembla que, tot i algunes reparacions, ha conservat la planta original 

en tot el perímetre37.  

 

a) b) 

c) d) 
il. 32. Reportatge fotogràfic del conjunt de façanes de l’església de Sant Miquel. Fotografies de Fco. 

Javier González, 23 de març de 2013. 

 

Durant els més de nou-cents anys transcorreguts des de llavors, l’arquitectura de Sant 

Miquel ha estat repetidament estudiada: aquesta multiplicitat d’informació introdueix 

en ocasions més interrogants que revelacions, atès que considera una superposició de 

                                                      
37 Els primers treballs de restauració dels que s’ha tingut noticia foren els que afectaren bàsicament a la 

façana sud, i part de les teulades i a la construcció de voltes de plec de llibre entre els anys 1616-1622, 

portades a terme per Mossèn Joan Arnella. (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 17).  
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fets que la recerca arqueològica, iconogràfica i històrica més recent i contrastada ha fet 

obsolets. 

La perspectiva axonomètrica de la il. 31 representa l’estat després de la intervenció de 

Puig i Cadafalch. La fotografia publicada per Vicente Lampérez de l’any 1902 (il. 33), els 

plànols (il. 40), i la imatge interior i el gravat de 1882 (il. 34) ens permeten fer-nos una 

idea de l’estat anterior. A la imatge de la il. 35 i il. 36 pot veure’s la volta descarregant 

sobre un nínxol i els vuit capitells; a la il. 37 la cripta i a la il. 38 la pintura de l’absis. 

 

 
il. 33. Imatge de l’exterior de Sant Miquel encara amb la llanterna (LAMPÉREZ 1902, 50). 

 
 

 
il. 34. Interior del baptisteri de Sant Miquel, Clixé Vicens Galizia, esquerra. (CENTRE EXCURSIONISTA i 

CLUB PIRENENC 1936, LÀMINA VIII), i gravat de (PIFERRER i PI MARGALL 1884, 241), dreta. 
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il. 35. Imatge parcial interior de la cúpula de Sant Miquel i del nínxol nord-oest. Fotografia de Fco. Javier 

González, 22 de maig de 2016. 

 

 il. 36. Imatge de l’àmbit central de Sant Miquel amb els vuit capitells i columnes. Fotografia de Fco. 

Javier González, 22 de maig de 2016. 
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il. 37. Imatge de la cripta de Sant Miquel amb l’absidiola est. Fotografia de Fco. Javier González, 23 de 

març de 2013. 

 
il. 38. Imatge de la pintura de l’absis de Sant Miquel. Fotografia de Fco. Javier González, 22 de maig de 

2016. 
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A la primera part de la Crónica Universal del Principado de Cataluña, escrita l’any 1609 

per Jeroni Pujades, i editada per Fèlix Torres Amat, Albert Pujol i Prósper de Bofarull 

l’any 1831, en el llibre IV capítol XLII, es deia sobre Sant Miquel que era un temple que 

havia estat un panteó en què sens dubte s’havien venerat els déus a semblança dels de 

Roma -veurem que, segons com, no anaven tan errats-; i, dels capitells, que eren peces 

de prodigiosa arquitectura i labor38. Dotze anys abans, segons consta en una nota dels 

editors, el mateix Torres hauria enviat una memòria a la Real Academia de la Historia, 

de què Fidel Fita donava noticia l’any 189839. En aquell document Torres feia referència 

                                                      
38 “[...] és que allà mateix, entre les dues esglésies de Santa Maria i Sant Pere de Terrassa, es troba encara 

un temple, que sens dubte havia de ser el panteó on estaven venerats igualment tots els déus, á 

semblança dels de Roma [...] Aquest temple és tot rodó, i enmig té vuit columnes llises: les quatre molt 

grosses, i les dues no tant: són de marbre aquestes sis, i les altres dues de pòrfir; totes amb els seus 

pedestals i capitells de prodigiosa arquitectura i labor. I sobre elles se sosté un cimbori, amb quatre 

claraboies, per on entrava la claror al temple que està una mica profund, i es baixa á ell per uns graons. I 

al costat del temple, en la part entre tramuntana i llevant hi ha una cova sota terra; i entrant en ella, a la 

distància de vuit o deu passos, fa un revolt al costat dret, que gairebé tira a llevant; i a una altra tanta 

distància, doblegant cap a l’esquerra a la part entre tramuntana i llevant, es troben en una estança 

formades com en creu tres capelles, i a la d'en mig hi ha encara una ara de pòrfir trencada per un extrem, 

demostrant que era mes gran.” (PUJADES 1831, 64-65). Per aquesta recerca hem utilitzat l’edició de Fèlix 

Torres Amat, Alberto Pujol i Próspero de Bofarull de l’any 1831. També s’ha consultat l’edició de Hieronym 

PVIDES de l’any 1609. 

39 “Església de Sant Miquel i el seu edifici o capella subterrània. Està situada enmig de les altres dues, 

anomenades Santa Maria i Sant Pere, a 54 pams d’aquella i a 68 d’aquesta; construïdes les tres, com s’ha 

dit ja, amb fragments o restes d’edificis molt més antics, dels quals encara es conserva part d’un arc i 

pilastra, que serveixen per al creuer de l’església de Santa Maria. La base de la de Sant Miquel és un 

quadrat de 43 peus castellans en cadascun dels seus costats; amb una mica més de mig cercle, que surt 

del quadrat, on està l’altar major, i darrere d’ell una petita sagristia, com apareix en el plànol que vaig fer 

formar de tota aquesta església a l’arquitecte de la vila (Jacint Matalonga) à qui havia encarregat que fes 

l’excavació. La nau d’aquesta església acaba en un cimbori, sustentant de vuit columnes de marbre, les 

quatre uniformes, i de 7 ½ pams de circumferència i altura corresponent; però totes elles amb capitells 

desproporcionats i de diferent ordre, i no fets per aquestes columnes, i el mateix les més de les bases; 

més no hi ha cap de pòrfir, ni tampoc d’alabastre, com va escriure Pujades. El paviment del temple és d’un 

betum mixturat amb pedretes, forts com el marbre i de ½ pam de gruix; es baixa a ell per tres graons, per 

haver-se elevat el terra de fora a causa de servir de cementiri. D’aquest cementiri i de la seva dimensió, 

es parla en l’escriptura de la consagració de l’església de Santa Maria al segle XII, que copio a l’apèndix 

nombre I. 

A sota d’aquesta església és on es creia a Terrassa que hi havia una altra igual i amb iguals columnes. Però 

la veritat és que no hi ha una església visigòtica subterrània que la que es veu en el pla, fig. núm. 2 [il. 39], 

i està sota el mig cercle i del quadrat, i a la qual es baixa per una escala que està al N., de construcció molt 

posterior a l’edifici subterrani. D’aquest es coneix bé que és obra molt posterior als moros i que en aquests 

últims segles va servir de sepultura per alguns particulars, potser per als capellans rectors, ja que s’han 

trobat algunes restes de cadàvers. Té aquesta església subterrània unes com finestres; que com el terra o 

superfície d’aquell local va quedar més alt per causa de les ruïnes d’antics edificis i també per servir de 
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a les excavacions que ell mateix havia encarregat de l’església de Sant Miquel, a 

l’encàrrec de l’excavació i un plànol de l’església a l’arquitecte de la vila Jacint 

Matalonga, fins avui perdut40, però que es conserva, amb la planta i secció de l’edifici i 

que reprodueixo41 (il. 39). Torres ens deia que l’església de Sant Miquel estava situada 

entre la de Santa Maria i la de Sant Pere, separada d’aquestes 54 pams i 68 pams, 

respectivament, i que era de planta quadrada de 43 peus castellans de costat, amb vuit 

columnes de capitells desproporcionats i de diferent ordre, no fets per aquelles 

columnes, igual que les bases. 

                                                      
cementiri de la parròquia, estan ja sota terra i cegades per ella. La primera es troba á mà esquerra en el 

segon tram de l’escala, dins ja del corredor; la segona, a la fi d’aquest; tenen ambdues 3 ½ pams d’alt i 2 

¾ d’ample. Les altres tres finestres estan en les tres capelles o nínxols, i tenen 6 ¼ pams i 3 ¼ d’ample per 

la part de dins, tot i que només tenen 1 pam i 4 de llarg per on prenen la llum. 

La sola vista d’aquestes tres finestres, prova que cap d’aquestes tres capelles o nínxols es va fer per posar-

hi altar; i la circumstància que no només el paviment d’aquest edifici subterrani és de betum com el de 

l’església de dalt, sinó que li circumda una faixa del mateix betum fins a 4 pams enlaire, fa creure que es 

va habilitar aquesta peça per a poder contenir 3 o 4 pams d’aigua; i això haurà fet néixer la comuna i molt 

versemblant opinió que servia per a les dones, així com l’església de dalt per als homes. En un ritual de 

Vic del segle XII, que està a l’arxiu de la catedral, vaig llegir jo que encara s’usava llavors el baptisme per 

immersió. Ara de pòrfir, ni d’una altra matèria no s'ha trobat cap, ni lloc on hi hagi senyals que hi pugui 

haver estat. No sé d’on prendria Pujades aquesta notícia; però sí que es troba enmig del nínxol o capella 

del centre un pedrís de maçoneria de 5 ¼ pams d’alt, 3 ½ d'ample i 3 ¼ de fons, que cap aparença té d’ara 

o taula d’altar, i no sembla de construcció molt antiga. En els dos extrems de la primera grada del 

presbiteri de Santa Maria, hi ha dos trossos de marbre blau amb vetes blanques que van poder treure de 

sobre d’aquest pedrís, i potser serien les ares de pòrfir de que va parlar Pujades. Per la resta es veu 

clarament que aquesta peça que abans era molt clara per les bones llums que rebia de les cinc finestres, 

ha tingut diverses destinacions; però no crec que mai hagi servit per a la celebració del sant sacrifici. Potser 

en remots segles va ser lloc on es va venerar algun ídol. Però que l’església fos sens dubte, com afirma 

Pujades, el panteó on es veneressin igualment tots els déus, em sembla molt infundat; doncs l’església de 

dalt, que és la figura rodona o més aviat quadrada, és obra posterior á la irrupció dels moros i feta de 

ruïnes antigues. A la subterrània vaig observar dos claus, ja gairebé consumits, que van poder servir per 

sostenir alguna llum que penjava al mig de les tres capelles.” [TORRES 1820, 11-13]. 

40 “Sembla que fou l’interès per comprovar si realment existia a sota de Sant Miquel la gran construcció 

que es comentava que hi havia, el motiu pel qual Fèlix Torres i Amat va fer-hi recerques el 1818. L’actuació 

fou costejada pel marit de la seva neboda, l’important fabricant terrassenc Joaquim de Sagrera, amb la 

col·laboració de l’arquitecte Jacint Matalonga, autor d’uns plànols de les troballes malauradament 

perduts.” (ARCAT 2001, 30). 

41 Segons el catàleg de la Real Academia de la Historia, sota l’M-RAH, signatura 9/5706(1-4), figura com 

autor Fèlix Torres Amat –atribuït per Fidel Fita-, de Memoria sobre algunas antigüedades de la ciudad de 

Egara en Cataluña... presentada a la Real Academia de la Historia... 1819 [Manuscrito] / por Félix Torres 

Amat, amb la següent nota: “Conté a més. Perfil i tall de l’Església de Sant Miquel a Sant Pere de Terrassa. 

Carta dels successors Lorenzo de Trias i José de la Canal. Apèndix a la memòria sobre algunes antiguitats 

d’Egara, Llegida a la Real Academia, llegida el 4 de juny de 1830.” 
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il. 39. Plantes i secció nord-sud de l’Església de Sant Miquel. Real Academia de la Historia. M-RAH, 

signatura 9/5706(1-4). 
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Deutor o no del text de Pujades42, Mossèn Arnella a Grandeses i antiguitats d’Ègara-

Terrassa, feia una descripció calcada de la de Pujades, però, ara qualificant els capitells 

de monstruosos:  

“La veritat és que la parrochial Isglesia de St. Pera, junt a la Isglesia de Sta. Maria 

monastir antich de canonges reglars era la Cathredal, [...] és que allí mateix entre les dos 

isglesias de Sta. Maria y St. Pera de Terrassa se troba vull encara un temple, que sens 

dubte devia ser lo Panteón ahon estaven venerats igualment tots los deus a semblansa 

dels de Roma, del qual entre los scriptors seculars es poden veure Leto; Plini, lib. 63; 

bisbe Equilini libre 10, cap. 1. Aquest temple és tot rodó y en mix té 8 columnes, hi és: 

les quatre d.elles molt grosses y les altres no tant, totes ab ses bases y capitells de 

monstruosa obra, encara que los capitells denoten no ser fets per dites columnes sobre 

les quals susté un simbori per quatra claravoies.”43  

 

Jaime Villanueva deixà l’any 1851 una mida del costat de Sant Miquel, 17 passos 

regulars, en el Tom XIX del seu Viaje Literario a las Iglesias de España; considerava els 

capitells més moderns, del “gust gòtic” del segle X o XI en què Sant Miquel va haver de 

restaurar-se44. Després de Torres i Villanueva, Elies Rogent45 tornà sobre la mateixa idea, 

                                                      
42 Nota 1. (ARCAT 2001, 29). 

43 Llibre d’Antiguitats y Ordinacions de la Comunitat, foli 75. (ARNELLA 1614, 72-73). 

44 “No sembla inferior en l’antiguitat una església petita anomenada de Sant Miquel, pròxima a 

l’antecedent, la qual és quadrada, i té per costat 17 passos regulars. Al mig té una claraboia o llanterna 

sostinguda per vuit columnes posades en quadrat que formen una lluneta de 7 passos per costat: les 4 

columnes dels angles són de pòrfir, dues de les intermèdies d’alabastre, i les dues restants de jaspi. No 

corresponen á aquestes columnes els capitells, que són més moderns, i del gust gòtic del segle X ú XI, en 

què va haver de restaurar aquest edifici, que en la seva figura no desmenteix la fama comú i tradició 

d’haver servit de baptisteri. Per algunes trencaments del paviment es descobreix una cavitat subterrània 

que diuen ser una altra església com la de dalt, en la qual és molt perillós el baixar i el romandre en ella, i 

així vaig haver de reprimir els desitjos de veure-la; poder ser el baptisteri de les dones.” (VILLANUEVA 

1851, 16-18). 

45 “A quatre llegües de Barcelona, a la part inferior del vessant de mig dia de la tradicional muntanya de 

S. Llorenç de Munt, la civilització romana va edificar la cèlebre Ègara, seu episcopal en els primers anys 

del cristianisme. Aquest ignorat poble al que amb prou feines ens dignem a dirigir una mirada en creuar 

veloços pel seu terme per dirigir-nos á la bella vila de Terrassa, conserva al seu petit recinte tres esglésies 

de cas les mes antigues de Catalunya, sota les seves voltes es rendeix culte al veritable Déu. Pujades en la 

seva crònica general, provar per mitjà d'una escriptura de donació feta l’any 978 al clergat i a la Seu o 

Catedral Església de Santa Maria d’Ègara que aquesta població va patir molt poc durant la conquesta dels 

àrabs, i la de consagració, citada primer per Diago i després trobada per Pujades a l’arxiu de la mateixa 

església, diu «que en 2 de gener de l’any 1112 del Salvador, el bisbe Raimundo Guillermo de Barcelona va 

consagrar aquesta església en honor de la nostra Senyora Santíssima Mare de Crist,» i manifestant on era 
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escrivint sobre els capitells que eren degeneracions més o menys visibles dels ordres 

jònic i corinti, l’any 1857, a l’acte de distribució de premis de fi de curs de l’Academia de 

Bellas Artes46. Igualment, Pau Piferrer i Francesc Pi i Margall deien que els capitells no 

corresponien a les dimensions de les canyes de les columnes i que eren restes d’un 

temple primitiu, l’any 1884, a España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza é historia. 

Cataluña47. 

                                                      
aquesta església que de nou s’acabava de consagrar, diu «que es troba situada al comtat de Barcelona, 

terme de Terrassa, prop de l’església parroquial de S. Pere al mateix lloc on estava situada i edificada la 

cadira o catedral d’Ègara.» Unes altres tres escriptures dels anys 991, 997 i 1096 parlen de l’església de S. 

Pere d’Ègara i encara que alguns escriptors les han volgut confondre considerant-les elevades al solar de 

l’antiga catedral, crec que els documents citats pels mateixos contradiuen aquesta afirmació; encara que 

es veu en ells l’intent de provar tan sols haver existit en el citat punt seu episcopal.” (ROGENT 1857, 12-

13). 

46 “Escassos són els vestigis que he pogut descobrir a Catalunya que d’una manera positiva pertanyessin 

a aquestes primitives construccions cristianes. [...] 

Examinem detingudament el caràcter de tan primitives fàbriques. 

L’absis de S. Pere és un quadrat amb tres hemicicles en forma de creu, el de Santa Maria és rectangular i 

el de S. Miguel presenta un polígon de set costats. En la seva construcció es noten dues èpoques, la més 

moderna de mitjans de l’onzè segle forma les façanes i paraments laterals, i en els absis es troba un aparell 

regular fet amb carreus cúbics d’un decímetre de costat dividits per filades de maó o altres pedres de 

diferent gènere; veient també en una finestra semicircular les dovelles intercalades amb línies de fang 

cuit, pràctiques totes que caracteritzen l’arquitectura llatina i que no s’han fet servir posteriorment. A 

més les teules que coronen S. Pere són purament romanes, no veient-se cap reminiscència de l’art 

oriental. Si no temés traspassar els límits d’un discurs acadèmic, podria provar que el mosaic i la grandiosa 

ara de marbre blanc en què estan gravats els noms dels mes antics bisbes d’Ègara, tenen totes les 

tradicions romanes el mateix que la pila baptismal i alguns fragments que de les primitives fàbriques es 

van emprar en la restauració de l’església de Santa Maria. La de S. Miguel té el paviment de mosaic, i 

algunes de les bases adherides al mateix proven haver pertangut a la primitiva fàbrica, presentant tots els 

caràcters d’un baptisteri, així és que sent de la mateixa època cap escriptura la nomena per considerar-la 

una dependència de la catedral. En la seva planta quadrada amb els angles robats hi ha un peristil format 

per vuit columnes, els capitells són degeneracions mes o menys visibles dels ordres jònic i corinti però en 

general posteriors al segle quart. La diferència en els diàmetres i alçades de les canyes i el poc enllaç que 

tenen amb les bases i capitells manifesten ser de fàbriques anteriors.” (ROGENT 1857, 12-13). 

47 “Els orígens d’aquesta es perden en la foscor dels temps, doncs se la troba existent quan les primeres 

invasions de pobles semites, traduint el seu nom d’Ègara per ciutat nova. En temps de la dominació 

romana va tenir el títol de ciutat municipal, sent seu episcopal des del segle V fins a la seva destrucció pels 

àrabs. Arrasada completament per aquests, esdevingué aviat en nucli de defensa per als cristians, 

recobrant nova vida, com ho acrediten l’època e importància de les tres esglésies existents. 

La més antiga és indubtablement la de Sant Miquel, l’original estructura la fa única en el seu gènere a casa 

nostra. És de planta quadrada: al centre del sostre s’aixeca una claraboia o llanterna, sostinguda 

interiorment per una sèrie de columnes formant un altre quadrat. Els capitells d’aquestes columnes no 

corresponen en la seva major part á les dimensions del fust, i es consideren restes del temple primitiu. Té 
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I, per la seva part, Vicente Lampérez, descrivia la seva volumetria, l’any 1902, a Notas 

sobre algunos monumentos de la arquitectura cristiana española, en els següents 

termes:  

“A l’interior, s’assenyala una creu grega, formada per compartiments de major elevació 

que els angulars. Aquests (detall interessant) i l’absis, són, en planta d'arc de ferradura. 

La intersecció dels braços d’aquella creu la forma un espai quadrat, en el qual, insistint 

en vuit columnes, s’aixeca un cos prismàtic sobre altres vuit arcs de mig punt molt 

peraltats, seient d’una cúpula octogonal estintolada en quatre petitíssimes trompes. Els 

braços de la creu es cobreixen amb voltes d’aresta, i els compartiments dels angles, el 

mateix que l'absis, amb una mica més de quarts d'esfera. Totes aquestes parts s'acusen 

diferent i gallardament a l'exterior, agrupant-se en artístic conjunt de silueta piramidal. 

[...].”48 (il. 40). 

Lampérez observava en el mateix text que sis dels capitells acusaven la imitació dels 

corintis romans, i els dos restants eren compostos bàrbars d’elements clàssics49. 

                                                      
l’actual una mena de cripta i el seu destí s’atribueix per tradició constant a baptisteri. No fa molt ha 

merescut una restauració intel·ligent que demandava el seu estat de ruïna. 

L’església de Santa Maria, consagrada el 1112 per Raimundo Guillén, bisbe de Barcelona, i col·legiata de 

monjos regulars de Sant Agustí des del seu origen fins a 1592, és coetània de la de Sant Pere; presentant 

ambdues una fesomia d’antiguitat que augmenten les nombroses làpides romanes i fragments d'èpoques 

posteriors a la seva construcció, encastats en els murs.” (PIFERRER i PI MARGALL 1884, 238). 

48 (LAMPÉREZ 1902, 50). 

49 “Detalls interessantíssims de tan notable monument són les columnes i els seus capitells. Aquelles són 

de marbres de diàmetres diferents; aquestes són també dissemblants en procedència i estius. Sis acusen 

la imitació dels corintis romans, i els dos restants són compost bàrbar d’elements clàssics. Tots ells 

sostenen els grans àbacs, propis de les arquitectures orientals, disposats per a rebre directament les 

arrencades dels arcs.” (LAMPÉREZ 1902, 50-51). 
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il. 40. Planta i secció nord-sud de Lampérez de Sant Miquel (LAMPÉREZ 1902, 50). 

 

Fins a arribar –i ben segur que m’he deixat autors- a Puig i Cadafalch, l’any 1889, amb el 

text Notes arquitectòniques sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa, on deia que la 
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cúpula de Sant Miquel d’Ègara estava sostinguda per quatre grups de columnes50, dos 

grups de dos capitells romans reaprofitats, un de dos capitells visigòtics imitació del 

corinti i del compost romà, i un altre de dos capitells de l’últim període:  

“Romans son los dos capitells de pilastra que aguantan los ánguls del cimbori inmediats 

al ábsis y los dos de columna que tenen rompudes llurs fulles d’achantus inferiors pera 

avenirse al estret diámetre de les canyes que sobremuntan. Vissigoths, imitació del 

capitell corinti, son los que aguantan lo centre de les cares de llevant i ponent. Vissigoths 

derivats del antich compost, cisellats ab barbre llibertat y oblidada la forma clàssica que 

pretenen imitar, son los colocats en los ánguls propers á l’antiga entrada á ponent del 

edifici.”51  

I referint-se als capitells 3 i 552 (cadascun dels quals s’identifiquen a la planta de la il. 41 i 

es reprodueixen a la il. 42) escriví:  

“L’oblit de l’antiga forma no s’hi veu encara; aquest se mostra en los dos que aném á 

descriurer, sostinguts també per groixudes canyes, en los ánguls de la entrada tapiada 

del temple. Res hi ha en ells que no vulga ser imitació romana; tots los elements del 

capitell compost s’hi troben, mes hi manca la proporció, s’hi veu la falta de modelo y la 

                                                      
50 L’any 1948, Puig i Cadafalch, a Noves descobertes a la catedral d’Egara publicà el gravat d’una columna 

i del capitell procedent del baptisteri d’una període de construcció anterior –de la Fase preepiscopal III 

(380-420/430)- (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 80). I que després l’any 1949, Josep Serra-Ràfols i Epifani 

Forntuny, reproduiran una altra vegada a Excavaciones en Santa Maria de Egara (Tarrasa), sota el títol 

Columna del baptisteri del segle V, reutilitzada en el baptisteri de Sant Miquel (segons J. Martorell). 

(SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 1949, 50). “Anotem finalment que les columnes de menor diàmetre existents 

a Sant Miquel, que el tenen de 22-23 centímetres, llaurades en marbre gris, procedeixen probablement 

del templet que cobria aquest antic baptisteri, ja que aquest diàmetre s'avé perfectament amb el dels 

quatre massissos angulars de la pila baptismal”. (SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 1949, 47-48).  

Referint-se a aquestes columnes Puig i Cadafalch ens deia, “La piscina formava un quadrat lleugerament 

allargat, de costats curvilinis oberts cap a l’exterior. Una motllura simple l’ornava. Als quatre cantons han 

quedat marcats els quadrats de les bases de sengles columnes, de mides iguals a les de les columnes més 

primes del baptisteri de la segona catedral, que probablement en procedeixen. És possible que els 

capitells corresponents fossin com el trobat en les ruïnes, el diàmetre del qual coincideix exactament amb 

el dels fust referits.” Puig i Cadafalch, posar una nota (1) a peu de pàgina a la que deia, “El senyor Jeroni 

Martorell, director del Servei de Conservació i Catalogació de Monuments, ha notat aquesta coincidència 

de diàmetre i a ell dec aquesta idea.” (PUIG i CADAFALCH 1948, 12-13). 

51 (PUIG i CADAFLACH 1889, 19). 

52 La numeració dels capitells de Sant Miquel segueix la numeració establerta durant l’aixecament de 

croquis i presa de mides de l’església de Sant Miquel (GINER 2015), numerant-se correlativament de l’1 al 

8. El número 1 correspon amb la columna situada a l’angle sud-est; la numeració continua correlativament 

cap al nord (veure il. 41). 
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complexa decadencia que anava produhint la transició al art de segles posteriors. Abdós 

son imitació barbre d’aquell típich capitell que engendrá l’art romá agermanant les fulles 

corinties ab les volutes jóniques; abdós presentan marcades les volutes cobrint los ous 

jónichs; abdós portan l’elegant collaret de perles; un rengle de rudimentaries fulles 

sustituheix en abdós les delicades que mostran los capitells compostos de l’antiga Roma, 

pera venir després en l’un l’astragal y en l’altre tres bocells que’ls uniren á les canyes. La 

demostració de sa procedencia vissogótica nos la dona feta la sólida argumentació ab 

que D. Manuel d’Assas probá que tal era la procedencia de semblants elements trobats 

en Toledo. Inutil seria aqui entretenirnos, com fa lo docte autor que acabém de citar, 

demostrant que no procedexen del art clássich. De sobres se veu que l’art que’ls 

engendrá no es lo que mor consumit per la decadencia del bon gust, companya de la 

riquesa y de la exuberancia d’ornaments, sinó l’art que naix volent imitar models que no 

compren.”53  

En síntesi, no hi ha grans discrepàncies entre els historiadors a l’hora de definir els 

capitells qualificant-los de desproporcionats, monstruosos i d’imitació bàrbara, amb 

excepció de l’apreciació de Jeroni Pujades que havia dit que eren peces de prodigiosa 

arquitectura i labor54. De moment, ens quedem amb la subtilesa de Puig i Cadafalch en 

la seva descripció del capitell corinti: 

 “[...] recordém la bella tradició que trameté en Vitrubi al voler fer sentir la idea que, en 

la concepció de tal forma arquitectónica, debia tenir present lo arquitecte de son temps 

Aquell cistellet que guardava les joguines de la hermosa filla de Chorinte, morta al dexar 

les ilusions de la infantesa y entregarse en esposalles á son gentil aymador, recobert per 

fulles d’achantus avivades ab la sava xuclada de son sepulcre, no les oblidava l’escultor 

al imprimir en la pedra tota la poesía de la imaginació grega. Lo tambor del capitell 

recordant lo cistellet de la faula; l’abach recordant la lleujera teulada que axapiugava les 

joguines; les fulles d’achantus doblegantse flexibles á son entorn, los rínxols, caulícols y 

estrelles torsats sota la volada del abach, se mostran en les variades formes que la 

imaginació del Laci sapigué donar á aquex element architectónich. Quan la escarpra 

comensava á esboscassar la forma en lo carreu, quan lo ciseli perfilava cada un dels 

                                                      
53 (PUIG i CADAFALCH 1889, 22). 

54 Amb aquesta idea, hom va participar en el congrés Rehabend 2016, amb l’assaig,  El orden de San Miguel 

de Ègara. El text pretenia connectar el capitell 5 de Sant Miquel amb la descripció d’ordres realitzada per 

Vitruvi a De Arquitectura (GONZÁLEZ, MILLÁN i GINER 2016). 
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elements, no s’oblidava la idea, y en los capitells de columna corintia, trossejats per ma 

ignorant, de Sant Miquel de Tarrassa; en ses formes, no acabades encara, s’hi veu tot 

l’esperit del art clássich.”55 

 

 
                                                        

 
il. 41. Plànol dibuixat pel prof. Josep Giner a partir de l’aixecament realitzat (GINER 2015). 

 
 

 

 

 

 

                                                      
55 (op. cit., 19-20). 
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il. 42. Imatges dels capitells de Sant Miquel (de l’1 al 8). Fotografies de Fco. Javier González, 22 de maig 

de 2016. 
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il. 43. Perspectiva axonomètrica inferior de l’església de Sant Pere de Terrassa. (PUIG i CADAFALCH, 

1948, 23). 
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I.3. L’església de Sant Pere. 

A la part nord del conjunt estava situada l’antiga església de Sant Pere del conjunt 

Episcopal, en part, sota l’actual edifici romànic de l’església parroquial de Sant Pere. I 

aixecada respecte la cota de la catedral de Santa Maria i de l’església de Sant Miquel. 

Garcia, Moro i Tuset (2009), ens diuen que l’edifici estava resolt per una planta de creu 

llatina, de tres naus i transsepte sobresortit, amb una capçalera trilobulada; se n’han 

conservat l’absis, part del transsepte sud i a nivell de fonamentació els murs sud de la 

nau central i de la nau lateral (il. 19)56.  

                                                      
56 “L’absis és l’únic element de tota la construcció episcopal que ha restat pràcticament sencer. Es tracta 

d’una construcció de planta trilobulada, característica de l’obra civil d’època romana. Els lòbuls laterals 

estan units al central mitjançant un cos angulós central. El parament està format per carreus de mida 

petita, disposats en filades regulars, lligats amb morter de calç. Aquest parament descansa sobre un altre 

parament que correspon al fonament, format per pedres i còdols irregulars disposats formant filades.” 

(GARCIA, MORO i TUSET 2009, 155). 

“El transsepte sobresortint de la planta de tres naus configura un espai de 6,5 m d’amplada per 5,5 m de 

llargada, i està delimitat a l’est pel mur que comparteix amb el transsepte elevat i més petit que es 

conserva actualment i reaprofitat com a braç sud de l’església romànica [...]. La disposició de pilars i 

arcuacions permet deixar els passos cap a la nau central, al nord, i cap a la nau lateral sud, cap a l’oest. 

També permet documentar la superfície d’aquest transsepte sobresortint pel costat nord, corroborant la 

falta d’enterraments com en l’extrem oposat. 

Just a les dues parets est del transsepte hem documentat les restes de dues fornícules que no estarien 

centrades en els murs esmentats, sinó respecte a l’eix central de les naus laterals, de manera que serien 

vistes des dels peus de la nau lateral. La fornícula i part del mur del transsepte del cantó nord [...] de 

l’església van ser localitzats durant els treballs d’excavació i documentació de l’actual sagristia de l’església 

parroquial de Sant Pere. Aquesta fornícula va ser transformada en porta en època moderna. Se’n conserva 

íntegrament la porta superior, que configura un arc de mig punt, adovellat, i emmarcat per una doble 

filada de rajoles disposades de perfil. El fons, una concavitat de mitja volta. La part superior ja està 

afectada per la transformació en porta. 

La fornícula del transsepte sud [...], molt afectada per la construcció d’una finestra mentre aquest cos era 

utilitzat com a sagristia, només conserva els límits de l’empremta superior, ja que les dovelles i les rajoles 

van ser espoliades. 

Del pas a la nau central se’n conserven les restes de gran part del pilar i de l’arrencament de l’arc pertany 

o saxó de la volta del transsepte [...]. Aquest arc neix d’un pilar localitzat al mur est del transsepte i fent-

ne la reconstrucció va a parar al pilar situat a la intersecció de la nau lateral amb el transsepte. L’arc 

presenta una decoració que alterna els carreuets amb les rajoles, molt semblant a la decoració de les 

fornícules.” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 152-155). 

“El mur que separava la nau central de les naus laterals [...] és en l’actualitat el mur de fonamentació de 

la construcció romànica i se’n conserva un alçat d’1,20 metres. L’estudi d’aquest mur ens ha permès 

constatar que en el seu origen era un mur elevat respecte el nivell de circulació de l’església; se’n 

desconeix l’alçada original, però pensem que podria pertànyer a un mur alçat fins a una alçada 

determinada on s’assentaria una possible columnata. Aquest mur també estava elevat davant de la porta 
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L’absis de planta trilobulada (il. 44), el descrivia Puig i Cadafalch l’any 1909 (il. 43): “[...] un 

trapeci en tres de quals cares s’obren ninxos esférichs [...] Un ninxo esferoïdal cobreix el 

trapeci de la planta sostingut per petites trompes en dos del ànguls.”57 A més, Puig i 

Cadafalch publicà un gravat (il. 45) sota el títol Trompa esférica de Sant Vital de Ràvena. 

(Rivoira. Le Origini della Architettura lombarda), que després va reproduir a La Seu 

Visigòtica d’Egara, però fent referència a la cúpula de Sant Miquel58, on deia:  

“[...] La part absidal té per pla un trapezi, en tres cares del qual s’obren fornícules [il. 46]. 

Un esferoide cobreix el trapezi de la planta, sostingut per petits nínxols esfèrics en dos 

del angles. L’absis és triconque, l’antiquíssima disposició ben coneguda a Orient i a 

                                                      
d’accés a l’edifici des de la plaça o pati interior a la nau lateral sud. Per tant, per accedir des d’aquí a la 

nau central, calia recórrer la nau cap a l’est, on hi havia un pas, o, en direcció est, a través del transsepte. 

Aquest mur presenta una disposició regular de pilars cada 5 metres, que podrien estar relacionats amb 

els arcs de volta que configuraria la coberta d’aquesta nau, i relacionats amb els contraforts exteriors de 

la façana sud de l’església. 

L’excavació de les restes de la nau lateral sud de l’església parroquial episcopal, just a tocar de la façana 

sud de l’església romànica, se’ns presenta en tota la seva extensió i conservant-se gran part del paviment 

de signinum [...]. Té una amplada de 3,30 metres i una llargada de 21,70 metres (fins el transsepte). Està 

delimitada pel mur de separació de la nau central [...] i el mur de façana sud de la construcció [...]. La 

presència d’un bon nombre de retalls de fossa de tombes d’èpoques posteriors, sobretot la reutilització 

en època carolíngia, permeten observar la presència sota el paviment de les tombes contemporànies de 

caixa d’obra i revestides amb signinum, amb coberta de lloses, i coberta paviment d’opus signinum. La 

disposició d’aquestes cobertes paviment sobre el paviment de la nau, sense cap altra senyalització, 

constaten, doncs, la seva ubicació. 

El mur de façana [...] es conserva arrasat a nivell de paviment, exceptuant-ne l’extrem oest, molt més alt, 

i alguns trams molt puntuals. Té una llargada de 21,70 metres, i una amplada de 75 centímetres. Està 

format per còdols i pedres de mida mitjana lligats amb morter de sorra amb força calç que, a més a més, 

presenta un fons de grans pedres i còdols lligats amb terres [...]. Com també hem observat en les altres 

construccions, aquesta fonamentació és un mur corregut que només interromp el seu traçat quan hi ha 

una porta, on com també hem vist, acostuma a haver-hi un enterrament –en el present cas, una tomba 

de caixa d’obra revestida a la porta principal que dóna al pati cementirial [...]. 

La porta [...] es troba desplaçada cap a l’est, prop del transsepte. Presenta una planta definida per uns 

pilars en forma de creu i amb una probable escalinata d’accés, ja que el paviment interior és a una cota 

de nivell més alta que la de l’exterior. 

Paral·lelament a la nau lateral es conserva una altra fonamentació i paret que hi està lligada per la mateixa 

fonamentació dels grans còdols i pedres i per una disposició de contraforts. Cal pensar que aquesta 

construcció de reforç estaria relacionada amb la complexitat de la coberta de la construcció, que podria 

correspondre a voltes. Els contraforts tenen una amplada de 50 centímetres, i disten entre si una mitjana 

d’1,10 metres.” (op. cit., 149-152). 

57 (PUIG i CADAFALCH 1909, 313). 

58 Figura 357 (op. cit., 316). Figura 42 (PUIG i CADAFALCH 1936, 36). 
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Occident. Davant del santuari hi ha com un creuer, una gran nau transversal coberta 

amb voltes de canó dividida en tres parts per arcades que formen com dues capelles 

laterals. Hi havia encara un altre tram paral·lel del qual s’ha conservat part d’una arcada 

feta de pedra i maons avui encara visibles a l’exterior, i un tros de volta [...]”59.  

 

 a) b) 

 c)  d) 
il. 44. a) Imatge exterior de l’absis de Sant Pere. Fotografia de Fco. Javier González, 5 de desembre de 

2015. b) i c) Imatges de l’interior de l’absis de Sant Pere. Fotografies de Fco. Javier González, 23 d’abril 

de 2016. d) Imatge de detall de la trompa de l’àmbit nord de l’absis de Sant Pere. Fotografia de Fco. 

Javier González, 30 de juliol de 2016. 

 

                                                      
59 (op. cit., 41-42). 
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il. 45. Vista de la trobada en angle de San Vitale de Ravenna, esquerra. (RIVOIRA 1901, 77). 

il. 46. Croquis de troballes a l’absidiola central de Sant Pere, dreta. (AINAUD 1976, 156 i 157). 

 

Sobre aquesta arcada tornaran Domènec Ferran i Josep Maria Masagué l’any 1992 en el 

seu article Sant Pere de Terrassa. Proposta per a una seqüència arquitectònica, i en 

l’àmbit del Simposi Internacional sobre les Esglésies de Sant Pere de Terrassa:  

“Les restes visibles del cos, del costat de migdia, estan formades per un fragment de 

mur perpendicular a l’eix de la nau, una pilastra situada a l’angle que formen aquest mur 

i la nau i l’arrencada d’una volta de canó a la part superior d’aquest. La volta arrenca 

amb unes filades de pedra plana disposades en plec de llibre i continua amb carreus de 

pedra tosca perfectament tallada [...] que actualment només es conserven en el tram 

que coincideix amb el gruix de la nau. Aquest tram conserva l’intradós de la volta 

recobert per un arrebossat i estucat llis. Cobrint aquest revestiment hi ha la pilastra que 

presenta, a la part superior, set filades de llombardes alternades amb filades de totxos 

de terra cuita amb la particularitat que la primera d’aquestes, començant per la part de 

dalt, està formada per una ‘tegula’ que abasta una bona part de l’amplada de la pilastra 

[...]. La filada de llambordes situades sobre aquesta ‘tègula’ està revestida per un 

arrebossat que en algun punt també cobreix aquesta última.”60 (il. 47). 

                                                      
 

60 (FERRAN i MASAGUÉ 1992, 133-134) 
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Aquesta pilastra correspondria amb l’arc former del cos de migdia del transsepte61. De 

la nau sud, últim element que ens hauria pervingut (il. 48), la historiografia no n’havia 

parlat, perquè fou descoberta a la darrera campanya arqueològica. Tot i això, Puig i 

Cadafalch es va referir l’any 1936 i 1948 a una nau transversal de la quan es veien restes 

a l’exterior, i en els plànols publicats (il. 15 i il. 16) poden identificar-se alguns elements 

que possiblement es correspondrien amb el mur més exterior de la nau sud i algun 

contrafort62, encara que no es va estendre sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 Veure nota 56. 

62 (PUIG i CADAFALCH 1948, 24). 
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il. 47. Detall A de l’arcada del transsepte sud de Sant Pere. (FERRAN i MASAGUÉ 1992, 137). 
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il. 48. Fotografies de la fonamentació del mur i dels contraforts de la nau sud de Sant Pere. (MORO, 

TUSET i GARCIA 2006, 24-88-28). 
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il. 49. Planta general de l’atri amb els diferents enterraments, i dels corredors exteriors localitzats, a 

l’oest, durant els treballs de seguiment de diferents obres a la plaça del Rector Homs. A partir de 

(GARCIA, MORO i TUSET 2009, 161, 162). 
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I.4. L’atri. 

L’excavació de l’estructura de tancament a la zona de ponent del recinte, va posar al 

descobert restes a nivell de paviment i de fonamentació d’un doble passadís o corredor 

que, partint de l’àmbit nord-oest de l’edifici catedralici, anava cap a l’extrem oest de 

l’església parroquial, i que tenia alhora una funció de tancament i d’accés al recinte 

episcopal (il. 49) 63. Així, la disposició dels tres edificis –catedral, edifici funerari i església 

parroquial-, tancats amb aquest element a l’oest, ens fa pensar en una configuració de 

conjunt entorn d’un atri central des d’on es distribuïa l’accessibilitat als espais religiosos. 

Un atri important, atès que, a banda de Sant Miquel, l’absis de Santa Maria i el de Sant 

Pere, és l’únic element arquitectònic que ens ha arribat completament definit (il. 49).  

Seguint des del corredor d’accés i en direcció cap a l’est trobaríem la façana oest de Sant 

Miquel i part del seu corredor perimetral, que s’ha conservat en una alçada de cinquanta 

centímetres64; al sud, part del mur nord de la nau lateral de la catedral; al nord, els 

fonaments del mur i contraforts de la nau lateral sud de l’església de Sant Pere; i tancant 

el recinte, a l’oest, els fonaments d’aquest corredor que ens defineixen completament 

aquest element arquitectònic. A més, hi ha restes suficients del paviment original de 

terra batuda, i també de la coberta de paviment de picadís dels enterraments, que 

permeten recuperar la cota de circulació de tot aquest espai, disposat amb una certa 

inclinació en sentit sud. 

                                                      
63 “El traçat del doble corredor es configura mitjançant tres murs que discorren paral·lelament des de la 

catedral fins a sobrepassar l’extrem de l’església parroquial i que s’han conservat de manera desigual [...]. 

El mur interior és el que s’ha excavat i documentat completament. Es conserva tallat per sobre del 

paviment, conservant en molts punts les restes de l’arrebossat de la cara interior del passadís, i s’assenta 

sobre una fonamentació més ampla de la qual es conserva una mitjana de 60 centímetres. [...] Se’n 

conserva una llargada de 31,70 metres. A la part central del seu traçat aparegueren les restes d’una porta. 

Aquest mur parteix del pilar est de la porta nord de l’àmbit nord del baptisteri i, a l’extrem oposat, 

s’adossa a l’angle sud de l’extrem oest de l’església parroquial, formant llavors part de la façana de 

l’esmentada església. [...]  

El mur resta interromput a mig traçat, tant a nivell de fonament com de paret, perquè coincideix amb la 

presència d’una porta flanquejada per dos pilars asimètrics, a banda i banda, tot i que no coincident 

simètricament en ambdues cares. [...] 

La presència de pilars distribuïts de manera regular al llarg del traçat d’ambdós passadissos i la 

configuració de dos àmbits de recorregut paral·lel, ens permeten plantejar el tipus de coberta, disposada 

a dues aigües.” (op. cit., 161-165). 

64 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 137). 
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il. 50. Eix cronologic d’aquelles dates dels treballs arqueològics més significatives per a la nostra recerca. 

Font, Fco. Javier González. 

  

1960

1950

1940

Puig i Cadafalch descobreix la pintura de l'absis de Sant Miquel.

Buidat del lòbul central de l'absis de Sant Pere.

Rehabilitació de Jordi Ambròs de la coberta de Sant Miquel.

Puig i Cadafalch publicà un plànol amb la traça de la nau sud i d'algun

contrafot de Sant Pere.

La pintura de l’absis de Santa Maria quedà totalment descoberta.

Excavació de la pila i del mur del baptisteri de entre el 380 i el 430.

Garcia, Moro i Tuset situen en el mateix moment la construcció de Sant

Miquel, l'absis de Santa Maria i el de Sant Pere, i la pintura de Sant

Miquel i Santa Maria.2010

2000

1990

1980

1970

1930

1920

1910

1900
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I.5. Aportacions a partir de Josep Puig i Cadafalch a l’arquitectura de la Seu Episcopal 

d’Ègara. 

Així, i segons veurem, sens dubte no ha estat fins alguns dels treballs portats a terme 

per Puig i Cadafalch, el moment a partir del què pot començar-se la recerca sobre la 

composició dels edificis (il. 50). 

Així, a l’eix cronològic de l’arqueologia de la Seu s’ha d’assenyalar especialment: l’any 

1982, en aquest any la Revista semanal Egara65 se’n va fer ressò del descobriment per 

Puig i Cadafalch de la pintura de Sant Miquel; Ainaud66 referia que la pintura de Santa 

Maria fou totalment descoberta l’any 1937; la planta trilobada de l’absis de Sant Pere 

que ja descrivia Puig i Cadafalch l’any 1909 i què en els recents treballs de restauració 

es va buidar el seu reompliment67; l’excavació de la pila baptismal i un fragment del mur 

del baptisteri de entre el 380-420 i 430 per Josep C. Serra-Ràfols i Epifani de Fortuny68, 

l’any 1949, actualment a l’interior de l’església de Santa Maria; els treballs de 

rehabilitació especialment dels braços de la creu de la coberta de Sant Miquel portats a 

terme l’any 1980 per Jordi Ambròs; i els treballs d’excavació arqueològica més recents 

que situen en el mateix moment la construcció l’església de Sant Miquel, l’absis de Santa 

Maria i el de Sant Pere, i la pintura de Sant Miquel i la de Santa Maria. 

 

 

                                                      
65 Revista semanal Egara, Any 1. Núm. 5, el 25 de desembre de 1892.   

66 (AINAUD 1976, 100).  

67 (SÁNCHEZ 2019 2, 71). 

68 (SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 1949, 41-43). 
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CAPÍTOL II.  

L’ús litúrgic de l’espai arquitectònic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor determinant, i veritablement decisiu, a la composició dels edificis de la Seu és 

la litúrgia cristiana, relacionada directament amb la iconografia que representa el poder 

de Déu. Les possibles cerimònies que podrien haver-se realitzat però, no ens han arribat. 

Aquesta part desenvolupa, lligat especialment amb Sant Miquel, la simbolització 

indirecta que posava explícitament de manifest un objecte d’ordre superior, representat 

pel bisbe, i antany per l’emperador: analitzant el recorregut que ens porta des de l’atri, 

passant pel vestíbul porticat fins a l’interior de l’església de Sant Miquel. 

 

L’aproximació a l’arquitectura dels espais intermedis entre esglésies, a banda de, per 

obvi, amb un ús circulatori i de connexió entre parts dels complex, porta a la difícil 

recerca sobre l’ús litúrgic d’aquests. 

Els inicis de la Missa llatina a Roma, i per tant, a occident, estan submergits en una 

profunda obscuritat69: “[...] sabem molt poc sobre els paràmetres litúrgics que serviren 

                                                      
69 (JUNGMANN 1951, 82). Veure molt especialment l’apartat 4. La misa en Oriente a partir del siglo IV, i 

l’apartat 6. La misa romana del siglo III al VI, de la primera part, La misa a través de los siglos. 
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els nostres primers edificis cristians (s IV-V)”70. Richard Krautheimer71, per a orient, però, 

i per tot el segle V, assenyala que: 

“un edifici de planta central, [...] convenia de forma ideal als requisits d'un culte en què 

la celebració de la Missa ocupava el lloc central tant des del punt de vista litúrgic com 

des de l'arquitectònic. [...] El clergat omple totalment la nau central, la feligresia 

abarrota les naus laterals del tipus que siguin, el nàrtex i els pòrtics dels costats dels 

diminuts edificis”72. 

 

La dissociació entre l’arquitectura i la interpretació dels textos escrits és un fet que 

reconeixia Cristina Godoy l’any 198973. Godoy proposava una metodologia74 per la 

datació d’una determinada tradició litúrgica -encara que per ritus continguts en texts 

litúrgics de manuscrits medievals- i que consistia en datar aquesta a partir d’identificar 

“[..] un text d’algun Pare de l’Església o d’algun concili que ens permeti retroportar la 

                                                      
70 (MARTÍNEZ 2006, 111). 

71 Richard Krautheimer, és precís sobre els inicis de la litúrgia cristiana, rica i clara en el seu 

desenvolupament fins l’any 200, amb períodes alterns de tolerància i persecució per part de l’estat 

imperial. Existint, paral·lelament, possessions dels fidels cristians amb dos propòsits específics: necessitats 

espirituals i el benestar social dels vius i el culte als morts; i de manera diferenciada dintre i fora de les 

ciutats: dintre de la ciutat, era el lloc idoni per l’assemblea dels fidels, l’administració de la comunitat i de 

les almoines pels més pobres, i des del segle III a edificis propis que havien de satisfer aquestes necessitats; 

cementiris fora de les ciutats amb tombes que no fossin profanades pels pagans, a on els màrtirs 

tinguessin monuments, i a on els vius poguessin alhora congregar-se pels funerals i els banquets 

d’exèquies. El propòsit d’aquestes construccions mostra l'evolució del rituals i la seqüència d’usos 

comunitaris: la celebració en comunitat era en un començament esporàdica, en llocs amb privacitat i 

ubicacions perifèriques de la ciutat -es feien agapai pels pobres, i refrigeria funeraris, als cementiris o 

llocs santificats pels màrtirs-. Més important és la tipificació de cerimònies, vista des d’avui per entendre 

l’estructuració dels recintes o dels espais de culte: la Missa de Catecúmens, amb dues parts adreçades: a 

fidels i catecúmens, la primera, amb la lectura d’Escriptures, sermó i pregària compartida; i la Missa dels 

Fidels, per membres de ple dret i una situació econòmica benestant, amb tres parts: processó de fidels 

amb ofrenes pel Sacrifici i aportacions pel manteniment de l'església i els menys afavorits; el Sacrifici; 

l’Eucaristia; i la comunió. Per aquest darrer cas, l’emplaçament no era ja un saló particular, sinó un lloc 

ampli per l'assemblea: domus ecclesiae, oikos ekklesias o titulus; de fàcil accés i acolliment del clergat i 

dels laics, presidit pel bisbe des d’una posició elevada -tribunal, solium- i assegut a la seva càtedra com un 

magistrat romà. La congregació seia fora del presbiteri, amb un ordre establert i guardat pels diaques 

(KRAUTHEIMER 1984, 25-42). 

72 (KRAUTHEIMER 1984, 238). 

73 (GODOY 1989, 356). 

74 Aquesta metolodogia, per sensata, s’utilizarà en el capítol III per estudiar la representación de la visió 

d’Ezequiel de la glòria del Senyor. 
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celebració d’aquest ritual -en un espai litúrgic concret- [...]”75. El problema rau en que 

no hi ha manuscrits amb què poder contemporaneitzar l’arquitectura d’Ègara. Així, a 

partir d’aquesta metodologia, resulta impossible realitzar una aproximació a l’ús litúrgic 

de l’arquitectura dels espais intermedis entre la catedral de Santa Maria, l’església de 

Sant Miquel i la de Sant Pere. 

Litúrgia i arquitectura, no cal dir-ho, no estan separats. Així a l’Evangeli segons Mateu, a 

Les acusacions contra els mestres de la Llei i els fariseus, diu: 

“Ai de vosaltres, guies cescs, que dieu: -Si algú fa una prometença jurant pel santuari, 

no està obligat a res; però si la fa jurant per l’or del santuari, queda obligat! Estúpids i 

cecs! Què és més important: l’or que hi ha al santuari o el santuari que fa sagrat l’or? I 

diu encara: -Si algú fa una prometença jurant per l’altar, no està obligat a res, però si la 

fa jurant per l’ofrena que hi ha damunt l’altar, queda obligat. Cecs! Quès és més 

imporant: l’ofrena de damunt l’altar o l’altar que fa sagrada l’ofrena? Per tant, qui fa 

una prometença per l’altar, jura per l’altar i per tot el que hi és ofert, i qui fa una 

prometença pel santuari, jura pel santuari i per aquell que hi resideix, i qui fa una 

promentença pel cel, jura pel tron de Déu i per aquell qui hi seu.” (Mt 23: 16-22). 

La importància de la litúrgia dels espais intermedis és ben present, i entre d’altres, a 

aquelles Ordinacions especials pel sobirà (Ez 46:1-10) -ho veurem més endavant-, i en el 

Panegíric d’Eusebi a Paulino, bisbe de Tir: 

“Va obrir un vestíbul ampli i de gran alçada, que donava als mateixos raigs del sol 

naixent, i amb això va proporcionar als que estan lluny, fora dels murs sagrats, poder 

contemplar sense restricció el que hi ha dins, gairebé fent girar les mirades dels estranys 

a la fe cap a les primeres entrades, de manera que ningú pogués passar de llarg sense 

que abans el dolor li penetrés l'ànima pel record de la prístina desolació i per l'admiració 

de l’extraordinària obra d'ara. [...] Més al que va passar dins de les portes no li va 

permetre immediatament trepitjar amb peus impurs i bruts els llocs sants de l'interior, 

sinó que, separant el més possible l'interval entre el temple i les primeres entrades, ho 

va adornar tot al voltant amb quatre pòrtics oblics, cercant així el lloc en forma més o 

menys quadrangular, amb columnes que s'alcen de tot arreu i els intermedis dels quals 

es tanquen tot al voltant amb barreres d'enreixat de fusta, a una altura convenient. El 

centre de l'atri el deixava lliure perquè es veiés el cel, oferint així un aire pur i obert als 

raigs del sol. [...] Però és que, sobrepassant fins i tot l'espectacle de tot el que s'ha dit, 

                                                      
75 (GODOY 1989, 364). 
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va fer les entres del temple encara molt més obertes, amb nombrosos vestíbuls 

interiors. A un sol costat -de nou el que cau sota els raigs del sol- va col·locar tres portes, 

i d'elles va voler que la del mig fos, amb molt, superior a les altres dues en alçada i en 

amplada, i la va adornar, [...] D'igual manera va disposar també per als pòrtics d'una 

banda i l'altra del temple el nombre de vestíbuls [...]”76 

 

Al segle V devia d’haver un cert “fervor” a occident amb el llibre de l’Apocalipsi. A finals 

del segle IV el text apocalíptic fou el darrer llibre en ser acceptat pel cànon de la Bíblia 

cristiana: acceptat per decret del papa Damas I, en el Concili de Roma de l’any 382, 

corroborat pel Sínode d’Hipona de l’any 393 i ja a Hispania pel Concili de Cartago de 

l’any 39777. Eva Mª Castro reconeix pel text apocalíptic la seva lectura, com a recordatori 

de què hi haurà d’arribar un dia en què arribarà el final del món, i que era llegit a la missa 

entre Pasqua i Pentecostes; i el moment del judici final, el moment en què tot ser humà 

ressuscitarà de la mort per ser jutjat, a la missa de Difunts78. Així, l’exegesi bíblica actual 

identifica l’Apocalipsi com a text litúrgic, per la descripció que realitza de la litúrgia 

celestial, sense relacionar, però, el moment litúrgic amb cap arquitectura79. 

 

Miquel dels Sants Gros reconeixia en la topologia arquitectònica de la Seu l’última etapa 

d’un llarg procés, en què la casa-església amb estances diferents s’havia convertit en un 

esquema de tres esglésies diferents relacionades entre elles, és a dir, un esquema que 

respon a la funcionalitat litúrgica. La identificació dels usos i de la litúrgia d’aquests 

espais, però, és força difícil de reconèixer: “al segle V, [...] amb la progressiva introducció 

del baptisme d’infants, començarà una gradual desaparició del catecumenat, i els ritus 

litúrgics per entrar-hi passaran a ser més simbòlics que reals.”80 Descartat, doncs, el ritus 

litúrgic, atès que resulta difícil i inconnex documentar-ho, resta analitzar amb què més 

                                                      
76 (EUSEBI de CESAREA 324, X 4, 38-42, 599-624). 

77 (CASTRO 2017, 44). “Tot i això, l’Església Oriental va mantenir la polèmica sobre el text joànic fins el 

segle IX i, a diferència, de l’Església Occidental mai va arribar a formar part de les lectures litúrgiques.” 

(CASTRO 2017, 44). 

78 (CASTRO 2017, 46). 

79 (VANNI 1998) i més recentment (HAHN 2016). 

80 (GROS 1992, 79). 
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estava feta l’arquitectura, és a dir, amb què s’experimentà en el traçat de l’església de 

Sant Miquel per poder situar-se dins d’un nou context fenomènic; en què, a “[...] una 

determinada funció se li associa [...] una forma més o menys concreta, però no per 

condicionants constructius [sinó per, a banda de factors endògens per assumptes 

eclesiàstics, també per] idees o sentiments estretament vinculats a una intencionada 

manifestació de poder -aristocràtica, monàrquica i episcopal- aliena a exigències d’ordre 

exclusivament ritual”81. 

Potser, la comparació de la Seu Episcopal d’Ègara amb altres implantacions “semblants” 

ens deixarà entreveure la significació del conjunt. 

 

El rigor dels treballs arqueològics ha permès documentar que s’accedia a l’àmbit del 

recinte Episcopal des de l’actual Plaça del Rector Homs a través d’un corredor amb un 

doble passadís, del qual només s’ha excavat completament el mur més oriental. El traçat 

d’aquest mur -que va des del baptisteri de la catedral fins l’església de Sant Pere-, resta 

interromput a la part septentrional, “[...] tant a nivell de fonaments com de paret, 

perquè coincideix amb la presència d’una porta flanquejada per dos pilars [...]”82 (il. 49). 

Des d’aquest segon passadís del corredor, a banda d’accedir directament a l’atri, també 

s’accedia, al sud del seu recorregut, a l’àmbit funerari dels albats. Aquest àmbit es 

corresponia amb la prolongació de la nau lateral nord de la catedral, a la qual podia 

accedir-se des d’aquí. A la part central del mur més septentrional de la nau central, a 

l’àmbit del baptisteri, hi havia una porta que hauria permès d’anar-hi; i, al mur sud, una 

altra porta a l’extem est que hauria permès accedir a la residència del bisbe83. 

Així, des d’aquest àmbit dels albats és segur que podria accedir-se a l’interior de la nau 

nord de la catedral, i des d’aquí podia sortir-se a l’atri a través d’un nou pas sense 

fonaments documentat pels treballs d’excavació de Puig i Cadafalch (il. 15 i il. 16)84. 

Seguint en sentit est, també en aquest mur nord, i a l’alçada de la porta sud de l’església 

de Sant Miquel, es va construir una porta, emmarcada exteriorment i interiorment per 

                                                      
81 (MARTÍNEZ 2006, 111 i 113). 

82 Veure nota 63. 

83 Veure nota 32. 

84 Segons ens ha referit també l’arqueòleg Antonio Moro.  
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dues pilastres, habilitant “[...] un espai circulatori entre ambdues construccions [, 

novament] cal indicar que la ubicació d’aquesta porta va implicar la interrupció del 

traçat de la fonamentació”85. Des del corredor oest de l’atri podia accedir-se també als 

peus de la nau sud de l’església parroquial (il. 53). A Sant Pere podia accedir-se, a més, 

des de l’atri: els fonaments de la façana de la nau sud de Sant Pere resten interromputs 

en el seu traçat, atès que hi havia una porta86. Entre la nau sud i la nau central hi havia 

una mur, i no una filera de columnes, del qual es desconeix l’alçada, per accedir-hi a la 

nau central, i aquest no podia realitzar-se des de l’accés actual, s’havia de fer des del 

corredor als peus de la nau sud, o des de l’atri: però des d’aquí s’havia d’anar 

pràcticament fins els peus de la nau sud, atès que era allà on hi havia una porta que 

permetia l’accés. El recorregut en aquesta nau en el sentit est restava interromput per 

l’existència d’una tomba aixecada del paviment. Els arqueòlegs hi veuen una tomba 

devocional87; està localitzada en el punt d’intersecció de la nau lateral sud i el 

transsepte, aixecada de terra i en posició nord-sud, a diferència de la resta, en una 

posició oest-est; havia d’interrompre segur el recorregut interior de l’església. Aquest 

no és un aspecte menor, pel fet que els enterraments antropomòrfics de l’època (il. 19) 

estan disposats radialment respecte aquesta tomba i no perimetralment a l’església de 

Sant Miquel, fins el punt que tot l’àmbit sud de l’atri resta lliure d’enterraments; en 

aquell moment hi havia la voluntat de ser enterrat el més a la vora possible del sant o 

màrtir. 

A banda d’aquest corredor d’accés, a l’oest, i d’aquestes circulacions, s’ha d’assenyalar 

molt especialment el corredor perimetral que circumscriu els costats nord, sud i oest de 

Sant Miquel:  

                                                      
85 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 113-115). 

86 (op. cit., 150-152). 

87 (op. cit., 160-161). A Marusinac, Solin (Croàcia), (il. 51 i il. 52) no hi ha l’evidencia de que el cos de Sant 

Anàstasi, martiritzat a l’inici del segle IV sota Dioclecià, fos enterrat en el mausoleu privat d’Asclepia; però, 

la creixent veneració del màrtir va portar a desenvolupar un cementiri perimetralment a aquest mausoleu, 

i finalment a construir  una basílica funerària a la que fou traslladat presumiblement el cos del màrtir a un 

loculus sota l’altar. A Marusinac “[...] el vell i impressionant contrafort té un paper important en la 

configuració i percepció [...] del culte del sant.” (YASIN, 2012, 89-103), i potser referent per Sant Pere 

d’Ègara (il. 53). 
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“[...] i que corresponia a la façana exterior de l’edifici [...] Del corredor s’ha conservat el 

mur [...] que el circumda i del qual se’n conserven irregularment, en el seu traçat, uns 

50 centímetres d’alçada [...] El mur hauria estat lligat directament al cos central de 

l’edifici de manera aèria, mitjançant els pilars que flanquegen les portes del cos central 

i els pilars del mur perimetral [...] Desconeixem com era l’aparença exterior de la façana 

d’aquest corredor [...] El dibuix [de la il. 55 representa hipotèticament] com podria ser el 

seu acabat; ens inclinem a pensar en aquest cas, per una reconstrucció de columnes 

assentades sobre el mur, sobresortint del paviment, a manera de barana i que estaria 

coberta per una teulada a una aigua”88.  

 

 
il. 51. Planta del complex de Marusinac dedicat a Sant Anàstasi. (YASIN, 2012, 92). 

 

                                                      
88 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 137-139). Aquesta hipòtesi no és única, els arqueòlegs plantegen també 

una hipòtesi en què aquest mur pogués ser cec, i una altra, a on el mur pogués disposar d’obertures 

petites a manera de finestres, però, sense en cap dels tres casos justificar-ho. 
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il. 52. Reconstrucció axonomètrica del complex de Marusinac. (KRAUTHEIMER 1984, 213). 

 
il. 53. Reconstrucció hipotètica de la distribució de l’antiga església de Sant Pere. Dibuix de Francesc 

Riart. (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 147). 
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Així, els arqueòlegs defineixen per l’àmbit central del conjunt, un pòrtic cobert que 

hauria de sortir de la catedral de Santa Maria (il. 54) per anar a buscar en el punt mig de 

la façana sud de Sant Miquel el corredor, igualment cobert89 i què vorejava l’església (il. 

55), corredor que permetia, vorejant-la, passar per la porta que donava accés des de 

l’atri, fins arribar a la porta nord90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
89 “El mur hauria estat lligat directament al cos central de l’edifici de manera aèria, mitjançant els pilars 

que flanquegen les portes del cos central i els pilars del mur perimetral. (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 

137).  

90 Els arqueòlegs no refereixen evidència de continuïtat d’aquest corredor fins a Sant Pere, però, a la 

planta, la idea d’un eix és ben real, pot resseguir-se el traçat d’un eix que podria anar des de la catedral, 

passant per l’interior de Sant Miquel -és evident que aquest restaria interromput per dues columnes a 

l’interior Sant Miquel-, fins arribar a l’arc triomfal de Sant Pere. 
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il. 54. Reconstrucció hipotètica de la distribució de la catedral de Santa Maria. Dibuix de Francesc Riart. 

(GARCIA, MORO i TUSET 2009, 109). 

il. 55. Restitució hipotètica de la distribució de l’antic edifici funerari de Sant Miquel. Dibuix de Francesc 

Riart. (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 130). 
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Noël Duval, però, pel nord d’Àfrica i l’any 1989, reconeixia, com a obvietat la 

impossibilitat de definir una estructura tipus per la comprensió dels grups episcopals: 

l’accés difereix molt segons l’organització de la ciutat i la ubicació i orientació de la 

catedral91; a Sbeitla, del segle VI (Tunísia), s’ha identificat entre l’església I i II l’accés 

principal del grup episcopal (il. 56 i il. 57) a través d’un carrer veí; i a la basílica Melléus o 

de Sant Cebrià a Haïdra (Tunísia), el camí des del carrer adjacent no és l’esperat a través 

de l’atri, sinó que l’accés es realitzava des de la façana oest, primer92, a través d’un 

corredor sud que vorejant l’atri permetia d’accedir-hi per l’extrem oest (il. 58). A 

Ravenna, el mausoleu de Gal·la Placídia, del segle V, compartia l’accés amb l’església de 

la Santa Croce a través d’un nàrtex, i des d’aquí s’accedia a través d’un pòrtic dins del 

mausoleu (il. 59). 

Duval referia, però, que aquí era estrany reconèixer un traçat monumental com a 

Tebessa (il. 60), i a Djémila (il. 61), ambdues de principis del segle V (Algèria): a Djémila un 

carrer porticat conduïa des de la prolongació del cardo fins el grup episcopal. Aquí, 

relacionat especialment amb Sant Miquel, interessa analitzar la simbolització indirecta 

que posava explícitament de manifest un objecte d’ordre superior, representat pel 

bisbe, i antany per l’emperador: buscant per aquesta monumentalitat, una relació entre 

el simbolisme i l’autoritat dels emperadors, alhora que la seva participació en actes 

litúrgics públics, posada de manifest per Hendrik W. Dey, l’any 2014; que exhibeix una 

sèrie d’accions que progressivament esdevenen actes processionals i usos pels espais 

públics, procedents de creences cristianes i transmeses als segles posteriors a la 

desmembració de l’Imperi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
91 (DUVAL 1989, 385). 

92 (DUVAL, BARATTE, GUYON, et. al. 1981, 211). 
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il. 56. Planta esquemàtica del conjunt episcopal de Sbeitla, esquerra a dalt (DUVAL 1989, 362). 

il. 57. Temptativa de reconstrucció del conjunt episcopal de Sbeitla, esquerra a baix (DUVAL 1989, 363). 

il. 58. Assaig de la restitució de l’alçat de la basílica Melléus o de Sant Cebrià a Haïdra, dreta (DUVAL, 

BARATTE, GUYON, et. al., 1981, 166). 
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il. 59. Planta i secció longitudinal del mausoleu de Gal·la Placídia. 1. Via Gal·la Placídia. - 5. S. Croce. - 6. 

Prónaos. - 7. Mausoleu de Gal·la Placídia. - A-B. Façana del mausoleu. - A-B-C-D. Pòrtic del mausoleu. - C-

E. Façana primitiva de S. Croce. - C-C’ Porta amb llindar vermell veronès. - G-H. Façana de S. Croce, 

construïda l’any 1602. A partir de (RICCI 1914, 4 i 6). 
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il. 60. Planta de l’església i monestir de Tebessa (STIERLIN 1977, 100). 

 

 
il. 61. Plànol amb els annex del conjunt episcopal de Djémila. 1. entrada monumental secundaria del 

grup episcopal. – 2. passatge que ve de l’entrada principal. – 3. basílica de cinc naus. – 4. basílica de tres 

naus. – 5. pati. – 6. catecumenaeum. – 7. entrada del conjunt baptismal. – 8. latrines. – 9. banys termals. 

– 10. vestíbul i piscina freda. – 11. baptisteri. – 12. pòrtics. -13. accés a la basílica. (DUVAL 1989, 379). 
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Per Dey el mosaic de Sant Apol·linar el Nou (il. 62) “[...] és suficientment aclaridor quan 

es pren en els seus propis termes, com una comprensió visual dels elements considerats 

més essencials per la presentació de la capital de Teodoric”. Així, hauria d’entendre’s, 

com una porta de la ciutat el costat dret del mosaic amb la llegenda CIVITAS 

RAVENN(AS), que s’obriria a una arcada, un carrer porticat, que conduïa a l’entrada del 

palau de Teodoric, el Calchi, amb el porxo tetràstil rematat amb el frontó i la llegenda 

PALATIUM. Als intercolumnis d’aquest porxo hi havia originalment figures amb mans 

aixecades aclamant Teodoric. Amb això s’estaria proporcionant una clau interpretativa 

crucial per a la destil·lació selectiva de la topografia urbana del mosaic: porta, carrer 

porticat i palau són l’essència de la ciutat, en tant que constituïren l’escenari 

monumental que va sostenir la processó cerimonial del rei93. El mosaic de Madaba 

(Transjordània), de l’església de Sant Jordi, amb el plànol de la Jerusalem justiniana ens 

refereix precisament aquesta imatge de la porta, a nord la de Damasc, enfrontada 

axialment amb la porta de Sió, a sud, a través del cardo maximus que coincideix amb 

aquest carrer porticat que passa per davant del Sant Sepulcre i l’església Nea (il. 63).  

 

 
il. 62. Mosaic del palau de Teodoric a Sant Apol·linar el Nou. Disponible a, 

<https://mostrevirtuali.uniroma1.it/mostra/restaurimusiviravenna/it/10/santapollinare-nuovo> [Darrer 

accés 13 de novembre de 2021]. 

                                                      
93 (DEY 2014, 117-118). 
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il. 63. Mosaic de Madaba amb un plànol de la Jerusalem justiniana a l’església de Sant Jordi. Disponible a, 

 <http://www.mcah.columbia.edu/dbcourses/islamic/large/madaba_map.jpg> [Darrer accés 13 de 

novembre de 2021]. 

 

A Sant Miquel, l’absis, que conté la pintura, havia de ser un presbiteri, amb una càtedra 

d’un observador privilegiat, potser en remembrança de San Vitale, sense, però, arribar 

a l’escala d’aquesta; i dels vint-i-quatre trons amb els vint-i-quatre ancians a tot el 

voltant del tron apocalíptic de Déu (Ap 4:4). L’acció però està situada en el centre de 

l’església on hi havia el tron buit, aquí materialitzat pel cimbori de només quatre 

columnes que sostenen la volta esfèrica94. Aquest sanctorum el trobem també a una 

església propera a la Seu Episcopal d’Ègara: l’església de finals del segle VI de la Seu 

Episcopal de Barcelona (il. 64). Aquesta església, sota l’actual plaça del Rei, i de planta 

cruciforme, per Charles Bonnet i Julia Beltrán és una reforma d’una altra primitiva. A la 

part sud hi era l’espai de la capçalera organitzada mitjançant dos fileres de tres suports 

i sembla que tancat per un mur de separació, i en el centre del creuer un element força 

important, un altar95. 

                                                      
94 Aquest aspecte s’ha desenvolupat ampliament en el capítol III d’aquesta recerca. 

95 (BONNET i BELTRÁN 2000, 472-480). “Situat al centre del creuer destaca un element de gran 

importància. Es tracta d'un bloc massís, executat seguint els models de fonamentació ja comentats, 
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il. 64. Planta en creu de l’església del segle VI de la Seu Episcopal de Barcelona. (BONNET i BELTRÁN 

2000, 473). 

 

Així, resulta difícil i inconnex documentar l’ús litúrgic de l’arquitectura dels espais 

intermedis entres esglésies.  Litúrgia i arquitectura, però, no estan separats, i segons 

veurem en el capítol III i IV, els recorreguts i els accessos resseguits a mode de referents 

aquí, a Sant Miquel, tindran molt a veure amb la litúrgia celestial. 

                                                      
encara que presenta una cota més elevada i una menor potència de fonamentació. Sobre el bloc se situa 

un element com a capsa de forma rectangular realitzada amb grans blocs de pedra i morter de calç, les 

cares interiors del qual estan acuradament estucades. Al centre, directament sobre l'espai buit interior, 

s'encasta un fust de columna que s'enlaira 60-70 cm. per sobre del nivell d’ús de l’edifici. Es tracta, sens 

dubte, del suport per a una taula d'altar, tal com demostra la seva emplaçament marcant el centre del 

creuer de l’edifici cruciforme i la caixa a l'interior de la qual es van haver de dipositar les relíquies” 

(BONNET i BELTRÁN 2000, 476-478). 
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CAPÍTOL III.  

La representació del tron de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pintura de l’absis de Sant Miquel representa una disposició d’elements que podrien tenir una 

correspondència amb la composició arquitectònica de l’església. La imatge de la teofania de Déu 

respon a una iconografia del tron buit de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial, i 

representa potser la regla que s’havia fet servir per compondre l’arquitectura de l’església. La 

correspondència entre l’arquitectura i la pintura de Sant Miquel, a la bibliografia, lluny de ser-hi 

prou desenvolupada, és un fet que mostra dues aproximacions per separat, i no més enllà de la 

possible datació de pintura i arquitectura, i em fa pena veure així separats dos aspectes que 

haurien d’haver-se tractat com a una concepció integral. Així, aquesta part versa sobre el 

tractament d’aquests dos aspectes establint una correspondència entre ells: la base del problema 

que hom vol discutir per Sant Miquel, és la de que el propòsit que hi ha darrera de la forma que 

determina l’aparença arquitectònica de l’església era potser construir l’arquitectura del tron de 

Déu de la visió de la glòria d’Ezequiel representada a la pintura de l’absis. 
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il. 65. Dibuix de la pintura de l’absis de Sant Miquel. (PUIG i CADAFALCH 1948, LÀM. XXII). 

 

 
il. 66. Dibuix de la part esquerra de la pintura de l’absis de Sant Miquel.  (PUIG i CADAFALCH 1948, LÀM. 

XXIV). 
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III.1. Arquitectura i pintura dos aspectes separats de la Seu Episcopal d’Ègara. 

La bibliografia repetidament ha provat d’identificar personatges i escenes pels registres 

representats als absis de Sant Miquel i Santa Maria, molt sovint amb poques diferències 

des de Puig i Cadafalch. L’any 1909, en el primer volum de l’Arquitectura romànica a 

Catalunya, Puig i Cadafalch, encara no deia res de la pintura de Sant Miquel (il. 65 i il. 66), 

descoberta per ell mateix l’any 189296. Serà a partir dels treballs de neteja i restauració 

dirigits també per Puig i Cadafalch entre 1929 i 1931, que la pintura començarà a 

publicar-se97. La pintura de l’absis de Santa Maria quedà totalment descoberta el 193798 

desprès d’arrencar el revestiment gòtic (il. 67, il. 68, il. 69 i il. 70) que ja deixava entreveure 

els vestigis d’aquesta més antiga99.  

 

                                                      
96 La pintura de Sant Miquel fou descoberta per Puig i Cadafalch segons publicà la Revista semanal Egara, 

Any 1. Núm. 5, el 25 de desembre de 1892. “Durant la breu estada en aquesta ciutat, del conegut escriptor 

i arquitecte, nostre amic don J. Puig i Cadafalch, que romandre només entre nosaltres, algunes hores, 

descobrí a la part interior de l’absis del temple de Sant Miquel de Terrassa, unes interessants pintures 

murals de l’època romànica. És una troballa important, perquè són escassíssimes aquesta classe de 

pintures.” (EGARA 1892, 1).  

97 1931 Les peintures du VIe siècle de la cathédrale d’Egara; abril 1932 Les pintures del segle VIè de la 

catedral d’Egara (Terrassa) a Catalunya, traducció del text de 1931; novembre-desembre de 1932 Les 

pintures del segle VIè de la Catedral d’Egara (Terrassa) a Catalunya; 1936 Anuari MCMXXVII-XXXI de 

l’Institut d’Estudis Catalans de 1927 fins a 1931; 1936 La Seu Visigòtica d’Egara; 1943 Les peintures de la 

Cathédrale Notre-Dame d’Egara; i 1948 Noves descobertes a la Catedral d’Egara.  

Abans, l’any 1902, aquestes ja havien estat ressenyades per Josep Gudiol: “També s’han reconegut 

fragments pintats en l’iglesia de Sant Miquel de Tarrassa [...]” (GUDIOL 1902, 248). 

98 (AINAUD 1976, 100).  

99 (FAVÀ 2020, 29).  
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il. 67. Pintura de l’absis de Santa Maria abans de la seva retirada. Disponible a, 

<https://recordsdeterrassa.files.wordpress.com/2020/11/pintura-gotica-sant-pere.png> [Darrer accés, 

28 de novembre de 2021]. 

 
 

 
il. 68. Dibuix de Puig i Cadafalch del conjunt de pintures de l’absis de Santa Maria (PUIG i CADAFALCH 

1932, Fig. 229). 
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il. 69. Dibuix de Puig i Cadafalch del detall de la pintura de l’absis abans de la retirada (PUIG i 

CADAFALCH 1932, Fig. 231). 

 

 

 
il. 70. Interpretació de Puig i Cadafalch de la pintura de l’absis de Santa Maria (PUIG i CADAFALCH 1932, 

Fig. 230). 
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L’argument “lògic” de Josep Soler i Palet per suposar que Sant Miquel s’aixecà al segle 

IX no té cap solidesa. Segueix el de Puig i Cadafalch per dir que la construcció de Sant 

Miquel respon a la devoció que hi havia per aquest Sant als segles IX i X -una advocació, 

però, pot canviar-; i es pregunta què és més lògic, què “ó fou destruhit pels homes aquex 

baptisteri y reconstruhit després del tot en el segle IX (Puig) ó en l’XI en que’s refé y’s 

constrhí respectivament una y altra cúpula (Lampérez)?”100. Abans de la restauració de 

Puig i Cadafalch, parts de la pintura de Sant Miquel ja devien d’ésser almenys 

parcialment visibles; pels volts de 1918 sembla que s’havia retirat el retaule dels sants 

Abdó i Senén101, moment en què Soler i Palet102 datà en el segle XI la pintura: “s’han 

reconegut fragments pintats, parts de figures hieràtiques, segurament apòstols [...] com 

les de Sant Miquel de la Seu d’Urgell amb figures de Crist, la Verge Maria i els apòstols 

Sant Pere, Sant Pau i Sant Joan”103. De nou, i després de realitzar una argumentació 

sobre els canvis de parer respecte el contingut que havia de ser representat a la pintura 

cristiana, sembla que s’estableix una relació entre ambdues pintures només per tenir la 

mateixa advocació104.  

Segons Carles Mancho, l’any 2003, “la decoració pictòrica del conjunt servia [a Puig i 

Cadafalch] per reforçar la seva línia argumental [, per a la datació]”105: al Puig que 

pensava que havia descobert pel juliol de 1906 un baptisteri a Sant Miquel; que el 1931 

                                                      
100 (SOLER 1906, 47). 

101 (MANCHO 2003, 306). 

102 (SOLER 1918, 30). 

103 (SOLER 1928, 119). 

104 Gros diu que “si no hagués estat construïda originàriament com a capella funerària, hauria adquirit 

aquesta titularitat a mitjan segle X.” (GROS 1992, 81). ”[...] En temps del papa Símmac, vers el 500, Miquel 

ja tenia una basílica a Roma. L’any 546, a Ravenna, esdevinguda la seu dels exarques bizantins, hom 

consagrà una basílica anomeada de San-Michele in-Affricisco. Uns cinquanta anys després, vers el 600, el 

papa Gregori el magne, després d’una mortífera epidèmia de pesta, veurà l’arcàngel dalt el Mausoleu 

d’Adrià tot eixugant l’espasa encara sagnant i posant-la dins la beina. Els seus successors Bonifaci III o 

Bonifaci IV, en els anys 607-615 commemoraran el fet construint una capella dalt l’antic mausoleu que 

rebé el nom de ‘Sanctus Michaelis inter nubes’. [...] L’arcàngel esdevindrà el conductor de les ànimes dels 

difunts a la presència de Déu i el sue defensor en el judici diví.” (op. cit., 80). “[...] Ens trobem, 

evidentment, amb models copiats de l’orient bizantí, on el culte a sant Miquel venia de molt més antic 

gaudí de molta més popularitat. Constantí ja construí un ‘Michaelion’ a Constantinoble, (op. cit., 81). 

105 (MANCHO 2003, 195). 
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datà l’arquitectura de la Seu Episcopal d’Ègara entre els segles V i VI –entre d’altres 

raons, per aquelles “[...] fornícules esfèriques en els angles del pla quadrat, sobre el qual 

s’aixeca la cúpula del baptisteri, com a Ravena”106-; i a qui els elements pictòrics 

portaven igualment fins al segle VI –“és [entre d’altres, per Santa Maria] el pentinat de 

Pilat [il. 71] i d’aquells que l’envolten al mosaic de Sant Apol·linar el Nou de Ravena (segle 

VI), del Crist i del bisbe Ecclesius de l’absis de Sant Vidal de Ravena (522-532) [; i, també 

entre d’altres, per a Sant Miquel, els cortinatges] dos d’entre ells, el primer de cada 

costat, són ornats amb peces quadrades d’un altre teixit (segmenta) com en el 

cortinatge representat en el mosaic de San Joan i Sant Pau, de Roma, el qual data de 

l’any 379, i en el de Sant Apol·linar el Nou de Ravena, que representa el palau de 

l’exarca”107 (il. 72a). 

André Grabar, l’any 1945, “[...] acceptava la cronologia visigòtica [de Puig i Cadafalch], 

sense fer-ne cap consideració específica perquè no era un tema que el preocupés 

excessivament, donat l’enfocament i intencions del seu estudi. Anys més tard [...] el 

mateix autor acceptava unes dates més avançades, cap al 900108, per aquestes pintures, 

sense fer, però, cap proposta de revisió iconogràfica”109. 

Per Junyent, l’any 1955, la datació s’havia de concretar entorn l’any 1017, coincidint amb 

la fi del període de reconstrucció després de la devastació d’Almansor; i reconeixia la 

mateixa mà per la pintura de l’absis de Santa Maria i pel retaule petri de Sant Pere, i una 

altra mà, contemporània, per la pintura de l’absis de Sant Miquel110. 

 

 

                                                      
106 (PUIG i CADAFALCH 1931, 157). 

107 (PUIG i CADAFALCH 1931, 158). 

108 (GRABAR 1958, 62).  

109 (GUÀRDIA 1992, 153). 

110 Després d’aquesta afirmació, admet, però, que “[...] és cert que amb aquestes pintures estem encara 

lluny de les composicions murals que arriben a les esglésies romàniques de Catalunya per influències 

Llombardes, però sí que descobreixen els últims alens del que fou la decoració d’esglésies en el període 

anterior, dins d’un cercle de producció artística tancat a les pròpies iniciatives, en el que venien repetint-

se temes arcaics i grapejats, tractats ja sense més expressió que la dels contorns de les figures, necessitats 

de gama de policromia, en una decadència que s’anava allargant per manca de renovació” (JUNYENT 

1955, 95).  
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il. 71. Pilat assegut al centre d’un dosser sostingut per columnes d’ordre compost amb estries 

helicoïdals. Absis de l’església romànica de Santa Maria d’Ègara. (PUIG i CADAFALCH 1948, LÀM. XXI). 

a)

b) 

il. 72. a) Mosaic del palau de Teodoric a Sant Apol·linar el Nou de Ravenna. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Meister_von_San_Apollinare_Nuovo_in_Rave

nna_003.jpg> [Darrer accés 30 d’agost de 2021]. b) Esquema mostrant l’aspecte primitiu del mosaic del 

palau. (DYGGVE 1940, TAV. XVI). 
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Amb Georges Gaillard, l’any 1961, arquitectura i pintura eren de l’època visigòtica111, del 

segle VII fins al X. Marcel Durliat, l’any 1974, restitueix a finals del segle IX o principis del 

X la pintura de Sant Miquel, només perquè és “[...] un moment en què el tema de les 

visions dels profetes coneixia un cert fervor a l’altre extrem del Mediterrani, a l’Església 

de la Capadòcia”112. La decoració pictòrica i també el retaule de Sant Pere, per Josep 

Maria Ainaud, l’any 1976, “[...] sembla versemblant que pertanyin a un mateix moment 

estilístic [, tot i reconèixer que] no hi ha prou indicis per a afirmar una unitat d’autor o 

taller”113, i, per tant, del segle X, essent la construcció de no més enllà del segle V. L’any 

1981, Joan Sureda, sobre l’interrogant de la datació, a la descripció de la pintura de Sant 

Miquel i Santa Maria segueix en tot, encara, Puig i Cadafalch114.  

L’esbalaïdor treball de Mancho ressegueix els arguments “febles”, segons ell, de Puig i 

Cadafach115 per a datar, aquí però sembla que només la pintura de Sant Miquel i Santa 

Maria, a finals del segle IX, sense establir cap paral·lel, de nou, amb l’arquitectura. 

Després de la restauració de la pintura mural en el 2002 i 2004 –i  pendent, encara avui, 

de realitzar-se la publicació definitiva de la memòria de l’excavació-, els arqueòlegs, el 

2009, en haver trobat una esquitxada de pintura per sota del paviment de Sant Miquel 

van afirmar que es pot situar la pintura en el mateix moment de la construcció de 

                                                      
111 (GAILLARD 1961, 108) 

112 (DURLIAT 1974, 552-553).  

113 I seguia dient: “si acceptem aquesta suposició, caldrà afirmar que corresponen a una etapa posterior 

a la de la construcció, perquè el “retaule” de Sant Pere és una obra que contradiu evidentment el pla 

originari de l’edifici, i d’altra banda correspon al moment de fabricació del mosaic que hi ha al seu peu.” 

(AINAUD 1976, 41). 

114 (SUREDA 1981, 275-277). 

115 L’any 1948 Puig i Cadafalch emplaçà la Seu d’Ègara entre els segles V i VI (PUIG i CADAFALCH 1948, 25), 

i cap a la meitat del segle VI el portaven els elements dels mosaics dels temples de Ravenna (op. cit., 33). 

Puig i Cadafalch reconeix en el cercle central “[...] el monograma de Crist format per la superposició dels 

dos X i + molt antic en la iconografia cristiana. [...] La font de la composició no ens és coneguda. [...] És a 

Síria i a Egipte on es formà la tradició de la representació inconogràfica de la visió d’Ezequiel amb els 

detalls que no apareixen en la visió apocalíptica de Sant Joan: els animals de quatre caps amb llurs ales 

d’ocell, les rodes quàdruples del carro de foc de l’Altíssim, els querubins alats, la imatge del profeta. Les 

reproduccions d’aquestes visions són poc usades en el món occidental; no s’introdueixen d’una manera 

freqüent fins el segle XI; anteriorment es limitaven a la de l’Apocalipsis, que és la que té més renom: 

l’Altíssim voltat dels quatre animals sagrats i presidint l’assemblea dels vint-i-quatre vells.” (op. cit., 30-

31). 
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l’església, a mitjan segle VI, i només assenyalen com qui no vol la cosa, la recerca 

iconogràfica per aquestes pintures de Mancho116. 

Cap d’ells, però, va arribar mai a relacionar el significat de l’arquitectura amb el de la 

pintura. 
 

 

 

 

 

 

il. 73. Catacumbes dels Sants Marcel·lí i Pere. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/%C2%B7_Jes%C3%BAs_Cristo_flanqueado_p

or_San_Pedro_y_San_Pablo_%C2%B7_Catacumbas_de_los_Santos_Pedro_y_Marcelino%2C_Roma%2C

_s._IV_d._JC._%C2%B7.jpg> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

  

                                                      
116 “El factor principal que corrobora la nostra hipòtesi de contemporaneïtat de l’edifici [de Sant Miquel] 

i la pintura mural està en el fet que la capa preparatòria s’aplica directament sobre l’acabat de la part i la 

volta, i es regularitza així la superfície amb un morter de calç amb sorra. Després s’aplicaria amb la brotxa 

una segona capa de calç on es pintaria. També hi afegim que durant els treballs d’excavació va localitzar-

se en un punt del mur de separació de l’absis, per la cara oest i sota el nivell de pavimentació original, les 

restes d’esquitxades de pintura [...] de color vermellós, molt semblant a la gamma pictòrica de l’absis. 

Això ens porta a pensar que es tractava de les esquitxades pròpies de netejar els pinzells, suggerint alhora 

que les pintures s’haurien realitzat abans de pavimentar l’edifici.” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 143). 

“La pintura [de Santa Maria] es va realitzar sobre un emblanquinat aplicat damunt un suport de sorra fina 

i calç que va ser aplicat directament sobre el mateix acabat de l’obra de l’absis, fet que corrobora la seva 

contemporaneïtat.” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 177). 
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III.2. El tron de Déu a la primera pintura i arquitectura cristiana. 

Per poder relacionar l’arquitectura de Sant Miquel amb la pintura de l’absis s’ha 

començat fent una aproximació a la primera pintura i arquitectura cristiana: identificant-

se la figura del tron de Déu recurrentment a ambdues. Així, a partir de Constantí117, la 

                                                      
117 El rei ostrogot Teodoric gobernà en nom, primer, de Zenó emperador de l’Imperi Oriental. Només a 

mode de breu referència per a poder posar-nos en el context. “L’edicte de tolerància de Constantí (313) i 

la ràpida cristianització de l’estament oficial de l’Imperi fins arribar als decrets de Teodosi (380-388), que 

declaraven el cristianisme religió única de l’Imperi, [marquen una fita important en la expansió].” 

(PLADEVALL 1999, 29). “[…] L’any 416 el rei Vàlia clogué amb el patrici Constanci, que activa en nom de 

l’emperador Honori, el tractat de federació pel qual es comprometia a alliberar Hispània dels pobles 

germànics: vàndals, sueus i Alans. [Només un any abans, els visigots havien estat a Barcelona].” “Els 

visigots lliuraren ostatges, entre ells Placídia, la germana de l’emperador Honori [de l’Imperi romà 

d’Occident] i vídua d’Ataülf, capturada a Roma, que ara es casaria amb Constanci.[...] Però el 418 es 

produeix un canvi de situació. Un nou tractat Vàlia-Constanci detura les operacions militars a Hispània i 

l’emperador crida el poble visigot a establir-se a les planúries d’Aquitània:” a Septimània. (ABADAL 1969, 

27). “[...] Al llarg dels noranta anys que durà l’estada dels gots a Aquitània, es produí [...] el desplaçament 

de l’autoritat político-civil romana cap a mans de l’episcopat.” “[...] Els gots acudeixen als bons oficis dels 

bisbes quan es produeixen conflictes entre llur rei i l’emperador, en lloc de negociar directament”. 

(ABADAL 1969, 33). “Mentrestant, també havia estat ocupada una part importat d’Hispània [en virtut del 

tractat].” (ABADAL 1969, 40). Amb Teodoric II, a partir del 453, i fins a Euric que ocupà, entre d’altres, la 

Tarraconensis: “La relació Imperi romà-Regne visigòtic no serà establerta aleshores com una 

contraposició, sinó com una cooperació: el rei got està interessat, més que a dominar l’Imperi, a avançar 

d’acord amb ell; no intentarà mai de proclamar-se emperador, sap que no ho pot ésser, en tot cas 

s’acontentarà proclamant emperador un romà amic seu.” (ABADAL 1969, 45-46). Després, “els 

esdeveniments es precipiten, dins l’Imperi: Juli Nepone, que s’acabava de posar d’acord amb Euric, és 

destronat després per Oreste, el qual proclama emperador el seu fill Ròmul Augústul; l’altre any, 476, 

Odoacre destrona Ròmul i envia les insígnies imperials a Zenó, emperador d’Orient; l’Imperi d’Occident 

havia deixat d’existir.” (ABADAL 1969, 47). “D’altra banda, Euric fou un gran romanitzador. El seu primer 

ministre en la direcció general de l’Estat fou el noble romà Lleó, amic de les lletres i dels lletrats, com 

Sidoni mateix. Per a romanitzar els gots, Euric els promulgà un codi, la Lex Visigothorum, que, superant 

els usos i costums que els havien regits fins aleshores, els imposava una legislació de base essencialment 

romana, tan romana que [...] s’ha pogut arribar a suposar que es tractava d’un codi fins i tot vàlid pels 

mateixos romans.” (ABADAL 1969, 48). “De la caiguda de Tolosa a la creació del Regne de Toledo per 

Leovigild, que és el seu verdader fundador, hi ha un període de més de seixanta anys [...] un període que 

podríem anomenar l’intermedi ostrogot.” (ABADAL 1969, 49). A Ravenna, el 493, el rei ostrogot Teodoric 

el Gran “substitueix” el primer rei bàrbar italià Odoacre, i regenta Hispània -era avi d’Amalaric, encara 

nen-, tutela que permet “una represa de vida d’Hispània amb l’estructura romana i dins l’òrbita del món 

romà. [Teodoric fou educat a la cort de l’emperador Lleó I, a Constantinopla] El rei escriu directament als 

governadors Ampul·li i Livirit donant-los instruccions de bon govern i policia, d’administració i cobrament 

dels impostos, de cura dels preus i drets fiscals; reivindicant la producció agrícola d’Hispània per a 

avituallar Roma, como es feia en temps passats. Mentrestant, un general ostrogot, Teudis, rep el 

comandament militar.” (ABADAL 1969, 51). 
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iconografia triomfal cristiana serví per fixar a la memòria118 la imatge del monarca 

invencible, el més poderós de la terra, de qui el poder procedia del monarca diví, amb 

l’esquema del personatge que ocupa el tron119 (il. 73 i il. 74), reservat per ell, i que 

representa “el poder de Déu, que assegurava la salvació dels fidels”120. 

 

 
il. 74. Zeus Theos a Dura Europos (DIRVEN 2004, 10). 

 

Els frisos militars tingueren influència en l’art cristià: en els relleus romans de campanyes 

militars el mateix esquema servia per designar l’emperador, el general, el centurió o 

qualsevol altre oficial romà; el personatge sol aparèixer dalt d’un turó o sobre un podi 

per a arengar als soldats. Als mosaics de Santa Maria Maggiore de Roma trobem 

Abraham muntant un cavall de combat, igual que un general romà, a la trobada amb el 

predicador Melquisedec (il. 75a); Moisès rep com un oficial romà els exploradors que 

                                                      
118 “La imatge de Crist assegut solemnement sobre un tron monumental (més rarament sobre el globus 

del món) apareix en el segle IV. Segons el Liber Pontificalis […], el mateix Constantí va fer donació a la 

basílica del Latrerà d’una peça d’orfebreria que representava Crist entronitzat i quatre àngels que, 

probablement, vetllaven pel Senyor.” (GRABAR 1936, 196). 

119 (GRABAR 1998, 47). 

120 (op. cit. 1998, 30).  
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tornaven de la terra promesa (il. 75b); apareix també sobre un monticle a la victòria 

contra Amalec (il. 75c); i Josué ordena al sol que interrompi el seu curs121 (il. 75d).  

 

 

 

                                                      
121 (GRABAR 1998, 54-55). “[...] Les comparacions dels sobirans cristians amb personatges de la Bíblia 

havien substituït fins i tot les connexions tradicionals entre l’emperador pagà i els herois i divinitats de 

l’antiguitat. Els caps elegits per Déu com Moisès, els jutges d’Israel i sobretot els seus reis i el rei-sacerdot 

Melchisedec s’havien convertit lògicament en les prefiguracions dels sobirà ‘coronat per Crist’ i col·locat 

al capdavant de l’Imperi i del seu poble escollit, els cristians. L’art no va deixar d’apoderar-se d’aquestes 

comparacions, i des de l’època constantiniana va intentar trobar-hi una expressió plàstica. El mètode que 

va acceptar va ser sempre el següent: representar l’escena bíblica que pot donar lloc a una al·lusió als 

emperadors, posant en aparença el paper del personatge de la Bíblia en comparació amb el basileus i 

tractant el tema en un estil solemne que evoca una cerimònia palatina i facilità així el desenvolupament 

de l’acostament desitjat.” (GRABAR 1936, 95). 

“Analogies bíbliques i mitològiques a part, totes les imatges simbòliques ens han mostrat l’emperador en 

les seves relacions amb els homes, dominant-los amb el seu poder, rebent l’adoració i l’ofrena dels pobles, 

investint els funcionaris, i presidint els consells de l’Església. Però, havent proporcionat la demostració 

d’aquest poder excepcional del basileus, la iconografia imperial havia de respondre a la pregunta del seu 

origen místic. Podem apreciar a priori la importància que haurien d’assumir les composicions simbòliques 

anomenades d’alguna manera a fer valer els drets del monarca a la dominació. 

És així com les iconografies bizantines s’aproparen a les composicions on es col·loca el basileus davant de 

la divinitat i que, sota diverses formes, afirmen la coneguda doctrina, expressada amb tanta magnitud per 

Eusebi i presa per innombrables escriptors bizantins: és a dir, que l’emperador és el sobirà inspirat i 

protegit per Déu i com la seva imatge a la terra; és en la seva fe que troba la font del seu poder, i és en 

sotmetre’s a la voluntat divina que assegura el seu propi poder, el numen del basileus només pot triomfar 

reconeixent la superioritat del numen pambasileus; l’aliança d’aquests dos poders és completa, però que 

només pot realitzar-se per la condició de què el ‘sobirà únic’ que és l’emperador a la terra se sotmeti al 

‘poder universal’ de ‘Déu únic’, el sobirà celestial.” (GRABAR 1936, 98). 
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a) b) 

 
c) 

 
d) 

il. 75. Mosaics a Santa Maria Maggiore de Roma. Disponible a, 

<http://semplicementeromaeventievisiteguidate.blogspot.com/2018/12/mosaici-navata-centrale-santa-

maria.html> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

 

Seguint amb aquesta idea, el “[...] Bon Pastor (il. 78) portant el xai, que significava que el 

pastor, al·legoria de Jesús, salva al xai, al·legoria de l’ànima cristiana, [...] a l’art romà 

pagà, [...] era símbol de filantropia (humanitas).”122 En un díptic del mont Sinaí, “[...] 

                                                      
122 És a dir, “[...] la imatge al·legòrica de Crist més extensa en els segles III i IV és una creació cristiana a 

partir d’un símbol de filosofia moral.” (op. cit., 21). 
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Sant Pere, amb una creu en forma de cedre, ocupa aquí el lloc del cònsol i [entronitzat] 

apareix davant d’un segon terme arquitectònic en exedra.”123 (il. 79). No ens ha arribat 

la imatge prèvia triomfant de l’Emperador124, però sí d’altres de semblants, en el relleu 

del Congiarium de l’arc de Constantí (il. 80), però sobretot algunes de posteriors de 

cònsols en díptics: el cònsol apareix assegut en el tron -dins d’un pal·li, dues columnes i 

un frontó- i darrere o sobre el cap té el que pot semblar una petxina (il. 81); i d’altres com 

el disc romà de Teodosi (il. 82) i una moneda amb la imatge de Gal·la Placídia entronitzada 

(il. 83); i pels que potser havia servit de referència l’edicle constantinià del Sant 

Sepulcre125 (il. 90); i, per tant, per remembrar la mort i resurrecció, que a través del tron 

representa el carro amb la parusia o segona vinguda de Jesús126,  és a dir, el temps de 

preparació del judici per a poder assolir la salvació.  

                                                      
123 (op. cit., 81). 

124 La referencia a “l’aparició sobirana de Crist, en totes aquestes imatges, és evident. […] Però fins a quin 

punt aquesta iconografia, nova en l’art cristià, ha estat influïda per la majestuositat en els retrats oficials 

de l’emperador? [Per a Grabar aquestes] dues imatges frontals, [...] -la de l’emperador i la de Crist- són 

creades gairebé simultàniament, cosa que implica, possiblement, una influencia de l’una en l’altra. I no es 

pot dubtar a donar prioritat a la composició frontal de l’emperador entronitzat, ja que el seu exemple més 

antic conegut, el relleu del Congiaire de l’arc constantinià és anterior a l’edicte de Milà i a les fundacions 

cristianes de Constantí on la imatge de Crist pogué aparèixer per primera vegada.” (GRABAR 1936, 197-

198). 

125 (KRAUTHEIMER 1984, 44). Edward Baldwin, l’any 1956, a Architectural symbolism of Imperial Rome 

and he Middle Ages, deia que: “A tot l’Orient, el cibori sagrat es va convertir en una tenda d’aparicions i 

un emblema d’honor sobre un governant diví quan donava audiència pública, tramitava negocis i 

prescrivia justícia, generalment a la porta reial del reducte del seu palau. Durant el període hel·lenístic, 

l’escena celestial es va fer càrrec del lloc de recepcions, salutacions i adoracions en les cerimònies de 

l’Epifania Reial amb les quals es celebrava l’arribada dels reis grecs semblants a Déu. Segons l’evidència 

gràfica del quart estil pompeià [il. 76], que reflecteix les convencions del palau d’Alexandria, no només hi 

havia un vestíbul domèstic a l’entrada d’un palau, sinó que també hi havia un cibori reial habilitat per a 

festes i recepcions a la porta regia absidal, de manera que el rei seria identificat amb una divinitat, 

generalment un déu del sol, i adorat com el governant universal del cel i la terra. [...] Després de la 

conquesta del Pròxim Orient, els generals romans de la República, i els subseqüents emperadors, 

presumptament es van acostumar a ser entronitzats sota un cibori quan van ser rebuts a les portes de la 

ciutat i del palau de les ciutats hel·lenístiques amb totes les provisions cerimonials d’una Epifania. [...] 

Sens dubte, l’aparició dels baldaquins sobre el palatium-castrum a les monedes del segle IV és la prova 

que en aquella època l’escena era reconeguda a tot l’Imperi com un emblema imperial, associat 

simbòlicament al globus universal. Al mateix temps, les monedes mostren que l’escena encara era una 

característica de la porta del palau destinada a marcar el portal com el lloc on es celebraven públicament 

les cerimònies d’Advent i Epifania.” (il. 77). (BALDWIN 1956, 197-198). 

126 “Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha moltes 

estances; si no hi fossin, us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-



CAPÍTOL III. La representació del tron de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial. 

 

 

108 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

Aquesta idea de la salvació, a la Bíblia, sembla que s’estableix a través d’una equiparació 

mística entre el baptisme, la mort i la resurrecció.”127 Al pregar pels morts ja fos dins una 

catacumba, o pels neòfits en un baptisteri, “[...] els cristians tornaven constantment a 

rememoracions dels antecedents bíblics de la salvació o l’alliberament i, per tant, a la 

idea d’una apel·lació del poder diví.”128 

                                                      
vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja 

sabeu quin camí hi porta.” (Jn 14:1-4). 

127 (KRAUTHEIMER 2018, 105), (GRABAR 1946) i (UNDERWOOD 1950). “Egèria descriu aquestes 

cerimònies [del baptisme a l’Anàstasi] amb tot detall: els catecúmens havien estat catequitzats durant set 

setmanes a la basílica e instruïts en el significat literal de les Escriptures. El Diumenge de Rams 

proclamaren el Credo i es convertiren en Neòfits. Després, durant la setmana de Pasqua, se’ls traslladava 

a diari fins l’Anàstasi per escoltar: les ensenyances del misteri més profund, és a dir, del propi Baptisme 

[...] Allà es trobava el bisbe, recolzat [a l’interior de...] la gruta [...] i explicava totes les coses que es fan en 

el Baptisme. Durant aquesta hora cap catecumen s’apropa a l’Anàstasi, únicament els neòfits i els fidels, 

que desitgin escoltar parlar sobre els misteris, entren allà i les portes es tanquen per a que cap catecumen 

s’apropi [...]. I, en realitat, els misteris es despleguen de tal manera que ningú queda indiferent a les coses 

que escolta i que li expliquen. Res podia accentuar més profundament el vincle entre la Resurrecció i el 

Baptisme que aquesta escena: la veu del bisbe sortint de la Tomba de la que el Senyor s’havia aixecat 

explicant als neòfits el significat místic del Baptisme, la mort mística i la resurrecció espiritual a la que ells 

devien sotmetre’s [...]”. (KRAUTHEIMER 2018, 115-116). 

Crist, primer representat per una font d’aigua, origen de tot, esdevé després símbol procreador i 

autogenerador de vida: “-Si algú té set, que vingui a mi; el qui creu en mi, que begui. Perquè diu 

l’Escriptura: Del seu interior brollaran rius d’aigua viva.” (Jn 7:37); “[...] un dels soldats li traspassà el costat 

amb una llança, i a l’instant en va sortir sang i aigua.” (Jn 19:34); “[...] vaig veure que de sota el llindar del 

santuari, que té a la façana a l’orient, naixia una font d’aigua que baixava cap a l’orient [...]” (Ez 47:1), “[...] 

una font per a purificar els pecats i les impureses” (Za 13:1); “L’àngel em va mostrar també el riu de l’aigua 

de la vida, transparent com el cristall, que naixia del tron de Déu i de l’Anyell.” (Ap 22:1); “[...] Us donaré 

un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres el cor de pedra i us en donaré un de 

carn. Posaré el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus preceptes, que compliu i observeu les 

meves decisions.” (Ez 36:26-27); “-Com pot néixer un home que ja és vell? És que pot entrar altra vegada 

a les entranyes de la mare i tornar a néixer? [...] -En veritat, en veritat t’ho dic: ningú no pot entrar al 

Regne de Déu si no neix de l’aigua i de l’Esperit. De la carn en neix carn, de l’Esperit en neix Esperit. No 

t’estranyis que t’hagi dit: “Cal que nasqueu de dalt.” (Jn 3:4-7). “Els que han nascut de Déu no pequen, 

perquè la llavor de Déu es manté dintre d’ells: no poden pecar, perquè han nascut de Déu.” (1 Jn 3:9); i 

“[...] pel baptisme hem estat sepultats amb ell i hem participat de la mort, perquè, així com Crist per l’acció 

de la glòria del Pare, va ressuscitar d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una vida nova”, a (Rm 

6:3-4) i (Col 2:12).  

128 (GRABAR 1998, 28-29). Paral·lelament, a un mosaic de El-Djem hi ha “[...] inscripcions tretes dels víctors 

dels espectadors dels jocs, que expressaven la seva admiració pels seus gladiadors favorits: «ets l’únic» 

(l’únic capaç de realitzar una gesta tal), «per a l’eternitat» (que la teva glòria sigui eterna). [...] Aquests 

símbols e imatges ens confirma encara més la significació d’una important modalitat de figures 

contemporànies a la iconografia paleocristiana, inspirades per intencions llibertadores del mateix tipus, 

és a dir, per l’esperança [...] de la salvació o l’alliberació que en ella se’ns recordava.” (GRABAR 1998, 25). 
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il. 76. Cibori reial. Disponible a, <http://www.owen-

artresearch.uk/custom/rwpainting/imagch10/apollo_paint.jpg> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 

 

 
il. 77. Tron de Teodoric. Disponible a, <http://warfare.6te.net/6-10/Gregory_of_Nazianzus-

Bnf_Grec_510-239r-upper-lg.htm> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 78. El Bon Pastor (catacumbes de Marcel·lí i Pere a Roma). Disponible a, 

<https://www.primeroscristianos.com/wp-

content/uploads/2017/08/aa60bf3dba7b06bf9bbc06ae7996d676.jpg> [Darrer accés 11 de novembre de 

2021]. 

                                                    
il. 79. Sant Pere entronitzat davant d’una arquitectura amb exedra, esquerra. Disponible a, 

<https://i.pinimg.com/originals/f2/52/75/f25275713d4205e152cacff61e880aa9.jpg> [Darrer accés 13 

de novembre de 2021]. 

il. 80. Congiarium a l’arc de Constantí, dreta. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Marcus_Aurelius_relief%2C_Liberalitas%2C_C

lementia.jpg> [Darrer accés 1 de novembre de 2021]. 
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il. 81. a) Díptic de cònsol romà entronitzat, esquerra. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Consular_diptych_Anastasius_517.jpg

/320px-Consular_diptych_Anastasius_517.jpg> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

b) Díptic en el que l’arcàngel sosté un orbe i un bastó, centre. Disponible a, 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Marfil_del_Arc%C3%A1ngel#/media/Archivo:Byzantine_ivory_801.jpg> 

[Darrer accés 28 de novembre de 2021]. 

il. 82. Disc romà de l’Emperador Teodosi, dreta. Disponible a, <https://www.rah.es/wp-

content/uploads/2015/01/Disco-teodosio-grande_.jpg> [Darrer accés 28 de novembre de 2021]. 

 

      
il. 83. Moneda amb la imatge de Gal·la Placídia entronitzada. Disponible a, 

<https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10132480> [Darrer accés 17 

d’agost de 2021]. 
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Així, “l’adaptació, en els absis d’esglésies, d’imatges que evoquen la visió de Déu [...] es 

porta a terme a partir de l’esquema majestàtic imperial [...]”129; a vegades representat 

només per la icona d’un tron “buit”, etimasia, s’hi troba a la part superior de l’arc 

triomfal de Santa Maria Maggiore de Roma (il. 84); el mosaic del baptisteri dels ortodoxos 

de Ravenna -anterior a Sant Miquel-, que té representat una sèrie de trons buits en tot 

el seu perímetre i dins d’unes arquitectures amb geometria d’exedra (il. 85 i il. 86); i el 

mosaic de la cúpula del baptisteri dels arrians -contemporani a Sant Miquel-, que té 

representat en el cercle central el baptisme de Jesús, i en el perimetral els dotze apòstols 

i un tron buit (il. 87)130, i entre d’altres. Aquest tron, que no és mai buit, freqüentment 

s’ha completat o substituit per la creu, el llibre de la vida, el xai, el colom, o el 

monograma de Crist (il. 88), i reemplaça la imatge del Crist sobirà131. El crismó amb el 

monograma de l’ X [ji] i P [ro] entrellaçades era el “[...] símbol de Crist [...] de què la 

utilització estava reservada a l’exèrcit, comprenent el propi Emperador, cap de l’exèrcit 

romà, de qui a l’estendard i casc figurava el monograma: aquest símbol, per tant, tenia 

manifestament un valor profilàctic.[...] No se l’utilitzava ja per evocar, sinó per 

representar, la salvació per Crist.”132 Així, De Angelis d’Ossat, per San Vitale, assenyalava 

que la presència del “monograma de l’Emperador subratllava una correlació directa 

entre temple i tron”133.  

 

                                                      
129 (GRABAR 1998, 61). 

130 (KRAUTHEIMER 1984, 208). 

131 (GRABAR 1936, 199-200). 

132 (GRABAR 1998, 46). 

133 (ANGELIS 1962, vol. II, 83). 
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il. 84. Tron buit a Santa Maria Maggiore de Roma. Disponible a, 

<http://www.30giorni.it/upload/articoli_immagini_interne/34-09-011.jpg> [Darrer accés 17 d’agost de 

2021]. 

 

 
il. 85. Tron buit en el baptisteri ortodox de Ravenna. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Battistero_neoniano%2C_int.%2C_tamburo_0

4.JPG> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 86. Tron buit en el baptisteri ortodox de Ravenna. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Battistero_neoniano%2C_int.%2C_tamburo_

10.JPG> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 

 
il. 87. Tron buit en el baptisteri arrià de Ravenna. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Battistero_degli_ariani%2C_int%2C_mosaico

_della_cupola_05_etimasia.jpg> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 88. Crismó d’Albenga. Disponible a, <http://www.mozarabia.es/mozarabia/wp-

content/uploads/2021/02/mosaico-de-Albenga.jpg> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

 

A l’arquitectura, la panòplia arquitectònica que envoltava la Divina Majestat de 

l’Emperador -“[...] la basílica palatina en què ell s’asseia entronitzat era ipso facto un 

edifici religiós”134-; fou transferida pels arquitectes constantinians als seus edificis 

religiosos135. Arculf referint-se a l’Anàstasi (il. 89) s’ocupà a la pràctica totalitat de la seva 

descripció de l’edicle –del què no ens ha arribat el dibuix de la planta- (il. 90):  

                                                      
134 (KRAUTHEIMER 1984, 47).  

135 (KRAUTHEIMER 1984, 51). “Allà però on existeixen testimonis, porten a la conclusió de que els 

arquitectes encarregats dels nous edificis havien vingut freqüentment de lluny, probablement del seguici 

de la cort. En canvi, els mestres d’obres, en general, eren indígenes. D’aquí que els conceptes estilístics i 

el vocabulari de l’arquitectura palatina i eclesiàstica romanguessin estretament vinculats en totes les 

capitals polítiques i religioses del mon romà. Les diferències, molt sovint condicionades per les tradicions 

locals de tècnica constructiva, estan sempre presents, però exerceixen un paper de segon ordre. Per 

descomptat, no s’observen contrastos marcats entre els conceptes estilístics prevalents entre l’est i l’oest 

en aquest nivell superior de l’arquitectura cristiana en l’esfera de la cort. [...] A l’estrat de la cort, el 

vocabulari arquitectònic va romandre en si mateix fermament ancorat en la tradició clàssica de la Baixa 

Antiguitat. El vigor d’aquesta tradició a l’est es recolzava en els estudiosos i els retòrics, pagans o cristians, 

lligats a les universitats i a la cort imperial. A través d’ells, l’Església i la cort es van permejar d’un esperit 

clàssic; i en conseqüència, els emperadors, els seus cortesans, i els bisbes i els arquitectes de la cort 
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“centralment situat a l’interior d'aquest edifici rodó [, l’Anàstasi,] hi ha una estructura 

de cúpula rodona, tallada a la mateixa roca [...] monumentum [...]. El sepulchrum 

pròpiament dit és el lloc dins d’aquesta estructura amb cúpula, a la part nord del 

monumentum, és a dir, la part on estava situat el cos del Senyor. La longitud [del 

sepulchrum] que Arculf havia mesurat amb la seva pròpia mà, era de set peus. Així, el 

sepulchrum no és, com alguns pensen erròniament, una estructura doble [...] Aquesta 

és la forma de la cova, que té l’entrada al costat, directament orientada a la porció sud 

del monumentum, i amb una volta baixa, feta per l’home, que s’alça a sobre.”136  

 

 
il. 89. Planta del Sant Sepulcre de Jerusalem, a Adamnan, De Locis Sanctis. Viena, Österreichische 

Nationalbibliothek, Cod. 458, Samml.: Han, f 4. Disponible a, 

<http://www.gestornoticias.com/archivos/carifilii.es/image/nazaret_adomnan_670dC.jpg> [Darrer 

accés 13 de novembre de 2021]. 

 

                                                      
seguiren essent els puntals de l’herència clàssica del Nou Imperi Cristià fins ben entrat el segle V. Per 

descomptat, l’esperit clàssic, debilitat en el curs del segle III i principis del IV, es revifà en l’ambient de la 

cort durant la última part del segle IV i principis del V. (KRAUTHEIMER 1984, 79-80). 

136 (ADAMNAN 680, I, II, 43-47).  
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il. 90. Reconstrucció de l’edicle del Sant Sepulcre. (WILKINSON 2006, 174). 

 

          
il. 91. Baldaquí de Sant Pere. Capsella Samagher. Disponible a, <http://vcg.isti.cnr.it/capsella/> [Darrer 

accés 17 d’agost de 2021]. 

 

A més, “els textos antics que descriuen aquest monument mai no deixen de remarcar 

que també hi havia la pedra que havia bloquejat l’entrada, i que Crist en ressuscitar havia 

remogut. I res és més normal que aquesta atenció constant per la pedra que havia estat 

retirada: ja que aquest lloc sagrat celebrava especialment la resurrecció (i no la mort) de 

Crist, [...] El monument de l’Anàstasi contenia així, i glorificava, no un, sinó els dos 

testimonis materials de la resurrecció, el llit funerari i la pedra, el primer dins de la cova, 
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i l’altre davant l’entrada”137, una “[...] porció més petita [de les dues en què s’havia 

dividit la pedra que havia tancat el sepulchrum], treballada i configurada com a un altar 

quadrat [el lloc i instant en què un ésser esdevé sagrat], pot veure’s dreta davant del 

monumentum rodó esmentat abans.”138 Així, el monumentum, i segons el memoriam 

reliquiarium de Narbona, tenia un “[...] vestíbul o pronaos, [...] en forma de pòrtic amb 

quatre columnes, dos a la part davantera i dues més a la posterior [...] de planta 

semicircular, coberta per una petxina que adorna la volta en quart d'esfera”139 (il. 92). 

Aquest “vestíbul” que precedia el sepulchrum buit no és més que un baldaquí per 

entronitzar la presència de Jesús ressuscitat; a Sant Pere, sobre la memòria de l’Apòstol 

“[...] s’aixecava un baldaquí sostingut per quatre columnes torsionades cenyides de 

pàmpols, unes altres dues columnes lligades amb arquitraus unien el baldaquí als angles 

de l’absis, i les llums es tancaven amb cortines.”140 (il. 91); “sota Constantí, [...] l’altar que 

abans era una taula de fusta [...] tendeix gradualment a convertir-se en un element fix, 

cobert en ocasions amb un baldaquí [amb referències a la imatge del vestíbul de 

l’edicle], una columnata adintellada amb arcs i frontons, similar a la que servia perquè 

l’emperador es mostrés als seus súbdits a la cort, potser141 tal com es conserva en el 

palau de Dioclecià a Split” (il. 72b i il. 93). 

 

                                                      
137 (GRABAR 1946, 265-266). 

138 (ADAMNAN 680, I, II, 47). 

139 (PALOL 1954, 277). “Nosaltres creiem en l’interès d’aquesta representació i no dubtem en publicar-la, 

assenyalant la possibilitat de que sigui realment un facsímil de l’edificació del centre de l’Anàstasi 

constantinià i, en tot cas, a pesar de les grans analogies que té amb la resta de representacions plàstiques 

que tenim de tal construcció, el marbre narbonense és una peça de capital importància per a explicar-nos 

certs contactes estilístics entre Orient i Occident durant els segles IV, V i següents. (PALOL 1954, 276). 

140 (KRAUTHEIMER 1984, 63-64). Representat a la part posterior de la Capsella Samagher. 

141 El descobriment de l’escala que en l’eix del peristil del palau dóna continuïtat, en dos nivells, a aquest 

cardo maximus dificulta aquesta idea de representació (HIDALGO 2018, 27). 
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a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 

il. 92. Martyrium-relicari del Museu de Narbona: a) vista de front, b) vista en perspectiva, c) vista lateral 

esquerra i d) dibuix de la secció longitudinal. (PALOL 1954, LÀMINA I i II). 

 
il. 93. Pòrtic del Palau de Dioclecià a Spalato (Split). Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Peristyle%2C_Split_1.jpg> [Darrer accés 10 

d’abril de 2021]. 
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il. 94. Dibuix de la pintura desplegada de l’absis de Sant Miquel. Dibuix de Fco. Javier González, 

setembre de 2021. 
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III.3. La representació de l’arquitectura a la pintura de l’absis de Sant Miquel. 

Aquesta és la base del problema que hom vol discutir per Sant Miquel, la de que el 

propòsit que hi ha darrera de la forma que determina l’aparença de l’església era poster 

construir l’arquitectura del tron de Déu de la visió de la glòria d’Ezequiel representada 

després a la pintura de l’absis. 

 

La comprensió de la representació142 i de l’arquitectura de Sant Miquel (il. 94 i il. 95), 

comença per sobre del nivell d’impostes de l’arc triomfal, i dins de l’absis, d’una mica 

més d’un quart d’esfera, on, dividida en tres nivells, està la pintura, (il. 65, il. 66, il. 94 i il. 

95) i de baix a dalt: dues franges horitzontals, de diferent alçada, on la part superior de 

la segona és convexa, i un tercer nivell que tanca l’esfericitat de l’absis. La divisió entre 

aquests nivells està resolta per una banda d’entre sis i set centímetres d’amplada i de 

color vermell fosc, que recorre a més l’intradós de l’arc triomfal, emmarcant 

completament la imatge. La franja inferior dibuixa a l’interior una sanefa que “[...] 

representa un fris format per una successió de línies paral·leles que configuren ziga-

zagues dividides per línies verticals, que alhora determinen espais; cada espai és dividit 

també per línies paral·leles que formen espigues, i decorat amb alternança de colors.”143 

La franja central presenta, davant, entre dos velum nuats en els extrems dotze 

                                                      
142 “Els personatges van calçats amb la solea o sandàlia; les figures semblen nimbades, posades totes 

davant un cortinatge amb plecs que deixa veure un fons amb arbres. [...] Les vestidures són romanes: la 

túnica i el pallium; un dels personatges, el segon començant per l’esquerra, va vestit amb una túnica 

ornada de franges de propra (clavi) com en alguns dels mosaics sepulcrals de Tarragona. [...] Ezequiel 

explica que en la segona visió que tingué de Déu, a la porta oriental del Temple de Jerusalem, davant vint-

i-cinc homes, entre els quals hi havia Lezònia, fill d’Azudi, i Fèltia, fill de Banaia, prínceps del poble, el 

Senyor se li apareix, igual que en la primera visió que havia tingut, [...] els personatges nimbats, no 

coronats i calçats, representen la gent de diversa condició social de Jerusalem, potser (pels nimbes que 

s’entreveuen) en el moment de la transició en el qual es transformen en els apòstols. No poden 

representar els apòstols, els quals, segons el tipus iconogràfic fixat en els orígens de l’art cristià, no han 

d’anar calçats i la majoria han d’ésser barbuts i coronats i fan present a Déu de corones o bé l’aclamen 

amb llurs instruments de música. [...] El nombre de dotze en lloc de vint-i-cinc no pot ésser una objecció; 

els vint-i-quatre vells de l’Apocalipsi, com ha remarcat Kuhn, són sovint reduïts a dotze en les miniatures 

del Beatus; els apòstols algunes vegades es redueixen a sis.” (PUIG i CADAFALCH 1948, 30-31). 

143 “Aquest motiu és considerat com un antecedent directe de la pintura romànica; apareix en mosaics 

ravennàtics, en una lluneta de Gal·la Placídia i a Sant Apol·linar a Classe.” (PEREGRINA 1991, 264). Potser 

s’estava referint a l’intradós dels arcs est i oest que suporten la cúpula del mausoleu de Gal·la Placídia. A 

Sant Apol·linar però no s’ha trobat. 
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personatges de perfil, agenollats i nimbats, i fent un doble gest que consisteix a alçar 

una mà per a l’oració i a portar els dits de l’altra a la boca, sis a cada banda, (il. 66 i il. 95b 

i d), i en el centre un motiu amb cinc rodes entrellaçades, d’aquestes la del mig amb un 

crismó (il. 94 i il. 95c). A la part superior està representat un Crist en Majestat dins d’una 

màndorla envoltada pels quatre àngels que subjecten la màndorla144, el sol i la lluna (il. 

95e).   

Tot i que l’escena dels apòstols està separada de la del Crist en Majestat per una banda 

de color vermell fosc, el fons, resolt amb un dibuix de cercles, amb el centre senyalat, i 

on els centres d’aquests estan units uns amb els altres per un traç però sense entrar dins 

del cercle, omplint els buits entre cercles mitjançant un puntejat, és ben bé, el mateix, 

per tant, forma part d’una mateixa escena, és a dir, té continuïtat. La franja de color 

vermell fosc emmarca la franja horitzontal de la part baixa amb una successió de ziga-

zagues i que representa un paviment en axonometria vertical145, recorre interiorment 

l’intradós de l’arc triomfal, recollint els dos velum i la part convexa organitza l’escena en 

un baix i un dalt. Puig i Cadafalch reproduïa un detall de la pintura, on en arribar a la part 

central del nivell mig, amb cinc rodes, interrompia el dibuix del fons mitjançant una ratlla 

vertical (il. 66), i no representava dins el fons. Avui, d’aquesta ratlla, només pot resseguir-

se una petita part en el costat esquerre.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
144 (MANCHO 2003, 307). 

145 Respecte el pla del terra -aquí aquesta successió de ziga-zagues- disposat en vista frontal, Miriam Schild 

Bunim referia que “en el període cristià primerenc el pla del terra es converteix gradualment en una sòlida, 

clara i dràstica banda.” (BUNIM 1940, 39). 
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a) 
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b)  

 

 
c) 
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d) 

 

 
e) 

il. 95. Fotografies de la pintura de l’absis de Sant Miquel: a) vista completa de la pintura. b) vista de 

detall, lateral esquerra, c) vista de detall, crismó central, d) vista de detall, lateral dreta, e) vista de 

detall, motiu zenital. Fotografies de Fco. Javier González, 27 de novembre de 2021.  
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De referents iconogràfics conservats del segle V, dins de l’àmbit de Catalunya, no hi ha, 

a excepció de la pintura de l’absis de Santa Maria, també objecte d’aquesta recerca. Així, 

resulta imprescindible ampliar-ne l’àmbit, i a més, incloure primer els textos bíblics i 

exegètics, i després algunes miniatures bíbliques. 

 

“La interpretació del Temple [terrenal] com a figura del cos encarnat de Crist, [...] no fou 

una invenció de l’exegesi patrística o medieval sinó que ja figurava dins del Nou 

Testament.”146 Aquesta idea, però, també hi era a l’Antic Testament, tot i que només el 

profeta Jeremies en anunciar la restauració i el nou pacte comparà Jerusalem dient que 

“[...] serà anomenada ‘Tron del Senyor’.” (Jr 3:17). Amb tot, serà, en el Nou Testament 

en el que trobem més sovint aquesta metàfora, així: “El Senyor els respongué: -Destruïu 

aquest santuari, i en tres dies l’aixecaré” (Jn 2:19). Ells el van entendre literalment, però, 

l’evangelista explicarà que, ell parlava del temple del seu cos; “-Nosaltres vam sentir que 

deia, “Jo destruiré aquest santuari, fet per mans d’home, i en tres dies en construiré un 

altre, no fet per mans d’home” (Mc 14:58); “Formeu un edifici construït sobre el 

fonament dels apòstols i els profetes, que té el mateix Jesucrist per pedra angular.” (Ef 

2:19-22); i “Acosteu-vos a ell, que és la pedra viva, [...] També vosaltres, com pedres 

vives, sou edificats com a temple de l’Esperit [...]” (1 P 2:4-10). Aquesta interpretació 

amb diferents aproximacions, i segons enunciàvem en començar, és dins dels textos 

patrístics, així, segons la interpretació de Sant Jeroni sobre l’Apocalipsi del comentari de 

Victorí de Petàvia, el cos dels apòstols eren pedres vivents que substituïen la ciutat, la 

Jerusalem Celestial.147  La novena Homilia d’Orígenes sobre el Levític diu que, el “Senyor 

no ha entrat en un santuari fet per mans d’homes, que és còpia del santuari veritable, 

sinó ha entrat dins del cel” (He 9:24), i “per tant, el lloc del cel i el propi Tron de Déu són 

designats per la figura i la imatge del santuari interior [aquell on el sacerdot havia entrat 

                                                      
146 Jennifer O’Reilly a la introducció d’On the Temple, adverteix que “[...] tot i l’interès de Beda per la 

metàfora arquitectònica per descriure l’església, mai no donà a la construcció d’una església una 

interpretació al·legòrica. (BEDA 1995, xlvi). 

147 “Portae uero duodecim: apostolorum esse credimus numerum, qui in quattuor uirtutibus ut pretiosae 

margaritae fulgentes iter sanctis –lumen doctrinae suae- manifestantes ad ciuitatem sanctorum ingredi 

faciunt, ut de conuersatione aeorum angelorum laetetur chorus.” (MIGNE, PL suppl. I, 170-171). 



CAPÍTOL III. La representació del tron de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial. 

 

 

127 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

abans en creuar el vel, el Sant dels Sants].”148 Així, el Temple, el lloc de la presència 

divina, es visualitzà en termes d’imatges arquitectòniques fusionant-se amb la metàfora 

de l’església com a cos encarnat de Déu. 

 

Per entendre la representació de la pintura cristiana (il. 96 i il. 97) s’ha manejat el text 

imprescindible, pensem de Bunim, de l’any 1940, Space in medieval painting and the 

forerunners of perspective, que deia referint-se a la primera pintura cristiana -però 

advertint que aquesta tendència no començà abruptament, havent-se observat abans a 

l’escultura clàssica tardana-149 que:  

“el canvi començà, paradoxalment, amb una eliminació gradual dels valors 

tridimensionals i el desenvolupament d’arranjaments conceptuals barrejats amb 

vestigis de formes òptiques”150; i que, “respecte els edificis i objectes la tendència 

bidimensional es manifestà desplegant el conjunt en una forma plana, és a dir, totes les 

parts que serien visibles en representació òptica estan representades sense escorç com 

si estiguessin al mateix nivell, o bé l’objecte estigués simplement indicat per l’alçat d’una 

façana o una secció transversal. [...] El desplegament i la juxtaposició de vegades 

arbitrària dels elements tendia a eliminar la consistència del punt de vista, donant lloc a 

una disposició conceptual del perfil i dels alçats frontals combinats amb els plans del 

terra. [...] Un objecte que està destinat a estar darrere pot estendre’s cap a un costat o 

per sobre o bé estar completament desconnectat de les figures o objectes amb què està 

relacionat espacialment.”151  

                                                      
148 (ORÍGENES 1990, 197). La segona part de la novena homilia parla sobre l’entrada del gran sacerdot 

dins del Sant dels Sants.  

149 (BUNIM 1940, 38-39). 

150 (BUNIM 1940, 38). 

151 (BUNIM 1940, 41-42). Després, el seminal article de Krautheimer de 1942, Introduction to an 

“Iconography of Mediaeval Architecture”, i més tard el text de Paul Lampl de 1961, Schemes of 

architectural representation in early medieval art, entre d’altres, comparteixen –a través de diferents 

aproximacions- la mateixa idea de que la representació d’un edifici estava acoblada amb elements 

juxtaposats. 
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il. 96. Diferents interpretacions del pòrtic del palau a Sant Apol·linar el Nou (DUVAL 1965, 252). 

 

 
il. 97. Anàlisi de les arquitectures del Saltiri d’Utrecht (DUVAL 1965, Fig. 37 i 38). 



CAPÍTOL III. La representació del tron de Déu, del Temple terrenal i de la Jerusalem Celestial. 

 

 

129 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

Després de resseguir aquella idea bíblica en què el cos de Crist era la pedra vivent que 

substitueix l’església152; i assenyalat un text -veurem que hi ha més153- per entendre la 

perspectiva de la pintura cristiana; s’ha provat de trobar quina era la correspondència 

entre arquitectura i pintura a Sant Miquel. 

 

Puig i Cadafalch assenyalà com a referent pels cortinatges de la pintura de Sant Miquel 

el mosaic del pòrtic del palau de Teodoric a Sant Apol·linar el Nou (il. 62 i il. 72a). 

Arquitectura que s’ha relacionat, amb seguretat o sense, també amb el pòrtic del palau 

de Dioclecià a Split154. Aquesta arquitectura, a Sant Miquel, no hi és dibuixada; i la 

substitueix la banda de color vermell a l’intradós de l’arc triomfal (il. 94 i il. 95). Chandler 

Post, és el primer que assenyalà un aspecte d’ordre, el vestit del personatge de més a 

l’esquerra del registre inferior, que explica que el personatge està per davant dels 

cortinatges155 (il. 98). Els cortinatges pengen d’aquesta arquitectura vermella, i per tant, 

els personatges estan fora de l’àmbit que aquests cortinatges presenten a continuació.  

                                                      
152 “A la Jerusalem, s’hi ha juxtaposat (però no l’ha substituït) la multitudo sanctorum, segons una 

equivalència proposada per l’exegesi cristiana de l’Apocalipsi des de Jeroni, i també per Andreu de 

Cesarea. Molt sovint, en l’art medieval, la representació de la multitudo sanctorum i de l’Església de què 

els sants són les pedres vivents substituex la ciutat, la Jerusalem Celestial […]” (MENTRÉ 1986, 19-20). 

153 L’any 2017, hom feia una primera aproximació amb el text The representation of biblical constructions 

in the iconography of Late Antiquity, en l’àmbit del congrés, Territories and frontiers of representation. 

39o International Meeting of Teachers of Representation Disciplines. XIV Congress of the Italian Union for 

Drawing, a Nàpols. El text feia una reflexió al voltant del mètode de representació de l’arquitectura a 

l’Antiguitat Tardana, i en l’entorn de Catalunya. Per fer-ho es va realitzar un anàlisi detallat del relleu de 

cicle Bíblic de la curació del paralític del sarcòfag de Bethesda; i que revelar idees que permeteren realitzar 

una primera aproximació a algunes regles de representació de l’arquitectura en aquell moment, i establir 

una relació amb la concepció espacial de la forma de l’arquitectura; i a on ja s’assenyalava la relació entre 

el motiu central amb el Crismó amb dues rodes a cada costat de la pintura de l’absis de Sant Miquel i la 

planta de l’arquitectura de l’església. (GONZÁLEZ i MILLÁN 2017 2, 95-100). 

154 El mosaic de Sant Apol·linar el Nou originalment no diposava dels cortinatges, i la seva arquitectura, 

però, s’entenia perfectamente sense ells. 

155 (POST 1930, 30-32). Equivocadament, Mancho identificava pel costat dret de la pintura que aquests 

cortinatges anaven per davant dels personatges (MANCHO 2003, 310). 
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il. 98. El vestit de l’apòstol de més a l’esquerra -a dalt- explica que aquest està davant dels cortinatges. 

Dibuix de Fco. Javier González, maig de 2022. 

 

Tot i que d’una altra factura els cortinatges del baptisteri ortodox de Ravenna, anteriors 

a l’església i pintures de Sant Miquel, emmarquen un a un els dotze apòstols que també 

estan davant dels cortinatges, detall que s’observa especialment en el seu cap, i un cop 

superada la planta octogonal, a la volta, no es pengen de cap arquitectura dibuixada, 

sinó del cercle central amb el baptisme de Jesús (il. 99). A San Vitale de Ravenna el mosaic 

de la bella emperadriu Teodora (il. 100) l’ensenya també davant d’una arquitectura, amb 

dues columnes i una volta en quart d’esfera. La Bíblia, als quatre Evangelis, esmenta el 

pretori en referir-se a la residència del procurador de Judea Ponç Pilat, que “dugué a 

Jesús a fora [del pretori] i es va asseure al tribunal [...]” (Jn 19:13). Aquesta imatge del 

tribunal del pretori amb la figura de Pilat davant hi és a la pintura de l’absis de la catedral 

de Santa Maria. Pilat156 està assegut al centre d’un dosser, semblant a una tenda, 

                                                      
156 Segons Ainaud era Anàs o Caifàs (AINAUD 1976, 45). “[...] la indumentària del personatge no permeten 

pensar ni en un governador romà ni en un summe sacerdot jueu. Les cames són cobertes per pantalons o 

bracae vermells i el cos per una túnica curta oberta per davant [...] Segons aquesta indumentària ens 

trobem, bé davant l’assistent d’un personatge principal, bé davant un personatge de condició humil.” 

(MANCHO 2003, 214). 
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sostingut per columnes d’ordre compost amb estries helicoïdals. A la part superior de la 

tenda hi ha un cercle.” (il. 71). 

 

 
il. 99. Motiu de la volta del baptisteri ortodox de Ravenna. Disponible a, 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Baptisterio_neoniano#/media/Archivo:Baptistry_of_Neon_ceiling_mosai

c_(Ravenna).jpg> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

 

 
il. 100. Mosaic de la Emperadriu Teodora a San Vitale. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Mosaic_of_Theodora_-

_Basilica_San_Vitale_%28Ravenna%2C_Italy%29.jpg> [Darrer accés 14 de maig de 2022]. 
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La pintura de l’absis de Sant Miquel explica amb precisió que els dotze personatges estan 

a un interior i mirant a través d’aquesta arquitectura a un exterior (il. 101).  

 

 
il. 101. De l’arquitectura de la pintura pengen els cortinatge interiors que en obrir-se revelen la visió del 

tron de Déu. Dibuix de Fco. Javier González, maig de 2022. 

 

Puig i Cadafalch, l’any 1936, equivocadament identificava perimetralment per Sant 

Miquel una galeria, com la del baptisteri del monestir de Qal’at Siman, a Siria157, d’entre 

el 480 i 490 (il. 102). La recerca arqueològica, però, a Sant Miquel no ha identificat que el 

corredor perimetral envoltés completament l’església158. A Qal’at Siman, que disposava 

de tres accessos -aproximadament orientats a nord, sud i oest-, s’accedia a través d’un 

corredor perimetral cobert, i que en el mur meridional comunicava amb una basílica. El 

fet de poder recórrer perimetralment tot el voltant del baptisteri és precisament el tret 

diferencial respecte Sant Miquel.  

                                                      
157 (PUIG i CADAFALCH 1936, 12). 

158 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 137-140). 
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il. 102. Planta i secció del baptisteri del monestir de Qal’at Siman. (VOGUE 1865, vol. 2, planche 149). 

 

De l’any 485 és l’església de Garizim, Palestina, (il. 103 i il. 104) construïda per l’emperador 

d’orient Zenó. L’església fou construïda com acció de gràcies per haver aconseguit 

sufocar una revolta samaritana; per tant, deu el seu tipus arquitectònic a la seva funció 

de monument triomfal159; de planta octogonal, disposava de tres “estrets pòrtics 

                                                      
159 (GRABAR 1946, vol. 2 324) 
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d’entrada”160 -a nord, sud i oest-. Aquests tres accessos, aquí completament 

diferenciats, i que hom entén significatius com a Sant Miquel.  

 

 
il. 103. Planta de l’excavació de l’església de Garizim. Disponible a, 

<https://www.baslibrary.org/images/bsbkea000000556ljpg> [Darrer accés, 1 de novembre de 2021]. 

 

                                                                                             
il. 104. Planta de l’església de Garizim amb els tres accessos (KRAUTHEIMER 1984, 184). 

                                                      
160 (KRAUTHEIMER 1984, 183) 
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Per Dyggve, l’any 1941, el pòrtic davant del vestíbul de planta circular del pretori de 

Dioclecià, aixecat sobre una escala a mode de podi, era l’escenari monumental, en el 

que l’emperador havia d’aparèixer solemnement, i què a través del vestíbul, a la 

culminació de l’eix del cardó, permetia arribar a la sala del tron161 (il. 105 i il. 106). Després, 

Baldwin162, l’any 1956, i Karl Swoboda, l’any 1961, reinterpreten aquesta teoria de 

Dyggve, ara el vestíbul passarà a ser la sala del tron; per Swoboda, però, des del peristil 

del palau que no era un peristil en el sentit estricte163, “[...] ell [l’emperador] era visible 

a l’antesala [el vestíbul de planta circular] a través de l’intercolumni mig de l’arc 

triple”164. Swoboda veia aquesta entrada en el palau sassànida de Khosrow II (del 590 a 

628), Qasr-i-Shirin (il. 107), Iran, a on trobava una sala coberta amb una volta que s’obria, 

a nord i sud, respectivament, a dues peces estretes i allargades de planta rectangular 

cobertes amb volta de canó165.  

Swoboda el que estava veient era dues portes enfrontades que permetien veure a través 

d’elles, igual que en el Temple de la visió d’Ezequiel. Així a aquelles Ordinacions especials 

pel sobirà, deia: 

“[...] la porta oriental de l’atri interior estarà tancada durant els sis dies feiners, però 

serà oberta cada dissabte i per la festa de lluna nova. El sobirà entrarà al vestíbul de la 

porta [de l’atri interior] des de l’atri exterior i es quedarà vora els muntants de la porta, 

mentre els sacerdots oferiran el seu holocaust i el seu sacrifici de comunió. El sobirà es 

prosternarà davant el Senyor en el llindar de la porta i després sortirà, però la porta no 

es tancarà fins al vespre. Els dissabtes i les festes de la lluna nova, la gent del poble es 

prosternarà davant el Senyor a l’entrada d’aquesta porta” (Ez 46:1-10). 

 

 

                                                      
161 (DYGGVE 1941, 39-40). 

162 (BALDWIN 1956, 142).  

163 (SWOBODA 1961, 81). 

164 (op. cit., 84). 

165 (op. cit., 85). 
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il. 105. Planta i secció del Palau de Dioclesià (DUVAL 2000, 41). 

 

 
il. 106. Planta i perspectiva del palau de Dioclecià. 1. Peristil. - 2. Prothyrum. - 3. Vestíbul. - 4. Sala del 

tron. - 5. Criptopòrtic. - 6. Frontispici de glorificació. - 7-8 Temples. (DYGGVE 1941, 296). 
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il. 107. Planta del palau Qasr-i-Shirin. (SWOBODA 1961, 85). 

 

Els dotze personatges de la pintura de Sant Miquel disposats simètricament i 

representants de perfil, estan a l’interior d’una arquitectura, un pòrtic -tal vegada els 

tres vestíbuls Bíblics de la visió del Temple d’Ezequiel-, que els permet contemplar a 

través d’ell la teofania del tron de Déu, i des de tres punts de vista ortogonals alhora  -

potser el frontal o est estava reservat pel representat del poder diví a la terra-: aquí s’ha 

desplegat lateralment aquella vista del tron amb rodes que només es veuria mirant 

també ortogonalment des de dos punts de vista laterals, a més del frontal. A Sant Miquel 

el peristil que servia d’embolcall monumental tenia tres portes, els tres vestíbuls de l’atri 

interior de la visió del Temple d’Ezequiel (il. 108). Així, aquesta estructura presenta el que 

es veuria des dels vestíbuls de l’atri interior de la visió del Temple d’Ezequiel, i des dels 

tres alhora. 

 

 

il. 108. Atri interior del Temple de la visió d’Ezequiel. (GINER 2012, 90v). 
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A la part central de la pintura de Sant Miquel, allà on la segona franja és convexa, hi ha 

cinc rodes entrellaçades, i d’aquestes la del mig té un crismó a l’interior (il. 94 i il. 95a i c). 

Sense la del mig simbolitzen aquelles quatre rodes de la “carrossa” de Déu. Aquí però, 

aquestes rodes no estan disposades segons la descripció bíblica: “[...] una per a cadascun 

dels costats [del tron de Déu]” i a la que “cada roda en duia una altra d’entrecreuada. 

Així les rodes podien avançar en les quatre direccions sense haver de girar. L’alçària dels 

seus cèrcols feia basarda. Les quatre rodes plenes d’ulls de dalt a baix. Quan els vivents 

avançaven, les rodes també avançaven, i quan ells s’enlairaven de terra, elles també 

s’enlairaven.” (Ez 1:15-19); i la cinquena, a sobre, “[...] una mena de volta, estesa 

damunt dels [...] caps [dels vivents], semblant a un cristall d’esclat esglaiador, [...]” i “[...] 

blava com de safir [...],” i a la que a sobre “hi havia un tron, on seia una figura amb 

aspecte d’home.” (Ez 1:22-28).  

Hi ha referents contemporanis per aquest tron: al foli 13 v dels Evangelis de Rabbula, 

del segle VI (il. 109a); en el monestir de Bawit (il. 109b, c i d), a Egipte, de la segona meitat 

del segle IV; o a un plat sassànida (il. 110) de finals del segle III166, entre d’altres. Hi ha, 

però, més referents, que pel fet que aquesta idea perdura i es manté en la tradició 

cristiana està justificat poder utilitzar. A la il·lustració de la Bíblia de Rodes de la visió de 

Daniel de les quatre bèsties i el fill de l’home, del vol. 3, foli 66, (il. 111), de la que el text 

només refereix que “el tron era una gran flama, i les rodes de la carrossa eren de foc 

ardent” (Dn 7:9), aquestes rodes estan recollides per una banda horitzontal inferior, 

desplegant-se en una forma plana i representades per quatre cercles, distribuïts 

simètricament dos a dos cap als costats, i cadascun amb altre de concèntric interior i 

dels quals surt foc. Aquí el tron de Déu adquireix una escala major i està dins d’un cercle 

major per sobre de la banda horitzontal. A la il·lustració de la primera visió d’Ezequiel 

de la glòria del Senyor (Ez 1), del vol. 3, foli 45 (il. 112), el dibuix adquireix un major rigor 

geomètric. La glòria del Senyor està representada en una posició central i dins d’una 

màndorla, a cada costat hi ha representats dos vivents i tota la imatge està emmarcada 

                                                      
166 José María Blázquez datà aquest plat anomenat de Klimova a l’últim quart del segle III, atenent a la 

frontalitat de la composició i l’estil figuratiu cortesà com el del disc de Teodosi II (il. 82) (1994, 267). H. P. 

L’Orange, pel que, però, el plat era de la primera meitat del segle VII, l’interpretà com una versió sassànida 

del monarca ascendint en un tron celestial. A la part inferior sota el monarca celestial hi ha el tron cobert 

per un canopi, sostingut per quatre columnes, i tirat per dues parelles de bous (1953, 37-42).  
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per dues bandes, de què la inferior recull la màndorla i quatre rodes representades aquí 

cadascuna per tres cercles concèntrics. A la il·lustració de la Bíblia de Ripoll de la segona 

visió d’Ezequiel de la glòria del Senyor (Ez 10:9-17), del foli 208v, (il. 114) per sobre del 

Temple trobem un esquema de cinc cercles, quatre d’un mateix diàmetre i el cinquè, de 

diàmetre major: els quatre primers entrellaçats dos a dos fins a tancar una figura 

semblant a una flor i el cinquè disposat al centre i tallant aquest aproximadament pel 

centre. Al registre superior, una representació propera a la de l’absis de Sant Miquel, 

aquí però sense el del crismó, quatre cercles entrellaçats un al costat de l’altre, i dins 

amb imatges dels quatre vivents. A la part superior, Déu dins d’una màndorla, i a cada 

costat a dalt i a baix, dos àngels dins de cercles entrellaçats amb la màndorla. El registre 

inferior de la pintura de l’absis de Santa Maria d’Àneu a la comarca del Pallars Sobirà (il. 

113) representa també aquestes quatre rodes, aquí però perden la geometria circular i 

resten entrellaçades dues a dues. No cal concretar més, només observant-se pot veure’s 

d’altres rodes el·líptiques, de color gris, algunes entrellaçant-se paral·lelament com 

volent reproduir amb aquelles primeres la idea que “[...] cada roda en duia una altra 

entrecreuada” (Ez 1:16), a més, clarament també hi ha una altra roda central, i que de 

ben segur que és el Tron de Déu “[...] que era una gran flama.” (Dn 7: 9). Durliat deia 

que, en ésser un dels dos profetes representats, Elies, que “[...] convé donar un significat 

addicional a les rodes de foc connectant-les amb el carro de foc que va portar l’home de 

Déu al cel.” Així, “[...] un carro de foc tirat per cavalls de foc els va separar un de l’altre, 

i Elies va pujar al cel.” (2 Re 2:11-13).167 

 

                                                      
167 (DURLIAT 1973, 10). A la visió d’Ezequiel “[...] l’aspecte dels vivents s’assemblava al de brases ardents, 

eren com torxes cremant.” (Ez 1:13). De les rodes només diu que “[...] brillaven com el topazi.” (Ez 1:16). 

És a la visió de Daniel que ens diu que aquelles “rodes de la carrossa eren de foc ardent.” (Dn 7:9). 
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il. 109. a) Foli 13v dels Evangelis de Rabbula. Disponible a, <https://diglib.library.vanderbilt.edu//act-

imagelink.pl?RC=53846> [Darrer accés, 29 de novembre de 2021]. b) Absis de la capella VI del monestir 

de Bawit. Disponible a, <https://www.doaks.org/resources/textiles/images/thomas-

images/Thomas_fig05a.jpg> [Darrer accés, 29 de novembre de 2021]. c) Absis est de la capella XVII del 

monestir de Bawit. (CLÉDAT 1904, planche XLI). d) Absis est de la capella XXVI del monestir de Bawit. 

(CLÉDAT 1904, planche XC). A aquestes imatges apareix la representació del tron sobre quatre rodes.  
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il. 110. Plat Sassànida amb la representació del tron. (COMPARETI 2007, 220). 

 

 
il. 111. Visió de Daniel, Les quatre bèsties i el fill de l’home, a la Bíblia de Rodes (Dn 7). Bíblia de Rodes, 

vol. 3, foli 66. 
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il. 112. Primera visió d’Ezequiel de la glòria del Senyor, del Tron de Déu, a la Bíblia de Rodes (Ez. 1). Bíblia 

de Rodes, vol. 3, foli 45. 

 

 
il. 113. Detall de l’absis de Santa Maria d’Àneu. Disponible a, 

<https://www.museunacional.cat/es/colleccio/abside-de-santa-maria-daneu/mestre-de-

pedret/015874-000> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 114. Segona visió de la gloria del senyor d’Ezequiel (Ez. 10:9-17). Bíblia de Ripoll, foli 208v. Disponible 

a, <https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5729?ling=it> [Darrer accés 13 de novembre de 

2021]. 
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A l’arquitectura de l’església de Sant Miquel aquestes rodes també hi són, i aquí sí hi són 

en la mateixa posició que a la visió, és a dir, a cadascun dels quatre espais resultants de 

superposar la geometria de la planta quadrada i la creu grega, interiorment resolts a 

través d’una absidiola, una a cada cantonada del quadrat, i en una representació en 

planta molt propera a la que referíem abans per sobre del Temple a la il·lustració de la 

Bíblia de Ripoll de la segona visió d’Ezequiel de la glòria del Senyor (Ez 10:9-17), del foli 

208v, (il. 114).  

 

L’any 337, Eusebi de Cesarea, presentà el Sant Sepulcre de Constantí com la Nova 

Jerusalem: “[...] en el mateix santuari de la salvació es construí la nova Jerusalem, rèplica 

d’aquella, [...] sent potser aquesta la segona i novíssima Jerusalem [...]”,168 a la planta, 

però, no sembla evidenciar-se aquella “[...] muralla gran i alta amb dotze portes, i a les 

portes hi havia dotze àngels i dotze noms gravats, que són els noms de les dotze tribus 

d’Israel. Tres portes miraven a llevant, tres portes al nord, tres portes al sud i tres portes 

a ponent. La muralla de la ciutat reposava sobre dotze fonaments que duien els dotze 

noms dels dotze apòstols de l’Anyell.” (Ap 21:12-14). El primer comentari de l’Apocalipsi, 

realitzat per Andreu de Cesarea, refereix que aquelles coses celestials mostrades a 

Moisès foren el referent arquitectònic celeste a partir del que Moisès feu el Tabernacle 

del desert,169 essent, per tant, aquest últim merament una còpia. “[...] Gregori [el Gran] 

interpreta el Temple i la ciutat de Jerusalem reconstituïts d’Ezequiel com la Jerusalem 

celestial i l’Església ‘que obren a la terra abans de regnar en el cel’.”170 A l’Antic 

Testament, se’ns descriu el Temple de la visió d’Ezequiel (Ez 41) indicant la dimensió de 

cada una d’ambdues peces: el Sant és un espai rectangular de 20 per 40 colzades, i el 

Sant dels Sants és de planta quadrada i de 20 per 20 colzades. I, no només això, sinó que 

ens diu també quina era la unitat de mesura que va emprar, i l’equivalència d’aquesta 

colzada (Ez 40:5). Així, aquell home d’aspecte de bronze, portava a la mà un cordill de lli 

                                                      
168 (EUSEBI de CESAREA 337, 295) 

169 (MENTRÉ 1986, 19). S’ha consultat el text en grec de (MIGNE, PG 106, XV 5, 6 356 i XXI 3, 4 425). 

170 (BEDA On the Temple xxvii). 
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i una canya de mesurar de 6 colzades de les d’una colzada i un pam, és a dir, de set pams, 

o d’un peu i tres quarts.  

A la pintura de l’absis de Sant Miquel els dos cortinatges nuats en els extrems, fent 

semblar que estan penjats de l’arquitectura de l’arc triomfal, representen el velum 

corregut que separava el Sant, del Sant dels Sants en el Tabernacle. 

A l’arquitectura, va ser el prof. Josep Giner el que ens va assenyalar 20 colzades com 

l’amplada de l’interior del Temple d’Ezequiel, d’1¾ peus, que són 35 peus, i utilitzant el 

peu romà de 0,2957 m, resulta una mida de 10,3495 m que és pràcticament la distància 

entre el pilar adossat situat a l’est de l’entrada nord i l’oposat a l’interior de Sant Miquel, 

10,36 m –essent la diferència d’1,05 cm-. I, per tant, aquesta mida de 20 colzades del 

Temple de la visió d’Ezequiel fou el referent arquitectònic celestial per a l’església de 

Sant Miquel -hi tornarem en el capítol IV.  

 

A la segona franja de la pintura de l’absis de Sant Miquel, també, i a cada banda, hi ha 

sis personatges que s’han d’identificar com els dotze apòstols. A la banda superior de 

color vermell fosc pot llegir-se el nom de set dels dotze apòstols, “[...] (d’esquerra a 

dreta): Petrus, Andreas, Iacobus, Io(h)annes, Philippus, Bartholomaeus, segueix un llarg 

motiu a “espina de peix” i a continuació una llacuna on aniria el nom de cinc apòstols, 

abans d’acabar amb Paulus.”171 Abans de Puig i Cadafalch, per a qui els dotze 

personatges nimbats no podien representar els apòstols, Grabar deia que, “[...] el 

nombre dotze invita a identificar els apòstols i a reconèixer a la composició una versió 

particular de l’Ascensió [...] en comptes d’il·lustrar una teofania històrica precisa [...]”172 

Atès que, segons els textos bíblics, els apòstols, en el moment de l’Ascensió, només eren 

Onze, Judes ja s’havia suïcidat, Matías fou triat després i Pau no va conèixer a Jesús. Els 

apòstols, aquí mig agenollats i amb una mà a la boca, i que podria representar l’esglai i 

l’espant degut a que podria pensar-se que veien un esperit (Lc 24:38), i que pel Grabar 

                                                      
171 (LÓPEZ i GOROSTIDI 2015, 106). 

172 (GRABAR 1968, 583). 
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de l’any 1945 era un gest de silenci173 (il. 115), realment respon més aviat a la salutació a 

l’emperador, proxinoseque174. 

 

 
il. 115. Bawit, capella XXVIII. (GRABAR 1945, 585). 

 

A finals del segle VII l’abat Adamman de Iona recollia la narració del pelegrinatge d’Arculf 

a Terra Santa. La descripció d’Arculf de l’Anàstasi (il. 89), però, no és del tot fidedigna, 

esmenta només dotze columnes i omet completament els vuit pilars dels eixos 

principals: “[...] Aquesta església rodona i perfecta [...] l’aguanten dotze columnes de 

pedra de magnitud meravellosa. Té dues vegades quatre portes –quatre entrades, amb 

espais de pas que travessen una línia recta totes tres parets sòlides- [...]”.175 Krautheimer 

                                                      
173 (GRABAR 1945, 584). 

174 (GRABAR 1936, 85-88). Recentment Carles Sánchez volia veure “[...] un tipus de codificació visual d’una 

possible forma de cant o repertori específic, originada a les litúrgies orientals. A favor d’aquesta hipòtesi, 

tenim la inscripció de la capella 28 de Bawit, en què dos monjos identificats com a cantants de salms [...] 

presenten el mateix gest que a Terrassa [...]”. (SÁNCHEZ 2019 1).  

175 “De l’església de forma rodona edificada sobre el sepulcre del Senyor. [...] I certament aquesta església 

tan gran tota de pedra, arranjada en totes les seves parts amb meravellosa rodonesa, amb tres parets que 

arrenquen des dels fonaments i que tenen cadascuna d’elles i l’altra un ample espai de pas, i també tres 

altars destrament fabricats en tres llocs de la paret del mig; aquesta església rodona i perfecta que té els 

altars que s’ha dit, un que mira al sud, un altre al nord, el tercer a ponent, l’aguanten dotze columnes de 
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assenyalà –referint-se a l’Anàstasi i aquells edificis medievals que havien de ser còpies 

del primer-, i que aquí pot servir per entendre l’omissió d’Arculf que, “sovint, quan dos 

edificis són comparats entre si [...], el lector modern es pregunta com l’autor va arribar 

a veure alguna semblança entre tots dos.” “[...] L’elecció dels números vuit i dotze 

d’entre els vint suports presents en el prototipus [després i per a cada “còpia”] dóna 

compte d’una interrelació recíproca. [...] El nombre dotze estava destinat a recordar [...] 

el nombre dels Apòstols [...]. Igualment, el nombre vuit estava associat amb un significat 

particular en connexió amb l’Anàstasi. Era un nombre perfecte, que generalment es 

referia al diumenge, a Pasqua i a la Pentecosta, a la circumcisió i al baptisme, a la 

regeneració i a la immortalitat. I –el més important- a la resurrecció; de fet simbolitzava 

Déu.”176  

Els dotze apòstols representats a Sant Miquel figuren la ciutat terrenal, “[...] amb una 

muralla gran i alta, amb dotze portes, i a les portes hi havia dotze àngels i dotze noms 

gravats, que són els noms de les dotze tribus d’Israel. Tres portes miraven a llevant, tres 

portes al nord, tres portes al sud i tres portes a ponent. La muralla de la ciutat reposava 

sobre dotze fonaments que duien els dotze noms dels dotze apòstols de la l’Anyell.” (Ap 

21:12-15).  

                                                      
pedra de magnitud meravellosa. Té dues vegades quatre portes –quatre entrades, amb espais de pas que 

travessen una línia recta totes tres parets sòlides- de les quals quatre sortides miren al volturn, que també 

es diu cècias, i les altres quatre tomben cap a l’eure [...]” Traducció procedent de (GINER 2012, 67). S’ha 

consultat l’edició anglesa de (ADAMNAN 680, I, II, 3-14) i l’italiana de (ADOMNANO, 680). El dibuix de la 

planta rodona de l’Anastasi de l’abat Adamman de Iona, està envoltat per un mur, que comença en la 

zona sud-oest fins a la zona nord-est, deixant fora d’aquest perímetre quatre portes, aquelles que miren 

cap el volturn. Al sud, i dins del perímetre que defineix aquest mur hi ha una església de planta rectangular 

dedicada a Santa Maria amb tres portes a la façana nord. A l’est l’església de Gòlgolta també de planta 

rectangular, però més petita, i amb una porta a la façana oest. I més a l’est, i de la que Adamman escriu 

que estava al costat del Calvari, hi ha la basílica del Martyrium, de planta rectangular, de majors 

dimensions que ambdues anteriors, i encara que dins d’aquest perímetre que defineix el mur, en part 

sobresurt cap a l’est, i disposa de dos accessos enfrontats a l’Anastasi. I respecte a la representació gràfica 

de l’Anàstasi d’Arculf, Giner, refereix que només el dibuix de Viena va tallar els paraments que defineixen 

lateralment els passos, i que podrien entendre’s com, “una referència en notació abreviada, que hauríem 

d’interpretar per arribar a saber que, de les tres parets de la descripció, les columnes en fan una; o potser 

només que hi ha suports verticals separats sense indicació concreta de com es generalitzen, que se’ns 

indiquen en un sisè del perímetre de la rotonda i que no podem interpretar equivocadament com a 

efectivament limitats aquí [...] perquè el text ja ens ha ensenyat que n’hi ha força més que no se’n 

dibuixen.” (GINER 2012, 70). 

176 (KRAUTHEIMER 1942, 2-11) 
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Aquests, però, a l’arquitectura de Sant Miquel s’han traduït per vuit suports, símbol de 

la resurrecció, del vuitè dia, i per tant, d’un nou començament. A Ravenna en el 

mausoleu de Gal·la Placídia sota la cúpula només hi ha representats vuit apòstols. Els 

altres quatre apòstols estan representants a l’intradós de la volta dels braços est i oest, 

aquí, però, amb un altre ordre. A l’edicle del Sant Sepulcre “[...] d’acord amb el nombre 

dels dotze apòstols, dotze làmpades enceses brillen sempre dia i nit. Quatre d’elles estan 

col·locades ben avall al final del llit sepulcral: les altres vuit estan situades a la part 

superior cap al costat dret”177. 

 

“Veiem el cel de Déu tractat a la manera d’esquema circular, manllevat dels dibuixos 

‘científics’ del firmament, de l’Antiguitat, del qual només es conserva [moltes vegades] 

un segment, convex cap a baix i situat a la part superior de la pintura.”178 Aquesta 

representació “científica” que referia Grabar pot veure’s a: la volta central del mausoleu 

de Gal·la Placídia a Ravenna, amb el cel estelat i la creu al mig; a la transfiguració de Déu 

de Sant Apol·linar a Classe, on està representat per una creu dins d’un gran cercle amb 

un cel estelat a l’interior; i en el fons de la pintura de Sant Miquel (il. 65 i il. 94). I el segment 

convex: per sobre dels mosaics dels apòstols de Gal·la Placídia (il. 116), de la boda de 

Moisès i Siporà a Santa Maria Maggiore (il. 117), i a la banda convexa cap a dalt de Sant 

Miquel. Aquest “nou” cel –“Després vaig veure un cel nou i una terra nova. El primer cel 

i la primera terra havien passat, i el mar ja no existia. Llavors vaig veure baixar del cel, 

venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem [...]” (Ap 21:1)-, que ha de venir després 

del judici universal, i que a Gal·la Placídia (il. 118) està representat a sobre de la porta de 

l’accés mitjançant la paràbola del bon pastor. A l’Evangeli de Mateu de la Bíblia de Ripoll, 

foli 368v, està representat per sobre del Crist en Majestat, en el que hi ha dos àngels 

que subjecten una creu inscrita en un cercle (il. 119), a un detall d’una banda del fris de 

la capella B de l’església Sud de Bawit (il. 120), i a l’arquitectura de mausoleu de Teodoric: 

                                                      
177 (ADAMNAN 680, I, II, 43-47). 

178 (GRABAR 1982, 15). 
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una gran creu gemmata disposada a l’interior de la cúpula, inscrita en un cercle (il. 

121)179. 

 

 
il. 116. Representació del cel de Déu per sobre de dos apòstols a l’interior del mausoleu de Gal·la 

Placídia. (HISTORIA del ARTE SALVAT, vol. 3, 20). 

                                                      
179 “Quan el Fill de l’home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà en el seu tron 

gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor 

destria les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra.“ (Mt 

25:31-33). “Després vaig veure un gran tron blanc i el que hi seia. Davant d’ell la terra i el cel van fugir, i 

perderen el lloc que ocupaven. Llavors vaig veure els morts, tant els que havien estat grans com els qui 

havien estat petits, drets davant el tron, i foren oberts uns llibres. Van obrir també un altre llibre: el llibre 

de la vida. Els morts foren jutjats segons les seves obres, tal com es trobaven escrites en aquells llibres. La 

mar va tornar els morts que tenia, i també els retornaren la Mort i l’Hades, el seu reialme, i tots van ser 

jutjats segons les seves obres. Després la Mort mateixa i l’Hades, el seu reialme, van ser llançats a l’estany 

de foc, que és la segona mort. I tots els qui no eren escrits en el llibre de la vida també foren llançats a 

l’estant de foc.” (Ap 20:11-15). 
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il. 117. Boda de Moisès i Siporà a Santa Maria Maggiore. A la part superior pot veure’s una 

“arquitectura” semblant a la del Mosaic de l’Emperadriu Teodora. Disponible a, 

<http://semplicementeromaeventievisiteguidate.blogspot.com/2018/12/mosaici-navata-centrale-santa-

maria.html> [Darrer accés 17 d’agost de 2021]. 

 

 
 

 

 

 

il. 118. Representació del judici universal a l’interior del mausoleu de Gal·la Placídia. Disponible a, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Meister_des_Mausoleums_der_Galla_Placidi

a_in_Ravenna_002.jpg> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 119. El judici final. Evangeli segons Mateu. Bíblia de Ripoll, foli 368v Vat. Lat. 5729. Disponible a, 

<https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5729?ling=it> [Darrer accés 13 de novembre de 2021]. 
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il. 120. Detall d’una banda del fris a la capella B de l’església Sud de Bawit. A partir de, (CHASSINAT 1911, 

PL. LXXXVIII). 

 

 
il. 121. Gran creu gemmata disposada a l’interior de la cúpula del mausoleu de Teodoric i inscrita en un 

cercle. (ANGELIS 1962 vol II., Làmina XIX). 
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Així, aquest nou cel, aquest Imago Mundi, està definit per els quatre braços de la creu 

inscrits en un cercle, i que a la planta de Sant Miquel també està representat mitjançant 

una creu grega –que pot inscriure’s en un cercle-. Aquesta creu que a nivell de paviment 

és evident en els punts de trobada dels accessos i de l’arc triomfal amb les absidioles, 

resta perfectament definida per sobre del nivell d’impostes en el punt de creuament 

d’ambdós braços. Els braços d’aquesta creu tenen molt aproximadament la mateixa 

amplada que el de la creu que defineix la planta del mausoleu de Gal·la Placídia (il. 122)180, 

i no només això, sinó que a més l’amplada interior del mausoleu de Gal·la Placídia és 

exactament 20 colzades, igual que a Sant Miquel. A partir de la planta quadrada inscrita 

de 20 colzades del Temple d’Ezequiel, i traçant fins a tres quadrats doblats interiorment, 

pot arribar-se a un en el que pot inscriure’s un cercle de diàmetre 3,659 m, és a dir, 

encara que no l’ample dels braços de la creu, sí l’ample de l’arc triomfal i el del tambor 

de la volta. D’igual mode, girant aquest quadrat de 20 colzades, el punt en el que es talla 

amb el quadrat tangent amb els quatre cercles absidals ens defineix la llargada de la creu 

(il. 123). 

 

 
il. 122. Mausoleu de Gal·la Placídia, esquema del traçat de la planta basat en una graella d’1 peu romà. 

(INCERTI 2019, 498).  

 

 

 

                                                      
180 (INCERTI 2018, 304 i 2019, 498). La planta no acota l’ample interior, si més no, restant a l’ample total 

exterior del braç oest -19,00 peus- el gruix total del mur -3,31 peus-, i entenent que el peu romà correspon 

amb el de 0,2957 m, resulta una amplada interior de 3,66 m. 
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il. 123. Esquema amb la composició de planta de Sant Miquel. Pressa de mides i dibuix realitzat per Fco. 

Javier González. Les cotes entre claudàtors estan en colzades reials d’1,75 peus de 0,2957 m. 

 

A sobre d’aquest nou cel, on la Jerusalem Celestial està representada pels dotze noms 

dels dotze apòstols dins de la banda convexa, a la pintura, hi ha una escena final, on “el 

tema representat en un principi sembla ser l’ascensió de Crist, el qual devia d’aparèixer 

dins d’una màndorla sostinguda per àngels181. Aquest, però, és el tron de Déu descrit a 

                                                      
181 (SUREDA 1981, 275). Puig i Cadafalch l’identificava sense dubtes: “la figura barbuda i nimbada que es 

veu als pues de l’Altíssim és Ezequiel [...]” (PUIG i CADAFALCH 1948, 31). “[...] El personatge millor 

conservat, i que Puig havia identificat amb Ezequiel [...] és en realitat un dels quatre àngels que 

subjectaven la màndorla. D’aquests quatre, la restauració ens n’ha retornat tres. Els dos del costat 

esquerra o nord, i el situat a ponent del costat dret o sud. De tots tres, com diem, el que s’ha conservat 

millor és aquell pressumpte Ezequiel. Avui es comprova com el personatge embolcallat en realitat estira 

els braços, a banda i banda del cap, per tal de sostenir la màndorla, mentre estén a un costat i altre les 

ales.” (MANCHO 2003, 307-308). 
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la visió preparatòria de l’Apocalipsi (Ap 4),182 representa el “Temple” de la ciutat del cel, 

que és el mateix Déu (il. 124): “De temple no n’hi vaig veure, perquè el seu temple és el 

Senyor, Déu de l’univers, junt amb l’Anyell. La ciutat no necessita que la il·luminin el sol 

o la lluna, perquè la glòria de Déu l’omple de claror, i l’Anyell és el gresol que la 

il·lumina.” (Ap 21:22-23).  

 
il. 124. Em(m)anu(el) representa la presencia de Jesús després de la nova vinguda dins de la Jerusalem 

Celestial representada pel nom dels dotze apòstols. Dibuix de Fco. Javier González, maig de 2022. 

                                                      
182 “1. Després d’això vaig mirar, i vaig veure, una porta oberta al cel; i la primera veu que vaig sentir era 

com de trompeta que parlava amb mi, dient: Puja aquí, i jo et mostraré les coses que han de succeir 

després d’aquestes. 2. I immediatament estava jo en Esperit, i vaig veure, un tron que estava posat en el 

cel, i un assegut en ell. 3. I el que estava assegut era d’aspecte semblant a una pedra de jaspi i de cornalina; 

i al voltant del tron hi havia un arc de sant martí semblant en aspecte a la maragda. 4. I al voltant del tron 

hi havia vint-i-quatre trons; i vaig veure en els trons a vint-i-quatre ancians asseguts, vestits de blanc, i 

tenien sobre els seus caps corones d’or. 5. I del tron sortien llampecs, i trons i veus; i set llums de foc 

cremaven davant el tron, les quals són els set esperits de Déu. 6. I davant el tron havia com un mar de 

vidre semblant al cristall; i enmig del tron, i al voltant del tron, quatre vivents plens d’ulls per davant i per 

darrere. 7. I el primer ésser vivent era semblant a un lleó; i el segon vivent era semblant a un vedell; i el 

tercer vivent tenia rostre com d’home; i el quart vivent era semblant a una àguila volant. 8. I els quatre 

vivents tenien cadascun sis ales al voltant, i per dins estaven plens d’ulls; i no tenien repòs ni de dia ni de 

nit, dient: Sant, sant, sant és el Senyor Déu Totpoderós, el que era, i el que és i el que ha de venir. 9. I cada 

vegada que aquells éssers vivents donen glòria i honra i lloança al qui seu al tron, al que viu per sempre 

més, 10. els vint-i-quatre ancians es prosternen davant del que seu al tron, i adoren al que viu per sempre 

més, [...]” (Ap 4). 
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Puig i Cadafalch, i en aquest sentit, l’any 1948, en Noves descobertes a la Catedral 

d’Ègara, deia que a la pintura de l’absis de l’actual església de Santa Maria183 (il. 125), a 

“[...] la part superior hi ha una estrella formada per dos quadrats superposats, ornats 

amb dents de serra, inscrits dins d’un octògon; tot el conjunt està envoltat per un cercle 

marcat per una corona de fulles. Aquesta forma dels quadrats sobreposats es troba en 

l’art cristià antic. Un estrella decorava la part alta del Sant Sepulcre de Jerusalem. [...] 

‘un signe en forma d’estrella i no una creu servia de coronament al Sant Sepulcre’. 

[...]”184. No és fins el 1991 que Neus Peregrina identificà per a Santa Maria més 

notòriament, en el cercle central, després del motiu que envolta la estrella, en el primer 

registre circular, “[...] una franja gruixuda que representa una corona de llorer 

trenada”.185 I que a Mancho feia pensar “[...] en les corones representades en els 

sarcòfags amb la creu invicta” relacionant-lo amb el motiu central de la volta de l’absis 

de San Vitale a Ravenna186, i per tant, el tron buit ornat amb la vitòria de l’Emperador. 

A Sant Miquel, a dalt, hi ha la figura de Déu entronitzada sota un text on pot llegir-se 

“Em(m)anu(el)”, Déu amb nosaltres, i per tant, estem davant d’una representació 

entronitzada de Déu i de Jesús alhora, del monarca terrenal amb una corona de llorer i 

poder diví. 

Així, a l’arquitectura de Sant Miquel, el tron del representant del poder diví a la terra hi 

és a aquelles quatre columnes més extremes, i de major diàmetre, sobre què insisteix la 

volta amb quatre nínxols. 

                                                      
183 “La volta se’ns presenta amb una decoració pictòrica que, com en el cas de la pintura mural de Sant 

Miquel, ha marcat la controvèrsia i la discrepància cronològica d’aquestes pintures i del mateix edifici, i 

consegüentment del conjunt episcopal, ja que els tres edificis hom els considera contemporanis. Les 

característiques d’ambdues pintures semblen corroborar una contemporaneïtat que no sembla discutida 

pels investigadors.” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 177). 

184 (PUIG i CADAFALCH 1948, 27).  

185 (PEREGRINA 1991, 258). Aquesta corona de llorer trenada havia estat assenyalada abans per Puig i 

Cadafalch. 

186 (MANCHO 2003, 211). 
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il. 125. Dibuix de l’octàgon de la pintura de l’absis de Santa Maria. Dibuix de Fco. Javier González, 

setembre de 2021. 

 

Amb tot s’ha provat de demostrar que la pintura de l’absis de Sant Miquel és, potser, 

una reinterpretació de la seva arquitectura, és a dir, un “plànol” fet després de la 

construcció per explicar la voluntat que hi havia darrera de la forma de l’església.
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CAPÍTOL IV.  

Una colzada bíblica d’1 peu i ¾. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta part analitza la composició de la planta del primer moment de la Seu Episcopal, 

el traçat de l’últim absis per la catedral de Santa Maria, el de Sant Pere i el de l’església 

de Sant Miquel. 8 colzades o 14 peus, colzades d’1 peu i ¾, i peus de 0,2957 m, és el 

mòdul del traçat d’aquest primer moment, traçat en el que a més pot resseguir-se la 

mida del Sant del Sants del Temple Bíblic de la visió d’Ezequiel. 

 

De mitjans del segle V a la segona meitat del segle VI, a l’època de construcció de la Seu 

Episcopal d’Ègara, es manejava la Bíblia i diferents textos exegètics on la unitat de 

mesura bàsica és la colzada bíblica. Orígenes i Sant Agustí parlaven d’una colzada 

desmesurada que corresponia a sis colzades.187 Sant Jeroni, que va traduir i comentar la 

                                                      
187 “Els antics deien que Moisès, que, segons el testimoni de l’Escriptura, ‘havia estat instruït en tota la 

saviesa dels egipcis (Ac 7:22), va posar en aquest lloc el nombre de colzades d’acord amb la ciència 

geomètrica en la qual els egipcis són especialment experts. Els geòmetres, en efecte, tenen un valor (o: 

una forma d’explicar) que ells anomenen ‘potència’; i segons (aquest valor), aplicat a un sòlid i un quadrat, 

una colzada correspon a sis, si es considera de manera general, i a tres-cents, si s’entén per graus [...]”. 
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Bíblia, comprèn erròniament la longitud de la canya de mesurar, atribuint-li sis colzades 

i un pam.188 Arculf en descriure el pou de la font de Jacob deia que tenia una profunditat 

de dues vegades 20 orias, és a dir, 40 colzades. I que aquesta oria o colzada era el que 

amidaven els dos braços estesos de banda a banda.189 A la Bíblia, i entre d’altres, apareix 

la colzada a: l’Èxode 25:10-25, aquí per a l’Arca de l’Aliança dóna mides en colzades i 

mitges colzades (Ex 25:10), i per a la Taula d'or dels pans de la Proposició diu de fer una 

motllura a tot el voltant d’un pam menor (Ex 25:25), i a l’Èxode 38:9-20, 26:1-30 i 36:8-

34 per a la descripció del Tabernacle; a Nombres 35:4-5 realitza la descripció de la ciutat 

dels Levites; en el primer llibre del Reis 6:2-7:38, i als Paralipómens, el segon llibre de 

les Cròniques 3:3-16, per a la descripció del Temple de Salomó, aquí però, en mides 

antigues, seixanta colzades de llarg i vint d’ample; també en el segon llibre de les 

Cròniques utilitza el pam menor en el gruix del Mar de fosa que descansava a sobre de 

dotze bous, i que tres miraven a tramuntana, tres a ponent, tres a migdia i tres a llevant 

(2 Cr 4:5); a Esdres 6:3 per a la reedificació del Temple; a Nehemies 3:13 per a la 

restauració de la muralla; i no és fins a la visió del Temple del profeta Ezequiel 40, i 

només aquí que ens assenyala la nova colzada i a què equival, el text bíblic en torna a 

parlar a l’Apocalipsi 21:17, on Joan amidà en colzades, amb la canya de mesurar que 

havia rebut, la Jerusalem Celestial. Així, aquell “home” d’aspecte de bronze portava a la 

mà un cordill de lli i una canya de mesurar de sis colzades, de les d’una colzada i un pam 

(Ez 40:5).  

La Bíblia, mai utilitza el peu, tanmateix, Marc Sureda assenyalava un lligam inequívoc i 

demostrat per la colzada i el peu190: referint per a Sant Pere de Cluny, i per la seva tercera 

                                                      
(Orígenes. Homilia II: L’arca de Noé). “[...] l’enginyosa observació d’Orígenes, que Moisès, home de Déu, 

instruït, com està escrit, en tota la ciència dels egipcis, que tant van conrear la geometria, va poder molt 

bé parlar de colzades geomètriques, que equivalen, diuen, cadascuna a sis de les nostres.” (Sant Agustí. 

La ciutat de Déu). 

188 “[...] et nunc ponitur cubitorum sex et palmo [...]” (MIGNE, PL XXV, 375). “Les mides, [...] havien arribat 

a Jeroni amb múltiples corrupcions del text, sovint desfigurat i incomprensible. Jeroni va intentar, 

mitjançant la comparació dels texts hebreu i de la Septuaginta, arribar a la imatge que el profeta havia 

contemplat.” (NEUβ 1912, 73). 

189 (ADAMNAN 680, II, XXI, 93) 

190 (SUREDA 2008, 408). 
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fase (segle XIII) la recerca de Alain Guerreau191, un mòdul de 295 cm, 10 peus o 6 

colzades, és a dir, peus de 29,5 cm i colzades de  49,2 cm; i igualment els treballs de 

Sergio Luis Sanabria192 per Saint-Bénigne de Dijon (Segle XI), colzades d’1 peu ½, peus 

de 33,3 cm i colzades de 50 cm. Montserrat Valls193 identificava pel territori empordanés 

(entre els segles IV i X) una proporció de 12 peus o 8 colzades, és a dir, 1 colzada antiga 

equivalent a 6 pams o 1 peu ½ (il. 126), i peus de 0,29 m per aquelles esglésies amb planta 

originada entre el segle IV i finals del segle VI. Aquest peu romà de 29 cm amb una 

diferencia d’una mica més de mig centímetre és igual a aquell establert per 

l’estandardització d’Agrippa l’any 29 a.C. de 29,57 cm194. 

La unitat de mesura que s’ha provat a aquesta recerca, però, és aquella colzada Bíblica 

de colzada i un pam, és a dir, 7 pams, o 1 peu i ¾, i peus de 0,2957 m. 

 

                                                      
191 (GUERREAU 1998, 197). 

192 (SANABRIA 1989, 527). 

193 (VALLS 2019, 161). 

194 Al nostre territori la bibliografia fixa l’equivalència en uns 29,6 cm: 29,376 cm per Gaspar Feliu (1999, 

141); 29,7 cm per Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís Marquet (1996, 194); i 29,63 cm per Manuel Riu (1990, 

197). 

Raper va examinar acuradament i comparar mides principals entre els antics edificis romans publicats per 

Antoine Desgodetza l’any 1682, arribant a establir que el peu de París estava respecte el de Londres en 

una proporció de 1065,4 a 1000 i que el peu romà en 970 respecte a 1000, és a dir, 29,57 cm. (RAPER 

1760, 820).  

A la basílica septentrional de Sant Fructuós de finals del segle IV i principis del segle V, de Tàrraco, Jordi 

López, primer l’any 2004, i posteriorment l’any 2006, aquí juntament amb Josep M. Puche identificaven 

un peu de 0,296 m com a unitat de mesura utilitzada a la composició de la planta, i potser és anecdòtic, 

però acotaren també una amplada interior de 3,71 m pel transsepte més meridional (LÓPEZ 2006, 130). 

Una primera aproximació a una investigació de caràcter compositiu sobre la basílica, a banda del de López, 

(2006, 126-134 i vol I Làmina 140) a partir, de l’aixecament planimètric de l’excavació de la basílica i de 

l’ús d’un sistema proporcional de dimensions que empra elaboracions aritmètiques compilades de Boeci, 

fou realitzat per hom a The music of Sant Fructuós’ measures, dins de l’àmbit del congrés XVII d’EGA 2018. 

Aquesta amplada de 3,71 m correspon molt aproximadament amb l’amplada de l’arc triomfal comprovat 

a Sant Miquel d’Ègara, 3,66 m.  

Error o no, en el text, a la imatge, o a ambdós, a la sala dels mosaics de Centcelles els mateixos autors i 

d’una manera un tant confusa referiren, interiorment “[...] un cilindre de 35,40 peus de radi [sic]” i un 

“[...] diàmetre de (35,36 peus)” (PUCHE i LÓPEZ 2017, 173) per desprès dibuixar un diàmetre de 10,30 m, 

molt aproximadament 34,80 peus (PUCHE i LÓPEZ 2016, 138) i (PUCHE i LÓPEZ 2017, 176), sempre en 

peus de 0,296 m, segons ja s’ha dit, 10,35 m, és a dir, 35 peus, correspon amb l’amplada interior de Sant 

Miquel d’Ègara. 
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A la roda central de la icona del tron de Déu de l’absis de Sant Miquel, hi ha un referent 

que si bé no ens permet trobar la unitat de mesura, sí ens dóna un número important 

pel seu significat, el 8: “el monograma de Crist, amb les lletres X [ji] i P [ro] entrellaçades, 

que Constantí va fer col·locar després d’un somni sobre els escuts dels seus soldats i 

sobre l’estendard, el làbarum.”195 A aquestes lletres s’ha incorporat un travesser 

horitzontal al mig, la “[...] intersecció amb el plançó de la ro l’assimilà a la creu i completa 

un número de vuit radis.”196 (il. 95c) Sant Basili –germà de Gregori de Nissa- en el seu 

Tractat de l’Esperit Sant, a la discussió sobre el text epistolar de Sant Pau deia: “[...] com 

podrem, doncs, imitar Crist en el seu descens a la regió dels morts? Imitant la seva 

sepultura mitjançant el baptisme.”197; en una inscripció minuciosament elaborada i 

atribuïda a Sant Ambròs, i que decorava el baptisteri de la catedral de Milà, “[...] en vuit 

dístics assenyalà que l’edifici era octogonal i que la seva forma i la de la piscina es 

corresponien a la importància d'aquesta xifra, ja que el vuit és el nombre de la salvació 

i la regeneració de la mort del vell Adam i del començament d’una nova vida.”198 Aquesta 

significació del número 8, deixa de ser-ho, pel temple que descrivia Gregori de Nissa, en 

el segle IV: de planta de creu grega i amb una amplada pels braços de 8 colzades, en el 

punt de trobada dels quatre braços de la creu disposava de quatre nínxols de 8 colzades 

de diàmetre (il. 127). Tot i que no s’ha pogut establir una equivalència per a aquesta 

colzada, el que és interessant aquí és el fet primer d’acotar aquest espai tant significatiu, 

aquesta amplada del braç de la creu, en 8 colzades. A més de que a 45o entre cadascun 

d’aquests braços s’acota uns nínxols de mig cercle també de 8 colzades de diàmetre i, 

assenyala, i molt important, només aquesta mida de 8 colzades com a unitat de mesura 

bàsica a partir de la que pot modular-se l’església199. 

                                                      
195 (GRABAR 1998, 45). 

196 (GARCÍA 2010, 1).  

197 (KRAUTHEIMER 2018, 105). 

198 (KRAUTHEIMER 2018, 111).  

199 “Ha d’ésser possible, a partir d’una estimació, fer conèixer a la teva Perfecció les dimensions que es 

poden avaluar per tot l’edifici. Amb aquesta finalitat intentaré explicar-te’n tota l’estructura amb una 

descripció. (3) La forma de l’oratori és la d’una creu, constituïda en totes les seves direccions, com convé, 

per quatre sales, però les juntures d’aquestes sales no es toquen com veiem pertot en una planta 

cruciforme. A l’interior de la creu hi ha un cercle repartit en vuit angles –he anomenat cercle aquesta 

forma octogonal perquè és arrodonida- de manera que els quatre costats de l’octògon que s’oposen 
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il. 126. Equivalència de mides romanes en centímetres. (KURENT 1985, 71). 

 

                                                      
diametralment els uns als altres uneixen amb els seus arcs el cercle del mig i les sales disposades als quatre 

costats. (4) Els altres quatre costats de l’octògon situats entre les sales rectangulars, no es prolongaran 

per constituir sales, sinó que a cadascun d’ells s’hi adossarà una absidiola que, en forma de petxina, 

s’acaba per dalt amb un arc. Així hi haurà vuit arcs en total, gràcies als quals les sales rectangulars i les 

absidioles faran de la mateixa manera la seva unió amb el centre. (5) A l’interior dels pilars d’angle, s’hi 

alçaran columnes en nombre igual, per l’ornament i la solidesa; i aquestes suportaran sobre elles uns arcs 

construïts de la mateixa manera que els exteriors i adossats a ells. (6). Damunt d’aquests vuit arcs, per 

causa de les proporcions de les finestres que hi ha a sobre, l’edifici octogonal s’enlairarà quatre colzades. 

El que s’hi alçarà al damunt serà de forma cònica, i la volta farà que la forma de la coberta passi d’una 

gran obertura a una falca punxeguda. (7) La dimensió en amplada de cadascuna de les sales rectangulars 

serà de vuit colzades, la longitud serà la meitat més llarga, però l’alçada serà la que exigeixi la proporció 

amb l’amplada. (8) La mateixa dimensió per a les parts en semicercle: l’espai entre les pilastres mesurarà 

igualment vuit colzades en total; i la mida que doni el traçat del compàs amb la punta fixada al mig del 

costat i que es faci passar per les seves extremitats, això tindrà de profunditat. L’alçada també aquí la 

determinarà la proporció amb l’amplada. (9) El gruix del mur, a fora dels espais interiors ja mesurats, serà 

de tres peus; envoltarà tota l’obra.” (GINER 2012, 30).  
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il. 127. Planta de l’oratori descrit per Gregori de Nissa. (CROWFOOT, SMIRNOV 1903, 74). 

 

Aquest diàmetre de 8 colzades, aquí, d’1 peu i ¾, i peus de 0,2957 m pot inscriure’s: a 

partir de la planimetria arqueològica de la catedral de Santa Maria, a la part conservada 

de l’absis més septentrional de la capçalera tripartida de la Fase Episcopal I (450/460-

principis del segle VI); i de la planta semicircular de l’absis, que s’ha conservat en una 

alçada d’1,40 m a l’interior de l’actual, per la Fase Episcopal II (il. 22). Aquest cercle es pot 

inscriure també sobre la planta octogonal del baptisteri de la Fase Preepiscopal III (340-

420/430)200 (il. 129), però no s’hi ajusta perfectament.  

Pels arqueòlegs, l’alineació que marcà l’inici del replanteig de la catedral en la direcció 

sud-nord va quedar determinada en un primer moment pels murs sud d’unes 

habitacions d’època romana201, i l’amplada total de la catedral, a la façana sud per 

                                                      
200 “Aquest gran àmbit tindrà com a element principal una piscina baptismal lleugerament desviada cap 

al sud respecte a l’eix central d’aquest espai. La piscina està construïda dins un massissat quadrangular 

d’obra, delimitada per una fonamentació que sobresurt del nivell de paviment i que configura 

superficialment un traçat de forma heptagonal [...] La piscina se situa al centra de l’estructura que 

configura un pla octogonal (fonamentació superficial de planta heptagonal, i una cara sense mur, a l’oest, 

oberta per el seu accés a l’interior). [...] Respecte a la funcionalitat de l’estructura que delimita la piscina 

baptismal, i que configura un pla octogonal amb mur aixecat exceptuant-ne la cara oest, on s’accedia, no 

és un mur en alçat formant una construcció octogonal, un edifici exempt tal com havia proposat Puig i 

Cadafalch, sinó que pensem que correspondria a una barana d’obra, no gaire alta, on s’assentarien 

probablement vuit columnes distribuïdes als angles del seu traçat i que sustentarien una coberta.” 

(GARCIA, MORO i TUSET 2009, 84-85). 

201 “L’inici dels treballs [del conjunt catedralici] del nou projecte es porten a terme a la zona sud del 

conjunt, que abastaria la zona residencial i l’edifici de l’església, ara catedral. La nova catedral s’aixeca 

condicionada per les estructures existents, algunes de les quals seran adaptades o transformades per tal 
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aquests mateixos murs, i a la façana nord per part dels àmbits de la primera fase 

constructiva202. El punt d’arrencada del replanteig en direcció est-oest es determinà per 

l’absis i la topografia pròpia del terreny, i la longitud total de la catedral, a l’est igualment 

per l’absis, i a l’oest pel mur més oest del baptisteri. A més, els arqueòlegs ens diuen 

referint-se a la Seu Episcopal del segle V que, “l’eix principal de tot aquest conjunt el 

trobem en les restes de fonamentació d’un gran mur en sentit est-oest [de la Fase 

preepiscopal I i de mitjans del segle IV]. La llargada total conservada d’aquest gran mur 

és de 30,5 metres [...] A sobre, en part, i seguint la mateixa orientació, s’hi va construir 

el mur nord de la catedral de tres naus.”203  

Analitzant la superposició de plantes (il. 128) de les diferents restes, amb el traçat dels 

diferents edificis que han anat succeint-se a l’àmbit de la catedral, pot comprovar-se que 

el seu traçat va en la mateixa direcció est-oest, és a dir, els seus eixos són sempre 

paral·lels. A excepció del baptisteri de la Fase Preepiscopal III, que està clarament 

desplaçat en sentit sud.  

 

                                                      
d’integrant-les al nou projecte –com és el baptisteri. En cap moment observem una paralització de 

l’activitat religiosa a causa dels treballs. La tasca constructiva s’inicia amb l’aixecament de la caixa exterior 

de la nova edificació, que correspon als límits exteriors de les naus laterals [...], de l’absis [...] i del 

baptisteri de la catedral [...]. Després es procedeix a l’enderroc de l’antiga església per permetre construir-

hi la nau central, possiblement separada de les naus laterals per columnes assentades en una 

fonamentació correguda [...].” (op. cit., 106-111). 

“Cal assenyalar també que el mur sud de la nau [...], conservat en el tram oest per sobre del paviment que 

amortitzava la cambra funerària, seria reaprofitat i corregit el seu traçat a la zona del lacus mitjançant 

l’engrossiment per la part interior per, segurament, equilibrar la construcció del nou edifici de tres naus 

[...].” (op. cit., 115). 

202 Veure nota 31. 

203 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 45 i 111). 
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il. 128. Planta general del conjunt de la Seu Episcopal d’Ègara, amb l’eix entre el baptisteri Preepiscopal i 

l’Episcopal, que va servir per definir la posició de l’església de Sant Miquel. Dibuix de Fco. Javier 

González, setembre de 2021, a partir de l’aixecament realitzat i de la planimetria arqueològica. 
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il. 129. Piscina central dins d’un àmbit delimitat per una estructura de planta octogonal. (MORO, TUSET i 

GARCIA 2006, 69). 

 

Pel gener del 1946 Josep C. Serra-Ràfols i Epifani de Fortuny excavaren la pila i part del 

perímetre d’un baptisteri del segle V, actualment a l’interior de l’església romànica de 

Santa Maria: una pila baptismal204 i “[...] un fragment de mur del baptisteri que contenia 

la pila, del qual per fortuna s’havia conservat un angle que tenia 135 graus, formant, per 

tant, un dels angles d’una construcció de planta vuitavada en el centre de la 

qualquedava la pila [...] Aquest mur tenia 50 centímetres de gruix i per la seva cara 

interior enllaçava amb un paviment testaci mitjançant la coneguda motllura en quart de 

cercle, pròpia d’estances on podia caure fàcilment aigua.”205 (il. 130 i il. 131). 

Si ara ens fixem en el baptisteri als peus de la catedral Episcopal -els arqueòlegs ens 

diuen que no s’observa paralització de l’activitat religiosa durant la construcció, i que 

aquesta comença per la caixa exterior206-, de què s’han conservat els murs nord, sud i 

oest, i en alçades prou considerables, atès que avui encara poden identificar-se dins del 

museu dues finestres de la nau central: pot veure’s que els murs nord i sud estan girats 

                                                      
204 “Resta inscrita [la pila] en un quadrat de 2,02 m de costat, però els seus quatre costats no són rectes, 

sinó que estan corbats cap a dins, deixant en els quatres angles uns altres tants massissos sortints, en dos 

dels quals, els únics ben conservats, es nota perfectament la impressió deixada per la basa de la columna 

que allà s’havia assentat, o millor, dels seus plintos quadrangulars;” (SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 1949, 41-

43). 

205 (op. cit., 41-43). 

206 Veure nota 32 i 71. 
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en el sentit est-sud -només, però, en aquesta part, després la catedral recuperarà la 

direcció que portaven els edificis anteriors-, i que el mur est els és perpendicular.  

A partir d’aquella part del mur més oriental del baptisteri, amb un angle interior de 135 

graus, a l’est, i l’àmbit de l’accés, a l’oest, a més de la pila baptismal –tot i que no està 

completament centrada a la planta octogonal-, pot reconstruir-se el traçat d’un eix en 

el sentit est-oest, girat i orientat perfectament, des del centre del baptisteri octogonal, 

cap a l’eix de la caixa del nou baptisteri. Dels quatre murs del nou baptisteri “[...] se 

n’han conservat quasi la totalitat de la façana oest, de 9,50 metres, i els murs nord, de 

12 metres, i sud, de 12 metres, gràcies al fet que van ser aprofitats per a les 

construccions d’època romànica i moderna.”207 D’aquests murs, els del nord i sud del 

baptisteri no segueixen el mateix eix que els dels fonaments correguts de columnes de 

la nau central, hi ha un gir. Així, aquesta part del conjunt episcopal, primer seguirà 

aquest eix, el definit per la recta que passa pel punt mig de la cara interior del mur oest 

del baptisteri amb el centre de la planta octogonal del baptisteri Preepiscopal. El número 

vuit, de la planta octagonal, potser anecdòtic, pot entendre’s pel significat del número 

vuit, i també perquè l’ample interior del nou baptisteri, a l’oest, és de 8,296 m (aquesta 

mida s’ha comprovat per l’interior de la façana del museu de la plaça del Rector Homs, 

i en el punt més baix, a nivell del paviment de signinum, amb una diferència de 16 mm -

per sobre-, respecte dues vegades 8 colzades. El nou baptisteri als peus de Santa Maria 

deixà definida la posició de la catedral, als peus,208 i del costat meridional de l’atri (il. 128). 

Així, resulta prou raonable que també la posició de l’església de Sant Pere209 restés 

perfectament replantejada respecte l’atri, a l’àmbit més a l’oest de la nau sud. A partir 

d’aquí, no resulta gaire difícil encabir una mida múltiple d’aquesta per l’ample del pati, 

sis vegades 8 colzades o tres vegades 16 colzades, 48 colzades, respecte el mur nord de 

la catedral de Santa Maria, en aquell punt en el que el mur actualment forma part del 

museu, i el que defineix el fonament corregut dels contraforts de la nau lateral sud de 

l’església de Sant Pere, sempre amb l’eix establert (il. 128).  

                                                      
207 A més, “En els murs nord i sud, a una alçada de 5 metres, es van localitzar les restes de dues finestres 

que donaven llum al baptisteri [...].” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 117). 

208 Veure nota 31 i 32. 

209 Veure nota 56. 
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La idea d’aquest eix la referma el fet que traçant un eix paral·lel a aquest primer, pel 

punt mig d’aquesta amplada de 48 colzades, aquest passa pel que es considera el centre 

de l’església de Sant Miquel, i per tant, posa l’església de Sant Miquel en el centre de la 

seqüència espacial i arquitectònica del conjunt, entre Santa Maria i Sant Pere. Aquest 

replanteig amb base de 8 colzades no es pot resseguir més. La posició central s’anirà 

perdent a mesura que la traça dels edificis vagi girant, restant l’església de Sant Miquel 

desplaçada cap al sud; la distància, però, entre la catedral de Santa Maria i l’església de 

Sant Miquel és igual que la que hi haurà entre aquesta i el transsepte de Sant Pere210. 

 

Abans de seguir, assenyalar dos referents contemporanis a la Seu Episcopal. Segons Julia 

Beltrán estem davant d’un nou grup episcopal a la Barcelona de principis del segle VI. 

Així, a la «tercera» edició de L’arquitectura romànica a Catalunya, que de fet correspon 

a una revisió de la segona part d’aquest volum, i realitzada per Puig i Cadafalch, Beltrán 

–i referint-se a la basílica d’aquest nou grup episcopal- publica un aixecament 

planimètric de l’estructura absidal d’una antiga església com a resultat de la intervenció 

arqueològica realitzada a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona. 

D’aquesta església s’ha pogut excavar part de l’absis de la capçalera de planta trilobada, 

de la qual s’ha localitzat l’absidiola més oriental i part de l’occidental. A la part oriental 

l’absidiola disposa a l’interior de part d’un suport vertical que podria estar relacionat 

                                                      
210 El fenomen de l’atri que enllaça tres d’edificis apareix per primera vegada a la catedral d’Aquilea pels 

volts de l’any 319: dos aules de planta rectangular que discorrien paral·leles d’est cap a oest, connectades 

a l’extrem occidental per una altra peça coberta, unides per tant en forma d’U. (KRAUTHEIMER 1984, 48) 

“[...] a Aquilea, la sala transversal va poder estar assignada als catecúmens per al seu apartament, mentre 

que la sala septentrional poder haver servit tant de vestíbul d’entrada com d’aula per a la seva instrucció. 

La sala meridional era l’església pròpiament dita, on els fidels i el clergat romanien durant tota la 

cerimònia.” (KRAUTHEIMER 1984, 51). A Tir Eusebi de Cesarea saber veure “[...] l’eix del conjunt 

arquitectònic de l’església -des del propileu fins l’altar i la zona del clergat- com un camí reial: al llarg d’ell, 

la congregació s’acosta a l’altar de Crist, Rei del Cel [...].” (KRAUTHEIMER 1984, 51).   

Krautheimer deia referint-se a la composició de grups d’esglésies que, “[...] l’edifici principal va precedit 

d’un pati, a manera de xystos o atri, o tot ell envoltat d’un recinte tancat. La majoria de vegades, aquelles 

parts principals es succeeixen unes a altres al llarg d’un eix longitudinal, com passa en els edificis palatins 

i a les esglésies amb creuer acusat o a les catedrals bessones, [...] aquest agrupament va lligat tant a la 

diversitat de funcions assignades a les diferents parts de l’edifici com al caràcter peripatètic del culte 

[...].”(KRAUTHEIMER 1984, 75). 
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amb l’arc triomfal. Aquí, amidant el diàmetre de l’absidiola, sense considerar la columna, 

tornem a trobar molt aproximadament de nou els 4,14 m, 8 colzades (il. 132).  

La Unitat d’Excavació 872, dins de la memòria de l’excavació arqueològica realitzada 

entre els anys 1993 i 1994 i que correspon amb l’absis de la basílica paleocristiana i 

visigòtica de Sant Cugat del Vallès; excavada abans, entre els anys 1929 i 1931, sota la 

direcció de Pere Bosch-Gimpera amb la col·laboració de Serra-Ràfols i amb Puig i 

Cadafalch participant com a conseller; només refereix un absis amb planta de ferradura 

a l’interior, construït amb pedres de mides diverses i lligades amb morter de calç fent 

filades força regulars, i a sobre d’una banqueta. Aquesta banqueta que refereix la 

memòria de l’excavació arqueològica in situ respon a un aparell d’una alçada mitjana –

visible d’acord amb el nivell actual del paviment- de 20 cm, i de la que es conserven el 

traçat més nord-oest i sud-oest. Per sobre d’aquesta banqueta, el parament continua 

retirant-se cap endarrere i augmentant el diàmetre de l’absis. Sembla segur –tot i que 

no ha pogut resseguir-se el nivell del paviment- que estem davant de la fonamentació 

de l’absis, però no deixa de ser interessant senyalar que el diàmetre interior d’aquesta 

banqueta, i que hom ha pogut comprovar in situ, correspon exactament amb 4,14 m, 8 

colzades211 (il. 133 i il. 134). 

 

                                                      
211 (GONZÁLEZ i MILLÁN 2021, 398). 
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il. 130. Secció general d’oest a est de restes descoberts a l’interior de Santa Maria, a l’excavació del Pla 

Nacional de 1947. (SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 1949, Fig. 3). 

 

 
il. 131. Plànol de l’excavació de l’interior de Santa Maria. 1-2, criptes sepulcrals quadrangulars; 3, cripta 

de l’interior de l’absis; 4, sarcòfag; 5-6-7; sepultures de teules; 8, mosaic dels paons reials; 9, sepultura 

de bipèdals sota del mosaic; 10, petits fragments de mosaic; 11 sils; 12, aljibe número 2; 14, canalització 

post-visigòtica; 15, pila baptismal; 16, mur de baptisteri; 17, sepultura de bipedals sota del mur del 

baptisteri; 18, sumider; 19-20, restes del paviment de la basílica de tres naus; 21, reste in situ del mosaic 

del paviment de la basílica d’una nau; 22, restes del paviment del baptisteri. (SERRA-RÀFOLS i FORTUNY 

1949, Fig. 1). 
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il. 132. Planta de les estructures de la basílica del segle VI dels Sants Màrtirs Just i Pastor. (PUIG i 

CADAFALCH, FAGUERA i GODAY 2016, 459). La línia de color vermell correspon amb una mida de 4,14 

m, 8 colzades d’1 i ¾, i peus de 0,2957 m. Dibuix de Fco. Javier González, octubre de 2017, a sobre d’una 

planta dibuixada per I. Camps. 
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il. 133. Planta de la segona fase que correspon a la basílica cristiana amb l’afegit de l’absis. El traçat 

parcial del cercle vermell a l’absis, a partir de l’aixecament realitzat per Fco. Javier González, té un 

diàmetre de 4,14 m, 8 colzades d’1 peu i ¾, peus de 0,2957 m. Dibuix de l’autor, octubre de 2017, a 

sobre d’una planta de ARTIGUES, BLASCO i RIU. 

 

 
 

 

 

 

 
il. 134. Imatge de l’absis de l’església visigòtica de Sant Cugat. Fotografia de Fco. Javier González, 18 de 

novembre de 2017. 

 

A San Vitale (il. 135), David J. Knight traçava un octàgon sobre la planta, a partir de 

superposar dos quadrats girats 45o un respecte l’altre, de 120 peus de costat, i peus de 

0,2957 m. Aquest símbol format per dos quadrats superposats, per tant, amb un 

octàgon a l’interior, i que suggereix una forta referència a la planta, apareix a: l’altar del 
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mosaic d’Abel i Melquisedec a la dreta de l’absis (il. 136a); pot identificar-se a la 

vestimenta del general Belisari, a l’esquerra de Justinià (il. 136b);  i a possiblement 

Antònia, esposa de Belisari, a la dreta de l’Emperadriu Teodora (il. 136c). “El símbol també 

es troba en un manuscrit anterior De material medica de Dioscúrides (foli 6v) realitzat 

per la princesa Julianna Anicia l’any 512 [aristòcrata a la cort de Constantinoble, filla de 

Valentinià III i neta de Gal·la Placídia]. Els dos quadrats superposats com a dos cordons 

entrellaçats es situen en un cercle i a l’interior de l’espai octogonal interior la princesa 

està asseguda [en un tron] entre personificacions al·legòriques de Magnanimitat i 

Prudència [...]”212 (il. 137). Knight, assenyala que aquest símbol a San Vitale s’assembla 

tant a la composició del plànol de l’església que suggereix una interconnexió 

significativa, entre l’alta posició del poder secular, la continuïtat de la celebració 

eucarística durant tota la història de l’home i la geometria de San Vitale213.  

 
il. 135. Dos quadrats superposats de 120 peus de costats formen la geometria d’un octàgon que 

correspon amb la projecció en planta de San Vitale (KNIGHT 2010, 74). 

                                                      
212 (KNIGHT 2010, 107). 

213 (op. cit., 107). 
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a) 

                                
b)     c) 

il. 136. Detalls mosaics San Vitale. Disponible a, 

Abel i Melquisedec 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Sacrifice_of_Abel_and_Melchisedek_mosaic_-

_San_Vitale_-_Ravenna_2016.jpg> 

Teodora 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Mosaic_of_Theodora_-

_Basilica_San_Vitale_%28Ravenna%2C_Italy%29.jpg> 

Justinià 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/The_mosaic_of_Emperor_Justinian_and_his_

retinue.jpg> 

[Darrer accés 30 d’agost de 2021]. 
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il. 137. De material medica de Dioscúrides, foli 6v. Disponible a, 

<https://ca.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADcia_Juliana#/media/Fitxer:ViennaDioscoridesFolio6vDonorPo

rtrait.jpg> [Darrer accés 20 d’agost de 2021]. 

 

Aquesta connexió entre el terrenal i el celestial a l’absis de Santa Maria està representat 

en el motiu central de la pintura (il. 138 i il. 139), un quadrat -el temple terrenal-, de costat 

10 colzades: format en el centre a partir de la creu inscrita resultant del quadrat que 

permet inscriure aquelles quatre absidioles de Sant Miquel i el quadrat de 20 colzades 

(color blau a la il. 139) girat 45o; i que doblat i girat 45o configura el símbol de la 

regeneració, l’octàgon. Resseguint exteriorment aquests dos quadrats s’origina un altre 

octàgon, en què pot inscriure’s un cercle, el cel.  
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il. 138. Estrella formada per dos quadrats superposats, ornats amb dents de serra, inscrits dins d’un 

octògon. Absis de Santa Maria d’Ègara.  (PUIG i CADAFALCH 1948, LÀM. XVI). 
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il. 139. Dibuix de l’absis de la catedral de Santa Maria. A sobre s’ha dibuixat un octàgon que correspon 

amb el diàmetre de l’absis a partir de la geometria de dos quadrats superposats de 10 colzades de 

costat. Dibuix de Fco. Javier González, setembre de 2021. 
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De l’absis trilobat de Sant Pere, hom va presentar els resultats preliminars en l’àmbit del 

congrés Puig i Cadafalch. Arquitecte de Catalunya,214 a l’octubre de 2017, a partir de 

l’aixecament realitzat. De mides, però, n’ha pres tothom, així dins del Fons Puig i 

Cadafalch de l’ANC (il. 140),215 podem trobar un petit croquis a llapis, amb mides, de la 

planta de l’absis. Aquest acota cadascun dels quatre costats que defineixen el trapezi de 

la planta: 5,32 m pel costat oest, i que correspon amb l’amplada lliure de l’arc triomfal; 

4,11 m pels costats nord i sud, i 4,16 m pel costat est, i de cadascun en sobresurt una 

absidiola; i 6,25 m com a diagonals del trapezi. Al costat nord del trapezi, a més, està 

replantejat el traçat de la corba de l’absidiola a partir –i d’esquerra cap a dreta- de 

marcar a sobre de la corda que uniria els punts del final de la corba, dues vegades una 

distancia d’1 m, i en aquests punts comprovar la distància perpendicular fins arribar a la 

superfície del parament que defineix la corba, 1,50 m i 1,83 m. 

 

 
il. 140. Croquis de la planta de l’absis de Sant Pere realitzat per Puig i Cadafalch. ANC. Fons 737, Josep 

Puig i Cadaflalch, unitat 711-V, Llibretes de dibuixos de Josep Puig i Cadafalch, d’edificis, detalls 

arquitectònics i objectes d’art, dins la capsa 134, llibreta negra. 

                                                      
214 (GONZÁLEZ i MILLÁN 2021).  

215 Dins del Fons 737 de l’Arxiu Nacional de Catalunya, pertanyent a Josep Puig i Cadafalch, a la unitat 711-

V Llibretes de dibuixos de Josep Puig i Cadafalch, d’edificis, detalls arquitectònics i objectes d’art, i dins la 

capsa 134, hi ha una petita llibreta negra; i també a la unitat 711-II, i dins la capsa 133, hi ha una petita 

llibreta amb el títol Notes, tapes de color granat, i fulls groguencs quadriculats; a on Puig i Cadafalch va 

dibuixar petits esbossos i croquis amb mides de l’actual església de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere 

de Terrassa. 
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S’ha realitzat un aixecament tan precís com ens ha estat possible de l’absis, de l’absis de 

Sant Pere, prenent mides fins a diferents punts i resseguint el perímetre de l’arc triomfal 

i de les absidioles, dels nínxols que ens permeten el pas de la planta trapezoïdal a la 

circular de la volta, de la planta, i de la secció vertical per l’eix longitudinal de l’absis i 

per l’eix perpendicular a l’amplada de cada absidiola, tant en l’àmbit nord com en el sud. 

A sobre de l’aixecament de la planta s’ha buscat encaixar una geometria que permeti 

resoldre-la. S’ha dibuixat un cercle resseguint el traçat interior tant de l’absidiola nord 

com de la sud, tots dos del mateix diàmetre, s’han unit els centres amb un eix, des dels 

centres d’aquests cercles s’han delineat dos eixos amb un angle de 45o respecte del 

primer, i sobre el punt d’unió d’aquests dos eixos s’ha traçat un altre cercle amb el 

mateix diàmetre que els primers; es troba així el traçat d’una geometria que resol molt 

aproximadament la planta de l’absis, i que ressegueix l’abonyegat perímetre interior de 

l’absis amb força precisió –essent el punt del parament més allunyat d’aquesta 

geometria ideal, el punt més septentrional de l’absiola est-. El diàmetre d’aquests tres 

cercles és de 4,14 m.216 El diàmetre comprovat per les absidioles és d’un ordre molt 

proper a 8 colzades, però la prolongació del seu perímetre no permet que es toquin a 

l’eix de l’absis, havent-hi una distància entre ells de prop d’una colzada (il. 141). 

 

                                                      
216 (GONZÁLEZ i MILLÁN 2021, 395-396). 
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il. 141. Planta de l’absis de l’esglèsia de Sant Pere. Dibuix de Fco. Javier González, octubre de 2017. 

(GONZÁLEZ 2021, 397). 

 

Així, a  la il. 114 de la Bíblia de Rodes, foli 208v, hi ha un esquema de cinc cercles 

superposats, quatre d’un mateix diàmetre i el cinquè, de diàmetre major, els quatre 

primers entrellaçats dos a dos fins a tancar una figura semblant a una flor i el cinquè 

disposat al centre i tallant aproximadament pel centre. Els quatre cercles de diàmetre 

menor no arriben a tocar-se en el centre. L’esquema no és el mateix, a Sant Pere no 

estem davant d’una planta central que pugui recordar l’esquema de la glòria, l’absis està 

obert a l’església; però, hi ha la resta, l’absidiola nord, l’est i la sud, i al mig el cercle que 

defineix en planta la volta. Així, tenim les rodes i el tron. Explicant el projecte de la planta 

de l’exterior cap a l’interior, s’ha de traçar un quadrat de 20 colzades (color blau a la il. 

142) disposant el seu centre en coincidència amb el centre de la volta; traçant 

interiorment un quadrat girat 45o, els vèrtex del qual coincideixin amb el punt mig de 

cada costat del quadrat, els costats d’aquest quadrat són molt aproximadament 

tangents als cercles que defineixen les absidioles. Traçant igualment un altre quadrat a 

l’interior d’aquest, aquest quadrat, de 10 colzades, té dues particularitats: que l’extrem 

més oest coincideix amb una diferència de 3 cm amb la cara exterior de l’arc triomfal de 

l’absis, i que les seves diagonals coincideixen amb el punt d’unió de l’absidiola nord i sud 

amb l’est. Traçant un altre quadrat, pot inscriure’s a l’interior un cercle de 3,659 m, i 
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segons s’ha vist, igual que a Sant Miquel. L’esquema és ben bé el mateix, i molt similar 

al de la Bíblia de Rodes (il. 114 i il. 142).  

Així, i segons s’ha anat avançant, a Sant Miquel (il. 143), l’any 2015 el prof. Josep Giner va 

realitzar un aixecament amb els estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Sant Cugat, i en 

el que se’m va permetre participar. El diàmetre de l’absis i de cada absidiola dels angles 

és –i començant per l’absis, i seguint en el sentit horari-, de 4,23 m per l’absis, 4,17 m, 

4,14 m –aquí pot inscriure’s un cercle perfecte de 4,14 m, però, atès que el perímetre 

interior presenta parts amb una geometria abonyegada de diàmetre major, aquest 

diàmetre no s’ajusta perfectament217-, 3,98 m i 4,08 m, obtenint una mitjana aritmètica 

de 4,12 m, dos centímetres de diferència respecte els 4,14 m. El cercle més oriental, aquí 

el de l’absis, pot inscriure’s en un traçat a 45o respecte l’eix que uneix els centres de 

l’absidiola nord-est i sud-est, i a la vegada, els eixos de totes quatre absidioles poden 

inscriure’s en un quadrat pràcticament perfecte. La distància entre els eixos d’aquelles 

columnes de major diàmetre del cos central, i que poden inscriure’s també en un 

quadrat, resulta igualment, i començant pel costat nord-est i seguint cap a l’est, de 4,25 

m, 4,10 m, 4,19 m, i 4,14 m, obtenint una mitjana aritmètica de 4,17 m, tres centímetres 

de diferència, i per tant acceptable, d’acord amb la mida de 8 colzades, és a dir, 14 peus 

de 0,2957 m, i molt aproximadament 4,14 m. 

 

Així, i segons s’ha referit especialment en el capítol III: la planta del temple terrenal, un 

quadrat de 20 colzades, pot girar-se 45o sobre el quadrat en el que pot inscriure’s 

tangentment el tron terrenal resolt per quatre absidioles de 8 colzades de diàmetre; i 

crear així una creu inscrita en aquesta forma arrodonida que representa el nou cel i la 

nova terra (il. 145 i il. 146).  

                                                      
217 Mossèn Joan Arnella va portar a terme diferents obres a l’església de Sant Miquel, que afectaren 

bàsicament a la façana sud i que podria haber modificat part de la planta en aquest punt (GARCIA, MORO 

i TUSET 2009, 17).  
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il. 142. Dibuix de l’absis de Sant Pere. Dibuix de Fco. Javier González, setembre de 2021. 
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il. 143. Planta de l’església de Sant Miquel. (GINER 2015). A sobre s’ha dibuixat cercles amb un diàmetre 

de 4,14 m, i un quadrat central que passa per l’eix de columnes de 4,14 m de costat. Dibuix de Fco. 

Javier González, octubre de 2017, a sobre de la planta del prof. Josep Giner. 

 
il. 144. Croquis de la planta de l’església de Sant Miquel i de la seva cripta realitzat per Puig i Cadafalch. 

Inclou una taula amb mides de la base, canya, capitell i imposta de cada columna. ANC. Fons 737, Josep 

Puig i Cadaflalch, unitat 711-II, Llibretes de dibuixos de Josep Puig i Cadafalch, d’edificis, detalls 

arquitectònics i objectes d’art, dins la capsa 133 hi ha una petita llibreta amb el títol Notas, tapes de 

color granat, i fulls quadriculats. 
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il. 145. Dibuix de la planta de Sant Miquel i de l’esquema de la composició en el moment en què es va 

fixar la posició de l’església. Dibuix de Fco. Javier González, setembre de 2021. 
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il. 146. Dibuix de la planta de Sant Miquel i de l’esquema de la composició en el moment d’acabament 

de l’església. Dibuix de Fco. Javier González, setembre de 2021218.

                                                      
218 Ezequiel refereix una mida de 6 colzades pel gruix del mur interior del santuari (Ez 41:5), i assenyala 

unes cambres que hi havia a tot el seu voltat de 4 colzades d’amplada (Ez 41:6), i que el gruix del mur 

exterior d’aquestes cambres laterals era 5 colzades (Ez. 41:9). A Sant Miquel amidant des de la cara 

interior del pilar adossat a l’est de a la porta sud, a l’interior de l’església, i fins a la cara més exterior del 

mur sud del corredor perimetral, és a dir, incloent el gruix dels murs i la de l’àmbit de pas del corredor, 

l’amplada és exactament de 6 colzades. És a dir, l’església de Sant Miquel tenint en compte l’amplada del 

corredor perimetral i el gruix dels murs té exactament 32 colzades, igual que l’amplada del Temple 

d’Ezequiel incloent el gruix dels murs, sense incloure, però, el gruix ni de cambres ni del mur de tancament 

més exterior. 
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CAPÍTOL V. 

La invisibilitat dels contraforts en una estructura amb agrupament de voltes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interès pels aspectes més tècnics de l’arquitectura de Sant Miquel simplement no hi és, o 

gairebé, s’ha ignorat pels diferents autors. Aquesta part pretén apropar-se a la comprensió de la 

geometria, de la construcció i del comportament estructural de l’església. Així, l’objecte d’aquest 

últim capítol, després d’evidenciar la planta en creu per sobre del nivell d’impostes, és analitzar 

l’església des del punt de vista constructiu per insistir en el fet de que aquesta creu és un element 

fonamental. Aquesta recerca ens portarà a constatar quin era el sistema constructiu de cobertes 

original, aspecte que ens permetrà inserí millor l’església en l’arquitectura de l’època. 

 

La bibliografia, abans i després de Puig i Cadafalch no s’ocupa gaire dels quatre nínxols 

a sota de la cúpula de Sant Miquel, ni tampoc dels de l’absis de Sant Pere: Mossèn 

Arnella, de Sant Miquel, digué que les columnes sostenien el cimbori a través de quatre 

claraboies219. Per Puig i Cadafalch, primer, l’any 1889, “la influencia de Bissanci en lo 

                                                      
219 Veure nota 43. 



CAPÍTOL V. La invisibilitat dels contraforts en una estructura amb agrupament de voltes. 

188 

Tesi doctoral de Fco. Javier González Pérez 

conjunt [visigòtic] es nula. La cúpula ab petxines, estradossada esféricament ó en forma 

piramidal, no rompé la horizontal de sos edificis”220. Per avançar, després i en aquest 

mateix text ja, com a referent per a Sant Miquel, San Vitale de Ravenna.221 L’any 1909, 

identifica unes aleshores petitíssimes trompes com a element d’enllaç de la planta 

quadrada amb la cúpula de Sant Miquel222, i posa en relació la imatge d’una trompa 

esfèrica (il. 45), aquí, però, amb l’absis de Sant Pere: “[...] que la restauració moderna ha 

convertit en una forma casi inexplicable que sembla amagar la disposició primitiva de 

San Vitale de Ravenna”223. Una disposició encara no evident en aquell moment, atès que 

no fou fins després dels treballs portats a terme per ell mateix que pogué relacionar els 

quatre nínxols i no trompes de Sant Miquel amb San Vitale de Ravenna: “L’operació de 

treure l’arrebossat i l’enlluït ha posat en descobert detalls arqueològicament 

interessants. La cúpula havia estat disfressada: una faixa de maons moderns donava 

l’aparença de trompes d’angle a les fornícules que feien el pas del quadrat a l’octògon. 

Destruït aquell additament, la cúpula ha pres l’aspecte de les de l’època a Ravenna.”224 

(il. 147). 

 

Cal ser clars, San Vitale (il. 148, il. 149 i il. 150), datat entre el 526 i 547, i la Seu Episcopal 

d’Ègara d’entre el 450 i la segona meitat del segle VI, són coetanis. Prudència, però, és 

evident la distància que separa ambdues arquitectures.  

 

                                                      
220 Veure nota 8. 

221 (PUIG i CADAFALCH 1889, 33). 

222 (PUIG i CADAFALCH, GODAY i FALGUERA 1909 vol. 1, 329). Abans (PUIG i CADAFALCH 1889, 32). 

223 (PUIG i CADAFALCH, GODAY i FALGUERA 1909 vol. 1, 317). Segurament s’està referint a la restauració 

de Francisco de Paula Villar Carmona. (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 18). 

224 Nota 1 a peu de pàgina. (PUIG i CADAFALCH 1936, 29). 
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il. 147. Fotografia del baptisteri de Sant Miquel (PUIG i CADAFALCH, FAGUERA, i GODAY 1909 vol. 1), i 

del fornàcul del baptisteri de Sant Miquel abans de treure la faixa de maons moderna. (PUIG i 

CADAFALCH 1936, 38). 

 

 
il. 148. Croquis d’una perspectiva de Puig i Cadafalch de San Vitale de Ravenna. ANC. Fons 737, Josep 

Puig i Cadaflalch, unitat 711-I, Llibretes de dibuixos de Josep Puig i Cadafalch, d’edificis, detalls 

arquitectònics i objectes d’art, dins la capsa 132, llibreta Spirax. 
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il. 149. Perspectiva axonomètrica de San Vitale de Ràvenna. (ANGELIS 1962 vol II., 45). 

 

 
il. 150. Planta de San Vitale de Ravenna. (LACROIX 1869, 388) 

 

Aquests nínxols, que per Giovanni Teresio Rivoira –de qui Puig i Cadafalch reprodueix el 

dibuix de San Vitale- introduïren un concepte completament nou que no tenia cap 

comparació amb cap altre monument anterior. Així, la volta està suportada, a diferència 

de Santa Sofia de Constantinoble i de Santa Sofia de Tessalònica “[...] per un tram de 

tambor que forma una connexió perfecta en angle sobre els trams rectes del polígon. 

Aquesta connexió va poder fer-se sense l’afegit de la petxina, creant una exedra o nínxol 
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que buida la cantonada, precisament en aquell punt en què el tambor es feia circular 

mancaria el suport. L’encaix en si [...] ofereix la possibilitat de poder col·locar una part 

del tambor que, tot i circular, encara manté la mateixa amplada que el polígon abans 

d’anar a girar a la volta”225, és a dir, obtenir una transició immediata del polígon a la 

corba, amb transcendència cohesiva, constructiva i estructural. De nou, però, no ho era 

pas, abans de Rivoira que reproduïa una fotografia d’una antiquíssima trompa del palau 

sassànida de Firuzabad (Iran), il. 151, del segle III, advertint que no s’havia de confondre 

amb la bellesa i l’estàtica racional de San Vitale226; Marcel Dieulafoy havia publicat l’any 

1884, L’Art antique de la Perse. P. 4. Les monuments voutés de l’époque achémenide. 

Allà Dieulafoy feia una distinció per l’estructura sobre trompes de Firuzabad, encara un 

“esbós groller” del que seria el palau de Servestà (Iran), del segle V, i del que deia que la 

volta superior de la sala nord-est descansava sobre quatre nínxols que descarregaven 

els esforços, verticals, sobre quatre columnes angulars, i a traves de voltes de canó 

repartia l’empenta horitzontal, a mode de contraforts, fin el mur exterior227 (il. 152, il. 153 

i il. 154): solució que s’assembla a l’esquema de l’església Sant Miquel. 

                                                      
225 (RIVOIRA 1901, 76). 

226 (RIVOIRA 1901, 77). 

227 (DIEULAFOY 1884 4 p., 41). 
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il. 151. Fotografia interior del palau de Firuzabad. (DIEULAFOY 1884, planche XIV). 

 

 

 
il. 152. Planta del palau de Sarvestà. (RAWLINSON 1875, vol. 3, p. XXV). 
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il. 153. Fotografia exterior de la sala de la volta nord-est del palau de Sarvestà. Disponible a, 

<https://www.visitiran.ir/sites/default/files/styles/de2e/public/2019-

09/9%20%282%29sasan.sarvestan.JPG?itok=wf9BV4hX> [Darrer accés 1 de novembre de 2021]. 
 

 

 

 

 

     
il. 154. a) Fotografia interior de la sala de la volta nord-est del palau de Sarvestà. Disponible a,  

<https://www.visitiran.ir/sites/default/files/styles/de2e/public/2019-

09/10%281sasan.sarvestan.JPG?itok=r5biIOFC> [Darrer accés 1 de novembre de 2021] i b) secció 

interior.  (RAWLINSON 1875, vol. 3, 28). 
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La bibliografia pel traçat en alçada de l’arquitectura de Sant Miquel és inexistent228. Així, 

l’exterior de Sant Miquel sovint s’ha descartat per considerar-se com a sense 

importància, potser per la diferència de materials: en l’àmbit del Simposi Internacional 

fou presentada una planimetria molt acurada dels alçats, que incloïa l’especejament de 

carreuets229,  i que només assenyalava pel cos central que aquest hauria sofert una 

important transformació; d’aquesta part alta, Puig i Cadafalch havia referit que “[...] fou 

restaurada amb maons i reble”230; recentment, però, Garcia, Moro i Tuset231 confirmen 

els suggeriments de l’arquitecte Jordi Ambròs, 

 “Construïts en un opus laetericium, que per les característiques del seu aparell i les 

dimensions de les peces que el composen han de veure’s com a clares pervivències de 

formes constructives romanes, arribaren fins a les restauracions realitzades per Puig i 

Cadafalch totalment arrebossats, tractament que s’estenia a la totalitat dels paraments 

de façana [...]”.232  

Ambròs, per tant, a partir de la intervenció realitzada a Sant Miquel (il. 155), evidencià el 

testimoni arquitectònic, que lluny de desmerèixer l’església, anuncià el sistema lògic 

estructural de l’església: la cascada de formes, des del volum sobrealçat del cos central 

fins a les absidioles a cadascun dels quatres costats de la planta en creu, i els seus 

materials. 

                                                      
228 La recerca de Costa, Macias i Puche tenia per objecte analitzar els possibles moviments que ha sofert 

l’estructura de l’església de Sant Miquel; concloent que hi ha hagut importants desploms en els murs 

exteriors, especialment a l’est. Aquests, però, pel que a nosaltres ens interessa no són concloents. Així, 

els murs exteriors disposen de dos fulls que la recerca constatà que no eren paral·lels, havent sofert 

intervencions bàsicament la cara exterior i presentant el seu estat original la cara interior; a més de que 

la cara interior d’aquests tenen canvis de secció entre la cota inferior i superior, i per tant, no resulta 

possible identificar desploms interiors. Els moviments soferts pels elements de suport centrals són molt 

més baixos, essent la columna més afectada la cantonera del nord-est. (COSTA, MACIAS i PUCHE 2019). 

229 (FERRAN et. al. 1992, 95-98D). 

230 (PUIG i CADAFALCH 1936, 29). 

231 (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 145). “El parament està format per un rebliment de pedres i còdols 

lligats amb morter de calç i revestides ambdues cares per carreus de mida petita, de superfície quadrada 

i forma trapezoidal, piramidal o inclús rectangular, que mesuren entre 8 i 13 centímetres, i disposats 

formant fileres. A la part baixa exterior, una filada de peces de ceràmica plana permet regularitzar l’alçat. 

Als angles de l’edifici i a les portes trobem carreus de mida gran, alguns d’ells reaprofitats d’edificis 

anteriors [...]” (GARCIA, MORO i TUSET 2009, 128). 

232 (AMBRÒS 1980, 496). 
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il. 155. Planta esquemàtica del sistema de cobertes de l’església de Sant Miquel: en trama de punts, els 

sectors explorats per Ambròs. (AMBRÒS 1980, 494). 

 

El volum de la volta central està resolt amb un opus laetericium. És a dir, una fulla 

exterior de fàbrica de maó massís de color vermellós, i una interior, per la volta 

semiesfèrica, de petits carreuets de pedra de peces de 15 per 8 cm. Per entendre el 

perquè d’aquest canvi de material, el volum del cos central és l’únic parament exterior 

resolt íntegrament amb fàbrica de maó, s’ha de recórrer a la tesi de Choisy233, que deia 

que el principi fonamental que regia les distintes disposicions constructives de 

l’antiguitat [romana] era un exigent sentit del càlcul i de l’economia: el maó era un 

material més barat que la pedra; i també molt més lleuger, i per tant, permet 

descarregar de pes a aquesta fulla exterior. 

A cada carreuet de pedra de la volta, i a cada cara d’aquest en contacte amb els altres, 

apareixen esforços perpendiculars a aquestes cares. Amb els que segueixen la direcció 

dels meridians no hi ha problema, treballen a compressió, el problema resideix en els 

                                                      
233 (CHOISY 1999, 5). Recentment els treballs de Lynne C. Lancaster han tornat a revitalitzar aquesta idea 

(LANCASTER 2009). 
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esforços horitzontals, que varien el seu sentit per acomodar-se a la geometria dels 

meridians (il. 156). 

 

 
il. 156. Diagrama mostrant els patrons d’estrès a una volta semiesfèrica. (LANCASTER 2015, 13). 

 

Així, els anells diferencials de la volta unes vegades empenyen la carrega cap a fora, 

compressió, i d’altres tiren cap a dins, tracció234: per suposat, els esforços a tracció són 

inadmissibles a una fàbrica. Per Jacques Heyman235 i Santiago Huerta poden construir-

se càscares en què a partir del punt a on apareguin traccions, existeixi una via 

d’escapament a aquestes empentes tal que, a partir d’aquest punt es separin de la 

superfície mitja. Els antics constructors devien conèixer, sense dubte, aquesta propietat 

i reduïen el gruix de la volta a la part superior, engrossint-la a partir de, diguem-ne, la 

meitat inferior de la seva alçada; aquest és el cas, per exemple, del Panteó de Roma i 

Santa Sofia236. Ambròs realitzà un sondatge en l’angle sud-est d’aquesta coberta, 

identificant un reomplert entre ambdues fulles de “[...] totxos i altres materials ceràmics 

disposats formant una mena d’envanets de sostremort [...]”237, però no de formigó. 

Segons dèiem, això té lògica, atès que resulta en relació amb el sistema estructural del 

                                                      
234 (HEYMAN 1999, 38-43) i (HUERTA 2004, 434-440). 

235 El esqueleto de piedra. Mecánica de la arquitectura de fábrica. Jacques Heyman. Traducció de Gema 

M. López i revisió de Santiago Huerta. Veure molt especialment el capítol 3. Voltes. 

236 (HUERTA 2004, 441) 

237 (AMBRÒS 1980, 495-496). 
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tot innecessari realitzar un reblert de formigó en aquest punt, i per tant, pot estalviar-

se aquesta solució per exagerada. 

Ambròs, en intervenir a la coberta del braç de migjorn també trobà, per la cara exterior 

d’aquest volum, un arc de pedra tosca238 (il. 157), que anava a descarregar a les columnes 

cantoneres, i del que el seu coronament correspon amb l’equador de la semiesfera de 

la volta.  

 

 
il. 157. Part inferior del parament de migdia del volum central. S’observa l’arrebossat del parament 

acuradament retallat per tal d’encaixar-hi l’actual volta; restes de la primitiva volta realitzada amb pedra 

tosca i els tres forats corresponents a l’encastament d’altres tantes bigues de fusta. Així, en aquest mur 

es sobreposen, doncs, els testimonis dels successius sistemes de cobriment de què disposà aquest 

àmbit. (AMBRÒS 1980, 500). 

 

De nou, aquest canvi de material no és casual, podria haver-se fet amb maó, però el 

material no podia haver-se disposat amb més encert: executar l’arc de descàrrega amb 

peces de pedra de major mida que el del propi element -de maó-, comporta que aquest 

tingui menys morter que el parament de maó, i per tant, que resulti menys 

compressible, recollint la càrrega cap els suports, en lloc de transmetre-la239. “Aquest 

                                                      
238 (AMBRÒS 1980, 496). 

239 (CHOISY 1999, 112). 
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tipus de diferenciació mecànica dels diversos elements estructurals és, d’altra banda, 

molt característic de l’arquitectura tardoromana i bizantina”240. Aquí, però, aquest arc, 

i segons veurem a continuació, correspon amb l’arrencament original de la volta de canó 

seccionada de l’estructura original de l’església241. L’any 1616 el diaca Francesc Vivas va 

fer enderrocar la volta grassa del braç de llevant de l’església, que era segur la volta de 

canó original, i que el diaca va substituir per la volta per aresta actual a plec de llibre242. 

Aquesta afirmació pot constatar-se pel fet que Ambròs en realitzà la substitució 

complerta de la coberta del braç sud i de dues cales, una en el braç nord i una altra en 

el braç de ponent, no només identificà l’arrencada de tres voltes de canó de generatriu 

semicircular, sinó que a més identificà l’antic arrebossat original de color blanquinós243. 

Ambròs, només identificà en el mur termener amb el cimbori del braç de migdia tres 

forats de secció rectangular en el mur, “[...] en disposició simètrica respecte a l’eix del 

braç de l’edifici i amb el central a major alçada que no pas els altres dos, cal relacionar-

los amb tota lògica amb un sistema primitiu de coberta de l’edifici, en tot diferent a 

                                                      
240 (AMBRÒS 1980, 501). 

241 Aquesta idea l’apuntava ja Ambròs: l’element ofereix un aspecte “més semblant a l’arrencament d’una 

volta seccionada que no pas a un simple arc [Així] seria l’ús més freqüent de la pedra tosca per a la 

construcció de voltes, atenent a la seva relativa lleugeresa, mentre que la seva escassa capacitat mecànica 

no la fa gens adequada per a la formació d’arcs, estructures en les quals es produeix major concentració 

d’esforços de compressió”. (AMBRÒS 1980, 501-502). 

242 (ARNELLA 1614, 50-51). 

243 El “[...] desmuntatge total de la coberta d’aquest braç meridional, ens permeté d’estudiar amb tota 

cura els paraments interns dels murs meridionals, compresos entre l’extradós de la vota i el pla de la 

teulada. No sense sorpresa, observàrem la presència de zones revestides amb un arrebossat de morter 

de calç de color blanquinós; [...] A més d’aquests tractaments superficials ja comentats, pogueren 

identificar altres dos testimoniatges del major interès. En primer lloc la presència de tres forats de secció 

rectangular oberts en el mur, el central de majors dimensions que no pas els dos laterals, [...] En segon, 

l’existència d’un arc de dovelles de pedra tosca, perfectament integrat en el mur, que apareixia per sobre 

de la rasant actual de les cobertes i que en un primer moment, no sabérem interpretar amb precisió. [...] 

En el mur nord del volum central, és a dir, el termener amb l’àmbit que comentem, apareixen també 

restes que poden identificar-se com a corresponents a l’empremta d’una volta grassa, [...] fou possible 

realitzar una exploració del parament de ponent del cimbori central, és a dir el termener amb aquest braç 

oest [...] En aquest parament hi eren present un cop més l’empremta de la volta grassa que antigament 

devia resoldre el cobriment d’aquest espai i les restes de l’arrebossat blanquinós, present també en els 

paraments del braç nord [...] si bé l’arrebossat aplicat sobre el parament del volum central era totalment 

vertical, el corresponent al mur lateral sud formava encara l’arrencament de la vota esmentada.” 

(AMBRÒS 1980, 505-506). 
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l’actual, i tal vegada corresponent al moment primer de construcció [...]”244 (il. 157). Així, 

potser és més raonable invertir l’ordre de la hipòtesi245 que feia Ambròs del procés 

evolutiu per aquest sector de l’església, i considerar com a primigènia la volta de canó 

pels quatre braços de l’església, i la coberta amb estructura de fusta com a una fase 

intermèdia, entre aquesta volta de canó i l’actual per aresta, i només pel braç 

meridional. Pel fet que la façana sud va haver-se de reconstruir atès el mal estat de 

conservació i la manca d’estabilitat246, l’absidiola sud-oest, actualment, no té el mateix 

acabament que la resta. Així, aquesta coberta podria haver estat una intervenció 

puntual, atès l’estat de conservació de l’edifici en un moment donat, entre la volta de 

canó original i l’actual volta per aresta. De la façana sud original només resta actualment 

el sòcol inferior247 (il. 158). 

                                                      
244 (AMBRÒS 1980, 500-501). “Pel contrari, no apareix el menor rastre d’encastament de bigues en aquest 

mur, [termener del cimbori en el braç nord, i] no es veien tampoc en aquest sector [a tocar del mur 

termener del cimbori en el braç oest] els forats per l’encastament de bigues observats en el braç 

meridional.” (AMBRÓS 1980, 504-506). 

245 L’any 1980 Ambròs redactà una hipòtesi del procés evolutiu seguit per aquest sector de l’església: “una 

primera configuració, molt probablement corresponent a la primitiva etapa edificatòria de Sant Miquel, 

en la qual el sistema de cobriment del braç de migdia es resoldria mitjançant una estructura de tres bigues 

longitudinals de fusta, sobre la qual es disposaria una coberta de tègules planes recolzades sobre 

corretges transversals d’aquell mateix material. Aquesta circumstància comportaria l’existència d’uns 

murs testers de coronament triangular; una segona disposició amb voltes de canó de generatriu 

semicircular. Tot i no disposar de dades respecte de la seva cronologia, el moment de la seva construcció 

podria situar-se en el darrer terç del segle onzè o començaments del dotzè, coincidint amb les profundes 

remodelacions que tenen lloc en aquest moment a Sant Pere i Santa Maria. En aquesta situació es 

mantindrien encara els testers amb coronament triangular; una tercera i darrera configuració, l’actual, 

amb voltes d’aresta formades amb maons disposats a plec de llibre. D’acord amb els pactes sostscrits per 

mossèn Vivas l’any 1616, i atenent les diferències constructives existents entre la volta de llevant, a la 

qual fa referència l’esmentat document, i la de migdia, podria pensar-se com a data de construcció 

d’aquesta volta les darreries del segle setze.” (AMBRÒS 1980, 502-503). 

246 L’any 1618 Mossèn Arnella restaurà l’església de Sant Miquel atès el mal estat de conservació i manca 

d’estabilitat: “[...] necessitat tenia de repararse la capella de St. Miquel en dita Parrochia de St. Pera 

edificada per lo peril en que stava de caurar i també de la pobresa de dita Parrochia de les quals coses de 

les deposicions dels testimonis per part de dits obres ministrats, consta clarament tenir dita Isglesia 

necessitat de obres y reparo [...]” (ARNELLA 1614, 54). “La façana sud, molt degradada en el seu parament 

exterior, compost de petit carreuat quadrat regular, seria desmuntada i tornada a aixecar, disposant un 

nou carreuat clarament diferenciat de la resta de façanes originals” (GARCIA, MACIAS i MORO 2017, 185).  

247 (FERRAN et. al. 1992, 96). 
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il. 158. Fotografia del sòcol amb part de la façana sud-oest original de Sant Miquel. Fotografia de Fco. 

Javier González, 31 de juliol de 2016. 

 

Així, l’esquema estructural de Sant Miquel (il. 159) és clar (la imatge de la il. 160 representa 

diferents tipus de sol·lucions pel punt de transició d’una volta a l’estructura vertical). 

L’intradós de la volta, fet de carreuets de pedra, i per la què hauria calgut una cindri, 

funciona a la seva part superior a compressió, i a la part inferior, a mida que els anells 

de la volta arriben a l’equador, a tracció. Els esforços verticals procedents, 

fonamentalment, del pes propi de la volta, en arribar a l’equador de la volta 

s’absorbeixen per cadascun dels quatre costats del prisma quadrat del cimbori. Diferent 

és el cas dels esforços a tracció que es contraresten a partir d’una volta de canó que es 

disposava en cadascun dels braços de la creu. Aquesta volta serviria de recolzament a la 

paret de maó, i per descarregar el pes d’aquesta a cadascuna d’ambdues columnes 

cantoneres. Assenyalar que els coronaments d’aquests braços adquiririen així la 

fisonomia del mausoleu de Gal·la Placídia a Ravenna. Aquestes quatre absidioles i els 

braços de la creu en volta de canó és una manera d’augmentar el gruix del tambor per 

a contrarestar l’empenta, és a dir, augmentar el seu gruix alleugerint la seva masa a 

través de construir en el seu interior forats: a l’església de Garizim (il. 103 i il. 104) aquests 
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espais estan comunicats amb la rotonda248. Aquests esforços a compressió (il. 159), 

procedents de la volta, en arribar als racons del prisma es troben inicialment amb la 

secció d’una molt mínima petxina (il. 161), que immediatament descarrega aquests 

esforços a sobre de l’arc de pedra que configura la part superior del nínxol, trompa en 

quart d’esfera (il. 162), per anar a buscar la vertical de l’eix de la columna. A aquest nínxol, 

els esforços a tracció són desviats a mode de contrafort cap endarrere. Aquest nínxol 

amb una geometria de trompa en quart d’esfera serveix d’element de transició, entre la 

base de la volta i els dos murs del tambor que es troben en angle recte fora de la base 

del segon -a aquet punt, però, s’ha pogut documentar a més una petxina-; aquí, tant 

l’empenta vertical com l’esforç a tracció, horitzontal, pateixen un marcat canvi de 

direcció, i tendeixen a descendir inclinats cap avall, cap a l’exterior de la volta. Aquests 

canvis de direcció es produeixen principalment a la trompa en quart d’esfera, a la part 

superior del nínxol -és a dir, a la diagonal de la cantonada-. Així, en el punt que sembla 

que l’estructura hauria de ser de caràcter massís, és ben bé tot el contrari, apareix el 

buit del nínxol, una solució molt semblant a la de Sant Pere: l’hemisferi de la volta de 

l’absis s’asentava sobre una planta trapezoidal en què els esforços són contrarestats, a 

l’oest per l’arc triomfal, i a nord, sud i est mitjançant tres absidioles en quart d’esfera. 

Sense dubtes, a priori, el punt crític és la fina aresta resultant de la tangent a la planta 

de l’absidiola nord i est, i de l’est i de la sud. Això, però, no és així. Els esforços de la 

volta, abans d’arribar a aquest racó, es transmeteten en primer lloc per una petxina i 

després per una trompa que descarrega verticalment els esforços amb ambdós arcs 

absidials i endarrera els esforços a tracció. Per contrarestar aquesta empenta aquí 

apareix un contafort, flanquejant l’absis per l’exterior, a diferència de Sant Miquel. 

 

                                                      
248 (CHOISY 1997, 127). 
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il. 159. Esquema del descens de càrregues de l’estructura de Sant Miquel. Dibuix de Fco. Javier González, 

desembre de 2021. 
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a) 

b) 

c) d) 

il. 160. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: a) Volta assentada sobre petxines del mateix radi, b) Solució 

de seient d’una volta sobre planta quadrada, c) Volta sobre trompes, sense arc de transició, i d) Aparell 

de maó d’una trompa a una volta de forn. (CHOYSE 1997, 82-85). 

 

 
il. 161. Descens de càrregues a través de la petxina. (MAINSTONE 1999, 267). 
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il. 162. Descens de càrregues a través de la trompa del nínxol. (MAINSTONE 1999, 267). 

 

Tornant ara als braços de la creu, cada volta de canó produeix esforços verticals que són 

descarregats a sobre dels arcs entre cada costat del braç de la creu i de l’absidiola. Per 

absorbir l’empenta horitzontal s’ha construït una secció esferica, de geometria 

triangular per a solidaritzar aquests arcs torals. A aquest secció -o trompa esfèrica- que 

tindria tendència a bolcar cap a fora, serà a la seva vegada suportada per una volta de 

forn del mateix diàmetre que la trompa esfèrica, així a la pràctica l’element és un de sol, 

una absidiola. 

 

Després d’invertir raonablement l’ordre de la hipòtesi que feia Ambròs, i considerar com 

a primigènia la volta de canó pels quatre braços de l’església de Sant Miquel, aquest nou 

sistema de cobertes permet inserir l’església millor en l’arquitectura de l’època i 

adquirint així la fisonomia del mausoleu de Gal·la Placídia a Ravenna. 

Així, a Sant Miquel “parlant amb propietat, no existeixen contraforts. Les diferents voltes 

es recolzen progressivament unes contra les altres y les últimes, sobre el mur del 

perímetre. Es tracta d’una construcció excel·lent, d’una obra d’art modèlica, que 

s’explica per si mateixa i manifesta només amb el seu aspecte garanties del seu 

equilibri.”249 Aquí és on es diferencia i adquireix la qualificació més alta el treball de la 

composició de l’arquitectura de l’església.

                                                      
249 (CHOISY 1997, 138). 
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CONCLUSIONS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest capítol final resumeix aquelles conclusions principals obtingudes de la 

investigació realitzada. 

 

 

i. Respecte a l’objectiu específic, “Entendre els espais intermedis entre esglésies 

en relació a l’arquitectura mitjançant l’anàlisi d’aquests, especialment amb 

l’arquitectura de l’església de Sant Miquel”, la conclusió ha estat que: 

 

Resulta difícil i inconnex documentar l’ús litúrgic de l’arquitectura dels espais intermedis 

entre esglésies. Si més no, pot fer-se una interpretació entre l’arquitectura del conjunt i 

la pintura, posterior, a l’absis de Sant Miquel, tal vegada com si aquesta fos un document 

que recull i mostra algunes idees que pogueren haver-se considerat per formalitzar la 

Seu Episcopal d’Ègara.  
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L’arquitectura esquemàtica representada a la pintura de Sant Miquel pel paviment en 

perspectiva vertical, la franja vertical a ambdós costats de l’intradós de l’arc, i també la 

segona franja convexa, permet presenciar la parusia de Crist entronitzat, des de tres 

punts de vista ortogonals alhora. Així, la pintura de l’absis de Sant Miquel explica amb 

precisió que, des de una posició frontal, pot observar-se, a l’interior, i centrada, una 

representació desplegada del tron de la glòria de Déu, i a cada costat, i disposats 

simètricament i agenollats, sis apòstols que contemplen l’escena, i per tant, 

representats de perfil (il. 163). 

 
il. 163. Arquitectura esquemàtica amb la representació ortogonal, en el centre, de la parausia de Crist 

entronitzat, i a cada costat, disposats simètricament, sis apòstosl vistos de perfil. Dibuix de Fco. Javier 

González, maig de 2022. 

 

Aquest ritual i la seva relació amb la porta hi és, entre d’altres, a Ez 43: des de la porta 

del vestíbul exterior que donava a orient, el profeta va contemplar el retorn i l’entrada 

a través d’aquesta de la presència gloriosa de Déu (Ez 43:4). El text assenyala que 

Ezequiel havia de prendre consciència per després descriure el temple, explicar la seva 

forma i la seva estructura, i donar a conèixer ordinacions, rituals i lleis. D’aquestes 

ordinacions, el text, més endavant refereix aquelles ordinacions especials pel sobirà: a 

on aquest havia d’entrar en el vestíbul interior i restà vora els muntants de la porta 

mentre els sacerdots oferien el sacrifici de la comunió; i la gent que entrés per la porta 
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del nord havia de sortir per la del sud, i la que entrés per la porta sud havia de sortir per 

la nord (Ez 46:9). 

 

El moment fort per l’arquitectura esdevé quan s’ha comprovat que l’eix primer -

monumental- que definia l’axialitat del conjunt era paral·lel a, aquell definit per la recta 

que passa pel punt mig de la cara interior del mur oest del baptisteri Episcopal, amb el 

centre de la planta octogonal del baptisteri Preepiscopal. Així, aquest eix paral·lel traçat 

respecte aquest primer, pel punt mig de l’amplada de l’atri, passa pel que és de fet el 

centre de l’església de Sant Miquel, deixant aquesta en el centre de la seqüència espacial 

i arquitectònica del conjunt, entre Santa Maria i Sant Pere (il. 164). 

Des de l’atri podia accedir-se a l’església de Sant Miquel a través de la porta del vestíbul 

est, nord o sud -potser l’est estava reservada pel representant del poder diví a la terra-, 

i traslladant potser així el referent celestial a l’arquitectura terrenal, establint un 

corredor perimetral en tres dels quatre costats, i que pot afirmar-se amb una certa 

contundència, que serví per a la representació del ritual cerimonial. 

 

 

ii. Per l’objectiu específic, “Comprendre la relació entre l’arquitectura de l’absis de 

Santa Maria, la del de Sant Pere, i la de l’església de Sant Miquel, amb la pintura de 

l’absis de Santa Maria i de Sant Miquel”, pot concloure’s que: 

 

Per Sant Miquel, el mecanisme utilitzat per evocar aquesta arquitectura representada 

és a través d’una arquitectura parcial, i esquemàtica, d’un exterior i d’un interior alhora; 

una icona del tron buit; i varies inscripcions; combinades mitjançant una superposició 

en diferents nivells i alçats representats des de diferents angles. 

 

A la part central de la pintura de Sant Miquel, allà on la segona franja és convexa, hi ha 

cinc rodes entrellaçades, i d’aquestes la del mig té un crismó a l’interior; estem davant 

de la representació desplegada del tron de la glòria de Déu de la primera i segona visió 

d’Ezequiel i de la preparatòria de l’Apocalipsi, revelat en obrir-se els dos cortinatges que 

són ben bé de l’interior del Sant dels Sants (il. 165).  
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il. 164. Planta general del conjunt de la Seu Episcopal d’Ègara, amb l’eix entre el baptisteri Preepiscopal i 

l’Episcopal, que va servir per definir la posició de l’església de Sant Miquel. Dibuix de Fco. Javier 

González, setembre de 2021, a partir de l’aixecament realitzat i de la planimetria arqueològica. 
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il. 165. De l’arquitectura exterior de la pintura pengen els cortinatge interiors que en obrir-se revelen la 

visió del tron de Déu. Dibuix de Fco. Javier González, maig de 2022. 

 

Així doncs, per la forma que determinà l’aparença arquitectònica de l’església de Sant 

Miquel, sembla que es pugui tornar a establir una correspondència amb la pintura de 

l’absis; la dificultat ha estat establir el reconeixement, complex, de formes 

arquitectòniques que conté la pintura.  

A l’arquitectura de l’església de Sant Miquel aquestes rodes també hi són, i aquí sí hi són 

en la mateixa posició que a la visió, és a dir, a cadascun dels quatre espais resultants de 

superposar la geometria de la planta quadrada i la creu grega, interiorment resolts a 

través d’una absidiola, una a cada cantonada del quadrat (il. 169). 

 

A la part superior de la segona franja, i dins de la banda superior de color vermell fosc 

pot llegir-se el noms de set dels dotze apòstols: Petrus (il. 166), Andreas, Iacobus, 

lo(ha)annes, Philippus, Bartholomeus i acaba amb Paulus. El nom dels dotze apòstols 

representa la ciutat apocalíptica celestial (Ap 21:12-15), que a l’arquitectura de Sant 

Miquel, però, són els vuit suports centrals, símbol de la resurrecció, del vuitè dia, i per 

tant, d’un nou començament. 
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il. 166. Principi de la inscripció didascàlica dels apòstols amb el primer nom, Pere. (SÁNCHEZ 2019 1, 8). 

 

La nova Jerusalem Celestial amb la glòria de Déu, a la pintura de l’absis està 

representada pels dotze noms dels apòstols inscrits a la franja convexa de l’arquitectura 

vermella, i dins d’aquesta arquitectura tancada per una franja que recorre tot l’intradós 

de l’arc (il. 167), Em(m)anu(el) (il. 168) entronitzat, Déu amb nosaltres, és a dir, el monarca 

terrenal de qui el poder prové del monarca diví.  

A l’arquitectura de Sant Miquel, tot sembla indicar que la nova Jerusalem Celestial està 

representada per la volta esfèrica central a mode de baldaquí pel monarca terrenal que 

insisteix sobre quatre nínxols o veneres -que realitzen la connexió entre la cort celestial 

i la terrenal- i quatre columnes cantoneres. 

 

il. 167. Em(m)anu(el) representa la presencia de Jesús després de la nova vinguda dins de la Jerusalem 

Celestial representada pel nom dels dotze apòstols. Dibuix de Fco. Javier González, maig de 2022. 

 

 

iii. A partir de l’objectiu específic, “Buscar la unitat de mesura i la proporció amb la 

que fou projectada la Seu Episcopal d’Ègara, l’església de Sant Miquel, també l’absis de 

la catedral de Santa Maria i el de Sant Pere”, s’ha identificat: 
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il. 168. Inscripció a l’absis amb la paraula d’Em(m)anu(el). (SÁNCHEZ 2019 1, 7). 

 

L’eix definit per la recta perpendicular que passa pel punt mig de la cara interior del mur 

oest del baptisteri Episcopal i el centre de la planta octogonal del baptisteri Preepiscopal 

-segons s’ha referit a dalt- (il. 164), serà l’eix que seguirà la Seu Episcopal en un primer 

moment. L’amplada del baptisteri Episcopal és de 8,296 m, amb una diferència de 16 

mm -per sobre-, respecte dues vegades 8 colzades: colzades d’1 i ¾ i peus de 0,2957 m.  

A l’atri s’ha comprovat, exteriorment, entre aquest baptisteri i la nau sud de l’església 

de Sant Pere una distància -i perpendicularment a aquest eix anterior- de sis vegades 8 

colzades, 48 colzades.  

 

El velum nuat en els extrems de l’arquitectura vermella de la pintura de Sant Miquel, i 

segons s’ha dit, que s’identifica clarament amb un interior, representa el velum del 

Tabernacle que separava en tota la seva amplada el Sant, del Sant dels Sants. 

L’arquitectura interior de l’església de Sant Miquel té exactament l’amplada i la llargada 

del Sant dels Sants de la visió del Temple d’Ezequiel, és a dir, 20 colzades, i de nou, 

colzades d’1 peu i ¾, i peus de 0,2957 m (il. 169). 

La composició interior de la planta de l’absis de Sant Pere (veure il. 142) s’explica  traçant 

un quadrat de 20 colzades disposant el seu centre en coincidència amb el centre de la 

volta; traçant interiorment un quadrat girat 45o respecte el primer quadrat, els costats 
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d’aquest són molt aproximadament tangents als tres cercles que defineixen l’espai 

absidal; traçant a l’interior d’aquest, igualment, un altre quadrat girat 45o, i amb centre 

en el punt mig dels costats d’aquest tercer quadrat pot traçar-se tres cercles de diàmetre 

4,14 m, és a dir, 8 colzades d’1 i ¾ i peus de 0,2957 m; trobant així el traçat d’una 

geometria que resol molt aproximadament la planta de l’absis, i que ressegueix 

l’abonyegat perímetre interior d’aquest amb força precisió. 

A aquestes evidències trobades poden assenyalar-se més punts de coincidència per Sant 

Miquel. Així, el traçat del diàmetre de l’absis i per cada absidiola dels angles és també 

de l’ordre de 4,14 m. A partir de la planta quadrada inscrita de 20 per 20 colzades del 

Temple d’Ezequiel, i traçant fins a tres quadrats doblats interiorment, pot arribar-se a 

un en el que pot inscriure’s un cercle de diàmetre 3,659 m, és a dir, encara que no 

l’ample dels braços de la creu, sí l’ample de l’arc triomfal i el del tambor de la volta. 

D’igual mode, girant aquest quadrat de 20 colzades 45o, el punt en el que aquest es talla 

amb aquell altre quadrat traçat tangencialment als quatre cercles absidials, ens defineix 

la llargada de la creu grega (veure il. 123 i il. 169). 

 

 

iv. L’objectiu específic, “Comprendre la geometria, la construcció i el comportament 

estructural de l’església de Sant Miquel”, ha permès entendre que: 

 

El sol i la lluna i el cel estelat de tot el fons de la pintura de l’absis, el nou cel i la nova 

terra apocalíptics, a l’arquitectura està representat per la creu resolta amb quatre voltes 

de canó -i que fins ara havien passat pràcticament desapercebudes-. La geometria 

d’aquest Imago Mundi -segons s’ha referit abans-, i per tant d’aquesta creu, s’ha trobat 

a partir de girar el quadrat de 20 colzades del Sant dels Sants del temple terrenal, 45o, i 

el punt d’intersecció en el que es talla amb el quadrat tangent als quatre cercles 

absidials, el tron de Déu. 

L’esquema per l’estructura de l’església és clar, la volta del cimbori descansa sobre vuit 

columnes, els esforços a tracció foren pensats per ser contrarestats per quatre voltes de 

canó als braços de la creu, i a través dels nínxols esfèrics enviats endarrere per anar a 

buscar la vertical de l’eix de cada columna cantonera; aquí, a més aquesta empenta fou 

contrarestada per una trompa esfèrica que a la vegada estava contrarestada per la volta 
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en quart d’esfera de cada absidiola (veure il. 159), a la pràctica aquest l’element és un de 

sol, una absidiola. 

Després d’invertir raonablement l’ordre de la hipòtesi que feia Ambròs, i considerar com 

a primigènia la volta de canó pels quatre braços de l’església de Sant Miquel, aquest nou 

sistema de cobertes permet inserir l’església millor en l’arquitectura de l’època, 

adquirint així la fisonomia del mausoleu de Gal·la Placídia a Ravenna. 

 

  

 
il. 169. Dibuix de la planta de Sant Miquel i de l’esquema de la composició en el moment d’acabament 

de l’església. Dibuix de Fco. Javier González, setembre de 2021. 
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Amb aquesta tesi s’ha provat de demostrar que la pintura de l’absis de Sant Miquel és, 

potser, una reinterpretació de la seva arquitectura, és a dir, un “plànol” fet després de 

la construcció per explicar la voluntat que hi havia darrera de la forma de l’església. A la 

bibliografia ens trobem davant un buit a l’hora de tractar conjuntament l’arquitectura i 

la pintura de Sant Miquel. No relaciona ambdues més enllà de la seva datació, però, 

resulta evident que de ben segur ha d’existir una relació. Així, l’objectiu principal a què 

aquesta tesi aspirava era revelar quines regles podrien haver-se tingut en compte en la 

concepció de la forma dels edificis de la Seu Episcopal d’Ègara, i més concretament de 

l’església de Sant Miquel. Finalment, totes aquelles evidències i troballes resseguides en 

aquesta recerca -composició, unitat de mesura, proporció, i estructura-, semblen 

demostrar de retruc que la pintura de l’absis de Sant Miquel és una reinterpretació de 

la seva arquitectura, i que representa una disposició d’elements que podrien tenir una 

correspondència amb la composició arquitectònica de l’església. 

 

 

A partir d’aquí, la línia de recerca futura queda assenyalada, per evident, no pas per 

senzilla de seguir. La investigació haurà d’insistir en dos aspectes d’un mateix ordre: el 

primer, per l’enteniment de diferents pintures i mosaics cristians com a eina per 

representar una composició arquitectònica, seguint els treballs de Duval, entre d’altres, 

i fent l’anàlisi iconogràfic a partir dels diferents texts bíblics; i el segon, per trobar de 

quina manera es feia la correspondència d’aquesta representació amb l’arquitectura 

real, idea antiga però no destronada assajada per Krautheimer ja fa vuitanta anys. 
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