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NOTICIARI
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BARCelONA A l’ANTIguITAT TARdANA.  
el CRIsTIANIsMe, el VIsIgOTs I lA CIuTAT. 
l’OBeRTuRA Al PúBlIC de l’AulA 
ePIsCOPAl I el BAPTIsTeRI del Museu 
d’hIsTòRIA

JUlIA BEltRáN DE HEREDIA BERCERO*

El Museu d’Història de Barcelona con-
serva al Conjunt Monumental de la plaça 
del Rei les restes arqueològiques del que 
havia estat el primer grup episcopal de 
Barcelona i centre de poder de la Barci-
nona visigoda. Arqueològicament podem 
parlar d’una església amb planta de creu 
amb la seva necròpolis “privilegiada” 
annexa; del palau del bisbe, que es loca-
litzava entre la basílica principal (a sota 
de la catedral actual) i l’església cruci-
forme, i una mica més a l’oest,  la sala de 
recepció o aula d’audiències del bisbe, 
que comunicava amb el baptisteri, situat 
als peus de la basílica. Altres estances 
menors es desenvolupaven al voltant dels 

edificis principals, que es comunicaven 
a través de corredors i galeries porxades; 
no s’ha d’oblidar la residencia del poder 
civil a la ciutat, la del comes civitatis (pre-
cedent del palau comtal, més tard palau 
comtal reial), i altres espais de caràcter 
militar vinculats al cos de guàrdia de la 
muralla, així com un conjunt termal a 
prop de la porta septentrional d’entrada 
a la ciutat, a l’eix de la Via Augusta.
Una part d’aquest conjunt –en concret la 
sala de recepció del bisbe i el baptisteri– 
quedava fora de la visita pública. Aquest 
espai es va poder obrir al públic  al març 
de 2015, un projecte arquitectònic i 
museogràfic de l’arquitecte Josep llinàs. 

El projecte respon a una nova mirada 
però amb continuïtat,  que es concreta 
en una nova museografia,  amb noves 
informacions històriques i noves peces 
arqueològiques. Continuïtat amb la part 
oberta i, per tant, amb una coherència 
amb la presentació existent, tot i que 
incorporant una museografia més actual 
i moltes novetats. la nova presentació 
museogràfica afegeix també dos nous 
espais expositius vinculats a les restes 
arqueològiques: El Cristianisme a Barcino 
i Barcino a l’època visigoda: BARCINONA, 
on s’exposen més de cent peces originals 
trobades a les excavacions de la ciutat, i 
on el visitant pot seguir el fil argumental 

*Conservadora en cap del Conjunt Monumental de la plaça del Rei (MUHBA) i comissària del projecte.



QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 12 (2016), pp. 225-237

quarhis 237

històric d’aquest període de la nostra 
ciutat.
A més a més, s’ha  incorporat al discurs 
les noves dades de la recerca sobre  
l’aula o sala de recepció del bisbe  i el 
baptisteri (un vídeo en 3D permet veure 
com eren aquests espais als segles V i VI), 
i també sobre la ciutat cristiana i tardo-
antiga en general. El projecte de recerca 
sobre aquest període de la ciutat es va 
començar l’any 1996, i ja té, doncs, vint 
anys de vida. Vint anys de recerca conti-
nuada que han permès situar Barcelona 
en l’esfera internacional pel que fa a 
l’antiguitat tardana. les excavacions que 
s’han dut a terme a la basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor han permès localit-
zar estructures de gran interès històric 
i arqueològic: un nou grup episcopal, 
una troballa excepcional que depassa els 
límits de la nostra ciutat.
Actualment podem parlar de la impor-
tància que va tenir la ciutat durant el 
període visigot, del seu paper com a sedes 
regia al segle VI i de l’existència de dos 
grups episcopals a Barcelona (el catòlic 
i l’arrià) que van conviure fins a l’any 
589, data de la conversió dels visigots 
al catolicisme al III Concili de tole-
do. Però també podem parlar de com 
l’urbanisme romà es va anar modificant 
i els edificis públics de l’alt imperi van 
anar desapareixen o es van readaptar, 
del tipus d’hàbitat que tenia la majoria 
de la població, o dels espais destinats als 
morts, unes grans extensions de terrenys 
on s’ubicaven les necròpolis. també dels 
focus de cristianització al suburbium, amb 
les basíliques funeràries i martirials. la 
recerca ens retorna una imatge cada ve-
gada mes nítida del que va ser Barcinona, 
la Barcino d’època visigoda.
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