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La inscripció olímpica del
barcinonense Lucius Minicius Natalis
Quadronius Verus
FREDERIC-PAU VERRIÉ

a Eduard Ripoll, amic fidel.

Descoberta el 22 de gener de 1878, durant la tercera campanya de
les excavaclons alemanyes a Olimpia, en desfer un mur factici d'época
bizantina situat entre la Palestra i el Philippeion, fou publicada per Dittenberger i Purgold (Die Insctiriñen von Olympia. Berlin 1896, núm. 236)
que, a mes, completaren el text fragmentari —contingut en dues pedrés,
designades a i b—, al qual mancaven el comengament i el final de la
línia superior.
No entraré, en aquest treball, en l'estudi o comentari deis carácters
epigráfics de la inscripció; taré notar pero, aixó si, perqué és un tret
característic de la seva baixa época, l'ús de la forma C —graficament
semblant a la nostra ce majúscula llatina— en lloc de la forma clássica
tradicional I de la sigma majúscula grega.
El text restituít, publicat a les Inscliriñen en carácters cursius moderns, diu:
|AiniKU)_ Mi\'ÍKU)c) N(iT(~iya; ati^iny/iKi'):.. "()/.i|.iniiioi HKC
ñft^Mzx ií./a;i(ij \'r.iKiín(i(^. iiví.] \)\\Kr.\ t o (í|)|_i(;. Í'TIKII)^. (i\'U\.-

Óbviament, l'olimpic Natalis, esmentat com a i.ri'Ami I K O I O pretor en
el moment deis 227 Jocs, corresponents a l'any 129 de l'Era actual, no
podía ser altre que Lucius Minicius Natalis iunior; el seu pare, del mateix
nom, essent ja probablement mort en aquella data (després d'un llarg i
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complet cursus militar i polític culminat cap al 125 amb el Proconsolat de
la provincia africana de Libia, el mateix que, anys a venir, assoliria el seu
fill).
La informado continguda a les Inschrifíen fou incorporada tot seguit
ais grans corpus prosopográfics i citada pels autors que successivament
s'ocuparen deis Jocs, les competicions hípiques o els seus vencedors.
Entre nosaltres, si no m'equivoco, només Balil n'havia fet un breu
recordatori (Colonia lulia Augusta Paterna Faventia Barcino, Madrid 1964,
págs. 69 i 74).
Pero els autors que després, remetent-se gairebé sempre a Dittenberger, feien esment de la inscripció, havien omés qualsevol referencia
fos ai lloc de la troballa tos al de la seva actual situado a les ruines o
excavacions d'Olímpia i mai, fins al 1972, les dues pedrés no foren reproduídes ni en dibuix ni en fotografía.
Una al-lusió meva a aquella victoria olímpica teta, de passada, en
ocasió de comentar la troballa d'un fragment epigráfic dedicat a L.M.N.
jr. ^ i el seguit de circumstáncies anecdótiques que se'n seguiren, em van
portar la primavera d'aquell mateix any a Olimpia amb l'intent de localitzar
aquelles dues pedrés i els corresponents fragments d'inscripció.
Es tractava no menys que de l'únic testimoni olímpic hispánic conegut; del primer i únic personatge nostre que sapiguem que participes en
uns jocs de l'antiguitat i que h\ vences; i a mes, fill insigne de Barcino.
Tot aixó i part del que segueix vaig contar-ho en dos articles publicats, a La Vanguardia de Barcelona, el 27 d'agost de 1972, el mateix dia
que s'inauguraven els Jocs de Munic ^
A Olimpia, després d'una ardua recerca, vaig localitzar els dos fragments publicáis i, a mes, un tercer, inédit, amb el text final de la ratlla
superior de la inscripció, que corresponia exactament a la proposta feta
per Dittenberger a les seves Inschriften.

' (La Vanguardia. 9 de gener de 1972); fragment que, al meu entendre, venia a confirmar
la identificado de les termes (que llavors el Museu d'Históna, en collaboració amb Tlstituto
Internazionale di Studí Llguri, excavava a la barcelonina plaga de Sant Miquel! amb les que
entre el 125 i el 128, aproximadament, hiavien fundat solo suo els Natalis pare i fill.
' «Un barcelonés del siglo II, primer campeón olímpico hispano.» «Tras las tiuellas de
Lucius Minicius Natalis en Olimpia». S'hi van publicar per primera vegada les fotografíes i
el primer dibuix, calcat, de la inscripció.
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I vaig descobrir, d'escreix, que els dos fragments tant com la inscripció a la cara vertical davantera del monument, mostraven a l'hohtzontal
superior les emprentes, o miilor encaixos, no per a les rodes del carro,
com suposava Dittenberger, sino de les peülles de quatre cavalls i del
suport del llarg timó central del carro (al qual anaven junyits els dos
cavalls del centre, o «zygioi»), i que prop d'aquestes tres pedrés en jeien
per térra sis o set d'altres que semblaven ser part del mateix conjunt.
L'estudi d'aquests elements esparsos m'ha permés, anys després,
de proposar una restitució hipotética del conjunt del monument votiu de
L.M.N. jr. \
Recentment, tornat a Olimpia per concretar alguns aspectes d'aquest
treball i dur a terme l'emmotllament d'aquelles peces que permetrá la
reprodúcelo (sigui a Empúries o a Barcelona, amb motiu deis Jocs Olimpios del 92) del conjunt restituít del monument, he tingut ocasió de consultar, a la residencia de l'equip arqueológic alemany, el diari d'excavacions original i de repassar el volum de les Inschriñen de
Dittenberger" on, amb sorpresa, he vist que un anónim arqueóleg alemany, havent localitzat el tercer fragment, havia afegit al marge del text
corresponent, amb llapis, la nota: Block a + b + neuer block c liegen
órte der NO Ecke der Palástra.
La identificació d'aquest tercer fragment és segurament mes important del que d'antuvi pot semblar perqué permet d'establir en primer lloc
la mida exacta de la inscripció (i l'amplada del monument del qual formava part) i en segon lloc la seva data.
Les peces a i ü de la publicado de Dittenberger mesuren 1,325 i
1,035 m d'amplada, respectivament; la pega c —la trobada i retrobada
posteriorment— en fa 0,475; un total dones de 2,835 m.
El text es presenta distribuít en dues ratlles; hi manca encara la part
inicial de la superior, pero és sencera en canvi la inferior.
De l'extrem de la superior al marge dret de la pedra hi van 0,27 m;
de l'extrem de la segona al mateix marge, 0,865 m.
És aquesta darrera mida dones la que —partint a príori de la idea
duna composició centrada i simétrica— cal afegir al costat oposat per a

' Que preparo per publicar a les Madrider Milteilungen del Deutsches i Archaeologisches instituí de Madrid.
" He d'agrair Tamable autorització al Dr. Ulrich Slnn que en els passats mesos de
setembre de 1988 I de 1989 dirigía a Olimpia les excavacions de la casa de Neró. molt a
prop justament del lloc de la troballa de les pedrés del monument del nostre L.M.N.
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retrobar la mesura exacta de la Inscripció i la total del conjunt de les
quatre peces de l'enfront del basament.
SI d'aquests 0,865 en restem els 0,19 que marquen la diferencia
entre l'inici de la ratlla inferior i el marge esquerre de la pega a, queden
0,675 m que ha de ser la mida de la pega que manca. Amb aixó queda
establerta l'amplada total del conjunt de quatre peces de l'enfront del
monument votiu de Lucius Minicius Natalis jr. en 3,51 m exactament.
Ara bé, traient per la banda esquerra els 0,27 m que, per fer una
correcta simetria, corresponen al marge dret de la pega c, queden 0,405
m., espai en el qual caldria inscriure el fragment de text que manca a la
pega de l'extrem esquerre del conjunt, o pega d, i que segons Dittenberger hauria de dir; AOÚMO^ MIVÍK-KK

És evident que usant els mateixos carácters epigráfics i espaiat que
a la resta de la inscripció, no hi cap; reconsiderant, pero, la proposta de
Dittenberger a la ilum d'aquesta limitado d'espai es fa clara, en canvi, la
possibilitat de reduir el text mancant a A . MIVÍKIO^, solució que encaixa
perfectament amb totes les exigéncies de dimensions i espaiat deis carácters i s'ajusta millor a la tendencia epigráfica tradicional llatina de reduir el praenomen a simple inicial.
Aquesta disposició simétrica comporta una considerado encara mes
important, perqué permet definir millor la idiosincrasia sentimental del personatge i, al mateix temps, datar mes exactament la inscripció.
Dittenberger suposa —i el seu comentari ha estat, si no recordó
malament, universalment acceptat i repetit sense crítica fins ais nostres
dies— que la frase final
YnATOi A N O V I I A T O I A I B Y E I
(consol i procónsul de Libia), tenint en compte que aquest darrer carree L.M.N. jr. el
tingué entre el 152 i el 154 aproximadament (mentre que la victoria olímpica va obtenir-la el 129 quan només era pretor), va ser afegida
tardanament ^.

'' Per tot el que fa referencia a la biografía del personatge, vegeu, com a darrera slntesi
publicada: Prosopographia Impehi Romani. Saec. I. II. III. Pars V, tasciculus 2, núm. 620,
págs. 293-295 (Berolini, De Gruyter & C.°, MCIVILXXXIII).
I també, eventualment;
F. P. VERRIÉ. "El barceloni L. Minicl Natal, Primer Olimpic Hispánic», Conferencia del
17 d'octubre de 1981 publicada a; Paraules dites, paraules escrites, Tres conferencies. I,
fols. 1-12, Parva Archaeologica, IV, Cruílles de l'Empordá, 1988. «Una virtut cívica. La
fidelitat a les própies arrels», Societat Económica Barcelonesa d'Amics del País. Barcelona,
desembre 1983.
Isabel RODA. "LUCÍ f^inici Natal Quadroni Ver i la societat barcelonina del seu temps»,
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Pero si mirant-nos bé la inscripció fem l'esforg imaginatiu de treure-li
aquesta frase última ens trobarem amb una estructurado del text anómala, desequilibrada, contraria al mes elemental sentit de la composició
epigráfica.
Si en el text originari aquesta frase no hi hagués estat, el quadratarius hauria repartit carácters i espais d'una altra manera: o amb un tipus
mes petit fent-la cabré en una sola ratlla o mes gran dividint-la en dues
d'iguals o, encara, si amb els carácters que va triar passava d'una ratlla
i li quedava una cua, disposar aquesta en una segona ratlla inferior o
completament a l'esquerra o centrada al bell mig, com de fet —encara
que amb un text mes allargat— acaba fent. El que no és imaginable és
una primera ratlla superior, de cap a cap, i, a sota, una cua, ni a l'esquerra ni totalment al mig, desorientada '^.
I fóra molta casualitat —és en realitat una casualitat impensable—
que havent-la fet d'aquella manera, la ratlla afegida vint-i-cinc anys després vingués a completar el conjunt amb una simetría absoluta, tan perfecta.
Pensó que aquesta perfecció de l'obra cal imaginar-la com a resultat
d'un procés ben diferent. Que fóra el següent:
El 129 Lucius Minicius Natalis, jr., guanyada la cursa de quadrigues,
feia donació del carro vencedor al Santuari. En aquell moment —ens ho
diu la mateixa inscripció— era pretor (pero poc després esdevindria curator operum publicorum et aedium sacrum, és a dir conservador o encarregat de la conservació deis monuments civils i religiosos). Abans
d'anar-se'n d'Olímpia o poc després d'haver-ho fet, L.M.N. jr. encarregá
la construcció d'un monument en el qual havien de figurar, juntament
amb el carro, una quadriga de cavalls —obviament, grandeur nature— i
l'auriga; en aquell moment L.M.N. jr. ja tenía prou influencia política, probablement, per a obtenir un lioc distingit on aixecar-lo ^

Revista de Catalunya, núm. 32, Nova Etapa, Setembre de 1988, págs. 37-51.
Isabel RODA DE LLANZA. «El origen de la vida municipal y la prosopografia romana de
Barcino». Resum de tesi doctoral publicat per la Universitat Autónoma de Barcelona, Faculta! de Lletres, el 1974. Cap. V, págs. 34-38.
** Vegeu per tots aquests problemes de sensibilitat de la composició epigráfica: Giancarlo SusiNi, // lapicida romano. Introduzione all'epigrafia latina. «L'Erma» di Bretschneider,
Roma 1968. Em sembla evident que a Tépoca de la nostra inscripció l'epigrafia llatina
pesava clarament damunt la tradició epigráfica grega.
' Podría ser-ne el tonament el que encara es veu gairebé sencer a la zona entre la
fagana del temple de Zeus i Tingres a Ihipódrom, avui desaparegut; és una hipótesi a
aprofundir. La seva eventual confirmado donarla versemblanga a una altra tiipótesi (que
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Pero, vint-i-cinc anys després, al final de la seva vida, essent ja
procónsol de la provincia africana de Libia (entre el 152 i el 154, dones)
o poc després d'haver-ho estat, L.M.N. jr., rememorant íntimament amb
orgull o almenys amb complaenga la seva victoria olímpica del 129, recorda que al monument no hi ha cap inscripció aclaridora del fet i les
seves circumstáncies o bé s'informa que si en origen hi era ara, potser
malmesa peí temps, ja no hi és".
Mana posar-la (o refer-la i posar-la de nou) i a un possible text inicial
on només constava la seva condició de pretor, afegeix ara la del seu
darrer i mes important honor de Procónsol.
Hi ha alguns elements materials que semblen corroborar aquesta
hipótesi: el text ha d'anar inscrit, com és lógic, a l'enfront del monument;
el quadratarius encarregat de l'obra distribueix sáviament el text, segons
les mides d'amplada del conjunt, en dues ratlles la segona de les quals,
la inferior, mes curta, ve disposada centrada simétricament sota la primera i superior.
Pero les pedrés de la superficie de l'enfront del monument no havien
estat inicialment pensades ni preparades per a rebre cap inscripció i el
lapicida es troba que algunes lletres li venen a caure damunt l'escletxa o
interstici entre una pedra i l'altra i es veu obligat a dividir alguna paraula
duna manera sorprenentment arbitraria: a la ratlla superior trencant la
data ordinal deis jocs £KZ (227) en dues, iR d'un costat i z de l'altre;
semblantment la paraula N F I K H I A X , separant-ne la i final que queda
visualment unida a l'inici de la paraula següent, ANH (que es completa,
al seu torn, a l'inici de la segona ratlla, la inferior, amb B H K E N ) . I
encara en aquesta segona ratlla inferior el tito! proconsular, que comenga
ANB a la pedra a, ha d'acabar, separat per l'escletxa, en V C A T O I , a
la pedra següent, la b.

Dittenberger no comparteix, pero); que es referís al nostre L.M.N. aquell passatge de Pausanias (y-20-8) on aquest explica que en el seu temps «un senador roma obtingué una
victoria a Olimpia i volent deixar-ne record amb una estatua de bronze amb inscripció, en
excavar, per a col-locar el basament, una rasa tocant a la columna d'Enomaus, els obrers
van trobar restes d'armes i de brides de cavalls, que jo mateix vaig veure quan les trelen».
Proper en el temps a Pausanlas no sé que se sápiga de cap altre senador roma vlctoriós,
fora de L.M.N., amb qui es pugui relacionar el fet. I encara mes, podría confirmar que tot I
que la idea del monument s'origmava al volt del carro triomfador, era en realiíat una plasmado de la imatge del senador mateix, doblement vencedor —segons la meva hipótesi—
en tant d'una part que propietari i en tant de l'altra que auriga de la quadriga victoriosa.
" Pero aquesta hipótesi no és gaire atendible perqué normalment aquesta circumstáncia, en ser restaurat el monument o restituida la inscripció, és recordada; cosa que no es
dona en aquest cas.
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Pero com que la dificultat havia d'haver estat evident de bon principi,
l'artesá pogué distribuir els mots i les lletres i obtenir una composició,
encara que irregular, simétrica.
Així dones, cree que cal aceeptar, contráriament al que fins ara s'havia sostingut, que mentre que el monurnent fou aixeeat el 129 o molt poc
després (quan L.M.N. era encara pretor), la inscripció que ens ha pervingut, i que coneixem gairebé sencera, no hi fou afegida, en canvi, fins
després de 152 (quan el nostre olímpic ja havia ates la designació de
Procónsol de la provincia líbica).
Son petites precisions tot plegat, pero ajuden a perfilar, encara que
no ho sennbli, la humanitat, la psicología sentinnental, del personatge que
al final de la seva vida, en fer testannent, malgrat que no ha tingut ocasió
de residir gairebé mal un temps seguit a la seva ciutat natal, no oblida
els colons bareelonins a qui demana un record en el dia del seu propi
natalici perqué és entre ells que va néixer —apud quos natus sum "^— i
rememora també —com he eserit mes amunt— amb orgull o almenys
amb complaenga la seva victóna olímpica '" i fa inschure a la base del
monurnent aixeeat vint-i-cinc anys abans la referencia histórica que hi
mancava:
«El pretor L. Minicius Natalis [que] a la 227""'^ olimpiada vence amb
un carro complot " féu donació del carro [vencedor, al Santuah|; [fou,
mes tard] consol i procónsol de Libia».
Havia redactat sense saber-ho —com ja vaig assenyalar ara fa disset
anys a les pagines de La Vanguardia— la primera crónica de la historia
de l'esport barceloní.

SUMMARY
The ¡dentification of a third fragment of the olympic inscription in relation with Lucius Minicius Natalis júnior, that was published by Dittenber-

' C.I.L., II, 4511; Mariner I.R.B., 32.
'° Potser portant ell matelx les regnes del carro, com l'Herodot de Tabes cantal per
Pindar (ístmica I). És una altra hipótesi, no menys atendible, que, sense aprofundir-la prou,
potser, he sostingut sempre.
",\PMATI TE.\E1Ü, és a dir amb una quadriga de cavalls adults o amb un carro que
arnbá indemne a la ti de la cursa. Pindar celebra la victóna d'ArcesiIau de Cirene (Pitica V)
que malgrat la duresa de la cursa «en res no va trencar el seu carro» —«bellament treballat
per mestres de mans hábiis», afegeix—, el qual dona després de la seva victóna al Santuari
de Delfos.
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ger (Die Inschriñen von Olympia, Berlin, 1896, núm. 236), helped the
author of this article in order to complete all the written text and to make
a more precise reading of it.
Although the text in the inscription is refered to the 227th. Olympic
games —the year 129 a.C.— when L.M.N. was just a praetor, I think that
it was in fact made during the period between the years 152 and 154 a.
C. or even a little later when he had already become procónsul in the
African province of Libya.
I can adduce several technical and material reasons against the Dittenberger's supposition (theory) that the allusion or reference to the consulate might have been added to the original text explaining the victory
and the offering, later.
The inscription only says that Lucius Minicius Natalis, winner of the
chariots race gave his chariot to the Sanctuary. But the very stones with
the inscription and a few others, that can be seen around the área between the Palaestra and the Philippeion —where they were found by the
Germán Archaeologists during their third archaeological campaign in
Olympia in 1878— show signs of cavities and sockets and they are the
prove that the votivo monument had four natural size horses and an
«auriga» or driver besides the above-mentioned chariot. The complete
monument was about 3,5 meters wide and at least 6 or 8 meters long.
Although the inscription is not explicity enough the giver of the monument was Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, who was born in
Barcelona in a day of the February idus in 96 or 97 a.C. (C.I.L., II, 4511
and Mariner, Inscripciones Romanas de Barcelona. Barcelona 1973, núm.
32) and he is by now the first and only known Híspanle who participated
in the classical games and who at the same time got a victory: the «quadrigae» race.
So, Barcelona is by now the only modern Olympic city —except, of
course, Athens and Rome— that can be proud of having been represented by a victorious athlete in one of the Ancient Games.
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