
La Bohena medieval, coronada per les torres de la Rocca Monalde^chi della Cavara. 

BolsenUy 
el cor d^EtrúHa 
Mariángela Vilallonga 

Fragmenta del dietari d'un 
viatge a Ruma, sense arribar a 
Roma, amb l'er\cárrec de par
lar del viatge a Roma de jeroni 
Pau, viütge iniciatic de ¡'huma
nismo cátala al segle XV. 

A
Italia, i mok especialment 

a Roma, es preparen per al 
Juhileu (Je l'any ZOOO: arre
glen carreterc-s, restauren 
cdificis, nctegen (abanes i 
sobretot esperen la visita 

de centenars de milers de persones, atretes 
no tant per les indulgencies plenáries que 
l'Església concedeix en aqüestes ocasions 
extraordinaries que es repeteixen cada cin-
quanta anys, com per l'excusa de fer el viat
ge a Roma, amb tot el vcntall de possibili-
tats que aixo significa. Abans, pero, que tots 
els mitjans de comunicació bombardegin la 
població amb missatges que converteixin ei 
Jubileu en la gran fcsta deis maw media de 
mig món, els estudiosos es reuneixen per 
estudiar la historia del Jubileu i el signiñcat 
del viatge a Roma al Uarg deis segles. 

Va ser per aquest motiu que els dies 23, 
24 i 25 de gener de 1998, estudit)sos d'arreu 

d'Europa ens vam reunir, convovats per 
rAssociació Roma nel Rinascimento, la üni-
versitá degíi Studi della Tuscia {amb seu a 
Viterbo) i el Commune di Bohena, en un 
Convegno-Seminario a la cmtat de Bolsena, 
a la riba del Ilac del mareix nom i al bell 
mig d'Etrúria. 

Sota el títol ín viaggio per Roma, fonti, 
percorsi, reli^odta e immaginario nel via^o a 
Roma nel Medio Evo, el congrés s'acollia a un 
projecte científic del professor Massimo 
Miglio i va ser coordinar per Myriam Chiabó 
i Anna Maria Oliva del Contiguo Na'^unale 
delle Ricerche. El congrés va servir per refle
xionar en comú sobre el viatge a Roma a 
l'Edat Mitjana i al Reiiaixement. Es va estu
diar la motivació religiosa del viatge deis 
pelegrins, pero també les altres morivacions 
deis diversos viatgers que arribaven a Roma 
cridats per la seva capiralitat espiritual, polí
tica, intel-lectual, económica o artística. 
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«In viaggio per Roma», tema del congrés. 

La vía Cassía 

Bolsena va ser l'indret escoUit pels 
organitzadors no només per la seva 
bellesa paisatgística, per la seva riquesa 
arqueológica, per l'hospitaiitat deis seus 
habitants o perqué forma part de la 
provincia de Viterbo, sino també per
qué va ser lloc de pas i d'aturada d'una 
de les vies mes utilitzades per arribar a 
Roma des de l'antiguitac: la vía Cassia. 

Sembla que la via Cassia ja era 
construida al segle II abans de Crist. 
En un primer moment va teñir com a 
funció principal la d 'unir l 'Etrúria 
meridional amb Roma, pero ben aviat 
va travessar l'Etrúria sencera, passant 
per Sutri, Viterbo, Montefiascone, 
Bolsena, Chius i , Arezzo, Firenze i 
Lucca fins a eníla^ar amb la via de la 
costa, la via Aurelia, que es dirigia a 
Genova. A l'Edat Mitjana va ser ano-
menada via Francigena, és a dir la via 
que portava els francs cap a la ciutat 
de Roma. La via Cassia va ser transi
tada per pelegrins i comerciants, cler-
gues i ambaixadors , emperadors i 
papes, escriptors i pintors, pobres i 
poderosos. Molts d'ells van deixar 

El Ilac de Bolsena, amh Visóla Bisentina. 

constancia de les seves impressions del 
viatge i de Testada a Roma. 

La c iu t a t de Bolsena es t roba 
situada a poc mes d'un centenar de 
quilometres al nord de Roma. Hi arri-
bem per Vautostrada del solé, des de 
Firenze i sortida Orvieto. La muntan-
ya de pedra que sosté Orvieto s'aixeca 
davant nostre solemne, grisa, imper-
to rbab le . A n e m d e i x a n t la c iu ta t 
enrere ment re el sol del crepuscle 
encén l'or del cimbori de la catedral, 
que sobresurt magnífica i esvelta, per 
sobre deis teulats de la ciutat. El camí 
a través deis Colli Volsini és enrevessat, 
pie de revolts i de desviacions, pero el 
lago di Bolsena s'anuncia ja només a 
disset quilometres. Petites planes ver
des, hoscos de roures, turonets i vinyes 
es van succeint davant deis nostres 
ulls en la tarda d'un dia ventos, que 
havíem comen^at a la dol9a i cálida 
Riviera dei Fiori, on les mimoses ja 
tacaven de groe els pendissos vora 
mar, mentre a la llunyania es perfila-
ven uns Alps blanquíssims. 

El Uac de Bolsena es fa esperar. 
Hem llegit que es troha a tres-cents 
metres per sobre del nivell del mar i 
que amh els seus 114/115 quilometres 
quadrats de superficie és el Uac de pro
cedencia volcánica mes gran d'Europa. 
I de sobte apareix ais nostres uUs, llis i 
brillant, com un enorme mirall només 
trencat per dues petites illes recoses i 
hoscoses: Visóla Marrana i Visóla Bisen-
tina. Oliverars argentats s'estenen per 

la carretera sinuosa que ja ens permet 
entreveure les cases grises de la Bolsena 
medieval, protegides per la mola qua-
drada i vokada per quatre torres de la 
Rocca Münaldeschi della Cervata. Dei-
xem unes ruines etrusques i romanes a 
la dreta i entreni a la ciutat. Veiem els 
rétols deis hotels. El congrés té lloc Ai 
Platani de VHotel Moderno. Una placeta 
amb una magnífica por ta de pedra 
rogenca, Tentrada al barri medieval, 
ens acull. Una llarga i recta avinguda 
de plátans s'inicia enfront nostre i les 
aigües llises del Uac es veuen a l'horit-
zó. A la porta de l'hotel, el porter del 
congrés ens confirma que hem arribat. 

Gastronomía: el peix del Ilac 

Al rebedor i ais passadissos per 
accedir a les habitacions tot son repro-
duccions de pintures i d'escultures 
etrusques. Estem al cor de la térra etrus-
ca, el poblé d'origen incert i de cultura 
avanzada que va ser aniquilar pels 
romans. Ens instaMem i sortim a veure 
el Uac de la vora. El sol es pon darrere 
deis turons que l'envolten, el cel és d'un 
roig espléndid i les aigües es van enfos-
quint. Fa un fred que talla. L'avinguda 
de platans centenaris ens torna a acom-
panyar en el camí de retom. 

Ens esperen per assistir a un sopar, 
ofert peí Commune di Bolsena, en un 
deis restaurants del barri medieval, on 
es pot degustar la cuina típica de la 
zona. Bona part de la gastronomía de 
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Visóla Mañana. 

Bolsena es basa en el peix que produeix 
el Uac, apreciat des de temps antics. Ja 
el Dante en va parlar en el cant XXIV, 
22'24 del Purgatori, quan es troha amb 
una bona colla de golafres i entre ells el 
papa Martí IV, del qual diu que és alia 
per purgar els tips d'anguiles de Bolse
na, regades amb bon vi blanc: 

... aquellafaccia 
di lá da lui piú che l'altre trapunca 
ebbe la Santa Chiesa in le suc bracchia: 
dal Torso fu, e purga per digiuno 
l'anguille di Bolsena e la vernaccia. 

Per fer honor al Dante, de primer 
plat ens porten una mena d'entremés 
de peixos diversos i amanits de mane-
res diferents, acompanyats d 'un vi 
blanc deliciós, procedent del poblé del 
costat, Montefiascone. El vi es diu Est. 
Est! Est!! El t i n e n t d 'a lcalde ens 
n'explica la historia. U n noble ale-
many del segle Xll, loannes de Fuck, 
havia encarregac al seu criat que, quan 
trobés un hostal amb bon vi, escrivís a 
la porta Est, és a dir: «ho és». Quan el 
bon home va arribar a Montefiascone 
va trobar que el vi era tan bo que va 
escriure tres Est. Tenia tota la rao. 
Durant la primera quinzena d'agost 
cada any se celebra la festa del vi, per 
commemorar aquest fet. 

De segon ens porten una «sbros-
cia», el plat deis pescadors de Bolsena. 
Es tracta d'un cuinat a mig camí de la 
sopa de peix i del suquet. El preparen 
amb Calis d'anguila, tenca, i d'altres 

peixos del Uac, presentats damunt 
d'una Uesca de pa torrat, voltats de 
patates i amb un fons líquid. El Sí>par, 
pero, no s'acaba aquí. Un tercer plat 
ens permet degustar una fritura de pei-
xets. 1 per postres un pastís de licor. 

Etruscs i romans 

Bolsena, com quasi ttjtes les ciutats 
italianes, conserva restes de totes les 
edats. S'hi poden contemplar, superpo-
sats, els nombrosíssims estrats que ha 
anat deixant la immensa cultura que 
afeixuga la península itálica. Restes de 
i'Edat del Bronze i de l'Edat del Ferro 
donen pas a nombroses mostres de la 
civilització etrusca. Els etru,scs i la seva 
üengua encara incompresa, escrita amb 
un alfabet procedent deis grecs esta-
blerts a la colonia calcídica de Cumes, 
al Sud d'Itáiia, poblaven les terres de la 
Toscana i del Laci d'avui ja al segle 
Vlll abans de Crist. 

Quan Tany 264 abans de Crist els 
romans van destruir Tantiga ciutat 
etrusca de Velzna (Tactual Orvieto), 
els superv ivents van establ i r-se a 
Tactual Bolsena i així es va fundar Voí-
sinii Novi, ciutat que apareíx documen-
tada en els textos d'autors llatíns com 
Titus Livi, Tácit, Juvenal o Plini. Pro-
perci també es refereix a Bolsena al 
poema IV, 2, Telegia dedicada al déu 
d'origen etrusc Vertumne, del qual es 
pot veure un antic altar al Museo Terri' 
toriale del Lago di Bolsena. Al segle IV 

Santa Cristina de Bohc 

després de Crist, Bolsena era una ciutat 
florent que va donar filis iblustres a 
rimperi. Hi va néixer el poeta Avié, 
autor de les famoses Ora maritima, des-
cripció geográfica de les costes de la 
Mediterránia occidental. 

Santa Cristina 

I al mateix segle ÍV també hi va 
néixer una no ie ta , Cr i s t ina , filia 
d'Urbá, prefecte de la ciutat, i d'una 
patricia romana. De ben petita, Cristi
na va convertir-se a la fe cristiana. El 
seu pare va voler allunyar-la del cristia-
nisme, pero ella cada vegada es refer-
mava mes en la seva fe. Com a repre-
sentant del poder roma, el pare la va 
sotmetre a martiri i la va empresonar. 
Ella seguia entossudida en les seves cre-
ences. Aleshores el pare, de nit, la va 
fer portar fins al centre del Ilac i la va 
fer Hangar a les aigües amb una gran 
pedra Iligada al coU. Miraculosament 
Ctistina va emergir del Uac, com un 
nenúfar, fent servir de barca la mateixa 
pedra, on van romandre les petjades 
deis seus peus. Es va presentar davant 
del seu pare. Aquest, només de veure-
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Vista general de Bo/scíia. La basñica de Santa Cristina. 

la, va iTidrir i va ser portar ais inferns 
per uns dimonis que van surgir de 
l'interior de la cerra. 

El prefecte successor, Dione, va 
continuar martiritzant la noia que sem-
pre es conservava intacta, tant si la 
llan^aven a roli roent, com si la Higa-
ven a una roda. I a mes tots aquells que 
contemplaven els martiris, ais quals la 
sotmetien, es convertien al cristianis-
me. U n tercer prefecte que succeí 
ranterior, mort també a causa de la for-
talesa de la noia, la va sotmetre a nous 
suplicis i finalment va aconseguir que 
morís crivellada per un núvol de flet-
xes. La van enterrar a les catacumbes 
que porten el seu nom. Ben aviat sobre 
la seva tomba hi van construir un ora-
tori subterrani i després una gran Basí
lica que al Uarg deis segles ha estat 
ampliada fins a arribar a ser el que avui 
es pot visitar. Al segle passat es va tro-
bar una urna amb les restes óssies de la 
noia, que avui es pot contemplar a la 
nova capeila de Santa Cristina a la 
Basílica del seu nom, al costat de les 
catacumbes i les diverses capelles que 
se lí han erigit en diferents époques. 

Santa Cristina és honorada a Bol-
sena des de fa molts segles amb una 
processó que trasUada i'est&tua de la 

verge i mártir des de la seva Basílica 
fins a l'església de Sant Salvador i amb 
la r ep resen tac ió del Mis ter i de la 
Santa, una manifescació teatral que es 
fa a Taire Uiure eis dies 23 i 24 de juliol 
i que recorda els martiris de la noia. 

Al mes de gener no hem pogut 
assistir al Misteri. Pero, després de la 
primera jornada de treball, hem pogut 
contemplar la faf ana quatrecentista de 
la Basílica, obra deis escultors florentins 
Buglioni , hem pogut passejar pels 
estrets i humits passadissos de les cata
cumbes, admirar la fosca pedra reliquia 
amb les petjades de Cristina, Uegir la 
inscripció del sepulcre, gandir de la 
beílesa de les estatúes i deis frescos de la 
snnta o recorrer les diferents capelles 
amb superposicions d'époques di verses, 
des de! paleocristiá al segle XIX, passant 
per TEdat Mitjana i el Renaixement, 
ben acompanyats pels experts que ama-
blement ens donaven explicacions pre
cises de tot el que ens mostraven. 

El mirada eucarístic 

Pero la Basílica és coneguda en 
tot el món cristiá per un altre fet: el 
miracle eucarístic de Bolsena. L'any 
1263 va arribar al santuari un capellá, 

Pere, que segons la tradició provenia 
de Praga i pelegrinava a Roma per 
enforcir la seva fe, ja que tenia dubtes 
sobre la presencia del eos de Crist en 
la celebració de l'Eucaristia. El sacer-
dot va pregar devotament davanc de 
la santa, que prenia com a model per 
haver sabut defensar la seva fe fins i 
tot en el martiri, i després va dir missa 
a la Grotta di Santa Cristina. En el 
moment de la consagrado , mentre 
pronunciava les paraules rituals, Thos-
t ia que t en i a sobre el caize va 
comentar a vessar sang. El capelíá va 
correr a la sagristia i en el recorregut 
algunes gotes d'aquella sang van tacar 
el paviment de marbre. Rápidament 
es va dir igir a la propera c iu ta t 
d 'Orvie to , on en aquells moments 
estava instablat el papa Urbá IV, al 
qual va confessar els seus dubtes i va 
mostrar el miracle. A partir d'aquell 
ht extraordinari, Urba IV va instituir 
ía festa del Corpus i va establir que se 
celebrarla el dijous després de l'octava 
de la Pentacosta. A l 'interior de la 
Basílica es pot contemplar el reliquiari 
amb els marbres tacats de sang, l'altar 
del miracle i una magnífica tela de 
comen^aments del vuit-cents, obra 
del Trevisani, que recorda el miracle. 
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Vn carrer de la ciutat medieval. El miracle eucarístic de Bolsería. 

Les illes del üac 
i la reina Amalasunta 

Les sessions de treball continúen al 
ritme previst i amh discussions inten' 
ses. Havent dinat, abans de les ponén-
cies de la tarda, ens escapem a fer un 
recorregut pels pohles a Tentorn del 
Ilac, fins a Marta i Capodimontc, per 
veure de mes a prop les dues illes que 
emergeixen de les aigües, quasi fantas-
magoriques, en aquest migdia hoirós de 
gener. A l'estiu es fan visites guiades a 
Visóla Martana i a Visóla Bisentina, pero 
a l'hivem el servei mi funciona. 

Visóla Bisentina ja era habitada en 
época etrusca. Després de molts avatars, 
Tilla va passar a ser propietat de la fami
lia Famese a partir de 1400 i va ser utilit-
zada com a residencia estival pels papes 
del Renaixement. Actualment és pro
pietat de la púncipessa del Drago que per-
met visitar les set capelles de Tilla i un 
convent amb un magnific claustre i un 
pare que Tenvolta. L'illa, a mes, té un 
microclima especial que fa que a Thivem 
hi sojomin multitud d'aus migratories. 

L'isuía Martana, en canvi, no té ni 
una sola edificado, només una petita 
lápida fixada en un escull rocós que 
recorda Tassassinat d'Amalasunta, filia 

de Teodoric i reina deis gots. L'any 
526, a la mort de Teodoric, Amalasun
ta va assumir la regencia fins que el seu 
fill Atalaric arribes a la majoria d'edat. 
Protectora de les arts i de les lletres, 
savia i d'ánim viril, com és recordada 
en les fonts históriques, Amalasunta va 
ser primer empresonada i després assas-
sinada peí seu cosí Teodat a Tilla Mar-
tana, l'any 535, després d'haver-se 
repartir el regnc amh ell. 

La ciutat medieval 

Al vespre, després de la sessió de la 
tarda i del sopar, ens teñen preparada 
una visita al castell medieval de la Rocca 
MüTiííííieschi della Cervara, seu del Museu 
territorial del Ilac de Bolsena. L'empe
drar de la part vella de la ciutat ressona 
amb els nostres passos. La roba estesa 
davant de finestres i balcons ens mostra 
un harri viu encara. Arribem al castell. 
El museu está estructurar temáticament i 
per époques. Davant deis nostres ulls se 
succeeixen pedrés i joies, atuells i pintu-
res al frese, inscripcions etrusques i xar-
xes de pesca, excavacions arqueologi-
ques i tradicions populars. Bolsena no té 
mes de cinc mil habitants, pero la ricjue-
sa del seu patrimoni monumental, els 

seus equipaments culturáis i la seva 
infraestructura turísti';a son un model 
envejable per a qualse\ol ciutat mitjana 
del nostre país. No gaiie diferent de la 
major part de poblacions de la península 
itálica. Sortim a fer un recorregut per 
damunt de les toires de la fortalesa. La 
nit és estelada. Al fons, s'endevina mes 
que es veu Tenorme cavitat del Ilac, com 
sempre, pero ara com un forat fose 
gegant. Mes enlla espumegen els llumets 
deis pobles de Taltra riba. Els turons que 
protegeixen el Ilac per la banda contraria 
ens tanquen Thoritzó. El Ilac imposa un 
espai clos, que redueix el món a la mesu
ra de les seves dimensions. 

C o m que aquest és un viatge 
d'anada i tomada, encara que voldríem 
que dures mes, ja no ens podem escapar 
de dir adéu. Anem desfent el camí. La 
roca d'Orvieto ja em resulta mes fami
liar. Montepulciano, el poblé de Tadmi-
rat Poliziano, és a tocar. Els xiprers 
esvelts no ens deixaran d'acompanyar 
fins a Florencia. Després, el mar ens 
marcará el camí. La Riviera i la Costa 
Blava van quedant enrere. 1 el viatge 
s'acaba, amb un deíx de nostalgia. 

Mariángela Vilallonga 
és profcssora de llatí. 
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