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Empúries), es troben a través de tota la ceràmica jònica ( 1) . Les diferents combinacions dc fulles
d'eura, per exemple en garlanda, són també abundants i variades en la ceràmica jònica del se-
gle V'I, i més endavant (2) . Fins les combinacions de garlandes d'eura de La Zaida tenen un curiós
parallel en un plat trobat a Xipre (3) que cal datar molt niés tard (seglus IV a III ?).

Una revisió detinguda del material grec dc tota l' època oricntalitzant i dcl període intermedi
entre aquesta i la de les figures negres, per exemple de les darreres espècies jòniques i de la ccrà-
mica corintia, ens faria trobar carnassiers i ocells conc els del grup Elx-Arxena . Aquí, a més, tenim
la petita oinochoe caleídica d'Empúries amb un monstre en certa manera parent dels dcl gènere
dcl carnassier (4).

Els motius humans, en canvi, tenen pocs paral•lcls grecs, llevat del cas, ja esmentat, d'Empúries.
Les colònies gregues i la cultura ibèrica . — Scgons cl que s'ha dit lins ara, l'establiment

de les colònies dc Ménaca i Hemeroscopion al S . i SE ., degué ésser dc cabdal importància per a la
formació de la cultura ibèrica, quc avui fa l'efecte de quelcom produït per un poble clotat de gran
potència receptiva i quc assimilà nombrosos elements grecs dels quc li arribaren a través de les
dites colònies (ço es, del grup grec oriental), i quc, creuant aquesta influència amb altres menys
poderoses (5), sabé fondre-ho tot donant als seus productes un marcat segell personal . Indubta-
blement, de totes les civilitzacions de l'Europa bàrbara en ics quals influïren les cultures clàssi-
ques, la ibèrica es la quc assolí una major perfecció. Potser això últim, i la fidelitat amb què lii
foren assimilades les influències gregues, es degué a que, diferentment del que s'esdevingué cn
altres llocs (a Fra nça, per exemple, amb les tribus cèltiques quc desenrotllaren la cultura de La
Tène sobre l'antiga base hallstàttica), a la península les influències gregues caigueren en un sól
quasi verge, sense que llavores hi hagués cap civilització de nivell apreciable, per la qual cosa la
llavor grega hi fructificà sense cap obst cle.

D'aquesta manera és natural també que trobem la primera llar dc la cultura ibèrica al S . i al
SE. ; llocs des de niés temps en relació amb els forasters, quc no hi perderen mai cl contacte, i per
altra part poblats, en els primers temps de la colonització grega, per tribus més accessibles quc les

que formaren cl hinterland d'Empírics, cíe les quals sabem que els indigetcs trigaren molt a tenir
amb els grecs un contacte íntim . Si amb Empúries hem obtingut un marc cronològic ferm per a
la sistematització de la cultura ibèrica, el dia en què coneguéssim, per excavacions metòdiques,
el que foren Menaca i Hemcroscopion, hauríem donat amb seguretat cl pas decisiu per t esbri-
nar el magne problema dels orígens i la formació de la cultura ibèrica . — P . BOSCH GIMPERA.

LA COLONITZACIÓ GREGA

La colònia grega d'Empúries

EL MUSEU EMPORITA

Les excavacions pròpiament dites tingueren una interrupció durant l'any I915 0 almenys un
relentiment.

La importància de la ciutat descoberta feia necessari una més permanent instal•lació de la di-
recció dels treballs, del material d'excavació i fins dels objectes que durant les campanyes annals
han d'estar a lloc esperant que noves troballes permetin completar-Ios i reconstruir-los ; tot exi-

(1) BönLAU: Obri citada. — SIEVEKING-HACKL : Die königliche Vasensammlung zu München, I . Die älteren nichlat-
tischen Vasen (Munich, Obernetter, 1912), entre molts altres casos, làm. 18, núnrs . 522-523, làm . 21, núms . 585, 586, 595,
làui . 42, núm . 959 ; 1) . 151, fig . 196.

(2) 1 ' . HI• :RMANN : Das Gräberfeld von Marion auf Cypern (48 Winkekmannsprograinm) . (Berlin, Reimer, 1888), fig . 32,
pàg . 51 i fig. 42, pag . 58.

(3) HERRMANN : Obra citada, fig . 46, pàg. 61.
(4) l'RICKENI AUS : LIoC citat Il .° 13 a (fig . 16 de la pàg. 208).
(5) l'er exemple, la poca iufluèucia que pugui haver exercit l'element fenicio-cartaginès, que es deixà sentir potser

en certes formes de vasos : la grau teualla d~ panxa ovoide, el vas andalús amb coll cilíndric molt alt i acalat aunh una
vora plana sortint (Boscir : Geriim. ih ., làrn . V, 1) . La civilització post-hallstàttica del centre sembla haver influït també en
moltes formes de vasos . no sols a la ceràmica de Nuinància, sinó també a la de les altres regions . La infiuència grega en cl
tipus de l'oinochoe, per exemple . és ja cosa segura .
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gia que la primitiva caseta de fusta, que havia servit per a l'obra, des de son començament,
resistint les tramontanes, fos substituïda per una casa de pedra . La compra de l'antic convent dels
Servites, anomenat altres vegades en aquestes cròniques, vingué a fer possible la satisfacció de la
necessitat : una part (l'ell fou obrat, i serveix actualment d'habitació permanent clei guarda de Ies
ruïnes, de temporal aixopluc als que dirigeixen les excavacions, de magatzem d'eines i de museu
explicatiu de les ruïnes deseeb(rtes per a donar-les a conèixer a les nombroses colles que les visiten.

Per altra part, a l'anv 1915 el Museu (le Barcelona fou completament remogut, estant ocu-
pat cl personal d'excavacions en ordenar les noves instalacions . El Museu local d'Empúries
està en una ampla sala a la qual la llum penetra per grans balcons terminats per arcades semi-
circulars . Els plans successius de les excavacions donen allí clara idea del mètode amb què la
ciutat ha estat descoberta i de l'estat actual dels treballs arqueològics, mentres en una vitrina
(le quatre prestatges, els fragments, principalment de ceràmica, demostren plàsticament els qua-
tre estratus arqueològics que els segles han marcat en les terres que cobreixen l'Empúries grega.
A la part sup ,rior, l ' estratus caracteritzat per la ceràmica roja a que dóna nom la fabricació
d'Arezzo (des del segle I a . de J.-C . fins al segle II d . de J .-C.) ; segueix més avall la capa que

ca,racteritza la ceràmica campaniana (segle III al I a . de J.-C.) ; més avall, la caracteritzada per
la ceràmica grega dels egles IV i V, i, a la part inferior, les troballes fetes en les capes més pro-

fundes i més antigues de la ciutat, que arriben qualque vegada al segle VI a . de J.-C.

Quatre vitrines desenrotllen i detallen aqueixa estratificació . Dues d'elles estan destinades a

la capa romana, la més abundant en objectes, la ciels edificis més complets . En una d'elles s'ex-

hibeixen mostres de ceràmica aretina i de ses imitacions galo o hispano-romanes i en altra la cerà-
mica ordinària que l'acompanya i els ossos i marfils . En una tercera vitrina s'han reunit les tres

altres capes: les dues gregues, caracteritzades per sa admirable decoració, i la campaniana . En la
quarta vitrina hi ha una mostra de bronzos, ferros i vidres, així çom dibuixos dels tipus d'en-
terraments, completant-los fotografies dels edificis coetanis fins als pertanyents al període paleo-

CIistià.
Part dels objectes han estat aportats per la Junta local, delegada a Empúries de la Junta del

Museu de Barcelona, que tants serveis ha prestat en l'obra de les excavacions.
Amfores, (nl1a, moles domèstiques i fragments arquitectònics ocupen altres llocs de la sala,

completant el conjunt una reproducció reconstruïda de l'estàtua d'Escolapi trobada a Empúries.
El Museu fou públicament inaugurat en el mes de juliol de 1916, assistint-hi la Junta de Bar-

celona, la seva delegació a Empúries, representants de les autoritats locals i les vingudes expres-
sament de. Ciutat.

LA TASCA DELS ANYS

	

AL ig2o

L:t tasca empresa aquests anys tingué per finalitat : primerament, completar el recinte murat

en la part en què és possible excavar ; segonament, dintre cada quarter edificat estudiar els edificis

principals. Cada una d'aquestes tasques ha. ocasionat estudis d'estratificació interessants i desco-
bertes de detall que, comensades cl primer any, han tingut d'ésser completades en els anys

successius.

MURALLES

La cintura de muralles ha pogut ésser refeta en l'àrea en què avui es desenrotllen les exca-

vacions . Faltava al començar la campanya relligar de manera certa les torres del portal amb el

mar. Per això es practicaren valls en els cantons de la torre oriental del portal (veg ;'s el plan

publicat en l'ANutI I de MCMXIII-X- IV, ps . 838 i 839), començant pel cantó exterior (fig . 525, a),

donant resultat negatiu : el mur que limita el temple pel costat de migjorn és feble, sense grans

fondacions; en canvi cap al Nord la vall descobrí un mur de l'amplada de 2'20 a 2'30, que és el
general de la muralla (b), mur que després, trencant en angle recte per dues vegades, s'uneix en
cremallera (c i d) al tros de muralla entre el temple V i la plaça triangular (d del plan).

Cal notar una torre en el darrer cantó . Els paraments que donen a l'exterior són notablement

més ben treballats i de pedres niés grosses que els que donaven a l'interior . Aqueixa muralla es

prolonga en línia recta (e) fins que es perd colgada pel mar o destruïda pels treballs dels engi-

nyers forestals per a fixar 1es dunes d'Empúries . Es probable que després seguís paral.lelament a
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la costa fins trobar el dic del port . Queda així clarament senyalat al costat de la porta un local
rectangular destinat al corps de guàrdia en cl què foren trobades la catapulta, les glandes i pun-
tes de fletxa.

Es determina entre aquest edifici i el mur basament dels temples, després de la primera porta,
un llarg passadís apte per a la defensa, seguint la pràctica usual en l'arquitectura militar grega,
tancat per un segon portal (fig . 5 25) .

IAa segona porta s'establí pri_lier en els portals de les ciutats micèniques en el gruix del mur,
situant-1a en el parament interior; desprí.s, per medi de construccions adossades, es volgué augmen-
tar el gruix de la muralla deixant entre els dos portals com un pati llargarut en el qui l'enemic
es trobava en condicions d ' inferioritat . El portal de Troia fou ja un exemple d'aqueixa solució ( I ),

adoptada al cap de segles a Empúries com en la major part de les ciutats gregues.

------- -----
e

r	
-

--	
--------
d

Fig . 525. — Plan del portal d'Empúries i de la muralla immediata

Els murs i el castellet de vora el portal eren inservibles cap al segle II abans de Jesu-Crist en
què s'edificà sobre d'ells el temple que hem anomenat de Serapis, senyalat per la lletra V en el

plan citat.
Noti's la proximitat d'una font i probablement d'un altar, com en la porta del Dipv'lon

d' Atenes.
El mur ha estat tamhc~ reconegut al costat de ponent, i després del tram que fou destruït pels

calcinaires i constructors de les obres posteriors, segueix en cremallera fins a sobre de l'edifici )`,
a on es trobà el basament d'una tore, prolongant-se fins dintre el Convent dels Servites a on s'ha
descobert destruïda, senyalant-se amb tot sa prolongació en cremallera . Així seguiria fins a trobar

el port a on substituiria la muralla un espadat rocós . Rc cordem que Titus Livius fa notar que

Empúries era obert pel costat del mar.
A sota la vila hel'lenístico-romana que trobem immediatament a l'excavar, s'hi entreveu la

Neàpoli del segle V; probablement els mateixos carrerons la dividien, estrets, irregulars, inter-

romputs per placetes minúscules . Llavors l'Agora descoberta no existia (vegi's y del plan), i, en

canvi, junt a les muralles quedaven els espais vuits necessaris per a la defensa, ocupats niés tard

per l'edificació privada . Un d'aquests espais, al cantó NO . de la ciutat, l'ocupaven els temples

(I) SCHLIEMANN : Ilíos, fig . 164.
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Fig . 526 . — Fragment de la maqueta reproducció de les ruïnes d'Empúries, aon es veu el portal
amb el temple de Serapi a l'esquerra i el recinte ciels temples a la part superior

(P, M, X, etc ., del plan) ; altre, quasi al centre de la muralla O ., els forns de ceràmica que des-
criurem més tard (p . 705).

Els espais de ]levant, vora el mar, els desconeixem encara i és possible els ignorem per sempre.
Aquests espais venien limitats per un mur de sosteniment de terres que convertia en terrasses
planes la pendent d'Empúries . Un d'aquei-
xos murs, el que, partint (lei portal, limita
la terrassa dels temples, contorneja en zig-
zag sota el basament rectangular en el punt
culminant de la ciutat, acostant-se successi-
vament al mur O. a mida que s'apropa al
Convent dels Servites (I del plan).

L'AGORA

En el lloc ¡ del plan s'ha comprovat cla-
rament l'cxistncia d'una àgora en el període
hel'lenístic . La plaça fou oberta enderrocant
cases més velles en les què s'ha trobat cerà-

mica dels segles IV i V.
Com en les places de les ciutats jòniques

coetànies, s'hi entra pels angles, presentant,
no l'aspecte d'una plaça a l'encreuament dels
carrers, sinó la de lloc retirat de reunió, a
part de la circulació dels vianants.

A ella ens referiríem en l' :ANITARI ante-
rior, qual notícia anem a completar.

L'Àgora, la gran plaça-mercat, fou a Empúries una .obra construïda segons els mi-todes carac-

terístics del període hel'lenístic ; ho prova ia forma de son conjunt, la situació dels edificis que la

volten i la disposició d'aquests . Està situada no llunv del portal, tal com prescriu Vitruvi per les ciu-

tats marítimes (I ) . La seva forma rectangular allargada era la pròpia del segle II abans de Jesu-

( S) VITRIJVI : I, NU . 3 .

Fig . 527 . — Empúries . Al fens l'àrea rectangular de la Stoa

88 . — Institut d 'Estudis Catalans
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Crist, per tot a on la disposició del terrer ho permetia . Per la influi'ncia jònica s'havia substituït
la plaça irregular per la rectangular . L'àgora de Priena n'és potser l'exemple més sumptuós ( 1 ) ; la
forma es repeteix a 11lagnésia del Meandre ( 2 ) . La prrinl'Ia tendeix a Ilna forma I11enVs allargada
tal corn, probablement conservant velles tradicions de la Gri'cia jònica, prescrigué \'itruvi (3).
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Fig. 528 . — Plan de 1'excavació de la Stoa

L'arquitecte d'August diu que <<els fòrums entre els grecs són quadrats, voltats de dobles i am-
ples pòrtics . Mes, per als fòrums moderns, l'amplada dcu ser determinada de tal guisa que la llar-
gada, dividida en tres parts, d'aqueixes tres parts ducs li siguin donades .» L'àgora de Priena,
comprenent-hi l'amplada del carrer de la Porta de l'Oest, s'aproxima a aqueixa proporció (4).

Aqueixa proporció es troba també apro\imadament a Timgad, no en l'àrea lliure de la plaça,
que és quasi com quadrada, sinó en l'àrea ocupada junt amb els edificis que hi donen (5) . La
forma allargada es troba encara al fòrum de Pompcia, qual amplada és aproximadament el
quint de la llargada (157X 33).

EI fòrum d'Empúries tingué d'amplada uns 21'6o metres i sa llargada més de 58 metres . Altra
vegada l'obra del camí de les dunes ha destruït el fi de la plaça, impedint l'acció de l'Estat la in-
vestigació arqueològica.

OA l'O . de la plaça hi ha tres edificis rectangulars juxtaposats precedits de pòrtics que corres-
ponen a les tres cúries del fòrum romà i als tres edificis de Pompeia destinats també al concell
municipal i oficines públiques d'administració de la ciutat . Enfront dels mateixos veu un gran
pedestal sobre grades i dos altres de menors iguals i un pou públic . Es sabut que l'àgora era el lloc

de nombroses estàtues que a Empúries no han estat trobades . Al costat S. hi havia un pòrtic senzill.

LA STOA

La Stoa. — Al costat N . de la plaça s'hi aixecava un gran edifici quals aigües eren recollides

per una claveguera que seguia arran de sa façana . Era la Stoa (figs . 527 i 528) . Està formada per

una gran sala dividida en dos trams per un rengle de columnes a les que donen diverses cambres

(1) WVIEGAND UND SCHRADER : Priene . Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren I895-1898.
I3erlín . Reimer, 1904, p . 185.

(2) C . HUMANN : Magnesia am Meander . Berlín . Reimer, 1904, p . 105 i seg.
(3) V . 1.
(4) Les dimensions són : 75'63 X55'59 . Segons Vitruvi havien d'i•sser : 75'65 X 50 '42.
(5) BOESWILLWALD-CAGNAT-BALLU : Timgad . Une cité africaine sous l'empire romain . Paris, 1905, p . 16 i seg.

—

	

-

	

~	 ~----

	

-----'-'_.



./ '

CRONICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

	

I ;9q

rectangulars . En el mur de façana es veuen els fonaments de les columnes del pòrtic i en el cen-
tre de 1a sala ois fonaments quadrats d'altres columnes.

En una àgora grega hi han ordinàriament els temples, altars, halles i edificis municipals . A Em-
píú-ies ens manca sols trobar-hi el temple.

Fig . 5 2 9 . — Plan de la Stoa, restaurada

La stoa te una llargada de 51`71 per 14 m. El doble pòrtic era obert a la plaça ; lus columnes
interiors, sostingudes sobre fonaments quadrats aïllats, medien d'intercolumni 4 metres . Les
columnes de la façana estaven sentarles també sobre fonaments quadrats, mes un mur niés estret
les unia fent 1-cnsar en una tanca més o menes elevada . El doble pòrtic era tancat per l'altre costat
per Un rengle de botigues. Tal era la dispo-
sició de les monumentals llotges que s'aixe-
caven com a principal clement de la plaça
pública (fig . 529!.

Vitruvi parla clarament de la mena de
l'edifici descobert «amb pòrtics amples i do-
bics» ; « . . . i ells les adornen de columnes jun-
tes i d'arquitraus de pedra-marbre». I per
sobre «hi fan passejos sobre envigats».

Notem com està la stoa d'Empúries al
costat N. de l ' àgora, orientada, pur tant,
al Sud, ea fi de que el lloc, assoleiat a l'hi-
vern, sigui apropiat per passeig».

Es aqueixa disposiciÓ ben determinada i
característica en l'arquitectura hel . lenística:
la stoa-basílica o pòrtic reial de dos trams,
corn les de les ciutats hel'lenístiques de
l'Orient; llargues, en oposició a les ltscllai
de la Grècia clàssica ; obertes per un costat,
en oposició a la basílica, de la que és el
prototipus la de Pompeia, començada cap
a la mitat del segle II abans de Jesu-Crist.

La seva història és nobilíssima : Eumenes II, rey de Pergam (197-159 ahans de Jesu-Crist), re-
galà a Atenes la stoa que es troba al peu de la acròpolis, entre el teatre ele Dionysos i l'Odcon que
hi feu bastir Herodes àtic . Attal II (X59-138) feu construir-hi altra que tenia dos pisos, com la

cíe la seva capital Pergam. Les excavacions n'han descobert una en la Thera hel'lenística (1) , una

altra anàloga es troba a les excavacions de Priena . La de Thera (2) és més petita que la (l'Em-

púries (41`5o x lo`io) ; la ele Priena és molt major (116`46 x 12 '40).
La stoa de Priena (3) permet fixar, coin la d'Atenes, per medis epigràfics sa cronologia, corn-

IIILLER VON GAERTRiNGEN : Thera . vol . III (Berlin . Reimer, I904), p . II2.

WIEGAND i ScuRADER : Prient, obra citada, p . 1()2.
Id . íd . íd ., p . 215 .

Fig. 53o .— Vista de ruines d'habitacivas particul .,rs

(1)
(2)

(3)
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provant lo que diuen la composició arquitectAnica i la
història de la ti'cllica constructiva . Determinar la data de
sa construcció uns epígrafs :imb els noms (l'Orophcrnes i
de son pare cl rei _trial:thos I\V. El rei .lrialahes fou tu'
dels grans protectors (le la ciutat, i Orophernes fou qui
erigí la gran estàtua d'Athenea cu el gran temple de
Priena i el constructor també del mercat cap a l'any 15o
abans de Jcsu-Crist.

El metòdic estudi de les cases emporitanes exigeix
vidir-lo en quatre èpoques : 1 .a , la casa

2.1, segons la casa hel'Ienlstica ; la casa rotllana, i 4. a, la casa
dels primers temps cristians . Encavalcades sobreposades, formant
un teixit de murs que semblen indesxifrables, es troben en les ex-
cavacions; Ires una observació detinguda permet descriure qualques
exemplars de cada període.

En general, cl període antic influeix sobre el període hel'lcnís-
tic : anàlegs mètodes de construcció, anàlegs sistemes de decoració
rudimentària, anàlogues costums en la vida familiar, influeixen en
sentit de conservar cl tipus d'habitació domèstica de la gent d'Em-
púries. En l'època romana fa qualque vegada en el barri grec l'apa-
rició de la casa seguint el tipus romà clàssic amb sos murs d'obra
abans poc coneguda en el país.

El clima d'Empúries, situada prop dol Pirineu, era fret en hi-
vern. Les tramontanes que hi regnen, vent de velocitats considera-
bles anàleg al mestral de Pruvença, no fegen possible l'ús dels grans

patis per lloc d'estada . La casa grega, un ge-

neral, sofreix una transformació segons el lloc
en les diverses terres poblades pels grecs, que
a Empúries és tan concreta . Es nota a pri-
mera vista com la major part de les cases no

segueix el tipus clàssic de la casa, qual varietat
d'un costat a l'altre del món ha estat mantes

vegades notada ( 1) . El tipus, descrit per la li-

teratura, correspon a la casa de la gent rica o
menestrala.

Casa trobada en l'área de l'ágora . —
:1 Empúries en podem descriure una trobada
sota l'àgora del segle II de la que es conserven
sols els fonaments . Aquests indiquen un pas-
sadís estret d'entrada, una peça immediata a
l'esquerra amb el forat de la cisterna, peces
diverses al voltant (l'una que devia ésser el
pati (fig . 531) . La casa estava construïda so-
bre la ruïna d'altra anterior.

Casa G . — La que anem a descriure dóna
una idea de la casa que s'aixecava sobre restes
de fonaments més antics (fig. 532).

Es una de les niés senceres. Es veu clara-

ment l'entrada donant a la placeta d'un car-
rer que va de N . a S. en la part superior de la

ciutat .

	

entra per un passadís estret en

(I) BOESWILLWALD-CAGNAT-BALLU : Timgad. Une cité africaine sous l'empire romain . Paris, 1905, p . 32I.
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Fig . 532

	

Escala 1 :400

Casa descoberta en el centre de l'àgora

LES CASES EMPORITANES

di-

grega hcl . lènica;

Fig. 532 . — Casa G
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qual mur de la dreta s'obra la cuina, en cl lloc del porter en les cases més sumptuoses de Priena.
En la cuina s'hi veu la hasc (1u1 massís dels fogons amb la cendra característica al seu voltant.
E1 passadís dóna al pati pavimentat d'opus teslaceitm, amb algun que altre dau de marbre
blanc . Els testos són menuts, barrejats amb grans d ' arena, els
daus de marbre de blanc perfecte com d' Itàlia.

Al costat del pati, donant a la façana, hi ha una peça comuni-
cant amb ell per una porta. Per la testera comunica també amb
una peça rectangular . D'aquesta peça, per una porta perfectament
conservada, es comunica amb altra . Els murs són de rebla tendint
a filades horitzontals, en general sentades amb fang i arrebossades
amb una capa gruixuda de morter de calç . Són visibles carreus de
toba calissa . Els sòls de les habitacions, exceptuant el pati, eren
dc palets apisonats amb terra . Completa el rectangle una botiga
que dóna al carrer.

Casa H . — S'hi entra per un pas que des del carrer porta a
un pati cn el centre del qual es veu una àrea rectangular i cl fo-

1
rat d'una cisterna (fig. 533) ; dava a ell una peça principal, qual
parament, de optis signinum, ha estat conservat . Recorda aqueixa
peça el Prosiris de les cases gregues . Te a un costat una gran peça
rectangular i a l'altre una de més petita a la qual entra ptr
medi (l'un estret passadís que forma angle recte, el qual enllaça
amb altra peça més allargada .

	

Fig . 534

	

La Casa de les inscripcions. — Veïna dels espais lliures que

	

casa de les inscrip . i ßl,5

les necessitats de la guerra obligaven a deixar prop les muralles,
s'hi lla trobat una casa caracteritzada per ducs inscripcions de
daus de marbre blanc sobre fons de trencadissa de ceràmica (fig. 354) . D(na a una placeta reti-

rada com les que es troben en les ciutats africanes i que comunica a un carrer parallel al mar i

que passa davant l ' antic convent . Traspassat cl portal, es troba una peça on la llegenda del
mosaic (fig . 535) saluda al vianant amb la fórmula Ia'[T]ïXEn . Aqueixa peça comunica amb

una altra en la qual la salutació, escrita en cl sùl, es repeteix en una nova fórmula XMPETE.

Les dues peces comunicaven a una àrea central de pati que a la vegada dava llum a altres
habitacions, destruïdes per a bastir-li, en els darrers temps (l'Empúries, un gran pati porticat.

o a v
d a O 0

o O

	

O

	

O O o

	

e

Fig . 535 . — Salutacions en la casa de les inscripcions Escala r : ro

Aquest edifici, senyalat amb la lletra A en el pla publicat (vegi's ANIIARI de 1913-1914, pà-
gines 838 i 839), ha pogut ésser estudiat detingudament des del punt de vista estratigràfic, trobant-

s'hi clarament tres capes : una primera, superficial, de o`8o, que colgava les ruïnes ; després una
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altra de 1'9o, des de la part superior de les ruïnes fins a una capa cendrosa de o'40 de gruix ; tro-
bant-se més endins una capa de terra groga i pedres.

L'estratificació es mostra en ell claríssitna i cII la primera capa es troben fragments campauians.
Les cases senzilles . — Hi havia després la casa pobra dcl petit marxant.
Les poques que en les capes més profundes han pogut ser esclarides corresponen més aviat

al tipus senzill d'una sola habitació rectangular o, a lo més, a la formada de ducs habitacions.

Fig . 53u . — Trampes de manxa de les cuines d'Eutpúries (1/5 apr .)

Centenars de cases excavades per Burnouf a Atenes consisteixen en una sola cella o en dues o tres
peces comunicant entre si ( r ) . Són aquelles minúscules cases que Súcrates hauria estat content
de poder omplir d'amics. D'entre elles cal senvalar-ne dues prop la plana triangular que dúnen
al carrer major i que hem designa t amb les lletres

	

i .1'.
Casa A . — El portal al carrer major

es presenta clar : el marxapeu està en son
lloc i resten els forats de pollaguera indi-
cant un ample portal de botiga ; al fons cl
/ roslas amb ses dues columnes . Es diria

un megaron micènic, mes son destí pro-

Fig . 537 . — Vasos trobats a la cuina d'Empúries (I/IO, 1 ..4 j 1/ 1 0 respectivament)

balle fou més humil : una botiga . Els murs són de rebla amb fang . No es veu rastre de deco-
ració.

Casa A' . — Presenta junt a la façada els restes d'un fogó . Es pot pensar en una botiga

també de la forma simple concgu(la . Sa construcció és anàloga a la casa A veïna.
La cuina . — Entre les dependències aclarides en les excavacions d'Empúries lii ha la cuina

de la casa dels segles IV i V. Aquesta es trobá quasi sencera en una casa del carrer superior que

va de N . a S . En una peça rectangular fonda en el nivell grec, s'hi troba una fogaina posada
junt a la paret formada d'un cilindre de 0' 40 de diàmetre i o'025 de gruix en les parets que un

(r) Archives des missions scientifiques, V, p 71 .
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sa part inferior té un forat de forma semioval de 0'13 d'alt i o`io d'ample . El fogó estava apa-
re(lat en un massís rectangular (l'obra de reble (fig. 540).

Al forat oval s'hi adaptava una peça movible com una trompa amb la corresponent nansa
feta de terra cuita, un fragment de la qual s' ha trcbat en son lloc (fig . 539) . Era d'a ntic concgut cl
sistema per a avivar el foc, i des de l'edat del bronze usat en les fundicions ( 1 ) . Puces d'aquesta
mena s'han trobat en diversos llocs en el nivell grec de la ciutat (fiig . 536).

En un recó s'hi ha trobat una àmfora clavada a terra . En el mateix local que fou soterrat,
conservant els objectes en son lloc, es trobaren diversos
utensilis de ceràmica (fig. 537) que marquen l 'utillatge
d'una cuina grega de la nostra ciutat colonial.

Era comú en les cuines gregues la mola de dues pedres
de frec mogudes amb les dues mans empenyent-la enda-
vant i enrera, com les moles representades en la coneguda
estatueta egípcia i comú en les habitacions prehistòriques.
En altres locals s'han trobat moles amb la marca de les
lletres gregues 0 w (fig . 540).

En altre departament es troba, en el lloc destinat a la
cuina, un pou sec.

LES INDÚSTRIES D'EMPÚRIES

A part les pròpies de la vida domèstica, Empúries se-
nyala quelcom de la seva vida industrial . Es tracta d'in-

dústries per al servei local, no havent-se trobat enlloc senyals d'una indústria desenrotllada que
pogués assortir a les viles comarcanes.

La vida emporitana era principalment comercial.
Entre aqueixes indústries notem la pintura : restes de colors han estat múltiples vegades no-

tats, tais com el cinabri, que servia per a decorar de roig els fons et-1s murs, i el blau . Les exca-
vacions del 1920 han posat al descobert una gerra de mangra, la rubrica dels romans, que ha

donat nom als rius de corrent roja, rubricalus,
als rius Llobregat, que es troben en dos llocs
de Catalunya.

Senvalsde fosa de plom per a l'unió de ca-
nonades i per a donar més bona entrada a
l'aigua de les cobertes que es recollia en les
cisternes, indiquen una incipient i rudimentària
canalització de l'aigua potable limitada a uti-
litzar l'aigua dels dipòsits públics i privats en
algun cas extraordinari, portant-la a llocs im-
mediats.

Una troballa interessant ha estat la d'una
peça preparada per la fosa a la cera perduda,
desgraciadament esguerrada . Sabuda és la tèc-

nica antiquíssima (l'aquest sistema (le fosa que consisteix en reproduir en cera l'objecte que
es vol fondre i cobrint-la després la reproducció amb terra que tingui alguna cohesió i no es
deformi al foc, després d'unir-hi (los o més barres de cera degudament disposades . La peça així
formada es posa al forn fent que la cera es fongui: queda dintre un buit, que és el motllo de la
peça que es desitja obtenir, muntres les barres han deixat entrades per al metall i sortides per
als gasos que al fondre es desprenen.

I)avegades la fosa de la cera es fa irregularment i la peça es deforma o bé queden restes
de cera a l'interior que al vaporitzar-se inutilitzan el motllo . Un accident així degué sobre-

venir al que s ' ha trobat a Empúries, avili guardat al Museu de Barcelona . En ell és clarament

visible. l'entrada del metall, amb restes del mateix, i la forma general arrodonida de 1'envolvent

de terra.

(1) DeCIIELETTE : Manuel d' archéologie préhistorique . l l . r .' part (Edat del bronze) . (Paris, 191o), pàg . 187.

Fig . 53 8 . — Moles domèstiques
(Llargada 0'31 i 0`37 m.)

Fig. 539. — Cuina grega d'Empúries
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Fig. 540 . — Figura em notllad i ( 1 '4 apr.)

	

Fig. 5 .i t . — Motllo (1/ 4 apr .)

Una àmfora plena d'espines de peix, restes de la mltria, tan usual en la vida antiga corn la
moderna, indica una indústria domèstica de conserves. El peix conservat és la aurada (Chyrs-
phrvs aurata Lin.), (1) o altra de la família dels s2aridæ, tan comú en les nostres platjes, tan sa-
brosa, i apreciada.

EMPURIES

FORN

!

Fig . 542 . — Forn situat dintre muralles

(1) Devem la classificació d'aquelles restes domèstiques, en part al Museu d'Història Natural de Barcelona, i cn
particular al Sr. Aguilar Amat, regent de Mastologia i . Anatomia comparada .
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I, finalment, la més important : la indústria ceràmica . Venia aquesta de temps senyalada per
qualque troballa (le motllos de gerrer i , finalment ha estat confirmada per la descoberta de
dos forns .

1 Fe `,~Pt¡ ~„	
r,,:..„:

-,~~	 ~,,–~ .--.•----~-	 ~ , ,>, , ,,,~, i~~;/^~~~^'

.sEcuß
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Fig. 543 . — Forn situat fora muralles

Els forns d ' Empúries . — Prop del tram de muralla, proper a l'edifici del convent de Ser-
vites, foren trobats (los forns de ceràmica : un a l'interior del recinte i altre a l'exterior ( I ).

El de l'interior (tig . 542) forma dues cambres, cobertes per arcs, qual rasament s'inicia en
el mur, que sostenien una solera foradada, com en el trobat a Sant Martí Sarroca, descrit . La
cambra era la fornal on s'encenia el foc, tenint una cambra superior on es collocaven les peces
a coure, cons els forns actuals. Els murs estan revestits de tobes que mideixen o'44 metres de
llarg per o`oS de gruix . Els cantons de la fornal estan fets amb trossos de ceràmica campa-
niana units amb terra.

El forn, situat fora muralla (fig . 543), té una sola nau, i era també cobert per medi d'arcades
sobre pilars sortints en cada un dels paraments.

No pot establir-se la data en què treballaren els forns emporitans per la de la ceràmica que
servi per a adobar-los que el subsol de la vella ciutat la proporciona abundantment ; més aviat pot
guiar-nos llur situaciú, que suposa inservibles les muralles . Senvalaria això el segle II, i la cerámica
trobada a l ' entorn, que és la campaniana, comprova la mateixa data.

A Empiu-ies s'havia trobat un motllo per a fer la figura d'un sanglà, lo qual indica la indústria
de les petites figures i estatuetes (figs . 540 i 541).

Escultura cerámica . Han donat les excavacions qualques exemplars de figures que la
indústria cerámica reprodueix. La primera d'elles és el motllo per a reproduir en relleu un cap de
porc senglar, descrita abans.

Senyalem, entre les peces d'escultura cerámica trobada a Empúries, clos vasos en forma de testa

de dona (fig . 544) . En un dels vasos, que és més ben conservat que l'altre, se la veu coronada

(I) Vegi's el plan d'Empúries citat, ANUARI DE L ' INSTITUT, anv \ICMXIII-MCMXIV.

e9. — Institut d'Estudis Catalans
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d'espigues i de fullatge i fruites . I~,l

cabell, partit en clenxa central, cau
trenat als costats, ornat també de frui-
tes . La necessitat de la forma ampla
superior, on es cremaven els p ."rfunls,

fa que el pentinat s'eixampli cons si la
testa fos coberta d'un calal/m s.

Tenen la part superior en forma
de copa foradada en son fons com un
escurridor i darrera hi ha un forat.
I?ra indubtablement un locrls luricrc--

911us domestic per a cremar incerts o
perfums, cobi int amb ell unes brases
(le foc i col . locant en la part superior
la matèria olorosa a volatilitzar.

Es comú trobar aquest objecte (1) .

En aquest mateix llibre n'hem des-
crit altres trobats a la necròpolis de
Rubí ( 2 ) .

A (Alçada O ' 13 M .)

B' (Diàmetre O'12 m.)

Fig . 545 . — Estatueta de Jun , r

(A lçada 0'144 m.)

Una estatueta (fig . 545) en terra

cuita fou adquirida durant la campa-
nya de 1915 . Mideix 0'144 M . Re

presenta a Juno Moneta . Com a tal,
porta en sos braços una oca, símbol

dels casaments i ele la fidelitat con
jugal.

Va habillada (l'una túnica i cobreix
son cap amb un mantell que recull
amb sos braços i li serveix per a sos-
tenir l'animal simbòlic . — J . PUIG I
C vDAFALCH.

(1) Vegi's un vas anàleg descrit en els Comptes rendus de 1'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1920, P . 33 .

(2) Vegi's fig . 378 del present volum .



CRÒNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

ESCULTURA EN PEDRA

L'escultura en pedra ha proporcionat alguns exemplars interessants.
Fris amb esfinx de la Paleàpolis . — En 1919, en fer obres a unes cases de Sant Martí d'Em-

púi ies, a on lii hagué la Paleàpolis d'Empúries fore n trobats uns restes de muralla (grega ?) . Entre
ells, sense que es pugui precisar per ara la
situació exacta, fou trobat un bloc de pedra
amb un fris en relleu representant dos es-
finxs. Malauradament el fris en qüestió es
troba (lins una casa particular quals veïns
s'absentaren d'Empúries tancant-la, ço que

ha impedit un estudi adequat de tant im-
portant troballa.

Sols per un sortós etzar cl professor
Schulten, qui allavors es trobava a Empú-
ries, pogué, abans du tancar-se la casa en
qüestió, veure i fotografiar 61 relleu . La seva
fotografia, posada amablement a la nostra

disposició, és la que publiquem (fig . 546).
A jutjar per ella, i amb totes les reserves

naturals, no havent pogut fer un estudi de
l'original, sembla que es tracta d'un relleu grec que pot pertànyer a l'època arcaica, potser a la
seva fi (acabament del segle VI i començos del V).

D'Empúries (de la Neàpolis) es coneixia ja un fragment de toro alat que podria ésser molt bé
una esfinx, en qual cas oferiria un notable parallel al fris ara descobert . El fragment en qüestió
mostra unes ales de la mateixa tècnica que les del fris, amb les plomes formant uns semicercles
en sèrie i des d'un cert nivell començant línies paralleles que acaben convergint a l'acabament
de l 'ala, a on es reuneixen formant una petita espiral ( I ) . — P. B. G.

La testa d'actor tràgic . — La Junta de Museus de Barcelona adquirí, l'abril de 1917, ima
testa representant la d ' un actor cobert per la màscara tràgica (fig . 549) . Els llabis de l'actor
tràgic es veuen a través l'ampla boca cle la màs-
cara. :1lideix l'escultura, tallada en pedra calissa
del país, o'48 d'alt per 0 ' 32 d'amplada . Per dar-
rera, l'escultura és grosserament desbastada i sense
representació de la cabellera.

Fig . 547 . — Testa de dona . (Alt : o`19 in.)

L'escultura no ha estat trobada verificant excavacions metòdiques ; ele manera que s'ignoren

les circumstàncies que acompanyaren el descobriment.

(I) Vegi ' s CASELLES: LCS Woballes esculptòviqucs a les excavacions tl'E1npúries (ANUARI DE L ' INSTITUT . III . 1909•I0.
p . 2S6, fig. Io) .

70 7

Fig. 546 . — Empúries . Fris amb csúux (I , 10 apr .)

Fig . 5tß . —Tors alat . (Alt : o'29 m .
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Fig. 549 . — Testa d ' actor tràgic. (Alt : 0 . 48 m.)

sions són 0'29 metres d'alt per 0'27 d'amplada i o'io de grum

Segons I) . Emili Gandia,
que dirigeix sobre cl terreny
els treballs de lus excavacions
d'Empúries, l'escultura apare-
gué en un lloc cap al Sud de
la ciutat romana (1'Empuri('s,
en uns camps, aon lut-
vieil fet altres trob p lles al
conreuar la terra . 1)arrcra-
ment hi foren trobades uines
cineràries de vidre i caixes
de plom adquirides pel 1luscu
de Barcelona . Es probable que
l'escultura de gilè es tracta
fus l'accotera d'un sarcòfag.

Escultures diverses . —
Les altres peces Soli Hienes
importants i les anotem sols
per a seguir 1'inventari o cor-
pus (le l'escultura del país.
Un cap de figura femenina

(fig . 547) de n'arbre blanc de
0 ' 19 Inetres d'alt per o`18
d'amplada i o ' I2 de guix.
Està rosegada per l'acciò de
l'aigua, de la terra i cl temps,
l'avent desaparegut cl nas i
la boca.

Fou trobada en cl pati
del convent dels Servites.

Fragment (le (lues canus
(l'una estatueta mari-me de
1`20 Metres de llarg per o'II

d'amplada.
Procedent de les excava-

cions Villanueva i donat ge-
nerosament per cil , ha in-
gressat al Museu un tors alat
d'altra figureta quais (limen-

(fig. 548 ) .

MOSAICS

Anotem una peça de mosaic encaixada en un bloc de marbre, com altres que posseïm i que,
vingudes d'Itàlia, ornaven el centre de les habitacions sumptuoses . Fou trobada pel Sr. Villa-
nueva en les excavacions per ell verificades en la ciutat romana, en la finca de sa propietat.

Està extraordinàriament destruïda, veient-s'hi una escena d'animals : en la part superior, una
fera, potser un gat, lluitant amb un gall probablement ; en la part baixa, clucs aus aquàtiques
en un riu. Nogara ( 1 ) ha reproduït un mosaic que sembla ésser una rèplica del mateix terna.

LA CERÁMICA GREGA

Les peces més interessants de la ceràmica grega trobada en els últims anys són les següents:
i) Varis fragments, probablement d'un slantnos àtic, de figures negres de la bona època de

l'estil (segon terç del segle VI abans de Jesu-Crist), amb figures de dones vestint amples túniques
que semblen estar en actitud de dança i estar enllaçades per garlandes de fulles (escena dionisíaca ?).

(i) Blosa2ci, p. xXIV .



El vas reconstruït mideix 13 centímetres d'alçària (fig . 55o).
2) Un fragment du la vora d'un gran vas amb un fris

d'animals, de l'estil de figures negres (fig . 55 1 ) .
3) Un fragment del començament de la panxa d'un

vas, de figures negres amb una mena de Ilcó (fig . 552).

Fig. 55 o . — Empúries . Sta»tnos incomplert
de figures negres (1 ' 4 apr.)

Fig . 551 . — Fragment d'un vas grec de figures negres
( 2 '5 apr .)

}) Un skvhhos de la decadencia de l'estil àtic, de figures roges (segle IV), amb dues cares
du duna a cada costat del vas. Les cares, de perfil, estan enfront l'una du l'altra . El dibuix no
és massa acurat . :AIideix 27 cerltílnctres d'alçària (fig . 554'

5) Un altre skypluos, pertanyent a les últimes espècies àtiques, amb pintura roja, del segle IV,
.amb palinetes sota l'ansa i barres verticals alternativament roig-groguenques i negres, formant
tma zona sota la vora, a la qual hi ha una sèrie de petites línies verticals . Miduix 7'5 centímetres
d'alçària .

6) "ora i convenç de les anses d'una cràtera hel.lenística de les que solen tenir la panxa es-
triada i al coll garlandes du fulles d'cures o altres pintades en blanc o en daurat (fig . 553! .

Fig. 552 . — Fragment d'un vas grec
de figures negres ( 2 '5 apr .)

Fig . 553 . — Fragment de cràtera hel.lenística amb grafits.
( 1 4 apr. )

Ran de la vora, que té un diàmetre de 15 centímetres, hi han dos grafits, ciels quals D . Lluís
Nicolau d'Olwer ens tramet la següent lectura:

«ct) En cl planell d 'una ansa : . . . . I'_1K_AE — "II]çxx).a[ç = Hcracles!

»b) En el cercle de la vora : ONA`_'I`_'IT()1KATAAA11À_I KOLAI . ..
»La lectura és clara; no així la interpretació; és possible :

	

ztto9, xxra).aza5.ç xot), :[aç] _
»profit del pa, evaquació del ventre.

»Remarques : a per ri en ;wxltç, pèrdua de la ç dessinencial en waa.ç i

	

xxra).azietç, compo-

sició de — X 7rŒ

	

amb xara — molt escaient al significat .»
A més, s'han trobat un kylix i altres vasos sense decoració, sols vernissats de negre brillant,

així com nombrosos fragments . — Y. B. G.

LA CERÁMICA IBÉRICA

Entre altres menys importants, s'han trobat els segiients exemplars:
i) Un vas cilíndric i vora plana dels anomenats «barrets de copa», amb dues zones de
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semicercles concèntrics pintats, alternant amb sèries de línies ondulades paralleles, pintat en to

vinós sobre la terrissa a tom rosada. Alçària, 16`5 centímetres.

2) Un vas de forma arrodonida per la
part superior, perllongant-se per la panxa (l '
manera que devé lleugeramcnt ovoide . A la

Fig. 5,5 . — Cullera de plural

part superior té línies ondulades pintades en roig fosc sobre la terrissa a torn rosada . Alçària, 20
centímetres . — P. B. G.

OBJECTES EN PLOM

Reproduïm, finalment, una cullera en plom ornada d'una planta ondulada ; al centre, una es-
trella de cinc puntes (fig. 555) . illideix : 0 ' 125 per 0'85.

Recorda aquest objecte altres trobats al començar la campanya d'excavacions a Empúries (1) .

ESPASES DEL PERÍODE H DE LA TÉNE TROBADES A EMPÚRIES

La troballa i el tipas de les es/ases . Aquest aplec d'armes (fig . 557) fou trobat en una casa
que dóna a un carrer que segueix la prolongació de la façana principal de la Stoa (2) en un de-
partament interior, com un rebost, l'any 1919.

Les espases d'Empúries són de fulla rectangular, afilada en son extrem, de manera que poden
usarse com arma punxant i tallant, d'una longitud que varia de 0'74 a 0 ' 94 M.

Fig. 556 . — Espases del tipus de La Tène II d'Empúries (1/5 apr .)

La secció de la fulla, en una de les poques armes en què és possible examinar-la, té una amplada

de o'056 m . amb tall afilat als dos costats i un nervi de secció circular al centre tal com una repro-

duïda per Déchelette (3) . A la part superior acaba en una espiga lleugerament cònica que sostenia
el mànec de fusta o de metall del que en resten sols fragments adherits (fig . 556).

(I) Vegi's ANUARI DE L' INSTITUT D 'ESTUDIS CATALANS, 1909-1910, p . 709.
(2) Vegi's el plan general d 'Empúries a la Crònica de l'ANt-ARI V, 1913-1 .1.
(3) DÉCHELETTE : Manuel d'Archéologie préhistorique, vol. II, III part (Paris, 1914), fig . 459.

1 ,_ .

	

. — Shyplws de figures roges (1 . 5 api .)

.t



CRÓNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGIC :.

Fig . 557 . — Espases del tipus de La Tène d'Empúries (1,'5 apr.)

Fig . 55 8 . — Anelles metàl•liques

per a penjar les espases en una corretja ( 1 /2 apr .i

Fig . 56o. — Espases del tipus de La Tène d'Empúries

Totes les espases trobades ho són dintre llur
beina (fig . 557) . Era aquesta de planxa de ferre

ajustada a la forma de l'espasa . Té alguna a la
boca una guarnició de forma acampanada (figu-

ra 56o, a), corbada al centre, ami) c ontracorba a
l'extrem que recorda una ciel tipus cíe La Tène II
que Déchelette reprodueix ( 1 ) . La extremitat infe-
rior o guaspes és acabada en punta (figs . 56o, b,
i 559, e), o lleugerament roma, en forma clara-
ment arrodonida (fig. 559, a, b) o en un cercle
terminal marcat (fig. 56o, d), guarnida en algunes

DÁ;CHELETTF : Manuel d'Archéologie° préhistorique, vol . 11 . III part (París, 1914) . fig . 459.

Fig . 559 .

	

Espases del tipus de I .a Tène d'Empúries



712

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMX\'-XX

dr metall i reforçada per tres transversals, caràc-tcr propi de La Tinc III (1) (fig. 559, a, b, d).
La beina és formada per dos planxes que es repleguen en sentit (h' l'amplada en cls extrem~,

formant un petit rebord . Prop de la. boca de la beina lli ha la baga de suspensió per a possar-lli
la corretja . Es aquesta simplement una baga (fig . 560, b) (2), mestres 'n altres extrelns de la
baga s'allarga (figs . 559, e, i 56o, a), tipus característic de La Tène III (3).

Noti' s la troballa de les anelles metàl•liques amb un botó per a unir-les a la corretja i d'altres
anelles sense botó, aixís com botons apropiats per a cordar una corretja (figs . 558 i 560).

Tots aquests caràcters concorden anió els de les espases celtiques de La Tine II, excepte
alguns que són semblants al de La Tène III.

Cronologia . —E1 període de La Tinc II omple desde 1' últim terç, del segle IV fins a 1'anv ioo
abans de Jesu-Crist, al final d'ell té lloc la conquesta d'Empúries i la destrucció de la muralla anlb
el consegüent abandó d'armes com la catapulta i la col'lecció de Glandes (4) : Les armes foren tro-
bades de manera que semblaven amagades al fons d'un rebost ; elles constitueixen un nou record
d'aquell aconteixement històric.

Notem corn a c(mprovant la troballa immediata de ceràmica campaniana i d'olla fíbula, junt
al dipòsit (l'armes . — J. PUIG I CADAFALCH.

LA COLONITZACIÓ ROMANA

Exploració de Tarragona

TEATRE ROMÀ DE TARRAGONA

El teatre de la vella capital de la Hispània Tarraconensis havia estat objecte d'amorosa sol . li-
citud per part ciels arqueòlegs de la ciutat des de Ponç d' Icard, qui el cercava prop de l ' església

del Miracle, confonent-lo ami) unes grades de l 'amfiteatre, fins a Hernández Sanahuja, qui excavà

i estudià una part de la cavea i donà algunes dimensions del conjunt, que no difereixen de les que

senyalen les ruïnes descobertes (5). Les excavacions dutes a terme durant els mesos de juliol a

octubre de 191.9, dirigides per don Jo<ep Colominas i don Francesc Carbó sotrt la inspecció (le
don Jeroni Martorell i de qui això escriu, donaren per resultat cl coneixement de major nombre
d'elements del plànol del qua] feia temps eren visibl's algunes grades ( 6 ) . Ocasionaren les exca-
vacions ciel teatre les obres que havien de fer-se en un pati propietat del senador don Maties Ma-

vol, qui permeté a l ' Institut totes les investigacions compatibles ami) l'obra . Les descobertes
fetes de diferents trossos de grades permeteren determinar el plànol de conjunt de la cavea

(fig . 561), que té 34 M . de diàmetre exterior, comptant fins a la part superior de lus grades.

Sobre d'aquestes hi llavía un pas horitzontal (præcinlio), l'amplada del qual no s'ha pogut deter-

minar. Hernández Sanahuja medi un diámetre total de 29 m . Les excavacions han permís fixar

el nombre de corren en tres separats per dues escales.
Es tracta doncs d'un teatre petit d'una ciutat provincial . Els grans teatres corn el de Marce-

lus a Roma tenien 6o m . i fins ioo com el Pompeyus: el d'Orange en té 61 . Les grades de la part

baixa són de pedra picada, mentre que les superiors són de formigó . L 'una de les que fou notada
per Hernández Sanahuja i l'altra descoberta per nosaltres, immediates a l'orquestra són amb

espatllar de marbre, i restes de plaques de marbre fan suposar un reve ::timcnt general en les tres

grades (le la part baixa (fig. 562) . Aquests seients, en les ciutats de província, eren destinats als

decurions i als personatges de l'ordre senatorial que es trobaven a la ciutat.
Davant les grades s ' lli ha descobert un massís de formigó de 8'85 m . d'amplada en un extrem ,

(I) DÉCHELETTE : lloc citat, fig. 46o.
(2) Vegi ' s I)ÉCIIELETTE, fig . 461.
131 Comparar anlb la fig . 460 n .° 3 de DÉCIIETETTE.
(4) Vegi's A\UARI DE L' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS, 1911-1912, pp. 671-672.
(5) Vegi's l'estat ciels coneixements sobre el teatre (le Tarragona en l'unti I CADAFALCII, FALGUERA

guitectura ronuinica a Catalunya, I, p . loo.

(6) Vegi's PUIG I CADAFALCII, FALGUERA i GODAY, obra cit ., fig . I01 .

i GoDAY: L'Ar
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