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Malgrat la desfeta de 1'1 1 de setembre de 17 14, a Catalunya la cultura no es 
va perdre. Genuí representant de la cultura catalana del segle XVIII és 
Josep Finestres i de Monsalvo (1688-1777). Nascut a Barcelona el 5 
d'abril de 1688, fill de Pere Joan Finestres, natural dlAgramunt, jurista, i 
de na Maria Victbria de Monsalvo, filla de n'onofre, doctor en medicina 
i filosofia i president del Colalegi de les Arts Lliberals en la Universitat de 
Barcelona. L"'honratW Onofre de Monsalvo fou un dels deu membres del 
Consell de Barcelona constituit per a defensar-se del setge dels francesos a 
la ciutat. Josep Finestres fou professor de dret romh a la universitat de 
Cervera, eminent erudit i el "primer bel-lenista espanyol del s. XVIII sense 
possible comparació amb cap altre" (Casanovas, 1953). Tingué quatre 
germanes i sis germans més, tots de gran cultura, dels quals el més conegut 
fou Jaume Finestres per la seva clbsica histbria de Poblet. Un altre germh 
també fou monjo populeth, i d'altres al monestir de les Avellanes i un quart 
al de la Vall d'Hebron, respectivament. 

Josep Finestres fou un eminentíssim jurista i literat tal com ho acrediten 
les Praelectiones Cervarienses i I'Hemogenid, entre d'altres obres. La seva 
obra crítica i literiria més important és la Sylloge Inscriptionum 
Romanarum, quae in Principatu Catalauniae vel exstant, vel aliquando 
exstiterunt, notis, et obsewationis illustratarum que constitueix, a més, 
una de les aportacions d'erudició arqueolbgica més serioses del s. XVIII. 

Obra precedent dins els estudis dedicats a l'epigrafia romana a Catalunya 
és Marca Hispcinica deguda a Petrus de Marca, arquebisbe de Paris i 
virrei de Catalunya en temps de Lluís XIV (i que fou completada pel seu 



secretari Etienne Baluze, París, 1688). Coetani de Finestres, que també 
aporti dades, fou Flórez en La España Sagrada, perb amb molta menys 
precisió. Més tard, en 1808, Alexandre de Laborde, ambaixador de 
Napoleó, en Voyage pittoresque et historique de IfEspagne també 
contribueix a enriquir la informació existent, especialment amb gravats de 
caire romiintic. Més tard, la contribució d'Emil Hübner (Corpus 
Inscriptionum Latinorum, vol. 11 Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlin, 
1869) és decisiva, perb, aniilogament al Padre Flórez, es basa en 
referhncies de segona mi, no en la visita directa de les inscripcions citades. 
Treballs posteriors són deguts a Vives (1942), Batlle (1946), Marin6 
(1952, 1973) i Mayer (1980). 

La Sylloge Inscriptionum Romanarum, quae in Principatu Catalauniae 
va ésser editada en la impremta d'Antbnia Ibarra, de Cervera, en data 
1762. Perb, a manera d'Annex, de data 1769, enquadernat conjuntament 
amb 1'Estudi de Finestres hi ha un Suplement de Ramon Llhtzer de Dou, 
fidel deixeble seu i Últim Canceller de la Universitat de Cervera. Aquest 
suplement aporta dades complementiiries recollides després d'escriure el 
treball extens inicial, i porta per titol Inscriptiones Romanae Nuper in 
Catalaunia Repertae. Editada en quart. 

En l'obra de Josep Finestres hi van col-laborar eficaqment, aportant dades 
de Tarragona el P. Bartomeu Pou, destinat a aquesta ciutat els anys 1759 i 
60, que recorregué "tots els racons de la ciutat copiant i discutint 
inscripcions d'hpoca romana amb el canonge Ramon Foguet" (Casanovas, 
1953) 

El titol abreujat és Sylloge Inscriptionum Romanarum in Catalauniae, 
del qual la traducció és: Col.lecci6 d'Inscripcions Romanes a Catalunya 
I 

A la plana següent hi figura un titol extens: Sylloge Inscriptionum 
Romanorum, quae in Principatu Catalauniae. Segueix una fe d'errades, 
que signa el Dr. D. Emmanuel Gonzhlez Ollero a C.M. Generalis 
Corrector, una Suma de la tassa suscrita per Don Juan de Peííuelas i un 
Índex: 

o Classium series 
Classis I Deorum, Dearumque, p. 1 

Sylloge 6s un hel4enisme llatinitzat molt característic de I'erudici6 cl~ssica dels 
estudiosos de la Universitat de Cervera en el segle XVIIIB. 



Classis I1 Imperatorum, Augustarum, Caesarum, p. 27 
Classis I11 Flaminum, Flaminivarum Sacerdotum, p. 68 
Classis IV Magistratum Maiorum ac Minorum, 
Officiorumque, p. 137 
Classis V Militarium, p. 183 
Classis VI Sepulcralium, p.236 
Classis VI1 Variarum, Suspectarumque, et Spuriarum, 
p.300, 

una censura a c h e c  de Mateu Aimeric, un elogi del valenciti Gregori de 
Maians i un llarg Prefaci de l'autor. 

El present estudi té per objecte anotar qualsevol mot o expressió del famós 
recull epigrtific de Josep Finestres que faci referkncia a aspectes mkdics, 
ja sigui pel tema o per al-lusió a algun metge o farmackutic o bé per la 
localització de la ltipida en algun hospital, bany, etc. o per la cita d'aquests. 

La metodologia emprada és, seguint l'ordre de l'obra, consignar el nombre 
original de la inscripció entre parkntesi, la plana, la principal cita 
bibliogrifica de Josep Finestres, l'expressió original, en general en llengua 
llatina, la traducció i el comentari original de Finestres, acompanyat de 
l'oportuna glossa dels aspectes mkdics a ctirrec nostre. Segueix un breu 
Comentari a manera de síntesi i es clou el present estudi amb un Epíleg. 
Naturalment, s'acompanya de la corresponent bibliografia. 

2. RELACIO DE CITES 110 PASSATGES D'INTER~S MEDIC EN LES 
INSCRTPCIONS 

CLASSIS I. DEORUM DEARUMOUE 1 Classe Primera: Inscripcions 
dels déus i de les deeses 

CALIDIS (Caldes de Montbuy) in gradibus balneorum. Marca 
Hisp. lib. 2. cap. 16. núm. 3. 

A Caldes de Montbui, incripció als graons dels banys dedicada al déu 
Apol.10, unit a la idea del sol, divinitat natural d'efectes curatius per procés 
natural. 



A la phg. 2 Finestres comenta: 

... Calidis celebres erant thermae, ... Inscriptiones votorum Diis 
salutaris factorum. Haec, uti etiam sequens, dicata est Apollini 
medicinae inventori. ... 

Les termes, o fonts d'aigües calentes, eren famoses per les seves aigües, o 
dolls, o deus d'aigua calenta, on encara avui (la Catalunya de 1762) hom 
pot veure, contemplar, diferents records, monuments, de l'antigor, entre els 
que hi ha aquestes inscripcions amb els vots oferts a les divinitats 
donadores de la salut. Aquesta, així com la següent, fou dedicada a 
Apol-10, déu inventor, o que trobl, la medicina. Vegeu Macrobius, 
Saturnalia, llibre I, capítol 7. El mateix Apol.10 apareix en els versos 
dtOvidi, Metamorfosi, llibre I: 

Inventum medicina meum est, opifexque per orbem 
Dicor, et herbarum sunjecte potentia nobis. 

La troballa de la medicina és meva, i sóc anomenat el creador, 
l'autor (de la medicina) per tot el món. I el de les herbes resta sotmés 
a nosaltres. 

(cf. trad. catalana a la col.lecciÓ Bernat Metge) 
És ben sabut que els grecs, ja en temps prehipocrhtics, consideraven 
Apol-10, déu de la medicina, pare dtAsclepi. 

CASTELLIONE Emporiarum in Monasterio S. Francisci ... 
GEN 
CASTVL... 
PRO. SALV.. 

Castelló dtEmpÚries, al monestir de Sant Francesc ... Pujades lib. 3. 
cap. 57. fol. 111. 

Al geni, o esperit del lloc, 
de Castelló dtEmpÚries, 
en favor de la salut del cos, ... 



Tarragona prope templum D. Petru de las Saladas ... 
Pujades fol. 73. Col 2. 

ISIDI AVG. 
SACRVM 
IN HONOREM 

Josep Finestres comenta (phg. 9): 

... Iunonem, Lunam, Neptunum, Silvanum, Minervam ... Isidis ... 
salutem impetratam ab Iside, quam sanationum Deam venerabantur, 

Juno, Lluna, Neptu, Silvh, Minerva ... Isis ... salut pregada a Isis, que 
es venerava com a deessa de la salut, ... 

(141, phg. 11 

LVNAE. AVGVSTAE. 
SACRVM IN. HONOREM 

Consagrat a la Lluna Augusta ... 

Finestres phg. 12 supra comenta: 

... Vitruvius lib. 5. cap. 5. ... Lunae dedicasse. ..., fortasse ob felicem 
eius partum, cui credebatur praeesse Luna. ... In partu Lucinae, et 
Dianae ejulantur. Caussam vide apud Macrob. Saturn. 6. cap. 16. 

Vitruvi, llibre V. Lluna i en record de la filla, els seus pares han dedicat 
aquest recordatori, o monument de record, potser per motiu del seu feliq 
part. Hom creia que la Lluna presidia els naixements. 

Tertulianus, De Anima, cap. 39: ... llencen crits de dolor en el part a la 
deessa Lucina, & Diana. Vegeu el motiu de Macrobi, Saturnals, llibre VI, 
cap. 16. 

El culte a la Lluna apareix documentat a la narració dels SCRIPTORES 
HISTORIAE AUGUSTAE i a la famosa consulta de I'emperador Caracalla. 



Pot ésser recordada la predncia d'un monument considerat com dedicat a 
la Lluna, que es troba a Olesa de Montserrat i apareix comentat a l'obra de 
l'abat Bernard de Montfaucon, L'Antiquité expliquée et illustrée en figures, 
(París, 171 1, edició anglesa, in Closa, 1996). 

(IS), plg. 12 

Tarragone, in horto Ant. Agustini. Pujades fol. 191. col. 2. 

MARTI. CAMPESTRI. SAC 
PRO. SAL... 

Consagrat a Mart, deu camperol, donant gracies per la recuperació de la 
salut ... 

A la plg. 13, Finestres comenta: 

En honor de la venerable deessa Nemesi Camperola, en favor de la bona 
salut dels Nostres Senyors Augusts P. Aelius, P. F. Aelia(nus) Pacatus 
Scupis., vot que havia prombs essent doctor de la cohort, ara doctor de 
camp de la cohort Ia. de la província ..., avisat per un somni he posat la 
inscripció gustós i lliurement. 

Campi Doctores, doctors, o metges de camp de batalla. Certament 
d'aquesta forma interpreto aquest, com tingui el sentit de Mart Camperol 
en favor de la bona salut de l'emperador Commodus ... (... indret Nemesi és 
citada en favor de la bona salut dels emperadors) Titus Auelius Decimus 
de la Legió VI1 Felix, oficial de la legió i doctor de camp, com és designat 
... Campi doctores, campeadors, doctors de camp. 

(21), plg. 20 

CALIDIS de Montebovino. Caldes de Montbui, Pere de Marca, 
Marca Hispanica, llibre 2, cap. 16, núm. 3. 

S.S 
C. IROC. ZOTICVS 
V.L.S.M. 



I, traduint de Finestres: "Ovidi en el seu llibre dels Fasts (Fasti), llibre 111, 
Titus Livi llibre 9, a la veu Salutaris i Festus en el llibre De verborum són 
testimonis que a Roma fou edificat un temple a la deessa Salut, que fos a fi 
d'aconseguir l'estat de bona salut o de recuperar l'estat d'estar sa ..., dels 
malalts han estat segellats en favor de la Deessa de la Salut mateixa pels 
Romans, en tant que la deessa és dita Hygiaea entre els Grecs, o la deessa 
Hygiaea dels Grecs, filla, &Esculapi: d'on el personatge femení Philostrata 
de la comtdia de Terenci uní la deessa Salus, Salut, amb Esculapi, pregant 
ambdues en favor de la bona salut de Philumena, a la comtdia Hecyra, acte 
111, escena 11, vers 2: 

Tinc por prou malament que la malaltia de Filumena no s'agreugi. I per 
aixb, oh Esculapi, i a tu, oh Salus, us prego a fi que res hi hagi de tot aixb. 

Aquets fets com siguin aixi, és favorable la interpretació de les dues lletres 
majúscules S.S. a la nostra pedra (o inscripció), oferta per part de Pere de 
Marca, certament Saluti Sacrum, consagrat a la deessa Salut, que fos molt 
apropiada, ho aconsella el lloc on fou posada la inscripció, certament les 
termes de la ciutat de Caldes, que avui (1762) es diuen Caldes de Montbui, 
termes nobles per l'obra dels Romans, i encara avui molt conegudes per 
l'aflutncia de molts malalts, en les quals resten alguns vestigis de l'antigor, 
especialment Inscripcions demanant la bona salut, com ho testimonien a 
més d'aquesta present inscripció, les que hem ofert sota el número 1 i 2. 
Pere de Marca anomena als habitants d'aquesta ciutat Aquicaldenses, 
habitants d'Aigiies Calentes ... 

(22), pig. 21 

Tarragona. in templo D. Michaelis Arch. Pujades fol. 185. col. 2. 

SILVANO. AVG. 
SACRVM 
PRO. SALVTE. IMP 
CAES. HADRIANI 
........................... 
Consagrada la nostra inscripció a Silvanus 
... En favor de la bona salut de 1'Emperador ... 

Finestres comenta: ... Sigui consagrada la nostra inscripció a Silvanus en 
favor de la bona salut de ltEmperador Cbsar Adrii Antoninus; aixi doncs, 
Silvanus era estimat entre els déus ben&vols de la bona salut Numina 



Salutaria, com testimonia la inscripci6 en l'escrit de Reinesius, Classe Ia., 
núm. 105: TEMPLE DEL VENERABLE SILVA DEU DE LA SALUT. 
TEMPLUM SANCTI SILVANI SALUTARIS, i el el tractat de 
Donatus, Romae veteris liber 111, cap. 13.: Consagrat a la divinitat 
protectora de la casa d'August, i Consagrat del venerable Silvanus, déu de 
la salut. 

(23), plg. 22 

Mataró in Cementerio. Marca Hispanica lib. 12. cap. 15. núm. 4. 

SILVANO. AVG. SACR. 
P. CORN. FLORVS. VIVIR. AVG. 

Consagrat al venerable Silvl Publi Corneli Florus 

Finestres torna a referir-se a Silvanus, déu de la salut ... 

. .. ut deus salutaris ... 

A I a= T AR 1 
Classe 11. Dedicades als Emperadors Augusts, Cbsars. 

Tarragona, dels pares del P. Bartolomeu Pou S.I., jesuita. Fragment 
&inscripció de formes més grans sota la finestra de la residbncia o casa 
hospital dels pobres. 

... BVNICIOS/ ... ESPASIANO/ PIISIMO. 

Aquí no és tant el tema "... Bunicios ... Espasiano piisimo" sinó el lloc de 
la troballa el que justifica la nostra cita, la casa-hospital dels pobres. 

Tarragona. E. VV. Vouverii schedis. Gruterus. p. MXIX, núm. 8. 

IMP. CAES 
DIVI. NERVAE 
.............. 



En el comentari de Finestres cita: " ... aut sanguineum ..." 

Tarragona. Ex Morali i Strada. Gruterus. p. CCLVIII, núm. 1. 

M.AUR. VERO. CAESARI. IMP. ... SCAPHARII ... 
Finestres comenta: 
sunt non scapharum fabricatores, sed qui scaphis res impositas per 
jlumen, vel mare vehentes negotium transvectonis specierum 
exercent. 
No s6n aquests scapharii els fabricants de barques, ans bé els qui 
exerciten l'activitat ... Trasllat d'espbcies portant-les en barques ... 
Serien aquets scapharii uns possibles predecessors d'un tipus dels 
especiers medievals? 

CLASSIS 111. FLAMINUM. FLAMINICARUM. SACERDOTUM, 
K K /  
Dadicada als sacerdots de Jove, a les sacerdoteses i als sacerdots. 

(28), phg. 95 

Betulone, in Eclessia S. Marie. Marca Hispan. lib. 2. cap. 15. 
Badalona. 

M. FABIO. GAL. NEPOT 
IESSONIENSI. AED. 11. VIR. I1 
FLA. ROMAE. ET. AVGVSTOR.ICVRATOR1 
BALINEI. NOVI. OB.1 CVRAM. ET. INNOCENTIAM 
EX D.D. 

... El mateix M. Fabius, qui havia estat edil i dues vegades duumvir, 
és dit també vigilant del bany nou per motiu de la seva cura i 
innocbncia ... 

A la phg. 96, Finestres comenta: 



... dicitur etiam Curator balinei novi ... Primum balineum novum, et 
Graecum introiit in Urbem: publice ibi concedit ubi bina essent, 
conjuncta aedi$cia lavandi causa, unum ubi viri, alterum ubi 
mulieres lavarentur. ... similis novi balinei fuerit M. Fabius; ... 

... s'anomena també el que té cura del bany nou ... El primer bany 
nou, i bany Grec introdu'it a la ciutat de Roma: públicament en 
aquest lloc admet que dos edificis fossin reunits per motiu de l'acció 
de rentar-se, un on es rentessin els homes, un altre on es rentessin les 
dones. ... un responsable anhleg del nou bany hagi estat M. Fabius; 
.. . 

Tarragona, ad D. Theclam in basi altaris. Gruterus p. 430, núm. 
1. 

Tarragona. A la base de l'altar de santa Tecla. 

L. LICINIO L.F. GAL. LAEVINO 
...........................e....... 

En el comentari de Finestres (phg. 98) es parla de doctors o metges de 
camp: 

... a suo campidoctore ... 

Tarragona, prop de l'església de la Misericordia ... 
Hodie est in domo Doctoris Calvet. 

Aquí la cita precisament es deu no al contingut de l'inscripció, sinó que en 
la localitazació hi figura un Doctoris Calvet, que no sabem si n'és en 
medicina o en teologia o filosofia. Perb davant del dubte, l'hem citat. 

CLASSIS N. MAGISTRATUM MAIORUM AC MINORUM 
OFFICIORUMOUE. 1 Classe IV. Magistrats majors i menors 

Extra Tarraconem ad fontem. Gruterus, p. 430. núm. 1. 



Al defora de Tarragona prop de la font. 

M. FADIVSI PRISCVS .... 
Finestres comenta: 

... Claudio Onito Medico Doctissimo, ut hic designetur ille Cl. 
Onitus, cuius libertus fuit Cl. Apollinaris artis medicinae 
doctissimus, uti prodit inscriptio 59. C1. VI. nam medicorum liberti 
solebant patronorum artem exercere, ... 

Claudi Onito, Medico Doctissimo, dedicat a Claudius Onitus, el 
més docte dels metges, com aquí sigui designat aquest Cl. Onitus, 
Claudius Onitus, del qui el seu llibert fou Claudi Apollinar el més 
docte de l'art de la medicina, com descobreix la inscripció 59. C1. 
VI. per quC els lliberts dels metges acostumaven a exercitar l'art dels 
seus senyors, llibre 25,2, de Oper[a] libert[orum]. 

(34), pAg. 176 

Thomasinus de Tesseris hospital, cap. 30. pAg. 138. 

D. M.1 VAL. ATTICO ... 
FECIT. AELIA. PAR 
THENIS. HOSPITI 
BENEMERENTI 

S'ha anotat la inscripció perqub s'esmenta cita l'hospital de Tesseris i 
perquC aquesta parla textualment d'un hospici benembrit. 

CLASSIS V. MILITARIUM / Classe V. Militars 

Barcinone, prope templum SS. Justi et Pastoris. Pujades fol. 
1884. cap. 45. 

... CC oleum in thermis. public. populo ... 



El text correspon a la famosa inscripci6 de L. Caecilius Optatus i el seu 
llegat en benefici de les termes de la ciutat de Barcelona. Ng.  Mariner, 
1952 i 1973). 

Finestres comentava: 

... oleum in thermis publicis populo praeberi. ... 

... Thermas Barcinone publicas fuisse probant multa earum vestigia 
in via, quam Balneorum vocant ad distinctionem alterius, quam 
Balneorum veterum appellant, ... 

... el text de la inscripció fa referencia a que sigui ofert oli pel poble 
a les termes públiques. 

Molts vestigis testimonien que, a la via romana, han existit unes Thermes 
Públiques a la ciutat de Barcelona, que es deien Thermes dels Banys, per a 
distinció de l'altre, que en deien dels banys vells, ... 

(3), phg. 189 

Tarragona, in templo A regione Claustrorum. Gruterus, p. 345, 
núm. 10. 

L. CORNELIO 
C. F. GAL. CELS0 

A Luci Corneli Cels, fill de Caius de la Tribu Galmleria ... 

(4), phg. 190 

L. CORNELIO. C. F. 
GAL. CELS0 

cum L. Corn. Celso ... Cornelio Celso ..., nempe Cornelium 
Celsum eloquentissimus medicum, & medicorum Tullium; ... 



nostrum J. Ctum Celsum, eum incaute confundens cum Celso 
philosopho Epicuraeo ... J. Cto. Juventio Celso, sive patre, sive 
filio, praeter nudum Celsi nomen. 

Finestres comenta la coincidbncia d'aquestes dues inscripcions amb 
el nom del famós metge Corneli Cels i discuteix el fet de no 
confondre's amb el filbsof epicuri Cels. 

Prop de Vic d'Ausona ... Pujades fol. 122 

A. MAEVIO. A. F. QUI. POST. DVODECIM 
SORORES. POSTHVMVS. E. VAL. C. F. ... 

A la pig. 2 15 Finestres comenta: 

Després de 12 germanes, Maevius fou dat a llum, fou nat, havent separat 
l'úter de la mare. Certament, si P. Aelia, la mare d'Aulus Maevius, hagués 
infantat en un sol part 12 filles, seria un fet prodigiós, en res insblit; perb ni 
tant sols el número és exhorbitant, perque cada dia veiem que les dones 
engendren fills moltes més vegades, de vegades fills mascles, de vegades, 
moltes més vegades, del sexe dkbil. Cal que admirem que, una mare 
esgotada per tants parts, hagués mort en el darrer, de forma que fos 
inevitable néixer a la llum el fill per un part Cesareus, amb cesaria. 

... contra Mitridates ... 

Aquesta inscripció i part dels comentaris s'han consignat per la cita de 
temes mkdics: part, úter, cesiria, etc. i d'altra banda al rei Mithridates, 
també famós en la histbria de la terapkutica. 

(46), pig. 232 

Fora de Tarragona, en un camp junt a la Verge del Miracle. Gruterus 
pig. 590, núm. 9. 

D. M. Felici AUG 
LIB 

A la fi de la pig. 233 hi comenta: 



PRO SALVTE AUG. IN HONOREM DD. SOLI INVICTO 
MYTHRAE HILAR VS A VG. LIBERTVS TAB. PR. N. & c. 

En favor de la bona salut, bon estat de salut, del C6sar August, en honor 
dels senyors, el Sol mai venqut, i Mythra. 

CLASSIS VI. SEPULCRALIUM / Classe VI. Sepulcres 

(23), phg. 248 

Roses, Rhodae apud Hispanos. Gruterus phg. 692. núm. 10. 

C. LAELIO. C. F. IV 
MAGNA. OMNIVM. EXPECTATIONE. GENITO 
ET. DECPMO. OCTAVO. AETATIS. ANNO 
AB. IMMANI. ATROPO. VITA.. RECISO 
FVSCA. MATER. 
AD. LVCTVM. ET. GEMITVM. RELICTA 
CVM. LACRIMIS. ET. OPOBALSAMO. VDVM 
HOC. SEPVLCRO. CONDIDIT 

A Caius Laelius, fill de Caius, 4rt. fill, 
engendrat amb la gran esperanqa de tots, 
i en el divuit6 any d'edat, 
tallat el fil de la seva vida per la monstruosa Parca silenciosa, 
Fusca, la seva mare, 
al plor i al gemec redui'da, 
amb llhgrimes i opobhlsam refrescat 
l'ha enterrat en aquest sepulcre. 

Finestres comenta (phg. 249): 

L'opobalsamus és un suc, que destila de l'arbre del bhlsam, d'una 
extraordinhria suavitat. Vegeu Discbrides llibre I, cap. 18; Plinius, Histbria 
Natural, llibre XII, cap. 25. De la unió de llhgrimes i opobhlsam en feien 
un líquid, que introdui'en conservat en delicades copes, o incensaris, de 
vidre, en el sepulcre, testimoniant el dol del parent i de l'arnic, plens de 
dolor per veritable afecte. Vegeu Guther, de Iur[e] Man. d. llibre 2, cap. 
28. 

Aringhius, De Roma subterr[anea], llibre I, cap. 27, núm. 12. 



Com molt bé diu Finestres en el capítol 25 del llibre 12 de la Histbria 
Natural, Plini tracta de I'Opobhlsam ... i entre d'altres afirmacions escriu: 
"De totes les bones olors, la més estimada és la del bhlsam. L'opobhlsam és 
un suc d'olor diví". També l'havien citat Teofrast, Estrabó i Dioscbrides. 
Aquest últim, com diu l'erudit de Cervera, en parla en el cap. 18 del llibre 
1. Laguna, en la seva magnífica versió de Dioscbrides ens diu "el bálsamo 
es la más generosa planta que nació ni nacerá jamás para salud y 
conservación del linaje hurnano. ... se vende por doblado peso de plata ...". 

De fet l'opobhlsam és el suc consolidat obtingut en practicar una incisi6 al 
tronc d'un arbust semblant al ligustrum, els dies caniculars de juny, juliol i 
agost. (Descripci6 dlOnorio Bella, metge de Candia, en un escrit enviat a 
Car10 Clusio, in Donzelli). L'arbust és el Balsamodendron opobalsamum 
kunth, Amyris opobalsamum, de la família de les Terebinthcees. Es troba a 
la vall del Jericó (bhlsam de Judea), a Egipte, Etibpia i Arhbia (bhlsam de 
la Meca). Les "llhgrimes" que surten de la incisió primer són de color 
blanc, perb es tornen verdoses i el líquid es fa espbs. Finalment el suc pren 
un color i aspecte com de mel. 

Realment la informació més completa sobre I'opobhlsam l'hem trobada al 
Teatro Farmacéutico (Venecia, 1743) de Giuseppe Donzelli. Hi dedica les 
phgines tamany foli 177 a la 18 1. Hi cita el Tratato dell'Opobalsamo de 
Francesc0 Perla, i diu que Gal& ja emprava opobhlsam en la confecció de 
la Triaga dels emperadors Antonino i Sever i ja abans era l'ingredient "més 
sublim i virtuós" de la Triaga d'Andrbmac. No hi ha licor més preciós i 
exquisit que l'opobhlsam ("licor del bhlsam"). També Prosper Alpino en 
la seva Medecina Egiptiaca el cita, posant bmfasi en l'olor suavíssim ... i 
diu que els nobles perses l'empraven per embellir-se la cara i mantenir-la 
amb qualitat jovenívola, sense arrugues ni aspreses. 

Segons Transillo (in Donzelli) l'opobhlsam s'emprava en els hnerals, per 
ungir el cos del difunt i també per embalsamar: "E di legni di Balsamo e 
dlIncenso s'adorna i1 Rogo". És a dir que era emprat en les preghries i la 
litúrgia dels enterraments. Aixb és precisament el que trobem en les dues 
inscripcions de Finestres (les núm. 23 i 24) 

(24), phg. 249 

Barcinone. Gruterus 694. núm. 8. 



D. S. M 
C. LVCR. C. F. MAGNA. OMN. EXPEC 
TATIONES. GENITO. XVIII. AETAT. AN 
FVSCA. MATER. AD. LVCTVM. ET. GEMIT 
RELIC. LACRIMIS. ET. OPOBALSAMO ... DUM 
H. SEPVLCRO. COND 

Consagrat als Déus, o als Esperits dels Difunts, Caius Lucretius, fill de 
Caius, amb la gran esperanqa de tothom engendrat, de divuit anys d'edat, la 
seva mare Fusca, pel plor i els gemecs deixada enrera amb les llhgrimes i 
l'opobhlsam ... mentrestant que era enterrat en aquest sepulcre ... 

(59), phg. 269 

Extra Tarragona, in porta D. Antonii. Gruterus. phg. 633. núm. 6 

DIS. M. TIB. CL. APOLLINARIS. TI 
CL. ONITI. LIB. ET. HERES, ARTIS, MEDICINAE 
DOCTISSI. H. E. E. TITVLVM. POSVIT. IVL. RHODINE 
VXOR. MARITO. B. M. ET. CL. IVLIANE. POTENTIA 
PATRI. PIENTISSIMO 

A Tiberi Claudi Apollinar, llibert de Tiberi Claudi Oniti, i hereu també de 
l'art de la medicina, el més docte en l'art de la medicina, aquí és enterrat. 
Ha posat la inscripció Júlia Rhodine, la seva muller al seu marit, que bé 
s'ho mereixia, i Clhdia Iuliane al pare més pietós per la seva virtut. 

A la phg. 270 Finestres comentava: 

Observeu que el metge Claudi Apolinar havia estat un llibert; d'on es 
confirma el que fou transmbs per part dels Antics, que la medicina entre els 
Romans, especialment essent florida la república romana, era considerada 
com activitat indigna d'un home lliure, i era descuidada pels mateixos, i 
relegada en gran part als servents, i als antics esclaus alliberats, o lliberts. 
Aixb mateix pot ser anotat en els llibres de les Pandectes, especialment L. 
Medicus libertus, el metge llibert, Fideicomiso dels lliberts. Entorn a la 
figura del servent metge de Domici en parla Sbneca, De Benefficiis, 
Tractat dels Beneficis llibre 111, cap. 24, etc. 

Nosaltres podriem afegir que fins l'any 49 aC no es concedeix la ciutadania 
als metges. I també esmentar dos altres metges famosos lliberts: l'oculista 



Decimio Erotes Merula d'Asis (que va pagar 50.000 sestercis per deixar 
l'esclavatge, i la metgessa Minucia Aste, lliberta de Cay (Bussachi, V, in 
Lain Entralgo, 2, 1982) 

(83), phg. 282 

ILERDAE, in vico quo descenditur ab Ecclesia S. Laurenti ad 
Nosocomium. Ant. Augustinus, ... Pujades. fol. 132. 

LLEIDA: en el barri (o la finca) pel que hom baixa des de l'església de 
Sant Llorenq fins a l'hospital, o casa de salut. 

AFRANIA 
L.L. 
CSIC RHOCALE 
S 

Cal recordar que Antonius Augustinus és el gran bisbe de Lleida i de 
Tarragona, conseller del rei Felip 11, diplomhtic i humanista. 

Antoni Agustí com a jurista, membre del Tribunal de la Rota a Roma, i 
especialista en dret romh se serveix d'un terme jurídic per a la idea hospital, 
nosocomium, documentat en els textes de Justinia i de Sant Jeroni. En 
definitiva s'ha comentat aquesta inscripció, no pel text sinó per la cita de 
l'hospital. 

(99, phg. 288 

Barcelona, excavada l'any 1748, al carrer, o la fmca, dels banys. 

IIVNIVS. I1 
IVCV. 11. v 
................ 
Junius Jucundus Duumvir... 

Aquesta cita la fem no pel contingut d'inscripció sinó pel lloc on fou 
trobada: carrer dels banys. 

CLASSIS VII. VARIARUM SUSPECTARUMOUE ET 
SPURIARUM. / Classe VII. Algunes inscripcions sospitoses i alienes. 

(4), phg. 304 



En el campament roma d'OctaviA, Castrum Octavianum, avui Sant Cugat 
del Vallbs. 

EGO. Q. VALERIVS. CASTRICIVS. Q. 
e.. 

PRIMA. TVRRI. TEMPLII. AESCVLA 
PII. DEI ... 

Es refereix al temple d'Esculapi a la ciutat de Barcelona, i a l'existbncia 
d'una turris, o torre, que Finestres -1762-troba problemiitica, per6 que tenia 
perfectament sentit dins del recinte hospitalari, ut ita dicam, per dir-ho 
així, si hom pensa en la disposició de complexos edificis mbdics com 
l'antic Hospital de la Santa Creu. 

El text de pro prima turri Templi Aesculapii literalment vol dir: en favor de 
la primera torre del temple dlEsculapi, déu de la medicina. 

Segueix Finestres dient: 

A més a més, sens dubte, pot afirmar-se que ha existit un temple dfEsculapi 
a Barcelona. 

Afageix el que Jerdnim Pujades afirma; que prop de les portes d'aquest 
temple en el seu temps, o poc abans, hi havia el costum de vendre herbes 
medicinals, com si hagués estat derivat de temps antics, com al costat del 
temple d'Esculapi, que era estimat com la divinitat de la medicina, herbes 
portadores de salut eren preparades per als pobres indigents. En els temples 
dtEsculapi acostumaven els malalts a viure-hi i dormir en el mateix lloc, de 
forma que en algun somni fossin aconsellats sobre el remei, com dels 
diferents llocs dels autors de forma erudita mostra Jaume Felip 
Thomasinus. De donar. cap. 33. 

De fet, les referencies de Finestres a la curació pel somni en els temples 
dlEsculapi s'han descrit més tard abastament per diferents autors, com la 
"incubatio" dins la medicina sacra dlAsclepi (Gil. L. in Lain Entralgo, I 
(1 98 1) que tenien lloc, per exemple, a les iamata dtEpidaure. 

Hem comentat aquesta inscripció per les al.lusions erudites de Finestres al 
déu de la medicina Esculapi, al poder curatiu de les herbes medicinals i a la 
terapbutica de I'insomni ... malgrat que sembla que es va confondre en no 
interpretar correctament els tritons i dofins del paviment de l'església de 



Sant Miquel (derniida el 1868), amb la serp &Esculapi. Realment aquest 
temple no era dedicat a Esculapi sinó a Neptú, com ell mateix més tard 
reconeixia (ct. Casanovas, Josep Finestres: Estudis Biogrifics, pig. 427) 

(6), pig. 3 10 

Tarragona, a l'hort &Antoni Agustí, inscripció de l'auriga de Tarragona. 

... MIHI 
VSSERE. ARDENTES. INTVS. MEA. VISCERA. MORB1 
VINCERE. QVOS. MEDICAE. NON. POTVERE. MANVS ... 
SPARGE. PRECOR. FLORES. SVPRA. MEA. BVSTA. 
VIATOR 
FAVISTI. VIVO. FORSITAM. sic IPSE. MIHI 

Les malalties ardents m'han cremat les entranyes, les malalties que no han 
pogut vkncer les mans dels metges. Oh viatger, t'ho prego, reparteix flors 
sobre els meus monuments funeraris, potser has estat partidari 'meu en les 
carreres de cavalls, jo també per a mi ... 

Finestres comenta a la pig. 3 1 1 : 

... ipsum Eutychetem, dolentem maxime quod ardenti febre 
correptus obierit, non in Circensi certamine ante oculos 
Spectatorum. ... Circensium insania ... 

A la inscripció presenten el mateix Eutyches, ple de dolor en especial 
perqub envayt per la febre ardent havia mort, i no en la competició del Circ 
davant dels ulls dels espectadors. 

Aquesta inscripció núm. 6 és reblerta no sols de termes mbdics (malalties 
ardents, entranyes, mans dels metges, febre ardent, dolor, mort, etc), sinó 
que també regalima una melangia pobtica extraordiniria (... escampa flors 
sobre els meus monuments ... potser has estat partidari meu en les carreres 
... també el mateix Eutyches ple de dolor ... perqub havia mort degut a la 
"febre ardent" i no en la competició del circ davant dels ulls dels 
espectadors ... !) 

(19), pig. 322 

Barcelona, Feliu de la Penya, Annals de Catalunya, tom I, pig. 85. 



BELLO. SERTORL4NO. WLNERE. SVSCEPTO 
A. CALAGVRRITANO. IN. VIA. QVEM. MANV. EX ... ... PETTI. AESCVLAPIO 
VOTA. VOVI. TEMPLVM. INGRATO. ... 

Havent rebut ferides a la guerra de Sertori, ... a fi de recuperar la salut 
(acquirendas valentudinis gratia). He ofert vots al déu Esculapi. He 
establert que es construís un temple pel déu poc agrayt, que em sobrevisqué 
i em veus privat de la salut i privat de l'aura de la vida essent un adolescent 

A la phg. 323 Finestres comentava: 

..., qui Aesculapio templum voverat, uti vir praeclarus, ... 

qui havia dedicat un temple a Esculapi, com a var6 ilslustre ... 

* 
INDEXRERUM ET VERBORUM. Índex de realitats i paraules. 

Aesculapi templum Barcin. in aede S. Michaelis. VII. 4.: Temple 
d'Esculapi, déu de la medicina a Barcelona, avui, en temps de Finestres 
(fou enderrocada en 1868). De fet s'havia edificat sobre les termes de Luci 
Minici Natal. Carreras Candi. Ciutat de Barcelona, phg. 88, 89,271,273) 
transformat en l'actual temple de Sant Miquel. 

Aetas nonaginta septem snnorum sine dolore. VI. 38.: 
Ausetana Inscriptio Auli Maevii defenditur V. 31. Eius mater post 
duodecim editas feminas in partu Maevii decessit. 

Calidis thermae, & inscriptiones. I. I., 21. Thermes de Caldes (de 
Montbui), inscripcions de les termes romanes. 

Campiductores, vel Doctores et Campigeni. I. 15. 

Celsus Jctus male confunditur cum celso Epicureo. V. 4. 

Curator Balinei novi. 111.28. 



Epitaphium militum devotorum...voventis templum Aesculapio. 
Barcinone fraudem olet VII. 19. 

Isis Sanationum Dea I. 11. 

Luna, eadem cum Diana, parturientibus praesse credebantur: la 
Lluna, creien que presidia junt amb la deessa Diana a les dones en el 
moment de donar a llum. I. 13. 

Medici apud Romanos erant servi, vel liberti. VI. 59.: Els metges entre 
els Romans eren servents, o lliberts.; hi havia metges militars, de les 
legions (Campiductores, vel Doctores et Campigeni I, 15.) 

Medicus doctossimus: El més docte dels metges. Ibid. 

Minerva praeses scolarum, ludorum, gymnasiorum. (Recordis que 
Minerva era deessa de la Medicina). I. 17. 

Opobalsamus et lacrymae cum eo ex mixtae asservantur in phialis 
lacrymatoriis. IV. 23. Barreja d'opobalsam i lldgrimes. 

Salutis templum Romae. I. 21. Eadem cum hygiaea. Temple de la 
deessa Salut, o de la salut a Roma. La deessa Salut unida a la deessa 
Hygiaea entre els Grecs. 

Turres cui in templo Aesculapii?: Per qul: hi havia torres en el temple 
d'Esculapi, déu de la medicina? Vegeu VII, 4. 

* 
Wcriptiones Romanae in Catalunia re~er tae  post vulpatam svllo~em 
DD I O S ~ D ~ V  Finestres et de Monsalvo. Icti Barcinonensis. et in . . s 

um editae a DD Raymvndo Lazaro Dov et de Bassols Cervariensi 
wademico, 

Suplement de Ramon LlAtzer Dou i de Bassols. 

pig. 1 (In Classem I Sylloges Finestresianae post num. 2.) 

AQUIS CALIDIS (hodie CALDES DE MONTBUY) ... 



Aigiies calentes (avui Caldes de Montbui) ... A la paret de l'església 
parroquial. 

Dou comenta a la phg. 3: 

De Thermis Aquarum Calidarum, & de Apolline Medicinae 
inventore ... 

Referent a les termes de Caldes, i entorn d'Apol.10, déu que inventi la 
Medicina, podrien certament dir-se moltes coses de forma difusa i amb 
eloqübncia. 

I a la pig. 8: 

Aesculapius, qui sub specie serpentis Romam advenisse 
credebatur; & tamen hic humana forma colebatur adiuncto 
eidem serpente. 

En primer lloc, doncs, és prou conegut, que els déus no havien estat 
reverenciats sota la forma de feres salvatges, a excepció potser dtEsculapi, 
qui es creia havia arribat a Roma sota l'aparenqa d'una serp; i tanmateix 
aquí era reverenciat sota forma humana, havent-li afegit al mateix una serp. 

pig. 9 (In clas. I. post num. 17.) 

AQUIS CALIDIS, in horto Francisci Bruquetas Pharmacopolae 
... 
Aigiies Calentes, Caldes, a l'hort de Francesc Bruquetes, 
farmacbutic. 

Dou comenta: 

Fins el dia d'avui han estat publicades tres inscripcions existents a Caldes, 
que per motiu de la salut recuperada, recordant-se del benefici rebut, les 
posaren dedicades a alguna divinitat benbvola i portadora de la bona salut, 
com a Apol.10, a la Classe I" núm. 1.2. A la Salut, núm. 21. la quarta ja 
l'hem editada al mateix Apol.10, consagrada per M. Fonteius, i la cinquena 
l'afegim ara, que l'ha posada consagrada a Minerva Cornelia Flora, en 
defensa de Filip: no dubto Flora ha fet aixb per la salut retornada a Filip, 
com creia, per obra de Minerva, aleshores, perqub sigui posada la 
inscripció a Caldes, les termes de les quals foren ben conegudes sota 



1'Imperi dels Romans, com la seva edificació, i ho testimonien els antics 
monuments existents en aquest mateix lloc, i cap a aquesta petita ciutat on 
avui no menys moltes persones hi vénen, que en altre temps, per motiu de 
la salut; aleshores, es diu consagrada a Minerva, per que amb el seu auxili 
creien que els malalts es recobraven de les malalties: d'on és transmbs per 
Gruterus, pag. MLXVII, núm. 4, la inscripció de Minerva amb la 
inscripció: MEDICAE & MINERVAE ... En favor de la deessa Minerva, 
deessa de la medicina, al seu record Coelia Iuliana per la indulgkncia de les 
medecines d'aquesta, lliurada de la greu malaltia, tingué cura que se li 
dediqués la inscripció. S'escriu que la inscripció es troba no lluny de 
Trkbia, com testimonia Tomasinus, de Donar, & Tab. vot. cap. 21, i l'autor 
és Pere Victor, Petrus Victor, de que un temple havia estat erigit en honor 
de Minerva Medica, Minerva, deessa protectora de la medicina a la regió 
5". Així doncs, pro Philippo, en favor de Philippus, és el mateix, com si 

... hagués dit en favor de la salut de Philippus. 

Aquesta inscripció s'ha citat tant pel lloc de la troballa (l'hort del 
farmackutic Francesc Bruquetas), com pel contingut mbdic. 

A prop de Mataró, a la finca que té per nom Torre de Llauder, a la casa de 
Miquel Thuny, Doctor en Medicina. L'ha descrit D. Melchior Vorster, 
subcenturió de la legió Suissa. Dhunant. 

MARIVS L.F. 
ANIENS EMILIANVS 

Marius Aniens Emilianus fill de Luci .... 

Aquí citem la inscripció no pel contingut, sinó pel lloc de la troballa a casa 
d'un Doctor en Medicina. 

pag. 35 (In Clas. VI post num. 112.) 

Barcelona, al barri (o quinta) dels banys ... 

D.M 
LIVII PRIMVLI 



Als deus mans de Livius Primulus 

Inscripció citada pel lloc on fou trovada, en el que s'al-ludeix als banys. 

3. COMENTARI 

En la Sylloge, Finestres ens palesa que dins la seva vastissima i p r o h d a  
cultura clhsica, jurídica i humanística, tambC hi tenien cabuda 
coneixements de ciencies i arts, com música, pintura, matematiques, 
arqueologia, astronomia, arquitectura, agricultura i medicina. 

En la precisa redacció d'aquesta magna Col-lecci6 dlInscripcions 
Romanes a Catalunya, a més d'emprar abastament les obres de Pere de 
Marca, Gruterus, Jerbnim Pujades, Pere Miquel Carbonell, Schottus, 
Francisco Pérez, Feliu de la Peña, Muratorius, Ponts Ycart, Morales, 
Antoni Agusti, Antoni Verdera i d'altres relativament propers al seu 
temps, cita contínuament Plini, Ovidi, Cat6 i sovint Vitrubi, Varr6, 
Hipbcrates, Dioscbrides, etc. 

Hi ha quatre fets que ilelustren i expliquen els seus coneixements en 
medicina, encara que, com ha dit algun dels seus bibgrafs, "metges i 
medecines mai en volia sinó eren propter necessitatem". Probablement en 
aquesta actitud de Finestres hi degué influir l'opinió d'alguns classics que 
ell coneixia molt bé, com són les de Marc Porci Cató, que diu al seu fill 
"interdixit tibi de medicis...", i de Plini, que afirmaba que "hom pot viure 
sense metges ni medecines", com ho havien fet els romans en els 600 anys 
transcorreguts des de la fundació de Roma fins a mitjans del S. I1 a.C. 
Aquests quatre fets són: 

1) A nivell familiar, converses i proximitat de lectura d'obres del seu 
avi matern, el doctor en medicina i filosofia Onofre de Monsalvo. 

2) El Dr. Ramon Guasch, deixeble de Finestres i professor de Dret 
Civil a la Universitat de Cervera, en la censura eclesiastica del 
primer volum de les Praelectiones Cervarienses, entre moltes altres 
lloances (Casanovas, I. 1932, pag. 5 5 )  diu: "Quan se'ns ha ofert una 
cosa dubtosa o ignorada per nosaltres, per exbtica que fos o mínima, 
l'hem trobat a punt de donar-nos la soluci6 certa; i poquissimes 
vegades puc recordar que de moment no ens hagi donat contesta, o 
almenys hagi indicat en quin llibre i on ho trobariem explicat. I aixb 



passa al mateix temps en el Dret Civil que en el Canbnic ... i no 
solament en ... sinó també en la Filosofia ... Matemitiques ... en 
Histbria ... i fins en la Medicina, que no sembla tenir cap lligam amb 
aquestes facultats ...". 

3) El P. Llucii Gallissa i Costa S. I. en la vida i escrits de Josep 
Finestres i de Monsalvo (in Casanovas, 1932, pAg. 299) ens diu del 
biografiat "que enmig de tants esforqos i constimcia de treball 
consagrava igual esment a la conservació de la salut". En l'art de la 
medicina no era extern ni foraster, i d'ella n'havia aprbs tot quan 
calia i sobrava per a defensar la seva salut i la dels altres. Podria 
retreure el testimoni del Dr. Ramon Guasch, metge de Cervera, 
coetani i amic Finestres, qui diu que, consultat sovint en coses a la 
medicina pertanyents, contestava a les consultes a satisfacció. Tenia 
per norma higibnica i moral aquesta mkima: "Mens laeta et 
moderata dieta ...", encara que no despreciava les perdius de la 
Segarra i la glbria del seu berenar que era la xocolata i obsequi 
obligat als amics que el visitaven a mitja tarda ...". 

4) En la seva rica biblioteca (Casanovas, 1932), junt a les obres de 
teologia, literiries, jurídiques, filosbfiques i histbriques no hi 
manquen obres d'arts, cibncies i medicina (cal remarcar que a 
diverses Agricultures com les de Cató, Columela i Varró, hi ha un 
important contingut de medicina) tals com: 

Barbari: Castigationes in C Plini naturalis historiae. 
Camllo Laso de la Vega, A.: De las antiguas minas de 
Espaiia. 
Cató, M.: De re rustica. 
Celsus, Cornelius: Medicina. 
Columela: Agricultura et mensuris veterurn romanorum. 
Eisenschmiidt, J. G.: De ponderibus et graecorum, 
haebreorum, etc. 
Feijoo, Benito: Nuevo sistema sobre la causa fisica de 10s 
terremotos. 
Gurischius: Tractatus historico-medicus de chilo humano. 
Hippocrates: Opera. Jano Cornario interprete. 
Isidor: Etimologias u Origenes. Chronicon. 
Lucretii: De rerum natura libri sex. 
Piqueri, A.: Medicina vetus et nova. Institutiones medivae 
et alia. 



Plinii: Historia mundi. 
Pluche: Espectaculo de la naturaleza. 
Ptolomeo: Geografia. 
Solis: Conquista de Mexico. 
Strabó: De situs orbis. 
Torrubia: Apparatus ad historiam naturalem Hispaniae. 
Varro: Agricultura. 
Vitrubi: De arquitectura. 
Zacchias, Pau: Qüaestiones medico-legales. 

En la Sylloge Inscriptionum Romanarum, quae in Principatu Catalauniae 
de Finestres hi ha trets mbdics forga interessants. S'han glossat 28 cites de 
Finestres i 4 de Dou. Les 28 del primer es distribueixen de la manera 
següent: 8 de la clase I, 2 de la II,3 de la III,2 de la IV, 5 de la V, 5 de la 
VI i 3 de la VII. Apareixen cites concretes de metges i farmac&utics i 
d'obres de medicina. Especial relleu s'ha dedicat a les diverses deitats de la 
medicina: Isis, Apol.10, Esculapi, la Lluna, etc., a les termes, en especial a 
les de Caldes de Montbui, a la descripció de símptomes de malalties, com 
la "febre ardent" que patí l'auriga tarragoní, i al recull d'alguns 
medicaments com l'opobhlsam en dues inscripcions funerhries, quin ús 
tradicional ens ve refrendat per la cita que hem comentat del Teatro 
Farmacéutico de Donzelli. 

Per sobre de tot, destaca l'erudició que regalima tota l'obra de Finestres i la 
delicada poesia d'algunes inscripcions, tals com les de l'adolescent ferit a la 
guerra de Sertori ... i que malgrat haver ofert vots al déu Esculapi a fi de 
recuperar la salut ... i fins i tot haver establert que es construís un temple ... 
al déu poc agralt que el sobrevisqué ... fou privat de la salut i de l'aura de la 
vida ... essent un adolescent; i la de l'auriga tarragoní que desespera de no 
poder morir corrent davant dels seus admiradors ... i, en canvi sucumbir per 
culpa d'una febre ardent ... Intenta consolar-se demanant a aquells mateixos 
admiradors que ... li escampin flors als peus de monuments funeraris. 

Agraiinents: A Jaume Bech i Rustullet i a Nuria Roca pel la gentil 
col~laboració en la preparació del text. 
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