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El Conjunt Monumental de la plaça del Rei té 4.000 m2 de superfície dels quals encara 
hi havia una part important que no era visitable. Amb aquest projecte es pretén 
completar el recorregut arqueològic actual i recuperar per la visita pública 310 m2 del 
jaciment, així com exposar 120 peces datades entre el segle IV i el segle VII, trobades 
a les excavacions realitzades a tota la ciutat. 

El MUHBA, en el marc del projecte de remodelació general per donar un nou impuls a 
la seva seu al Conjunt Monumental de la plaça del Rei, que inclou el subsòl 
arqueològic, el Palau Reial i la Casa Padellàs, presenta ara la primera etapa del 
projecte: la remodelació de la part dedicada a la Barcelona de l’antiguitat tardana, dels 
segles IV a VII, amb una aposta doble: 

En primer lloc, una renovació integral del recorregut arqueològic, amb una nova 
presentació de l'aula episcopal, del baptisteri i de les construccions annexes. 

En segon lloc, amb una exposició dedicada a aquest període històric, plenament 
articulada amb aquesta part de l’itinerari pel subsòl del museu, intitulada “Barcelona a 
l’antiguitat tardana. El cristianisme, els visigots i la ciutat”, que proporciona claus 
per explicar les profundes transformacions polítiques, religioses, socials i urbanes a la 
Barcelona cristiana i visigoda durant l’antiguitat tardana. 

L’obra forma part dels projectes impulsats pel Pla Barcino. 

 

A. NOU RECORREGUT ARQUEOLÒGIC 

L’AULA EPISCOPAL, O SALA DE RECEPCIÓ DEL BISBE 

Es tracta d’un edifici de tres naus separades per columnes construït al segle V. Servia 
com a sala de recepció del bisbe per a audiències, judicis (episcopalis audientia) o 
reunions amb el sínode local. També per a la celebració de concilis. Un espai de 
recepció i de representació del bisbe relacionat amb les importants funcions que li 
havien estat delegades. 



 
Planta de l’aula episcopal i del baptisteri amb els seus espais annexos 

 

 
Vista de la reconstrucció de l’aula episcopal 



 
Vista de la reconstrucció de l’aula episcopal. Segle V. A la dreta espai reservat pel bisbe. 

 

 
Detall de l’espai reservat pel bisbe amb la càtedra (cadira episcopal) 

 

 

 



EL BAPTISTERI 

El baptisme era una cerimònia molt especial per a la comunitat cristiana. D’ençà de la 
implantació del cristianisme i fins al segle VIII, el ritus del baptisme es realitzava per 
immersió i comportava un conjunt de cerimònies molt complexes.  
La persona que s’anava a batejar, sempre adulta, s’introduïa a la piscina baptismal, 
mentre el bisbe, fora de la piscina, administrava el sagrament. 

 

 
Baptisteri del primer grup episcopal de Barcelona. Piscina octogonal segle VI 

 
 
 
Piscines del baptisteri  
La piscina baptismal del segle IV era de planta quadrada i va ser enderrocada al segle 
V per a construir una de nova de planta octogonal. Al segle VI, les escales interiors per 
descendir a la piscina van ser retallades per aconseguir una forma de creu . 
 

 
Evolució de les piscines baptismals, segle IV, segle V i segle VI 

 

 



 
Vista de la reconstrucció del baptisteri del primer grup episcopal de Barcelona 

 

 
Vista de la reconstrucció del baptisteri: Detall de la pintura de sostre del baptisteri. Segle VI. 



 
Detall de la pintura de sostre del baptisteri. Segle VI. Presenta uns motius geomètrics-florals que s’organitzen en un 
registre continu. 

  



GRANS PECES MOSTRADES A L’AULA 

 

 
Lauda funerària. Mosaic policrom amb decoració d’influència africana. Segle V dC. Crismó central amb lletres greges 
alfa i omega. 

 

 

 
Lauda funerària de marbre de Paros. Segle V dC  
 
HIC REQVIES  
CIT MAGNVS PV  
ER FIDELIS IN PA  
CE QVI VIXIT ANN III  
Aquí descansa Magnus, infant fidel,  
en pau, que va viure tres anys  
 

 



 
Pintura mural que va formar part de a decoració del baptisteri. Segle VI.  
 
La part del text conservada correspon a una formula de renunciació al diable que 
es pronunciava abans de l’administració del baptisme.  
[.....] O: IUBET RENUNTIARE [INI ] MICUM DOMIN [i...]  
[...] Mana renunciar [...] l’enemic del Senyor [....] 

 

  



B. EXPOSICIÓ “BARCELONA A L’ANTIGUITAT TARDANA. EL 
CRISTIANISME, ELS VISIGOTS I LA CIUTAT” 

 

Després de la gran crisi del segle III, que va fer trontollar les estructures 
polítiques, socials i econòmiques del món romà, Occident es va endinsar en el 
període històric conegut com a antiguitat tardana (segles IV-VII), en el qual van 
tenir un paper fonamental la difusió del cristianisme, convertit al segle IV en 
religió oficial, i els desplaçaments dels pobles germànics. 

Barcino, de dimensions reduïdes, ben emmurallada i en una posició estratègica 
en el trànsit entre la Gàl·lia i Hispània, es va convertir en la Barcinona de 
l’època visigoda. 

 
Àmbits de l’exposició 
 
 
1. EL CRISTIANISME A BARCINO 

El cristianisme era una de les religions provinents d’Orient que, com el 
judaisme o els cultes d’Isis i Mitra, s’havia estès per la Mediterrània. Es va 
propagar sobretot entre les classes populars i fou sovint perseguit fins que, 
després de la gran crisi del segle III, Constantí I el va considerar un mitjà per 
vertebrar l’Imperi i el va legalitzar l’any 313. A partir de llavors, el cristianisme 
va arrelar entre l’aristocràcia imperial i l’aparell administratiu de l’Estat. 

 
Patenes de marbre localitzades al baptisteri i a l’església cruciforme del grup episcopal. Segles VI-VII 

 

 

 

 



1.1. L’ARRIBADA DEL CRISTIANISME 

La primera notícia que es té de la presència del cristianisme a Barcino 
correspon als inicis del segle IV. Es refereix a sant Cugat, nascut al nord 
d’Àfrica i martiritzat l’any 304, durant la persecució de Dioclecià. 

  
Llànties de Terra Sigillata Africana. Presenten motius de peixos, crismons,. Segles VI-VII 

 

  
Tapadora de cristall de roca amb crismó. Segles IV-V. Els primers cristians consideraven el cristall de roca com un 
símbol de puresa que s’identificava amb la Immaculada Concepció 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. LA CRISTIANITZACIÓ DE LES ELITS 

En les primeres dècades del segle IV ja hi havia membres destacats de les elits 
locals entre els cristians de Barcino. Eren persones amb prou recursos per 
poder-se pagar sarcòfags decorats amb temàtica cristiana que provenien 
directament dels tallers de Roma. Tanmateix, el reaprofitament de sarcòfags 
antics amb iconografia pagana va ser molt freqüent durant l’antiguitat tardana i 
va continuar a l’edat mitjana. 

 
Fragment lateral de tapa de sarcòfag amb escena de l’epifania. Marbre del Proconès (Grècia). Circa 320 

 
Fragment de sarcòfag amb la representació de Jesús Marbre del Proconès (Grècia). Circa 320 

 

 



2. ELS VISIGOTS 

A principis del segle V, les lluites pel control de l’Imperi romà d’Occident 
implicaven tant les faccions militars com els pobles assentats al seu interior, els 
quals van protagonitzar grans desplaçaments. És el cas dels sueus, els 
vàndals, els alans i, després, els visigots, que passaren de la Gàl·lia cap a 
Hispània. Barcino es trobava més a prop de la Gàl·lia, estava més ben 
fortificada i era més petita i sostenible que l’antiga capital, Tarraco, motius pels 
quals va esdevenir un centre de poder visigòtic i un nucli episcopal important. 
Amb el temps, el seu nom va transformar-se en Barcinona. 

 

2.1. LLUITES PEL PODER I SEDES REGIA 

A l’inici del segle V Barcino va esdevenir un punt d’atracció d’usurpadors i 
monarques, i es va convertir en un escenari de lluites pel poder. Posteriorment, 
els visigots van escollir la ciutat com a seu reial en diversos moments entre 
l’abandó de Tolosa el 507, a causa de l’avenç cap al sud dels francs, i la fixació 
de la seva cort a Toledo a la segona meitat del segle VI. 

 

  
Moneda d’or (tremissis) de Leovigild encunyat a Barcino. Es pot llegir clarament BARCINONA. Fotografia: MNAC 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. HISPANOROMANS I VISIGOTS 

Entre els segles V i VII la població de Barcino es distribuïa entre l’interior del 
recinte emmurallat i l’espai fora muralla, el suburbium. Els visigots 
encapçalaven l’elit dominant, però la seva aportació al nombre d’habitants de la 
ciutat degué ser limitada. La població d’origen hispanoromà va conviure amb 
els destacaments militars d’origen visigot i els civils que els acompanyaven, i 
alguns trets culturals visigòtics s’incorporaren a la vida local, tal com mostren 
els objectes de la vida diària. 

 

  
Bol de Terra Sigillata Clara Africana. Anys: 490-550 dC.             Vas de vidre. Segles IV-V 

 

  
Fíbula, fermall de cinturo i passador de sivella de bronze, de filiació militar. Segles V-VI. 



  
Fíbula femenina de bronze. Peça típica de la moda i forma de vestir dels visigots. Segle VI. 
 
 

  

   
 
Peces d’indumentària. Fíbules, fermalls i plaques de cinturó de bronze. Segles V-VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. EL PAPER DELS BISBES EN L’ANTIGUITAT TARDANA 

Des de l’eclipsi de l’administració romana la figura del bisbe havia anat 
guanyant pes. En temps visigòtics, els bisbes exerciren veritables funcions de 
govern: garantien la fiabilitat de pesos i mesures, recaptaven impostos i 
promovien obres i rehabilitacions. També impartien justícia al tribunal 
episcopal, una institució creada per Constantí I que va prendre importància a 
partir del segle V. 

 
Representació d’un bisbe que ofereix a Jesucrist una maqueta d’una església. Segle VI. Mosaic de San Vitale, a 
Ravenna 

 

 
Anell-segell de bronze en forma de cavall. Porta la inscripció exclamativa DICNO VIR, “A l’ home digne”. Segle V. Peça 
d’ús cerimonial vinculada al bisbe 

 



  
Exegia de bronze. Segles VI-VII. Correspon a semuncia (mitja uncia) 

 
Exegia de bronze amb les lletres NE aplicades en plata. Segles VI-VII. Correspon a quatre solidi 

 

  



Barcino, una ciutat per a dos bisbes  

Des de l’establiment dels visigots –que eren arrians- a Barcino va haver-hi 
dualitat de culte. A la ciutat van conviure amb normalitat els nous vinguts 
arrians (governants i militars amb les seves famílies), i la població local que era 
catòlica. Aquesta tolerància va permetre l’existència a Barcino de dos centres 
episcopals i de dos bisbes, com a representants i caps visibles de les 
respectives seus, la catòlica i l’arriana. 

 

 



El primer grup episcopal i centre de poder visigot  
A l’angle nord de la ciutat i a tocar de la muralla, es situava el nucli episcopal 
arrià i centre de poder de la ciutat visigoda. Al segle VI, s’incorporaren al nucli 
episcopal els edificis del poder civil visigot. Es configura així, el barri on residia 
la jerarquia eclesiàstica arriana i la màxima representació de l’estat visigot a la 
ciutat, el comes civitatis o comte de ciutat, delegat reial que tenia al seu càrrec 
el govern de la ciutat.  
 
El segon grup episcopal  
 
A l’actual església dels sants màrtirs Just i Pastor va haver-hi el nucli episcopal 
catòlic que era més petit. Comptava amb una església episcopal amb el seu 
baptisteri, que disposava d’una piscina baptismal en forma de creu. També s’ha 
descobert una tomba privilegiada, segurament d’un bisbe. Hem de suposar 
també l’existència d’una residència pel bisbe catòlic i pels seus eclesiàstics, i 
altres estances necessàries pel culte i per cobrir les necessitats del personal al 
servei del bisbe, tot i que no es coneixen arqueològicament. 
 
 
El Concili de Toledo i la fi de l’arrianisme  
En el marc del Concili de Toledo de l’any 589, els visigots abandonen 
l’arrianisme, donant-se a Hispania una unificació del cultes sota l’ortodòxia 
catòlica. Les catedrals que havien estat arrianes, com Barcelona i Toledo, van 
ser reconsagrades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BARCINONA, LA TRANSFORMACIÓ DE L’URBS I EL SUBURBIUM ALS 
SEGLES V-VII 

A partir del segle V van començar a fer-se visibles els efectes d’una certa 
desestructuració urbana. Quan el fòrum va perdre la seva funció, els edificis 
públics romans van començar a ser desmuntats o destinats a altres usos; els 
carrers es van estrènyer i desviar; el clavegueram va caure en desús; i les 
antigues domus es van dividir. El cristianisme va tenir un paper de motor en la 
transformació del paisatge, en el qual destaquen la formació del nou centre de 
poder, amb el complex episcopal al nord del recinte emmurallat, i les basíliques 
martirials i els monestirs fora muralla, al suburbium. 

 
 
Planta de la ciutat i el suburbium als segles V-VI (vies, necròpolis i basíliques). Hipòtesis: Julia Beltrán de Heredia. 
Dibuix: Emili Revilla-MUHBA 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. LA PÈRDUA DE FUNCIÓ DEL FÒRUM 

El fòrum havia perdut el seu antic paper com a centre administratiu i religiós i 
els grans edificis públics van canviar d’ús o bé van ser desmantellats. Les 
pedres, els capitells i les columnes van ser reutilitzats com a material 
constructiu. 

 
Fusts de columnes del fòrum i capitell de la basílica romana reaprofitats a l’església cruciforme del grup episcopal. 
Subsòl de la plaça del Rei. Foto Lluís Casals MUHBA. 

 

3.2. LA RECONVERSIÓ DE LES TERMES EN ESGLÈSIA 

Al segle V les termes públiques que eren prop del fòrum es van reutilitzar com 
a espais de culte cristià. El frigidarium o sala freda del conjunt termal es va 
convertir en l’església de Sant Miquel (avui desapareguda), que va mantenir el 
paviment de mosaic del segle II dC. 

 
Segell de bronze per marcar el pa litúrgic trobat a les excavacions de Sant Miquel. Segle V. Porta el nom PETRUS-
PAULUS, en honor dels pares de l’església 

 

 



3.3. CANVIS EN EL TRAÇAT URBÀ ROMÀ 

L’ocupació privada dels pòrtics i de part de l’espai públic va convertir els carrers 
de l’antiga colònia romana en vies irregulars i més estretes. Alhora, els canvis 
als rasants i les dificultats de manteniment van comportar l’abandó progressiu 
del clavegueram al segle VI. 

 

3.4. LA COMPARTIMENTACIÓ DE LES CASES 

Algunes grans domus romanes eren utilitzades en aquella època tan sols de 
manera parcial. D’altres es van subdividir per acollir més famílies i es van 
convertir en cases de veïns. L’espai habitable convivia amb les zones de 
producció i d’emmagatzematge, els estables i els abocadors domèstics. 

 

3.5. LA MONUMENTALITZACIÓ DEL NUCLI EPISCOPAL 

La seu episcopal o episcopium, establerta des del segle IV a l’angle nord del 
recinte emmurallat, es va remodelar al segle V i es va ampliar i 
monumentalitzar al segle VI. En afegir-hi els edificis del poder civil visigòtic, va 
passar a ocupar gairebé un quart de l’extensió de l’urbs. 

 
Placa de cancell de marbre de Paros (Grècia). Decoració amb motiu vegetals i geomètrics. Segona meitat del segle VI - 
inicis VII 

 



 
Planta del primer grup episcopal i centre de poder visigot al segle VI. Es poden veure els edificis coneguts 
arqueològicament. Hipòtesi: J. Beltrán de Heredia/Ch. Bonnet. Dibuix: E. Revilla-MUHBA 

 

 
Capitell de marbre. Segle VI 



  
Imposta o fris decoratiu de marbre de Carrara (Itàlia). Decoració geomètrica-vegetal. Segona meitat s. VI-VII 

 

3.6. EL SUBURBIUM 

Al voltant del recinte emmurallat s’estenia el suburbium, on vivia una part de la 
població. Així mateix, seguint la tradició romana, bona part dels enterraments 
es feien a les necròpolis situades al llarg de les vies o camins. En aquest 
paisatge del suburbium destacaven, juntament amb els monestirs, les 
basíliques martirials. 

Les basíliques suburbanes atreien per les relíquies que custodiaven. Els fidels 
hi acudien en cerca de protecció i molts volien ser enterrats a les necròpolis 
esteses al seu voltant. Destacaven les basíliques de Santa Maria de les Arenes 
(on ara hi ha Santa Maria del Mar) i de Sant Cugat (on actualment hi ha la 
plaça de Sant Cugat del Rec). 

 
Patena i ampolla de vidre apareguts en un enterrament “singular”. Segle IV. 



 
Placa de bronze d’una capsa de relíquies. Segle VI. Porta la inscripció S(AN)C(T)I IVLIANI MART(I)R(IS). Relíquies de 
sant Julià, màrtir. 

  



C. PROGRAMA i PUBLICACIÓ 

Presentació del nou recorregut arqueològic i de l’exposició: 
Dilluns 16 de març de 2015, a les 19 hores a la capella de Santa Àgata 
 
Lloc 
MUHBA Plaça del Rei 
Plaça del Rei s/n. 
08002 Barcelona 
Tel. 93 256 21 22 
reservesmuhba@bcn.cat 
 
Horari de visita: 
De dimarts a dissabte de 10 a 19 h i diumenges de 10 a 20 h 
Dilluns no festiu, tancat 
 
Preu: 
Visita general al museu, amb l’exposició inclosa, 7 € 
Menors de 16 anys gratuït. 
Primers diumenges de mes i diumenges a partir de les 15 h, entrada gratuïta  
 
Visita exclusivament a l’exposició (fins el 14 de juny) 
Dissabtes a les 11, 13 i 17.30 h 
Diumenges  a les 11 i a les 13 h 
Preu: 2,20 € 
 
Visites comentades al recorregut arqueològic i a l’exposició 
Es realitzaran, prèvia reserva, els dies 12,15 i 25 d’abril, 10,16 i 23 de maig, 6, 
14 i 27 de juny, d’11.30h a 12.30 h. 
Preu: 5,10 €  (Amics del MUHBA, 3,82 €) 
 
 
Llibret de sala 
 
Dins de la col·lecció MUHBA Llibrets de Sala, s’ha editat el número 20: 
 
Barcelona a l’antiguitat tardana. El cristianisme, els visigots i la ciutat. 
Preu: 5 €  
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D. CRÈDITS DEL PROJECTE  

BARCELONA A L’ANTIGUITAT TARDANA . El cristianisme, els visigots i la ciutat 
 
Organització i producció: 
MUHBA - Museu d’Història de Barcelona - Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona 
Direcció del projecte: Joan Roca i Albert 
Recerca i comissariat: Julia Beltrán de Heredia 
Arquitectura i disseny museogràfic: Josep Llinàs 
Seguiment arqueològic: David Prida 
Disseny Gràfic: Andrea Manenti 
Suport a la coordinacio: Lola Repiso Venegas i Mónica Martínez Bajo 
Planimetries i dibuix arqueològic: Emili Revilla 
 
Audiovisual Barcino a l’Antiguitat Tardana: Centum 
Audiovisual La Sala de Recepció del Bisbe: Centum 
Interactiu Les excavacions a la plaça del Rei i entorns:la descoberta de la Barcelona 
antiga i tardoantiga. 

Guió: Cayetana Gomis Fletcher 
Coordinació: Centum 
Disseny i producció: Protopixel 

Llibret Barcelona a l’antiguitat tardana. El cristianisme,els visigots i la ciutat. 
Text: Julia Beltrán de Heredia 
Epíleg “La descoberta de la Barcelona tardoantiga”: Joan Roca i Albert 
Documentació: Cayetana Gomis Fletcher 
Disseny i maquetació: Andrea Manenti 

 
Muntatge: Croquis 
II·luminació: Emblemma espais audiovisuals, SL 
Conservació preventiva: Lídia Font, Anna Lazaro i Carla Puerto 
Restauració de jaciment i peces: Rudi Ranesi, Lourdes Domedel, Sònia Vázquez, Albert 
Gaset, Lorena Andino, Clara Quitavella, Maria Molinas, Silvia Llobet, Anna Bertral, Nuria Deu, 
Laia Abello, Ia Garcia, Lourdes Lopez, Roser Bonfill, Raquel Neriz, Eulàlia Duran, Manuel 
Àngel Iglesias, Agnès Gall-Orlik, Agustí Gamarra, Natàlia Hervás, Lídia Font, José Luis Alonso 
amb la participació de les empreses Abac Ecra, Arcovaleno, Gamarra & Garcia, Corebarna i 
Restauraciones Policromia. 
Fotografies: Lluís Casals, Núria Miro, Pep Parer, Emili Revilla, Pere Vivas. 
Revisió linguística i traduccions: Addenda i Anàloga Traduccions 
Coordinació editorial: Lola Repiso Venegas i CayetanaGomis Fletcher 
Suport a la revisió: Cayetana Gomis Fletcher 
Gestió de drets d’imatges: Jaime Irigoyen i Lola Repiso Venegas 
Activitats: Monica Blasco i Teresa Macia i Bigorra 
Educacio: Teresa Macià, Gemma Bonet, Imma Masdevall i Cristina López 
Visites i itineraris: Fragment 
Comunicació: Àngels Bertran 
Suport a la gestió: Eulàlia Cartro 
Atenció al públic: Carles Mela i Expertus Group 
Seguretat: Senén Vallès i Punto y Control, S.A. 
Manteniment: Enrique Alonso i Gregorio Aranda 
Agraïments: Montserrat Berdun, Maria Clua, Ramon Pujades 
© de les fotografies: Museu del Disseny de Barcelona, Museu Diocesà de Barcelona, Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA), Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Real Biblioteca 
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
 

 

 

 



E. PATROCINADORS 

 

El MUHBA compta amb el suport del Cercle del Museu: 

Patrons benefactors: El Periódico, Ara, Aigües de Barcelona, Abertis, Gas Natural 
Fenosa, Repsol   

Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Consell 
Econòmic i Social de Barcelona, Ateneu Barcelonès, Sport-Cultura Barcelona, 
Associació Consell de Cent, Institut Europeu de la Mediterrània, Fundació Centre 
Internacional de Música Antiga, Associació Enginyers Industrials de Catalunya, 
Fundació Museu Historicsocial de la Maquinista Terrestre i Marítima, S.A. i de Macosa, 
i Cambra de Comerç de Barcelona;  

Associats: iGuzzini; Amics: Canon, Grup Julià.  

 

 
 

 

CONTACTE 

Aurora de la Rosa 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 
Baixada de la Llibreteria, 7 
08002 Barcelona 
Tel: 93 256 21 35 
Email: arosa@bcn.cat 
 

 

DOSSIER i IMATGES 

A través de la plataforma EICUB us els podeu descarregar: 
 

http://tinyurl.com/bcn-antiguitat-tardana 

 
 

 

 

 

http://tinyurl.com/bcn-antiguitat-tardana

