
El bar ce lo ní Lu cius Mi ni cius Na ta lis,
pri mer olím pic hisp ànic
§ FREDERIC-PAU VERRIÉ

El text que re pro duïm a con ti nua ció és el de

la con ferè ncia pro nun cia da pel Prof. Fre de -

ric-Pau Ve rrié, ex di rec tor del Mu seu d’His -

tòria de la ciu tat de Bar ce lo na, el 8 de juny

de 1991, en el marc de la Reu nió Inter na cio -

nal Extraor dinà ria de Di rec tors de Mu seus

de l’Esport, pro mo gu da per la Se cre ta ria Ge -

ne ral de l’Esport de la Ge ne ra li tat de Ca ta -

lun ya, en els me sos que van pre ce dir la ce le -

bra ció dels Jocs de Bar ce lo na, l’any 1992.

Amb aquest text, fins avui inè dit, el seu au -

tor ve nia a re su mir tots els tre balls de re cer -

ca i de di vul ga ció so bre el tema que ha via

dut a ter me des del 1972, i que, vint anys

des prés, abo ca rien en la re pro duc ció dels

ves ti gis del mo nu ment vo tiu de Lu cius Mi -

ni cius Na ta lis, con ser vats a Olím pia, en els 

jar dins de Mont juïc de la seva ciu tat na tal,

la ro ma na colò nia de Bar ci no.

Pu bli quem el text tal com va ser pro nun -

ciat, en ca talà i tra duc ció si mult ània al

cas tellà, francès i anglès, amb les se ves

re ferè ncies a les per so na li tats cien tí fi -

ques que hi van as sis tir i al pro jec te de

re cons truc ció del mo nu ment, com es va

rea lit zar l’any se güent on avui s’ai xe ca,

prop de la seu del Insti tut Na cio nal

d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya.

L’au tor vol apro fi tar aques ta avi nen te sa

per ex pres sar el seu agraï ment als qui

van do nar l’em pen ta de fi ni ti va per a la

rea lit za ció del pro jec te: a Jo sep Lluís Vi -

la se ca, lla vors Se cre ta ri Ge ne ral de

l’Esport i al Dr. Ra mon Ba lius, ani ma -

dor de to tes les ini cia ti ves que lli guin es -

port i cul tu ra hist òri ca o ar tís ti ca; com

tam bé als col·le gues del Mu seu d’Histò -

ria de la ciu tat de Bar ce lo na, la Dra. Ca -

mi la Gon zá lez i l’a ju dant Gre go rio Aran -

da; als tècnics del Mu seu d’Ar queo logia

de Bar ce lo na, Fe rran San cho i Jo sep Pe -

dro; amb l’e fi caç col·la bo ra ció de tots els

quals reei xí a dur en da vant amb ple èxit 

el tre ball ma te rial d’em mot llat i re pro -

duc ció de les pe ces con ser va des al san -

tua ri grec d’Olím pia.

Ben vol guts col·le gues:

Em per me treu, es pe ro, que us ano me ni

així ha vent es tat jo ma teix di rec tor d’un

mu seu, no de l’es port però sí de la his -

tòria d’a ques ta ciu tat, l’an ti ga co lo nia

Iu lia Au gus ta Fa ven tia Pa ter na Bar ci no

dels ro mans.

I em per me treu tam bé que sub rat lli,

d’en tra da, el do ble carà cter olím pic de

què pot pre su mir aques ta ma tei xa ciu tat 

on ara es teu reu nits: Olím pi ca, en pri -

mer lloc, avui a les por tes dels Jocs del

92 però cer ta ment tam bé olím pi ca d’al -

gu na ma ne ra en el pas sat, més de di vuit

se gles en re ra de la nos tra his to ria ciu ta -

da na.

És una afir ma ció, aques ta, que per al guns 

de vo sal tres pot sem blar, si no fan ta sio sa,

en qual se vol cas sor pre nent; però que és,

no obs tant, ben cer ta.

Per a sa tis fer la cu rio si tat que pot des vet -

llar aques ta afir ma ció i per a jus ti fi car-la

m’ha es tat con fe rit, il·lus tres col·le gues,
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LA NOSTRA PORTADA

El monument
que no va ser inaugurat

§ RAMON BALIUS I JULI

* Amfo ra de coll. Mu sei Ca pi to li ni Roma Altu ra: 28 cm. Dià me tre: 17,5 cm. Ori gen: des co ne gut. Da ta ció: 530-520 aC apro xi ma da ment.

La qua dri ga re pre sen ta da en l’am fo ra* que

ocu pa la nos tra por ta da, té una do ble sig ni fi -

ca ció. D’u na ban da, quan aques ta re vis ta

vegi la llum, fal tarà poc més d’un mes per què

a Ate nes s’i ni ciïn els Jocs de la 28èna Olim -

pia da de l’Era Mo der na. D’u na al tra, i pel mo -

tiu ex pli cat abans, el dia 27 del mes de juny

haurà pas sat per Bar ce lo na la tor xa amb la

fla ma olím pi ca, camí de la ca pi tal gre ga. En

el seu re co rre gut per la nos tra ciu tat, te nim

l’es pe ran ça que els por ta dors de la tor xa hau -

ran fet una breu atu ra da al cos tat d’u nes “pe -

dres” que sus ten ten una ins crip ció gre ga, i

que es tan si tua des en front de l’e di fi ci de

l’INEF de Ca ta lun ya. Aques tes “pe dres”, em -

mot lla des a Olím pia l’any 1989 per un equip

tècnic di ri git pel pro fes sor Fre de ric-Pau

 Verrié, són la re pro duc ció del mo nu ment vo -

tiu fet pel bar ce lo ní Luci Minici Na tal Qua dro -

ni, per com me mo rar la seva vict òria en la cur -

sa de qua dri gues dels 227ens Jocs Olím pics

(any 129 de la nos tra era). La pa ra da mo -

ment ània de la tor xa, haurà sig ni fi cat un ho -

me nat ge al nos tre pri mer Cam pió Olím pic.

Aquest mo nu ment va es tar rea lit zat gràcies al

pa tro ci ni de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport de 

la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya i amb la col·la bo ra -

ció d’un equip tècnic del Mu seu d’Arqueo lo gia

de la Di pu ta ció de Bar ce lo na. Era im por tant va -

lo rar aquest ves ti gi ar queolò gic, per què Bar ce -

lo na –fora d’Ate nes i de Roma– és l’ú ni ca seu

olím pi ca mo der na que pot jac tar-se d’ha ver es -

tat pre sent en els Jocs de l’Anti gui tat Clàssi ca,

d’ha ver-hi par ti ci pat i triom fat. El mo nu ment va 

re cons ti tuir el ba sa ment da munt del qual s’ai -

xe ca va el ca rro triom fa dor amb qua tre ca valls

de bron ze i la fi gu ra de l’au ri ga que com ple ta -

ven el con junt i que el ma teix Luci Mi ni ci Na tal,

pro ba ble ment va en ca rre gar i feu fer.

El mo nu ment que, pocs dies abans de co -

men çar el Jocs de Bar ce lo na es ta va si tuat en

el seu ac tual em pla ça ment, per raons que no

arri bem a cop sar ni a en ten dre, va res tar qua -

si ig no rat i fins i tot no va es tar inau gu rat (!).

Espe rem que aques ta ab sur da ano ma lia de

pro to col oco rre gu da en 1992 hagi es tat re pa -

ra da i es me na da. S’ho me rei xien en Luci Mi -

ni ci Na tal i el pro fes sor Ve rrié.



l’ho nor d’a dre çar-vos hic et nunc unes pa -

rau les.

Els fets, en re sum, són aquests:

En pri mer lloc:

De to tes les ciu tats que mo der na ment

–des prés de la reins tau ra ció dels Jocs el

1896– han pretès es de ve nir seu olím pi ca o 

han reei xit a ser-ho, no més Bar ce lo na

–fent la ne cess ària ex cep ció d’Ate nes i de

Roma–  pot dir que en els Jocs de l’an ti -

gui tat clàssi ca, ja hi era pre sent.

Des prés:

El pri mer ven ce dor hisp ànic del qual es

té no tí cia és un bar ce lo ní: Luci Mi ni ci

Na tal Qua dro ni Ver que par ti cipà en els

227 ens Jocs i hi guanyà la cur sa de qua -

drigues.

I fi nal ment:

Enca ra es con ser va a Olím pia una part de

la base del mo nu ment vo tiu i de la ins -

crip ció que re cor da o com me mo ra aquell

fet, tes ti mo ni epigr àfic i mo nu men tal que 

cer ti fi ca la pri me ra vict òria olím pi ca nos -

tra i la nos tra presè ncia en els Jocs de l’an -

ti gui tat.

I aquests fets vull creu re que es ta reu d’a -

cord amb mi que me rei xen un co men ta ri.

L’any 129 de la nos tra Era, als 227 ens jocs 

olím pics, va par ti ci par-hi el bar ce lo ní

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver que

triomfà a la cur sa de ca rros; or gu llós de la 

seva vict òria, Luci Mi ni ci Na tal féu do na -

ció al San tua ri d’Olím pia del ca rro triom -

fal i féu ai xe car un mo nu ment, da munt la

so co la da del qual a més del ca rro fi gu ra -

ven les es cul tu res en bron ze, a mida na tu -

ral, dels qua tre ca valls i la de l’au ri ga que

menà la cur sa fins a la vic tòria.

A Olím pia, com he dit, es con ser ven en ca -

ra una part de les pe dres de la part su pe -

rior d’a que lla so co la da amb els sen yals

dels en cai xos de les po tes dels ca valls, de

les ro des del ca rro i del peu de l’au ri ga i, a

la part fron tal, la ins crip ció en grec, gai re -

bé sen ce ra, que re cor da l’es sen cial d’a -

que lla feta.

Aques ta ins crip ció, des co ber ta el 1878 i

pu bli ca da el 1896, fou cal ca da, es tu dia da

i re pro duï da el 1972 per mi ma teix que a

més vaig iden ti fi car al tres ves ti gis dis per -

sos de la base del mo nu ment.

El se tem bre del 1989, sota el pa tro ci ni de

la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport del Go -

vern de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya i amb

la par ti ci pa ció de la Di pu ta ció Pro vin cial

de Bar ce lo na, una pe ti ta ex pe di ció ar -

queolò gi ca en cap ça la da per mi ma teix i

in te gra da per un grup de tècnics del Mu -

seu d’Arqueo lo gia de la Di pu ta ció i del

Mu seu d’Hist òria de la Ciu tat, pro ce dí a

Olím pia ma teix, a em mot llar to tes les pe -

ces iden ti fi ca des i pos te rior ment, a Bar -

ce lo na, a la re cons ti tu ció ma te rial de la

part con ser va da d’a quell tes ti mo ni ar -

queo lògic.

Per a la rea lit za ció d’a ques ta tas ca vaig

po der comp tar no so la ment amb l’au to -

rit za ció del Mi nis te ri de la Cul tu ra de

Grècia sinó tam bé amb el su port de la

Di rec ció del Mu seu d’Olím pia, de la Di -

rec ció de l’Insti tut Arqueolò gic Alema -

ny d’Ate nes i dels seus col·la bo ra dors,

com tam bé amb l’a jut del Sr. Va lia na -

tos, Cap del Ser vei de Re la cions Pú bli -

ques d’a quest ma teix or ga nis me, tots

els quals, con jun ta ment, vull re gra ciar

des d’a cí.
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L’e quip dels ar queò legs bar ce lo nins tre ba llant en l’em mot llat de les pe dres con ser va des del mo nu ment de Lu cius Mi ni -

cius Na ta lis.

Calç de la ins crip ció con ser va da a Olím pia.



La ins crip ció és la que –re pro duï da– es

mos tra al pati d’en tra da del nos tre Mu seu 

de l’Esport.

El seu text –amb el breu frag ment que hi

man ca va, res ti tuït– diu així:

“L(ou kios) Mi ni kios Na ta lis stra te gi -

kos, oly mpia di dia ko sioi ei ko si epta

ar ma ti te leio nei ke sas, anet he ken to

arma; Ypa tos anthypa tos Lib yes.”

És a dir:

El pre tor Luci Mi ni ci Na tal que a l’Olim -

pía da 227 ven cé amb un ca rro com plet, féu 

do na ció (al San tua ri) del ca rro (guan ya -

dor). (Mi ni ci Na tal ha via es tat) Cònsol i

Procò nsol de Lí bia.

Fora de l’es ment dels seus càrrecs mi li -

tars i po lí tics, pri mer de pre tor i més

tard de procò nsol, la ins crip ció no diu

res més so bre la per so na li tat d’a quest

oly mpio ni kós.

Però per la in for ma ció pro so pogr àfi ca del

món an tic acu mu la da pels es tu dio sos des

del se gle pas sat po dem sa ber –en re la ció

amb la data d’a que lla vict òria que cal si tuar 

a l’any 129 de la nos tra Era– que dels dos

per so nat ges, pare i fill, que por ta ren el ma -

teix nom de Luci Mi ni ci Na tal no més pot

trac tar-se del fill, que per dis tin gir-se del

pare afe gia als seus noms els de Qua dro ni

Ver o sim ple ment la pre ci sió de iu nior. En

aque lla data el pare sem bla que ja era mort.

La ins crip ció tam poc no diu que fos bar -

ce lo ní, però és tam bé per la Prosopogra -

phia Impe rii Ro ma ni, re sum de tota la in -

for ma ció epigr àfi ca for ni da pels Cor pus

Inscrip tio num grec i romà i per les des co -

ber tes i pu bli ca cions pos te riors d’a quest

se gle que po dem afir mar-ho.

I so bre tot per la ins crip ció con ser va da al

nos tre Mu seu d’Arqueo lo gia. En efec te,

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver en re dac -

tar el seu tes ta ment (no sa bem on, però

cer ta ment lluny de Bar ci no; ni sa bem

quan, però cer ta ment desprès del seu no -

me na ment com a procò nsol de la pro vín -

cia afri ca na de Lí bia el 152) mal grat que

el seu ata peït cur sus mi li tar i po lí tic no li

ha via permès de viu re gai re bé mai un

temps se guit a Bar ci no, es re cordà de la

seva ciu tat na tal es ta blint un lle gat de

cent mil sex ter cis “co lo nis bar ci no nen si -

bus ex His pa niae Ci te rio re, apud quos na -

tus sum” per re par tir-ne un tant per cent

en la com me mo ra ció anual del seu nai xe -

ment als de cu rions i als Au gus tals “qui

pre sen tis erunt”.

Amb aquell “apud quos na tus sum” te nim

el pri mer tes ti mo ni do cu men tal d’un bar -

ce lo ní que es de cla ra tal, per nai xen ça.

La ins crip ció del nos tre Mu seu ens dóna a 

més ex cep cio nal ment la data del nai xe -

ment: un dia dels idus de fe brer –en tre el 6 

i el 12– que, pel càlcul de l’e dat que li cor -

responia per cada un dels seus suc ces sius

càrrecs cal si tuar a l’any 96 o 97 de la nos -

tra Era.

Avui, en l’o ca sió dels nos tres jocs olím pics

–els 25 ens dels temps mo derns i els 318 ens

des de la seva mí ti ca o lle gend ària fun da ció 

el 776 abans de la nos tra Era– aquests do -

cu ments epigr àfics so bre Luci Mi ni ci Na tal 

cen tren la nos tra aten ció no so la ment per -

què és fins ara, pel que sa bem, el pri mer i

únic ven ce dor olím pic hisp ànic dels Jocs

de l’an ti gui tat sinó tam bé per què a la pri -

me ra mei tat del se gle I va ser una de les fi -

gu res bar ce lo ni nes  amb una presè ncia mi -

li tar, ad mi nis tra ti va i po lí ti ca de més re lleu

en el món romà a l’èpo ca dels em pe ra dors

Trajà, Adrià i Anto ni Pius.

I, pels tes ti mo nis con ser vats a la pròpia

Bàrci no, una fi gu ra que cal re cu pe rar

per a or gull de la memò ria hist òri ca ciu -

ta da na.

I pot ser tam bé per què d’al gu na ma ne ra la 

seva vict òria, d’a ra farà mil vuit-cents sei -

xan ta-tres anys, ha es tat el pòdium ar -

queolò gic da munt el qual hem po gut ai xe -

car la tan tes ve ga des fa lli da as pi ra ció de

la nos tra ciu tat de ser fi nal ment seu d’uns

jocs olím pics.

La Bar ce lo na ro ma na, la de Luci Mi ni ci

Na tal, era ben di fe rent; no era una ciu tat

tre pi dant com la Bar ce lo na d’a ra ni per

des comp tat una ciu tat tan gran.

Tot el que en sa bem des de l’a rri ba da dels

ro mans, l’any 218 abans de la nos tra Era,

fins a la de sa pa ri ció del seu po der, l’any

476 des prés, tot el que en diuen els tex tos

d’his to ria dors, geò grafs o poe tes d’a quells

temps; les ci ta cions de Pom po ni Mela i de

Pli ni, de Pa cià, d’Au so ni i Pau lí o d’Aviè, és 

tan poc que amb prou fei nes arri ba ria a

om plir un pa rell de fulls de  paper.

Però, en can vi, les ins crip cions con ser va -

des son nom bro ses i ens do nen, en el seu

es til sint ètic, gai re bé de llen guat ge xi frat,

gra va des en lla tí da munt les ve lles pe dres, 

una ri quís si ma in for ma ció, imat ge viva

d’u na Bar ce lo na de l’Impe ri romà avui

gai re bé del tot es vaï da: no tí cies so bre els

seus edi fi cis, so bre el seu go vern i la seva

ad mi nis tra ció, so bre la seva gent i els

seus vin cles de fa mí lia i de tri bu, els seus

càrrecs po lí tics i les se ves em pre ses mi li -

tars, les se ves de vo cions re li gio ses, els

seus in te res sos ban ca ris, el seu tre ball i

els seus lleu res i, en tre aquests, els es pec -

ta cles i els es ports.

Si els ar queò legs i els his to ria dors no

anem equi vo cats en les nos tres hipò te sis

–bas ti des a ve ga des so bre ves ti gis fràgils o

in su fi cients– poc abans de la nos tra Era,

Octa vi, el pri mer em pe ra dor de Roma, sal -

vant el nom i els tí tols an tics d’u na pri mi ti -

va Bar ke no o Bar ci no, nas cu da pot ser al

peu de Mont juïc, en tras lla da va el nu cli

urbà a aques ta zona del pla on avui hi ha el 

ba rri vell (gòtic o neogò tic a la su per fí cie,

romà i vi sigò tic en el sub sòl en molts llocs

ex ca vat). Co mençà lla vors el lent de sen vo -

lu par-se de la vida d’a que lla Colò nia que

portà els tí tols so lem nes de Iu lia Au gus ta

Fa ven tia i Pa ter na.

No fou però fins al pas del se gle I al se gle II 

de la nos tra Era i a la pri me ra mei tat del
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Re pro duc ció del text. Pati d’en tra da del Mu seu de l’Esport “Mel cior Co let”, a Bar ce lo na.



se gon que li arribà la seva es plen dor: era

l’èpo ca del gran em pe ra dor Trajà, his -

pànic de nai xen ça, que a Roma vol gué

vol tar-se d’hisp ànics i afa vo rir-los.

A la Bar ce lo na d’a quell temps hi ha via, a

part els ciu ta dans co muns, dos grups so -

cials im por tants. En pri mer lloc, una pe ti -

ta no ble sa de te rra ti nents he re va de la

sang dels pri mers co lons lla tins, més o

menys en tre mes cla da amb la dels grans

pro pie ta ris in dí ge nes ibè rics; cap a la fi

del se gle I aques ta no ble sa pro vin cial es

tro ba va gai re bé sem pre lluny de la Ciu tat, 

ins tal·lada a Roma, fent cor als empe -

radors.

En se gon lloc, hi ha via a la Ciu tat una

plèia de de lli berts (an tics es claus) es de -

vin guts ad mi nis tra dors o per so nes de

con fian ça d’a quells sen yors, so vint ab -

sents, i he reus no de la seva sang però sí

de les se ves ri que ses; la màxi ma dis tin ció

so cial a que po dien as pi rar aquests ciu ta -

dans de se gon or dre, era la de pertànyer al 

Col·legi de Se virs Au gus tals, ser vi dors sa -

cer do tals del cul te a Roma i a l’Empe ra -

dor; el com plex d’in fe rio ri tat del seu in -

cert o po bre ori gen el su pe ra ven so vint

amb l’us de fruit o l’os ten ta ció de les se ves

ri que ses, per mitjà de les quals arri ba ren

a cons ti tuir, de fet, una oli gar quia que do -

minà l’ad mi nis tra ció de la Colò nia.

El joc equi li brat d’a ques tes dues clas ses

féu –amb l’es forç de la clas se nom bro sí -

si ma però anò ni ma i so fer ta dels es -

claus– la ri que sa de la ciu tat. Els Se na -

dors, a Roma i per tota l’am pla da

de l’Impe ri, atre so ra ven for tu nes; els lli -

berts, aquí, les ad mi nis tra ven i, es de vin -

guts Se virs, les feien lluir ai xe cant mo nu -

ments de re cord o d’a graï ment a aquells

amos llun yans però sem pre in fluents.

A la pri me ra clas se de ciu ta dans perta -

nyien, en tre d’al tres, les fa mí lies dels Pe -

da nis i els Tro ci na, i els Mi ni ci Na tal, pare 

i fill.

Els Mi ni ci Na tal per tan yien a la tri bu

Galè ria, la que li co rres po nia a la Colò nia

ro ma na de Bàrci no; però del pare no sa -

bem del cert si era nas cut aquí o per vin gut. 

Pos se ïen un te rreny no lluny d’on su po sem 

que hi ha gué el fòrum o cen tre de la Ciu tat

–el fòrum, més o menys on ara hi ha la part 

alta de la Pla ça de Sant Jau me i el te rreny,

on avui s’o bre la nova pla ça de Sant Mi -

quel–. Allí és pro ba ble que tin gues sin, des

del se gle I, la do mus fa mi liar i que allí pre -

ci sa ment nas qués el nos tre olím pic.

Les ex ca va cions dels da rrers anys ens han 

des co bert els ves ti gis de la que po dria ha -

ver es tat la casa na tal.

Els Mi ni ci vis que ren poc a Bar ce lo na; la

ca rre ra se na to rial els va por tar a Roma on 

ocu pa ren càrrecs pro gres si va ment im -

por tants en l’ad mi nis tra ció i en la po lí ti ca 

i de Roma sor ti ren, amb càrrecs més im -

por tants en ca ra, cap a les qua tre parts del

món romà.

Del fill, sa bem que des dels dis set o di vuit

anys no va te nir oca sió de re si dir a Bàrci -

no gai re temps se guit, i a Roma tam poc

mas sa: du rant més de tren ta anys la seva

ca rre ra mi li tar, prin ci pal ment, el portà

d’un cap a l’al tre de l’Impe ri: del Mar Ne -

gre a les Illes Brità ni ques, de les pla nes

del Da nu bi al de sert de Lí bia.

Del 115 al 118 ser ví com a Tri bú Mi li tar a

les le gions de Dàcia, Mèsia i Pann ònia,

a la fron te ra da nu bia na en tre l’Àus tria i la 

Bulg ària ac tuals.

Cap al 123 el seu pare as so lia amb el Pro -

con so lat de la Pro vín cia Afri ca na un dels

llocs més im por tants i pri vi le giats de

l’lmpe ri i el punt més alt de la seva ca rre ra 

i el fill el se guia, com a Le gat Pro pre tor, a

Car ta go.

Men tres tant la re sidè ncia fa mi liar de

Bàrci no, una gran casa que sen se tan ta

fan ta sia po dem ima gi nar vol ta da de jar -

dins, de co ra da amb est àtues, pa vi men ta -

da amb mo saics, ro ma nia de ser ta. Qui

sap si per aques ta raó, cap al 125, en dei -

xar pare i fill la pro vín cia afri ca na, re tor -

nats pot ser a Bàrci no per un curt repòs,

de ci dei xen do nar una part del seu te rreny

per ai xe car-hi, a des pe sa pròpia, unes ter -

mes (o banys pú blics) vas tes i se gu ra ment 

de co ra des amb ri que sa de mar bres, mo -

saics i es cul tu res. Són les úni ques ter mes

pú bli ques do cu men ta des de la Bàrci no

ro ma na, amb un por xo al da vant i un

aqüe duc te, fet ex prés, que hi por ta va les

ai gües ne cess àries. I d’a quest aqüe duc te,

els tre balls de re for ma ur ba na dels dar -

rers anys, tam bé ens n’han des co bert ves -

ti gis no ta bles.

La hi potè ti ca es ta da a Bar ce lo na de gué

ser, en tot cas, ben cur ta. Tor nats a Roma, 

el pare hi morí cap al 128 i fou en te rrat

prop de la via Salà ria en un mau so leu que

–afir ma Ros si– cap al tre par ti cu lar, en tot

l’im pe ri, no el tin gué tan mo nu men tal.

El fill, pro gres sant en la seva ca rre ra po lí -

ti ca, des prés de ser de sig nat tri bú de la

plebs fou no me nat àu gur i pre tor i s’en -

carregà suc ces si va ment de les obres de la

Via Fla mí nia i dels pro veï ments de

la Urbs.

Però el 129, es pren gué un cert lleu re es -

por tiu: anà a Olím pia, par ti cipà en els

Jocs i guanyà la cur sa de ca rros, se gu ra -

ment de qua dri gues; més en da vant en

tor na rem a par lar.

Pocs anys des prés, cap al 131, mig ho no -

rat mig exi liat (per què, se gons al guns, ha -

via per dut l’es ti ma de l’Empe ra dor

Adrià), re bia el càrrec de Le gat Au gust

prop d’u na de les le gions de Brità nia.

De re torn a Roma fou en ca rre gat de vi gi -

lar la con ser va ció dels edi fi cis pú blics i

re li gio sos. En aquest punt de la seva bio -

gra fia hi ha un pe tit buit d’in for ma ció.

Tornà a Bàrci no? No ho sa bem. El 139 era 

a Roma, ja cònsol, i poc des prés, cap al

142, Le gat pro pre tor a la pro vín cia de la

Mèsia in fe rior, a la zona da nu bia na de

la Ro ma nia ac tual.

Fi nal ment, cap a l’any 152, es de vin gué

Procò nsol, com el seu pare, de la Pro vín -

cia Afri ca na. Hi ha raons per a creu re que

hi menà una bona ad mi nis tra ció; els de la

Colò nia de Lep tis Mag na el no me na ren

pa tró d’a que lla ciu tat i els de Car ta go li

de di ca ren una ins crip ció (i pot ser un mo -

nu ment) a Bàrci no, a l’e di fi ci de les se ves

pròpies ter mes.

I amb el pro con so lat africà Luci Mi ni ci

Na tal Qua dro ni Ver, aca bi, pel que sem -

bla, la seva ca rre ra pú bli ca; cap al 154,

quan era a prop dels sei xan ta anys.

On i quan va mo rir, ho ig no rem.

De via te nir pro pie tats a Roma i en al tres

llocs de la pe nín su la Itàli ca; de via con ser -

var-ne tam bé a Bàrci no, i pot ser en pos -

seïa, de part d’un avi, on cle o pa drí ano -

me nat Qua dro ni Pròcul a Bae tu lo, l’an ti -

ga Bad da lo na, i, fins i tot, a Tàrra co, la

Ta rra go na d’a vui. Però l’ho rit zó dels seus

re cords ha via de ser molt més vast: ha via

co rre gut tota l’ex ten sió de l’Impe ri, que

era en de fi ni ti va tot el seu món. Di fí cil -

ment po dríem pen sar que tin gués un sen -

ti ment de pàtria o de na ció a la nos tra ma -

ne ra. L’Impe ri era un con cep te d’au to ri tat 

i d’ad mi nis tra ció in ter pre tat per unes

clas ses so cials, ser vit per una llen gua i un

dret; com una cul tu ra do mi nant una geo -

gra fia cada cop més es te sa. Però una idea

de pertànyer a Hisp ània, o més con cre ta -

ment a la Pro vín cia Ta rra co nen se, sí que

la te nia. En tot cas, el que no oblidà fou

l’a rrel con cre ta del seu ori gen: la ciu tat on 

ha via nas cut.

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, ge ne ral

de Trajà i d’Adrià, Procò nsol d’Àfri ca sota

Anto ni nus Pius, guan ya dor d’u na com pe -

ti ció olím pi ca, viat ger gai re bé sem pre

allun yat de la seva Ciu tat, en arri bar al

dar rer mo ment de la seva vida, mal grat

tot això, te nia en ca ra, com heu sen tit, l’or -

gull de re cor dar-se bar ce lo ní.
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Que, però com deia, l’ho rit zó dels seus re -

cords ha via de ser am plís sim ho tes ti mo -

nien els llocs di ver sos i tan allun yats en tre 

ells on es con ser ven o d’on pro ve nen ins -

crip cions que re cor den di ver ses ve ga des

el seu pas o la seva es ta da.

A Bar ce lo na i a Roma. A Ti bur (l’ac tual Ti -

vo li), Vi ter bo, Min tur no i Vul ci a la pe nín -

su la Itàli ca. A Pa ler mo, a l’i lla de Si cí lia. A

Tha go ra, a la zona de Tu ní sia. A Lep tis

Mag na, a la zona de Lí bia. A Ca lla tis i a

Troes mis al Mar Ne gre, i a Albert fal va a la

zona da nu bia na d’Hon gria. A Me ga ra i

a Olím pia, a la pe nín su la hel·lèni ca.

Avui la d’Olím pia és òbvia ment la que ens

in te res sa més.

Fa poc més d’un se gle, el ge ner de 1878,

l’e quip d’ar queò legs ale manys que sota

l’em pen ta del gran Ernst Cur tius ha via

ini ciat la re cu pe ra ció ar queolò gi ca de

la sa gra da Olím pia (un any abans que

Pie rre de Cou ber tin en res sus ci tés l’es -

pe rit es por tiu), re tro ba va en un mur fac -

ti ci da vant del Phi lip peion (el mo nu -

ment vo tiu ai xe cat pel pare d’Ale xan dre

el Gran) dues pe dres ins cri tes en grec re -

cor dant la vict òria del pre tor Mi ni ci Na -

tal a la cur sa de ca rros, als Jocs de la

dos-cents vint-i-se te na Olim pía da, l’any

129 de la nos tra Era.

El 1896, Dit ten ber ger i Pur gold en pu -

bli ca ven a les se ves Inschrif ten von

Olympia el text frag men ta ri, re cons -

truint-lo; text que des prés pas sa ria a for -

mar part dels Cor pus d’ins crip cions gre -

gues i lla ti nes del món an tic; i, en ca ra,

més tard, les no ves da des biogr àfi ques

so bre Mi ni ci Na tal iu nior que da rien in -

cor po ra des als dic cio na ris d’an ti gui tats, 

els Ono mas ti cons i la Pro so po grap hia

Impe rii Ro ma ni.

Però gai re bé cent anys des prés de la seva

des co ber ta, la ins crip ció, co ne gu da pels

eru dits de tot el món, con ti nua va es sent

ig no ra da pels bar ce lo nins. Vaig pen sar

doncs que ca lia fer-la con èi xer; que ca lia

anar a re tro bar-la. I el 1972 vaig in ten -

tar-ho.

Les pe dres d’Olím pia, que re cor da ven

aque lla ges ta, hi eren en ca ra: en tre les ruï -

nes de l’an tic re cin te sa grat, sota el sol de

Grècia i a l’om bra dels grans pins, dei xa des

en tre mig de les her bes (on, a més, vaig fer

la tro ba lla d’u na ter ce ra pe dra del con junt).

He d’a grair pú bli ca ment, ara que en tinc

oca sió, a un il·lus tre col·lega, el pro fes sor

Ni ko laos Ya lou ris, lla vors efo ros del Mu seu 

Na cio nal d’Ate nes i Inspec tor Ge ne ral de

les Anti gui tats de Grècia, la pri me ra aju da

que vaig re bre per al meu tre ball: ell en per -

so na em portà ama ble ment a Olím pia des

de l’Esco la ame ri ca na d’Arqueo lo gia d’Ate -

nes el pa per que m’ha via de ser vir per a fer

el pri mer calc de la ins crip ció.

L’anà li si, aten ta del text d’a ques ta ins -

crip ció ha do nat lloc a al gu nes contro -

vèrsies eru di tes que ara no és el mo ment

de re pren dre; jo us he do nat l’es sen cial de

la lec tu ra. Diré no més que l’ex pres sió ar -

ma ti te leio nei ke sas po dria dir que ven cé

amb un ca rro com plet –és a dir una qua -

dri ga de bons ca valls adults– o pot ser fins

i tot amb un ca rro per fec te, per fec ta ment

con ser vat, sen cer: re cor dem que so vint

(com avui a les com pe ti cions de la Fór -

mu la 1) els ca rros to pa ven i po dien arri -

bar a la meta des ba lles tats. Re cor dem

però el cas d’Arce si lau de Ci re ne (ce le brat 

per Pín dar a la pí ti ca cin que na) “que en

res no va tren car el seu ca rro”, un ca rro

“be lla ment tre ba llat per mans hàbils”,

que, ell tam bé, donà al San tua ri, que en el

seu cas era el de Del fos. I Plu tarc re por ta

una oda d’Eu rí pi des en ho nor d’Alci bía -

des on ce le bra que els ca rros d’a quest ha -

gues sin tin gut la for tu na “d’a rri bar sen se

desgràcies” o com deien els lla tins, sen -

se ha ver so fert cap nau fra gium.

Amb ho nes te dat cien tí fi ca cal fer-se ara

una pre gun ta: fou el ma teix Luci Mi ni ci

Na tal qui va guan yar la cur sa? És a dir ¿ell 

ma teix el que con duí el seu ca rro fins a la

meta i a la vict òria?

Sa bem que als Jocs Olím pi ca, com en ca ra 

avui a les cur ses d’Au teuil o de Long -

champ, al Derby o a La sar te, el guan ya dor 

no és pas el ge net sinó el pro pie ta ri del ca -

vall: el baró de Rots child o la rei na d’An -

gla terra; a Olím pia ho era tam bé l’a mo de

la qua dri ga. Tant és així que, mal grat que

les do nes no po dien par ti ci par en els Jocs, 

més d’u na –Kynis ka, fi lla d’Ar chidamos I

i ger ma na d’Age si laos II, reis d’Es parta,

sem bla ha ver es tat la pri me ra– va ser-ne

guan ya do ra i des filà triom fal ment per

l’es ta di com a pro pietà ria del tir de ca -

valls ven ce dor.

No crec sin ce ra ment que si gui el cas del

bar ce lo ní Mi ni ci Na tal. En aque lla èpo ca

en que no més gent molt rica po dia per me -

tre’s de te nir qua dra de ca valls pròpia, Mi -

ni ci Na tal de via te nir-ne no pas, o no so la -

ment, com a de mos tra ció de ca te go ria

 social i econò mi ca, de pres ti gi, sinó tam -

bé per una pas sió per so nal, pels ca valls i

els ca rros.

Mi ni ci s’ha via for mat com a ge ne ral a

les pla nes del Da nu bi en les llui tes fron -

te re res con tra els po bles bàrbars, gue rra 

de mo vi ments i no pas de po si cions, al

llarg de les quals de via ha ver tin gut oca -

sió d’en tre nar-se i el plaer de có rrer el

risc de por tar ell ma teix el seu ca rro.

Més tard, va po der re pe tir l’ex pe rièn cia

al de sert de Lí bia, on la gue rra pre sen ta -

va, lla vors com en els temps mo derns,

un joc d’a vanç i re cu la da i de con traa -

tacs ràpids. Subs ti tuïm, alleu ge rint-la,

la imat ge dels tancs de Mont go mery i

Rom mel, de To bruck a Ben ga zi, per car -

ros i ca valls i ens acos ta rem a la rea li tat

de l’èpo ca ro ma na.

Co rre gué doncs se gu ra ment duent ell ma -

teix amb mà fer ma el ca rro i les bri des

dels ca valls.

No era cosa fre qüent però tam poc un fet

ins òlit. Re cor da ré no més, re mun tant-me

als temps pri mers dels Jocs, el cas d’He ro -

dot de Te bes, ce le brat per Pín dar a la pri -

me ra íst mi ca, “per què no va dei xar mou re 

les reg nes” dels seus ca valls “per mans

d’al tri”.
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Reor de na ció a Olím pia de les di ver ses pe dres del mo nu ment con ser va des.



En ori gen, se gons el meu pa rer, al pe -

des tal del mo nu ment de L.M.N. no hi

ha via cap ins crip ció; no, al menys, la que 

s’ha con ser vat. La vict òria ha via es tat el

129; des prés del 154, aca ba da la seva

car rera po lí ti ca, Mi ni ci Na tal de via pas -

sar una part del seu temps a gar be llar re -

cords, a fer ba lanç d’ho res dol ces i

amar gues, d’en certs i fa lli des. Re cor da -

va se gu ra ment amb or gull aque lla jor na -

da triom fal i per què la ins crip ció no hi

era o per què s’ha via malmès vol gué

fer-la gra var en el mo nu ment que ha via

ofert a la di vi ni tat de Zeus arran de la

vict òria. És la ins crip ció que ens ha es -

tat con ser va da. Ha vien pas sat vint-i-

cinc anys i per això po gué afe gir al re -

cord olím pic, el tret per so nal, d’or gull

po lí tic, l’ho nor del màxim càrrec as so lit, 

amb la da rre ra fra se de la ins crip ció.

que diu que ha via es tat Cònsol i Pro -

cònsol de Lí bia: tant com dir Vi rrei de

l’Àfri ca del Nord.

Quan el 1972 vaig anar a 0lím pia a la re -

cer ca d’a ques ta ins crip ció, vaig fer-ne

amb les me ves pròpies mans un calc i

l’em mot llat: són les pe dres que, re pro duï -

des, ex hi beix ara a la seva en tra da el nos -

tre Mu seu de l´Esport. 

Però no so la ment vaig fer el calc de la

ins crip ció. Vaig di bui xar i me su rar una

sèrie d’al tres pe dres es cam pa des pel vol -

tant amb sen yals que jo in ter pre ta va

com els en cai xos de les fi gu res es cult òri -

ques que, ima gi na va, ha vien d’a com -

pan yar el ca rro ofert al san tua ri per Mi -

ni ci Na tal iu nior.

La res ti tu ció hi potè ti ca del con junt per -

met es ta blir que la cara fron tal ins cri ta

me su ra va 3,50 m. (l’am pla da adient d’un

sòcol que ha gués de pre sen tar al da munt

un ca rro per a una qua dri ga de ca valls).

Aques ta me su ra com por ta va que pro por -

cio nal ment el mo nu ment ha gués de te nir

una llar ga da apro xi ma da d’al menys 6 m.

La so co la da, no gai re ele va da si te nim en

comp te l‘e xem ple dels mo nu ments si mi -

lars en ca ra con ser vats a Olím pia ma teix,

de via ser for ma da per dues o tres fi la des

de pe dres ta lla des d’u na al ça da to tal d’uns 

0,90 m; tot el con junt so bre mun tant a

poca al tu ra un ba sa ment de la tí pi ca pe -

dra po ro sa d’o ri gen marí usa da en tota

aque lla zona.

A Olím pia, els mo nu ments com me mo ra -

tius de les vict òries de ca rros eren em pla -

çats a la zona veï na del gran tem ple de

Zeus i Apol·lo i en tre aquest i el re cin te

de l’hipò drom. (De l’hipò drom, to tal ment

arra sat per una cres cu da tu mul tuo sa del

veí riu Alfeu i con ver tit avui en una hor ta

flo ri da, no en que da més que un curt frag -

ment del mur que tan ca va l’es pla na da da -

vant del gran tem ple.)

Una gran part de les pe dres dels mo nu -

ments si tuats en aque lla zona va ser

apro fi ta da en l’e mergència d’ha ver de

fa bri car un mur de pro tec ció de l’Altis

(el nu cli del re cin te sa grat dels tem ples i

els tre sors) quan cap al 267 hi ha gué

veus de l’a van ça da de les hor des bàrba -

res dels hèruls. Aques ta va ser tam bé la

sort d’al gu nes de les del mo nu ment de

L.M.N., que van ser vir per al mur de re -

forç to cant al Phi lip peion; allí res ta ren

més de dis set se gles fins que, du rant la

ter ce ra cam pan ya d’ex ca va cions dels ar -

queò legs ale manys de 1877-1878, el mur 

va ser des fet i les pe dres es cam pa des per 

la zona veï na da vant l’an ti ga pa les tra,

on són en ca ra ac tual ment (avui però

una mica reor de na des per mi ma teix); la 

tro ba lla de les dues pe ces que con te nien

la ins crip ció (més tard se n’hi afe gí una

ter ce ra) fou ano ta da en el Dia ri dels tre -

balls d’ex ca va ció (l’o ri gi nal del qual he

po gut con sul tar a Olím pia); uns quants

anys des prés (1896) Dit ten ber ger i Pur -

gold van in clou re-les en el seu vo lum Die 

Inschrif ten von Olympia com ja abans he 

re cor dat.

Per als que es tu dia ven l’e ta pa més an ti ga

d’Olím pia, del San tua ri i els llocs sa grats,

aques ta ins crip ció d’un per so nat ge romà i 

de cap a fi nals de l’èpo ca dels Jocs te nia

poca im portància i els seus frag ments van 

que dar per allí te rra, amb la part ins cri ta

gi ra da de cara a la pa ret de la Pa les tra; el

lloc i les her bes de tot al vol tant la fe ren

com ple ta ment in vi si ble als vi si tants de

les ruï nes fins al 1972 en què, ha vent reei -

xit a lo ca lit zar-les, vaig po der mou re-les

per fer-ne un pri mer calc i ne te jar d’her -

bes el vol tant (però des prés les pe dres van

res tar en el ma teix lloc, no va ment de cara

a la pa ret).

Par tint de la idea que to tes elles ha vien es -

tat por ta des aquí des d’un al tre lloc del

San tua ri, que lògi ca ment ha via de ser

pro per de l’hipò drom, la meva re cer ca va

des pla çar-se cap a l’es pai si tuat a l’est de

l’Altis, da vant del tem ple de Zeus i en tre

aquest i la stoa o por xo d’Eco i el mur de

re cin te de l’hipò drom, on s’ai xe ca ven els

mo nu ments eqües tres i on, al cos tat dels

que re cor den els cèle bres Hie ró i Geló de

Si ra cu sa, que den els ves ti gis in situ i l’es -

cam pall de pe dres de molts d’al tres no

iden ti fi cats.

En aque lla zona, du rant els tre balls de

sis te ma tit za ció ar queolò gi ca dels dar -

rers anys, s’han anat agru pant les pe dres 

que pre sen ten trets co muns de ma te rial, 

de for ma o d’èpo ca; en tre elles hi ha un

grup de més d’u na tren te na de blocs de

calc ària gris clar de la ma tei xa qua li tat

de les pe dres amb la ins crip ció de

L.M.N. i que són els únics d’a quest ma -

te rial que hi ha allí; aques tes pe dres que

po dien ha ver es tat part de la so co la da

del mo nu ment (de dues fi la des en tre el

fo na ment i la fi la da su pe rior de ba sa -

ment del ca rro, amb la ins crip ció), són

to tes d’uns 0,30 m d’alt, coin ci dint

doncs amb l’al ça da de les iden ti fi ca des a 

la zona da vant del Phi lip peion, amb la

ins crip ció i les em prem tes de la base del

mo nu ment.
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I a poca distància d’a ques tes pe dres,

orien tat se gons l’eix que ana va de la fa ça -

na del tem ple a l’hipò drom, hi ha in situ,

gai re bé com plet, el fo na ment d’un mo nu -

ment rec tan gu lar de 3,65 m per 8,40 m

(apro xi ma da ment les mi des hi potè ti ques

del mo nu ment de L.M.N.).

En re sum, les re cer ques ini cia des la pri -

ma ve ra del 1972 i com ple ta des per mi

ma teix (amb l’a jut con ce dit per la Di rec -

ció Ge ne ral de l’Esport) la tar dor del 88

do nen com a re sul tat con junt la lo ca lit za -

ció de:

1. A la zona en tre el  Phi lip peion i la Pa -

les tra:

a) tres pe dres de la fi la da su pe rior del ba -

sa ment o sòcol amb la ins crip ció com me -

mo ra ti va de la vict òria de L.M.N., d’u na

llar ga da con jun ta de 2,825 m que amb la

peça man cant que con te nia les pri me res

lle tres del text fa ria un to tal de 3,50 m.

b) vuit o nou pe dres del pla su pe rior del

ma teix ba sa ment amb sen yals d’en cai xos

per a sos te nir els ele ments de su port del

ca rro ofert per L.M.N. al San tua ri; de

llarg ària i am pla da di ver sa, te nen to tes

uns 0,30 m d’al ça da com les tres pe dres de 

la ins crip ció. 

2. a la zona en tre el gran tem ple de Zeus i

Apol·lo i el mur de re cin te de l’an tic hipò -

drom, avui de sa pa re gut,

c) el pos si ble fo na ment rec tan gu lar de pe dra 

po ro sa blan ca (d’u nes mi des apro xi ma des

de 3,65 m per 8,40 m) del mo nu ment, con -

ser vat in situ, i, a poca distància d’a quest,

d) més d’u na tren te na de blocs de pe dra

calc ària gri sa, el ma teix ma te rial dels

blocs de la ins crip ció i, com aquests, d’u -

na al ça da d’uns 0,30 m, co rres po nents a

les fi la des in fe riors de la so co la da.

Tots aquests ele ments ma te rials em sem -

blen més que su fi cients per a sus ten tar la

hipò te si de l’em pla ça ment ori gi na ri del

mo nu ment, sug ge rir-ne la imat ge en les

se ves lí nies ge ne rals i per me tre per tant

de re fer-la.

Pel que fa a l’em pla ça ment, re cor dem que 

l’any 129 Lu cius Mi ni cius Na ta lis Qua -

dro nius Ve rus ja ha via os ten tat al guns

càrrecs pú blics im por tants; que ha via de

te nir prou pres ti gi i po dia te nir una in -

fluèn cia su fi cient, a la Grècia ja es de vin -

gu da pro vín cia ro ma na, per a ob te nir un

lloc dis tin git on ai xe car el seu mo nu ment

vo tiu (és a dir l’o fre na del seu ca rro vic to -

riós al San tua ri) to cant al por xo d’Eco,

cap a l’en tra da de l’hipò drom, no lluny

doncs, com he dit, d’on s’ai xe ca ven els

mo nu ments dels més no to ris ven ce dors

dels jocs an tics, de l’èpo ca gre ga.

Per part nos tra, no es trac ta ara, evi dent -

ment, de re cons truir el mo nu ment amb el

ca rro i tot (del qual no te nim per ara cap re -

ferè ncia ico nogr àfi ca vàli da), cosa que fóra

un ve ri ta ble pas ti che, sinó d’e vo car-ne amb

ri gor i dig ni tat la for ma i l’e xistència, en al -

tre temps, en un dels llocs més so lem nes i

pri vi le giats de l‘an ti ga Olím pia.

Re pro duir es tric ta ment la re lí quia ar -

queolò gi ca, or de nant les pe dres que en ca -

ra que den, es cam pa des per te rra, prop del 

mur de l’an ti ga pa les tra d’Olím pia.

La nos tra re pro duc ció està pre vist em -

pla çar-la al cor ma teix de l’a ne lla olím -

pi ca de Mont juïc, da vant de l’e di fi ci de

l’INEFC, jus ta ment al fi nal del pas seig

que por ta ja des d’a ra el nom del nos tre

pri mer cam pió olím pic, el bar ce lo ní Mi -

ni ci Na tal.
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Breu sem blan ça biogr àfi ca del pro fes sor Fre de ric-Pau Ve rrié

Nas cut a Gi ro na l’any 1920.

His to ria dor d’Art, Arqueò leg, Crí tic d’Art, Mu -

seò leg, Pro fes sor i Edi tor.

Ini cià la vida uni ver sità ria a l’Uni ver si tat

Autò no ma de Bar ce lo na abans de 1936.

Estu dia amb mes tres com Fe rran Sol de vi la,

Car les Riba, Pom peu Fa bra.

Pe nós parè nte si 1936-1940 per gue rra,

camps de con cen tra ció i ser vei mi li tar.

Re pre sa dels es tu dis en l’Uni ver si tat de Bar -

ce lo na.

Els anys 40 tre ba lla a l’Insti tut Amet ller d’Art

Hisp ànic amb Joan Ai naud de La sar te i Jo sep

Gu diol, amb els quals pu bli ca el Catà leg Mo -

nu men tal de Bar ce lo na. (1947).

Fun da dor de la Re vis ta Ariel (1946).

Els anys 50 i 60 rea lit za docè ncia en l’Esco la

Mas sa na, crea l’Esco la Eli sa va de dis seny i

for ma part del Ju rat de l’a no me na da “Lle tra

d’Or”, dis tin ció ator ga da al mi llor lli bre de

l’any an te rior. El pri mer guan ya dor va es tar

Sal va dor Espriu, au tor del qual Ve rrié va pu -

bli car en 1960 la co ne gu da obra La pell de

brau.

Com a edi tor pu blicà els anys 1956 i 1958

els vo lums pri mer i se gon de L’Art Ca talà,

obra fo na men tal di ri gi da per Joa quim Folch i

To rres, de la qual rea litzà la di rec ció tècni ca.

De gran in terès fo ren les se ves col·lec cions de 

pos tals d’Art.

Com Pro fes sor a fi nals dels 70 de sen vo lupà

l’as sig na tu ra d’Hist òria i Tècni ca de l’Art, en

el De par ta ment d’Hist òria de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na.

Di rec tor en tre 1970 i 1972 i en tre 1980 i

1985 del Mu seu d’Hist òria de Bar ce lo na.

Estu dis a Olím pia i a Bar ce lo na so bre el pri -

mer Olím pic ca talà: Lu cius Mi ni cius Na ta lis.

Com Arqueò leg, s’es pe cia litzà sin gu lar ment

en Art Me die val, pu bli cant en 1953 el lli bre

La vida de l’ar tis ta me die val.

Des de 1991 és mem bre de la Jun ta de Mu -

seus de Bar ce lo na, de la qual es vi ce pre si -

dent des de 1996. 

Me da lla al Mèrit Artís tic de la Ciu tat de Bar -

ce lo na (1999).

Mem bre Nu me ra ri de l’Acadè mia de Be lles

Arts de Sant Jor di (2002).

Vis ta par cial del mo nu ment “LUCIUS MINICIUS NATALIS QUADRONIUS VERUS” ubi cat a l’a vin gu da de

l’Esta di, en l’Ane lla Olím pi ca de Mont juïc, Bar ce lo na.


