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CAT-DESCOBRIMENT ARQUEOLOGIC
Descobreixen tomba alt personatge eclesiàstic segle X
Barcelona, 3 ago . (EFE).- El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha descobert la tomba d'un alt
personatge eclesiàstic del segle X, mentre duia a terme una intervenció arqueològica en el
conjunt històric de Sant Miquel d'Olèrdola (Alt Penedès), abans de procedir a la seva
restauració la tardor que ve.
L'estudi arqueològic i la pròxima restauració s'emmarquen dins del projecte que duen a terme la
seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya i l'àrea de Planificació i Acció Territorial
de la direcció general del Patrimoni Cultural, amb la finalitat de conèixer millor els rituals
funeraris i la població dels segles X i XI.
Els treballs previs han permès descobrir un important nombre d''olerdolanes', sepultures
antropomòrfiques excavades a la roca, entre les que destaquen sis sepultures trobades a
l'absis de l'església preromànica, ha explicat avui el museu en un comunicat.
Després del crani d'un dels personatges, s'han trobat un calze i una patena, tots dos realitzats
en peltre (barreja de zinc, plom i estany, amb certa similitud a la plata).
Aquestes dues peces litúrgiques, que daten del segle X, es troben en molt bon estat de
conservació i tenen un gran valor històric, ja que són les més antigues trobades a Catalunya i
unes de les poques que es conserven de l'època a Europa.
Les persones que eren enterrades al costat d'aquests elements solien ser bisbes, abats o
capellans importants, fet que, sumat a la situació de la tomba (a l'absis) i la qualitat de l'obra,
indica que es tractava d'un important personatge eclesiàstic en l'Olèrdola prefeudal.
El bisbe de Vic o l'arquebisbe Bernat d'Olivella de Tarragona són alguns dels personatges que
també van ser enterrats amb aquests objectes religiosos i a Catalunya només s'han trobat una
desena d'aquestes peces litúrgiques.
Es la primera vegada que els arqueòlegs excaven científicament el conjunt històric, que
comprèn una església preromànica i una altra romànica, així com la necròpolis que les envolta,
i els treballs han permès descobrir que l'església preromànica comptava amb tres naus
separades per pilastres, i no una com es pensava fins ara.
La nova teoria s'ajusta millor a la importància que va tenir durant el segle X aquest enclavament
administratiu i militar, que va crear el comtat de Barcelona sobre les restes d'una antiga
fortificació romana. EFE.
mpg/rq.
SOM
CUL:CULTURA-ESPECTACLES,ART SOC:SOCIETAT-SALUT,RELIGIO

