
ELS TEMPLES IfEMPU RIES, per J . Prim,
CADAIiALCII .

Ls treballs d ' excavació que la Junta delluseus fa cada
anv durant el bon temps en el recinte grech de la doble
ciutat d ' Empuries han posat al descobert una gran ex-
tensió dels loochs destinats al culte, als edículs v temples
de l'antiga colonia grega . La sort ens ha guiat : comen-
çades les excavacions per la porta única de les muralles,
hi fiem entrat sense traspassar el solch obert per l ' arada
del fundador, y desde la horta, directament els exca-

vadors han trobat el lloch_ sagrat habitat pels deus antichs.
Lo que resta ciels temples es ben poc] : dels uns l'estilobat, d ' altres tan

sols els fonaments . Les despulles dels vells edificis han estat escampades v
no . n queden ni les columnes, transformades en corrons pera aplanar les eres
en que . ls pagesos d ' arc corn els antichs ibèrichs hi baten el froment.

Estem devant les ruines de tres ciutats, una sobre l'altra . Un cataclisme,
una destrucció general violenta sepultà •ls deus sota les ruines ciels temples (lue
avuy tornen a la llum del sol . : sobre d'una part d'ells s'hi construllí un nou
paviment format de troços de terra cuita, un opus testaceum en que feyen el
derrer servey les àmfores y gerres numeroses ab que arribaven el bon vi, l'oli
y •ls perfums . Demunt els pedestals dels deus antichs hi passejaren noves gents
impiament, v s'hi bastiren ares a divinitats sobrevingudes . L'obra més caracte-
rística d ' aqueixa capa, més soma, v per lo tant més moderna, son les cisternes
públiques (s'en veuen quatre sota •ls edículs P v M (Fig . 2), y (lues sota la edifica-
ció J) construiries en la part alta de la ciutat, algunes de les que donaven llurs
aigues a la font propera a l'escalinata situada en el carrer major, que venint
del camp donava a la porta de les muralles (o . Els restes dels edificis destrnits
foren probablement reempleats en aqueixa ciutat posterior, v alguns aixís han
estat trobats pels excavadors, mentres altres han desaparescut per sempre del
recinte de la grega Emporion . Es aqueixa capa més superficial la romana,

potser del segle II de J . C. Tota la terra dura que incrustava les ruines (tels
llochs sagrats, està plena de trencadiça de ceràmica roja segellada d ' ornaments,
que apareix fòra d ' Italia desde •1 segle I de J . C . en els paisses de civilisaci6

(i) Vegis el plan publicat en el nien article Les e1cal'acions rl'Ernh :u•ies . list :rdi de la to»o,ra/ia, .1N( f Al21

DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS . 1903, làm. I1 .-Les cisternes referides estan senyalades per lus Iletre•s R y Z

y la font per la lletra L . En el plan adjunt s'IIa conservat la mateixa notació dels plans que acompanyen el refe-

rit estudi .
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romana, v quals centres de
fabricació s'han descobert a

Pis rom,l

Italia v a França, v que a
Espanya, ahont van desco-

Pis helenístich brintse també forns, es cone-
guda amb el nom de Sagun-
tina 0). Per altra part, sobre
les cisternes de cases abando-

grech

	

nades en el segle IV,

	

cons-
trola una basilica rodejada
d ' un cementiri cristià (') . Un
període més antich, un segon
stratus es troba immediata-
ment . La major part dels tem-
ples descoberts pertanyen a
aqueixa segona època. Són

els edificis immediats a l ' invasió romana, obres d'un art helenístich degenerat
y empobrit en la nostra llunyana colonia grega . A aqueixa època sembla per-
tany el gran mur que arrenca de la porta (pintat ab negre en el plan adjunt,
Fig . 2) y segueix la via major fins are descoberta . El sol sobre que s'aixecaven
els temples es plè de ceràmica campaniana ab son característich vernís negre,
qual període es els segles III y part del II avans de J . C . Sota d'aquest stratus
hi ha encara la capa grega més antiga, ahont abunden els troços de ceràmica
ab figures rojes dels segles V y IV que, esmicolats pels segles, proporciona
abundantment la terra cl'Empuries.

Clarament se veuen aqueixes tres capes en la fig . Z . A dalt, al nivell de la
grada, el paviment testaci ab les graus d'un pedestal d'estatua ; més ensota, so-
bre •l que s'aixeca un doble pedestal, el paviment helenístich, y al fons, al nivell
dels riells de les vagonetes que han servit pera •1 transport de terres, les capes
gregues dels segles V y IV . Són corn tres ciutats una sobre l'altra, tres períodes
llistòrichs que corresponen a moments de ruina y de renaixement de la ciutat
empordanesa . L'historia senyala alguna d'aqueixes espantoses destruccions . Titus
Livi en sa ressenya de la guerra de Cató, parla de la conquesta ciels poblats verins
d ' Empuries v de la destrucció de llurs muralles .Aqueia acte de sumissió fou im-
posat probablement als grechs emporitans, en qual ciutat cercaren el derrer
refugi els indígenes vensuts, o bé per la creixensa de la ciutat els antichs murs
de grans pedres esdevingueren inútils . Sembla més aviat lo primer : darrerament
en un local immediat a una de les torres hi fou trobat un dipòsit d'armes aban-

(I) V egls MANUEL CAZURRO : LOS r , aSOS aretinos y sus irnitac2o1lcs galo-rwnallas en Arertrias, en l ' ANUARI

DE L ' INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (le 1909-IO.
(2) J . 1 Urc Y CADAFALCII, FALGUERA y GoDAY : L'arquitectura romànica a Catalunya, v. 1, 11 . 11, capí-

tols 11 v I11.
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(Fot . Gandia)
Fig . r .

	

1 as slrafus de diverses èpoqu(s a Empuries
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Fig . 2 . — Plan dels temples d'Empuries, segons les excavacions

practicades durant la campanya de 1910 y IOIi
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donades sobtadament ; centenars de glandes de plom pera •ls foners; puntes de
ferro de cestroplrendone, les sagetes més grosses pera ser Ilensades també ab la
fona, y el bastiment de ferro v bronze d'un petit carro de transport d'aqueixes
pesades mmnk lons.

Altra ruina fou en alguna de les invasions barbres : ho indica l'estatua
d ' Esculapi, violentment volcada a una de les cisternes ( 1 ), v . l sol d'un dels
edículs en que . 1 foch hi lla deixat senvals . Els temples no s ' aixecaren de
aqueixa destrucció, vels deus helèniclls cavgueren en ella delinitivament.

Els llochs sagrats ocuparen tot l'àngle SO . de la ciutat, immediat a les
muralles de grans pedres, inútils ja en aquell moment, apovant sos murs en
les torres abandonades . L ' extensió d'aqueix santuari respecte a la Neàpolis
eml)Oritana era extraordinaria, contemplada ab els ulls de l'home modern:
lu pa octava part de la ciutat estava destinada als deus . E11 era pera la ciutat
com lo fogar o la llar en la casa, l'altar permanent a les divinitats domèstiques.
El culte era . 1 vincle social més fort en les viles antigues, y •1 destí de la ciutat
era lligat ab els temples dels deus esdevinguts conciutadans . Cada ciutat tenia
divinitats que l'habitaven . Júpiter, Juno, Diana y Minerva •s feyen ciutadans
d'una ciutat contra l'altra . Al voltant dels temples es congregaven nombro-
sos sacerdots.

Per altra part, cl temple greclt sufrí gradualment una transformació anàlega
a la de la basílica cristiana . Al altar únich gradualment s'hi ajuntaren les nom-
broses capelles, sovint independents, que caracterisen les nostres catedrals . Així
el clós sagrat se pobla de cel-les v edículs, tresors v ares v pedestals . Olimpia,
Delos, el sagrat recinte dèlfich, el mateix Parthenon d'Atenes, verdaderes ciu-
tats dels deus, donen una idea grandiosa d'aqueixos immensos recintes dedi-
cats al culte dels (leus helèniclls.

A Empuries, re(luides les proporcions, anem a descriure un recinte sagrat
poblat de divinitats nombrosíssimes, edículs y ares y temples arreconats en
un angle de la ciutat antiga, restes de diverses creencies, aportacions de civi-
lisacions distintes que deixaren son rastre : un rastre material en el vell santuari
y una emprenta de creencies en l'esperit.

La part Inés alta de la urbs apareixia abans de les excavacions com un
d'aqueixos turons que han guiat tantes voltes als arqueólechs, senyalant el
gegantí enterrament de una ciutat . Era possible que aqueixa part més elevada
fos c oronada per un temple.

Tal era la pràctica usual en el període lielenístich que •ns ha trasmès
Vitruvi pera -ls clels deus tutelars de les ciutats, y •ls de Júpiter, Juno y Mi-

(I) Vegis l'article de 1) . IZAMÓN CASELLAS : Les Troballes esculpiòriques en les excavacions d'E,nPuries.

.\NI' .\RI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS, 1909-10 .
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ELS TEMI'LES I D' EMPURIES

nerva (1) . Era . 1 hoch apropòsit pera . 1
temple de 1 ' Artemissa d ' Eleso, que ado-
raven a Empuries com totes les colo-
nies fòcees del Mediterrani, y qual re-
cort en les nostres ciutats gregues ens
ha trasmès Strabó, si la deesa mons-
truosa predecessora a la amable Arte-
missa helénica havia volgut abandonar
l'antich temple de la Paleòpolis (2).

En aqueix punt més alt hi trobaren
els excavadors, al comensar sos tre-
balls, els fonaments d'un recinte rec-
tangular (Fig . 2, J), enterament arrasat, fet (le cal reus petits, coin de fonament.
La seva orientació era d'Occident a Orient com els temples ; mes rés niés auto-
risa pera arribar a altre conclusió.

Ensota, seguint la muralla cap al migdia, s'hi troba la ccl-lat M ( Fig . 2 tl(

plan), àrea rectangular feta de grans carreus ben treballats (Migs . y 4) . Calgut
rompre pera descobrirla, el paviment d ' optts testacciirn de que s ' ha parlat (3) . En
aqueixa àrea se descobrí la part inferior d'una estatua d'Esculapi, trossos de sos
brassos y de la serpent característica . Devant, dintre d'una cisterna, trobà
la part superior (4) . Quasi intacte en son noch, dintre •1 sacclllrtfz, se descobrí
un'ara de forma d'escocia, de superficie acanalada, com recordant la columna
jònica coronada per un rudimentari capitell de volutes angulars (Fig . 5).

Se tracta, donchs, d'un edícul consagrat a Asclepios, al (leu guaridor de
malalties, humil y pacíflch . El

°-paviment de l'edifici era extraor-
dinariament trencat ; el fons de
mosàich Blanch, vorejat d'una
franja d ' oJus signitruin formant
un meandre de daus blanclls (le

0`27 m . d'ample, sobre . l fons(1'optls
testaceum, de tipo ben comú a
Catalunya, senyalat ja fa anys a
Empuries per en Pella y Forgas (5 ).

Aquest paviment fou obra d'una
tFot . Gandia)

1 . — Basament acarreuat del edicul d'Esculapi

	

reparació posterior . A sota d C11

(I) Llib. 1, cap . VII, edició Nisard.
(2) Les excavacions d ' EmArries, p . 160 y 172.
(3) Vegis el diari d 'excavacions, (lia 18 d 'octubre de 1909 . Se guarda aqueix diari portat minuciosa e in-

teligentment pel Sr . Gandia, encarregat dels trevalls de les excavacions, en el Museu (le Barcelona.
(4) Vegis la descripció de l'estatua d 'Esculapi (le l 'article citat de Ramón Casellas.
(5) Historia del Arnpurddrl, Barcelona, p. 199,

(Fot . r,,,,_,

Fig .

	

— Edícul d' 1?sculapi vist du la part supuri,ir
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s'en conserva un de rústech més antich, for-
mat tl(' trencadissa de terra curta.

El basament de grans carreus (Fig . 4)
indica una obra la més antiga de totes, mes
l'Àsclepios, restaurat potser, estigué obert al
culte dels malalts en cl període helenístich
que hem senyalat v fins en el romà imperial.

En un cert moment sofrí una destrucció
violenta : la estatua del deu guaridor fou
abatuda ; la part superior caigué a la cisterna
de devant, mentres l'ara trencada restava en
front del cos del deu cavgut y de la serpent
trocejada . Pot ser un indici cronològich de la
destrucció la troballa d'un fragment de cerà-
mica roja sigillada, sota . ls restes de l ' estatlla,
indicada en el Diari de les excavacions (0.

Sota 1 bust d ' Esculapi s'hi trobaren dues plaques de marbre requadrades
(l'una motllura, apropiada pera una inscripció dedicatoria d'un edícul (Fig . 7) (-).
:Aqueixes y els troços d'arquitrau trobats prop de la muralla (Fig . 8), tenen
laides apropiades fera un edifici de les dimensions de que •s tracta (Fig . 9).
En la mateixa àrea del temple fou trobada una placa ab un lleó alat, de 0'205 M.
d'alt (Fig . lo) . Són tots ells plaques (le revestiment, d'una construcció en o/iis
cc~»tcrrticilllll Fonlà . Se trobaren prof) del mateix hoch y no tenen adaptació al
matem, un fragment decorat de dentículs (Fig . 16), un diminut capitell de co-
lumna (Fig. r ) y una base de
pilastra (Fig . 14).

L'àrea del petit temple era
plena de troços de imbrica v tc-

tltcze de terra cuita, indicant una
ruina sobtada (le ]'obra (3).

1:i el sol sobre que s ' aixeca 1
ptl(lllllll (l'aqueix edlClil ß ' 11l tro-
baren Fragments de ceraniica
grega del segle I\ (4) .

No rodej en al cdícul enlpo-
]'i t I (1' Esculapi les habitacions
dels malalts que en altres ]lochs

(1) 1)iari d ' excavacions, 6 de Novembre de 1909.
(2) I .rs dimensions d ' aqueixes pcsses son: ]a primera formada de tres troços units mideix o 55 X 0'23,

la segona o'5S

	

0'38 y •1 gruix comú a totes es de o•65 . EI tros major d'arquitrau mideix 0'34

	

0 ' 34, el segon
un dimensi(í 0'24 X 0'14 y •1 gruix de tots ells es 0'05, les de la placa del lleó son 0 ' 21

	

0'I5 / 0'075.
(3) Diari d 'excavacions, 13 novembre 1909.
(4) Diari d 'excavacions, 29 octul re 1910.

(Fol . Jluserr de Ißrrcel)rra)

\ ra del cdícul d'F.sculapi

(Fei . Gartdí~)
Fig . 6 .

	

i\IOsaich del cdicut d'Esculapi



ELS TEMPLES I) EMPURIES

Convertien el temple del delí metge en una mena d ' hospital ell que •s curaven
les malalties en part per remev d' una medicina prinlitiVa, ell part per practiques
relligioses o d ' una magia misteriosa v estranva.

Al costat mateix del edícul M hi ha l'àrea P, duals murs son (l'oplls coellicn-
ti-ciitn romà . Son paviment es d'opus signii?1HU ab tornes rombals marcades
per daus blanchs y fondo d'opus tcstaceuin, limitat pels costats junt als murs

Fig . 7 . — Plaques d ' un fris trubades al udicul d'Escolapi

	

(31uscu de Barcelona)

per una faixa llisa d'opus testciceuln (Fig . 15) separada per una ratlla (le tuosàicli
blanco . hn el fons de l'àrea lli lla una faixa (le o`ßo m . sense mosàicll . Les pe-
cires dels murs són aclivillades pel Poch y les senvals (le l'incendi . s trobaren
sobre •l paviment . Més tart lo lloch sagrat degué convertirse en llabitaciò ; jiint
a la porta hi ha la boca cilíndrica d'una cisterna de forma ovalada usual, cons-
truida en pedra del país, sostinguda per un mur (le petit carreu adossat al
estilobat del edícul M . Els murs laterals sembla •s prolongaven cap a l' k ., fent
suposar que •s tracta d'un temple pròstil tetràstil o d'un edícul iii

	

.41eix
edícul v e1 cl'Esculapi subsis-
tiren durant el període dar-
rer . El pis d ' opus testacrlt,ln

sincrònich ab la construcció
de les cisternes, respectà les
cases dels deus antichs.

En un nivell inferior lli
havia l'edícul senvalat en els
plans ab la lletra Z . Se •n
conserva sols l'estilobat ter-
minat per una motllura .

Son

(Jluseu de Barcelona)

Fig . S . — Traços d'arquitrau
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Esc . I : Ioo
Fig . 9 . — Kestauraciú ideal del frontispici
d ' un edícul al) les plaques de les figs . 7 y S

L'obra es de rebla usual a escepció de la cor-
nisa que es de pedra sorrenca estucada (Fig .16).
J tint a ell s'ha trobat un troç de canya de co-
lumna de 1`25 d'alt y de 0'47 de diàmetre, y a
uns 8 metres de la cara E una antefixa angular
en la forma usual de palmeta sobre dos volutes
de o'28 d'altura (Fig . 18) . El Diari de les ex-
cavacions senyala que •s trobaren a 3 metres
de profunditat barrejats ab menudall, a nivell
més baix que •1s fonaments del basament des-
crit. Concorda per les mides y material ab un
troç de crener (Fig. 19) de o`55 m . de March
trobat dintre les cisternes immediates, junt
mateix material es un fragment de 0`21 de

y un rinxol, que d'ell
a 1 ' estatua d ' Escolapi ; d 'aqueix
March (Fig . 2o) en que s'hi veu una fulla d'acanthe

se despren, trobat junt al mur de contenció del carrer
que dona a la porta, a 26 m . d'aquella muralla y a 3
(h profonditat en mig de troços de ceràmica ibèrica
y campania .na . Fa pensar en un fragment de cima es-
culturada tant comú en els edículs helenístichs, deri-
vada de la que Scopas crea pera •1 Thymele d'Epidauro
o en un cantó d'un fris o d'un capitell d'anta . Cal
afegir encare als fragments trobats en les immediacions
del barranch, un capitell jònich de volutes angulars,
molt malmès, y uns caps de terra cuita (Figs . 21, 22

y 23) característichs de les cornises (1) .

Tot fa pensar en un edícul aillat, simètrich . Prop
d'ell, al costat de migdia, s'hi descobrí una ara clara-
ment visible en la fig . 16 .

(Museu de Barcelona)

Fig. ro . — Tors de fera alada
trobat a Empuries

.11 costat S . del recinte sagrat hi havia un lloch tancat per murs en que •s
(lava culte a l'aire lliure a dos divinitats parelles . Al centre, cap al costat de

migdia, sobre un basament al que .s puja per unes
graus colocades al costat de Ponent, s'aixeca un doble
pedestal (Fig . 24) . Es tota l'obra de pedra acarreuada,
sorrenca, revestida d'estuch blanch.

Se tracta d'un saceilu,m, «un 11och sagrat sense
sostre» ( 2 ) segons l'expressió coneguda de Festes.

En el sol sobre que està situat aquest monument,
Esc . I : co

Fig. i I . — 11otllura ab dentículs
trobats jault al edícul d'Esculapi

(1) La fig . 15 té 6'17 d'ample, y el de la fig . 16, o`12.
(2) Festres, p . 251, Lindmann.



ELS TEMPLES D ' EMPÚRIES

hi lla ceràmica grega y campaniana . La
terra que . 1 voltava contenia ceràmica
campaniana . Passava per sobre d'ell el
paviment d'oputs testaceatm de que hem
parlat . Feta una cata a l'interior ciel
basament, lla aparescut ceràmica ordi-
naria de difícil classificació v un frag-
ment de terra negra, tota ella en general
mal cuita.

Perrera, cap al N ., hi ha uns banchs
d'obra arrebossada y lluida, v dues
graus porten a una àrea més elevada a
la part d'Occident del recinte (Fig . 25).
Al angle SE . hi havia també una ara
dessobre un basament quadrat, ab unes
senzilles motllures per base y corona
del cos acanalat (Fig. 26) . Es arrebos-
sada y lluida corn els pedestals . En la
part alta hi ha un forat en el que •s
veuen senyals del foch.

Vora •1s pedestals s'han trobat restes
de dues estatues de terra cuita, un troç
d'un peu en que . s veuen els cinch
dits, rígits com d ' una estatua arcaica
(Fig . 28) ; un altre que comprèn el tor-
mell del peu y part de la cama, y a més
clos dits d'un peu de factura difereilta,
menys rígits (Fig . 29) . El troç de tor-
mell y cama no sembla pertanyin a la
mateixa estatua que -ls cinch dits del peu : sota d'aquest hi ha com la part baixa
d'una sandalia, o millor com un regruix pera adaptarla al pla del pedestal, y
aquest no existeix en la part baixa de l'altra pessa . Estem, clonchs, clavant dels

fragments de clos estatues de
tanianv natural.

Les estatues en terra cuita
foren una cosa usual en cl món
grech (I ), desde la niés gran anti-
guitat . La tècnica de la fundici6
en bronze a cera perduda, un

(i) Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, mot Statua, p . 1494 . Consultar especialment Deonna

Les statues de terre cuite en Grèce . Paris, 1908 .

Fig . 1 2

	

( .lt useu de Barcelo , i)

Estatua d'Esculapi al) els diversos fragments adherits

Fig . 13 .

	

Capitell trobat
vora 1'cdícul d'Esculapi

Fig . i I .-- Base trobada
vora l'edíc_nl d'Esculapi



ANUARI DE L' INSTITUT I) ' ESTUDIS CATALANS : MCMXI- NTI

~"•

	

-

	

dels procediments de fondre cone-
;,`~ .'.

	

~~

	

gut de Inés antich, suposava el
modelat en fauch v era fàcil als
hàbils ceramistes de la Grecia cocal e
l'obra sortida directament de mans
de l'escultor. Una d'aqueixes obres
pobres era venerada a Empuries.

Més cap al mar, passada la via
major que daba al portal de la
muralla, arrancant desde la torre
E, hi havia una plaça porticada ab
un edícul al centre d'una de les
cares, que es el temple més im-
portant d' Empuries que les exca-

vacions de la Junta ele Museus han trobat fins are (V . fig . 2).
La plaça, closa dintre uns murs, fou construida en moments en que la pri-

mitiva fortificació emporitana debia considerarse inútil, v s'adossa a la cara

-- Musaich dcl edícul 1' (Fol . Gand ia)

Fig . i6. — Basament X (Fo' . Gandia)

d'una torre del portal y a una llarga cortina de muralla que quedàren impo-
tents pera la defensa, rodejades per les dependencies del temple . Es de forma rec-
tangular, ele 23'5o m . d'amplada; la llargada no ha estat encara descoberta en sa
totalitat v passa actualment de 45 M . La rodejava un pòrtich d'uns 4 m . d'ample
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en 1('s cares N . V S . v Tuns II m . ell la

cara E (Migs . 3o, 31 v 36) . E1 pòrticll
era sostingut per columnes de les que •n
la primera campanya de 1908 foren
trobats dos capitells toscans en el carrer
major citat (0 . Una rigola recullia les
aigues de la teulada del pòrticll y limi-

tava son paviment separantlo del de la part (le plaça
descoberta . L'aiga que circulava per ella era conduida
fòra la plaça per un clavegueró que desaigava pel cos-
tat de migjorn . La rigola s'ha descobert al interior de
la cella, a la due atravessa sense comunicació ab l 'ex-
terior, fent suposar al temple obra posterior al pòrticll.

A la part de darrera la cella, prop ciel cantó NE.
lli ha el marxapeu d'una porta que dóna a una llabi-

Esc, I : zo

Fig . 17 . — Corona
(lcl basament X

( .Museu de Barcelona)

LL .

	

- :Antclixa angular trobada
prop l'ctla til X

tació ab un paviment enlluit . L'analogia del plan d'aquest períbolos al) el del tem-
ple d' Issis, de Pompeya (Fig . 42), es extraordinaria . Les collumles ele les galeries
del cap són set, exactament en una v altra, y en els (los la tellla(la del p6rticli
s 'avança rodejant els murs de la naos del temple que queda inclosa en ell . I,'t'(liclll
es en Gambi més semblant al altre temple pompeyà, ele dedicaciO desconeguda,
anomenat temple de Mercuri (Fig . 41), ab la naos rectangular precedida Tu n

iroltaos més ample al que pujen dues escales laterals destinades als servents del
culte . L ' analogia arriba a les dependencies posteriors que cOI nlun quen al períbo-
los per una porta colocada al costat N . del edícul, y de la que s'lla conservat
el marxapeu . Si seguissin) les atribucions donades a les pesses anàlogues del
temple d ' Issis de Pompeya, la primera correspondria a la scltola, lloch de réuni( ",
dels isiaclis colegiats, l'altra a la sala aont se trobaren en la ciutat enterrada
pel Vesuvi nombrosos objectes del culte : lo sacrariitin o (Iotlat'ill))l (tel temple,
sacristia y tresor a la vegada.

La reproducció dels plans dels temples d'Issis _Mercuri de l'onlpeva dona-
rán idea claríssirna d'aqueixes semblances (Figs . 4 i y 42).

L ' estilobat del edícul es de pedra ele grans carreus en son parament exterior;
(l carreus
petits en poll
parament in•
feriar. I_a 1)('
(1ra es tota
arrebocada

Museu de Barcelona)

	

v Iliii(la.

) Vegis l'article «Les excavacions d'Bmpuries» citat, fig . 41.

40. — Institut d'Estudis Catalans
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Crener trobat prop )'edí( ul l

(
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L'aparell de l' es-
tilobat es interes-
sant : lo formen
carreus lligadors
rectangulars en la
primera filada, co-
locada vertical la
major dimensió,
quadrats en la se-
gona filada, alter-
nant ab altres rec-
tangulars en que
aquella es horizon-
tal, com en el ciel
mur del gran tcrra .-

ph' sobre que s ' aixeca l'altar famós de Pergamo com en les muralles de Magnesia
del Meandre (11 . Dintre la cel-la s 'ha trobat un paviment de formigó groller,
recobert d ' una capa d ' altre niés fi . Reconstruit el plan d'aqueix edícul sembla
esser un pròstil tetràstil eustil, seguint la coneguda nomenclatura vulgarisada
per Vitruvi (Figs . 37, 3 8 v 39) .

o liunv d'agueix temple, prop del convent de la Mare de Deu de Gracia (' ),
s'havia trobat una làpida qual recort sugereixen aqueixes ruines, y que sembla .s
referia a la restauració d ' uns pòrticlls V

d'uns sitials d ' un llocs sagrat . L'inscrip-
ció diu, reconstruiria pel P . Fita (3 ) :

sera I'I • :1EI)EII
sedili .1

	

l'ORTI('US
clv 1ll;A I . F

1\'S

Una inscripció colocada sobre l ' entrada
principal ciel Isium de Pompera, comme-
morativa ciels honors ab que fou premiat
el que . l restaurà després del terratrèmol
de l 'anv 63, l'anomena també nedes V no
ft'lll/llí)1l, v es aulicable al commemorat
en la làpida emporitana el comentari de

( I ) SCIIR .1>191E.N : _Íltt'rlldmPr po)) Pe)'OanlOn, III I . Berlin, 1906. — IdU1IANN, KOIITE ti' WAT7_INGER : Mag-
nesia an) .11a~~audcr . Berlin, 1904 .

	

~
(2) Vegis el plan d ' EI11puCieS pIIblicat en I ' ANUARI DE L ' INSTITUT D ' TSTUDIS CATALANS, de 1908.
(j) IIf'IiNI:I y . Corpus 111SC)'i~Jllt7)dlfm lali)Lar4rn) . InsCriptionnnl HZSpaniæ latinar)Gm, 12 .° 6185 .— «Templo de

Serapio en :Ampurias» : Boletín de la Real Academia de la Historia, t . III . InIadrid, 1883, p . 124 y segcients.

Fig . 20

	

( .Iluseu de Barcelona)

Fragment es( ulptbrich trobat prob 1'edícul l

( .11 useu de Barcelona)
Fig . 21 . — Cap de llet') trobat prop l'edícul X
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'M . Lafage (' l : si bé la distinció que la llengua llatina
establia entre aqueixos dos mots no ha estat pas sempre
rigurosainent observada, potser el que aquí lla estat
empleat ha estat escullit espressament hora indicar clou
FR) s'havien complert les cer('n onies de 1 ' inaltgltra/lo, y

que . l culte d ' Issis, tolerat y fins vist ab bons ulls per l'au-
toritat municipal, no podia esser olicialin(nt reconegut)).

El niot s('(lili(t,

sitials, que . 1 l' . Fita
tradueix per graus,
es introduit pel doc-
te jesuita en la res-
tauració (fel epígraf;
mes se refereix a una característica dels tem-
ples dels cultes alexandrins . En els temples
d' Issis y Serapis lli havia efectivament banclls
pera seure devant l ' altar, al peu (fel salitilari.
EIs fidels, després d'haver penetrat a l'inie-

Fig . 22

	

( .Vus . Bari ," ,

Cap de lleó trobat grup l'edieul

(_lluseU de Barcelona)

Fig . 23 . —cap de lleó trobat prop l'edícul X

	

rior del peribolos, podien restar devant 1 i-

matge sagrada y- passar cómodament les llorer
llargues en contemplació (2) . AixO distingia els cultes he1Unichs exteriors, (le (ser( -

monies al aire lliure, d'aqueixos novells cultes africans plens de meditació, d ' as-

Fig . 24 . — Doble pedestal d'estatua, z del plan (Fot . (,,indi ‘ )

(1) GEORGES LAFAGE . Histoire du culte des divinités d'Alexandrie, Serapis Issis, Harpocrate et Anubis hors

de l'Egipte. Paris, 1884. Bibliothèque des Écoles frança ; ses d'Athènes et de Rome, fascicle XXXII I, p . 181 y 119.

(2) Id . íd ., p . 181 y 119 .
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CCtlsme v de visions tristes en la
mort v de misteris d ' una vida d'ul-
tratomba.

¿Se referia la làpida emporitana
al temple are de poch descobert?

L'edícul al centre d'una plaça
porticada, disposició ben comú en
l ' art helenístich, fa pensar desse-
guida ab els cultes vinguts d ' Orient
o del Egipte, que poch a poch ana-
ren infiltrantse en el neón romà.
A Orient el temple es una plaça,
així corn a Occident es una halla
o una cel-la. Una plaça eran els
temples primitius fenicis v les mes-

gllides niusiilnlanes ; una cel-la era I temple grech, v una halla el temple cristià.
Els pobles encarnen ab un edifici la representació de les seves idees ; així la encar-
nacil) a rgllitectOnica del poder públich a Orient es una porta, y a Occident es la
cort, cl pati o la sala . Els temples dedicats a Issis o Serapis eren comunment un
edícul al extrem d'uns peribolos, clos dintre un cercat en el que •s tancaven els
iniciats en les festes anuals (') . Vitruvi fa notar que is temples d'Issis v Serapis
troben son lloch en la plaça porticada ciel Mercat (2).

L' emplaçament a Empuries d'aqueix temple vora les ones del mar, el fan a pro-
p(')sit pera aqueix culte, una de quals ceremonias tenia per escenari la mar mateixa.

Els diferents calendaris romans
que han arribat fins a nosaltres fan
menció d ' Una festa marítima ex-
tesa per totes les costes del 31edi-
terrani, cluc •s celebrava a la pri-
mavera a ii d'implorar la protecció
ele Serapis v Issis pera ls mariners.
_lpulevus ens en ha deixat una des-
cripció que •s pot imaginar be en el
port d'Empuries en els dies en que
el golf de Roses sembla un port no
subjecte a vent de cap mena o un
niar adormit, coin el califica Avie-
nus . .lbans ele sortir el sol una pro-
cessó sortia ciel temple v• •s dirigia

(1) I . :vr•AGJ : obra citada, p 124.
(2) Ll . I, cap . VII .

Fig . 25

I scalinata dcrrera •1 doble pedestal

(F u t . Guitrl ía)

Fig . 20

	

(Fot . Gandia)

Ara en el recinte del doble pedestal
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al niar . La precedia una colla
turbulenta de disfresses gro-

tesques, quelcom que de llum'
recorda els gegants v •1s nanos
de les nostres processons cris-
tianes; seguien després les dò-
nes Vestides (le Blanch, al foul-

	

¡ r 	
brant de flors el camí o ruixant --
ab allnorratges primitives de
que brollaven perfums, als que
trobaven al pas . Venien des-
prés les que portaven miralls
girats de cara la deesa pera
que contemplés la multitut;
(letràs les que ab pintes d'i-
vori simulaven pentinar la.
imaginaria cabellera divinal
ondulant al aire . Seguia la

	

1

	

j
multitut ab candeles y llan-

	

Pig . 27 . — n iotlluratjc del l,asam(nt t• dels pedestals ~'-,L d a a

ternes, y després els chors de
joves v •ls fluviols vies flautes consagrades a Serapis, les colles (fels iniciats vestits
de blanch, els homes ab la testa coronada de llorer, les dónes cobrint ab vel ois
cabells ungits de perfums y presidintho tot els sacerdots ab sa roba cenvida, por-
tant els atributs dels deus totpoderosos v després els deus mateixos rodejats dels
sacerdots del culte portant altres símbols de les divinitats alexandrines, V entre
ells el que portava •1 vas d'or ple d'aigua sagrada, emanació d'Ossiris.

La processó arribava al mar ; se coloraven les imatges segons e] ritual, V l

gran sacerdot se dirigia a un navili noti,
ornat (le pintures egipcies, el purificava v •l
dedicava a Issis ; se Ilensaven a les ones aro-
mes y llet, y '1 navili om-
plert. de riclls presents se
fera a la mar, portant ab

ell el vot pera la prospe-
ritat (luis mariners v dels
marxants, V 's perdia al
lluny muntres la processó
retornava ceremoniosa-
ment al clos del temple .

(l/tncic le Bar( ri,~u<<

Era per altra part el

	

ragitier't d ' es-

tatua de fan(h trobada
culte de les divinitats ale-

	

prop del basauu•nt

;t7

(_Museu de Brarcelota)

Fig . 2S . — Fragments d'estatua de fauch trobada
prop del basament ~t



318

	

ANUAHI DE L ' INSTITUT D ' ßSTUD1S CATALANS : 1ICJtSI-Sli

xandrines popular,
en el segle que per
sos caràcters sem-
bla Iou erigit aqueix
sumptuós temple
empor ità.

El culte de les
divinitats egipcies
havia guanyat des-
de la ciutat d'Ale-

xandria les costes de la (i ecia . Al cap de trenta anus d'iniciarse •1 culte d Issis,
Serapis v Harpocrate a la gran ciutat africana, cap a l'any- 250, hi havia al Pireu
un temple a Serapis, v del Fireu després de pujar a la mateixa Acròpolis, el
culte non invadia els santuaris (le més anomenada de les illes que rodejaven
el continent grech

	

(le les costes de l ' Assia ( 1) .
('apa la meitat del segle II, Issis y Serapis rebien semblant culte en els

temples de Puzoles, Pompeya y a tota l'Italia meridional plena de helenisme (2) .
Al començament del segle I, l'onada alexandrina havia invadit a Roma, més
l' esperit popular (lue les esferes del Govern, v poch a poch a pesar del Senat
romà que per quatre vegades fera destruir els edículs v les estatues egipcies, el
nou culte invadia la ciutat.

Tota la terra grega de la Galia havia dedicat temples a Issis v a Serapis,
desde Marsella a Empuries, a Arles, a Riez, a Mimes, a Ma.nduest (Gai d) t 3) , y - ls
grechs extengueren llur culte per
la costa ibèrica, cap al coiiivcntiis

cart(lgi1tcnsis v la HE tica. A Valen-
cia ha quedat memoria epigràlica
d ' una confraria d'Issis v del culte
(le Serapis ; a Tarragona v a Cal-
des (le \Iontbuv, a ( ' atalunva,
s'hi han trobat epígrafs dedicats
a la primera d'aquestes divini-
tats 0).

1 .'istil d ' aqueixes ruines, la
seva estructura, els detalls de
llurs plans, tot es concordant ab
la (lata que •ls hi assigna la cerä-

(l) I .AFAGE : obra citada, p. 31 y següents.
(2) Id . í(l ., p. 40.
(3) I(1 . íd ., p . 162.
(4) vegis HÜBNER: Corpus citat, núms . 3730-6004, 3731, 4080, 4491.

- E1 tcmplc

	

vist dc(lc '1 costat E

	

(Fol . G .,ndia)

(Fol . Gandia)

Fig . 31 . — I 1 temple V desde 1 costat O
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mica canlpaniana (lut' . s troba en cl sol sobre l que forcit erigits ell

ús en els segles III v II avans de J . C . Els perlils (Ic les ntotlht-
res de pedra recoberta d'estuch trobats ell la . major fart dels edicnls,
revelen aqueix art helenístich dels (los darrers segles prOxinls al
començament de l'era cristiana, que •ls tractadistes sunvalcn entre
l ' anv 28o v1 3o avars de J . (' ., període ele dccadenci :t a la (recia

propia v d'activitat al Orient, al .Asia_ Mentir, a Pergamo, a Sa-
inotracia, a Priera, a Magnesia, a Rodes arribà a sa Inajor ini-
portancia, al Egipte ah Alexandria capital del Mediterrani . Aflu( , ixa
corrent d'aires Orientals, rejovenint ab nova florida
l'antich art grech, arriba cap a Occident v Pllioles,
el port principal del corners siriach v egipci a Italia

v Herculano y Pompeya, les ciutats que ns }hait guar-
dat les cendres ciel Vesuvi, eren en e] segle II com-
pletament helcnisades.

Tots els caràcters de L'art helenístich apareixen en
Es(ig .3a 1 5o

aqueixes ruines dels temples cl ' I~mpuries : el capitell
32

Restauració

	

jònich de volutes angulars, tan comú a Pompcva ell 1 . '2 . 33 .

	

' ,t ' 1,1 ' i ` .

de la culmmm :i

	

rOn :uucnt (1l 1

(lel temple V

	

l'ara del temple d'Rsculapi (Fig . 5) ; l'aparell del podium 1o1,at (1e1 tenupl( V

del temple emporità que recorda el del gran basament
del altar de Pergamo y del murs del teatre de Magnesia (Fig . 3o) ; les motllures

grolleres revestides d ' estuch ; el número de columnes dels caps del períbolos del
temple V, senàs, número buscat ciels arquitectes helenístichs fins per front prin-
cipal dels edificis, com han revelat les pintures de Pompeva ; els p(irtichs von -

jant les places y voltant els temples ; l'opus signinirn! dels paviments, en pic ús

en el segle II, v l'ausencia del opus tcsellatu ; n . Sols el capitell tosc~l de ics

columnes del pòrtich recorda
l'art de la ciutat de Roma.

La disposició del plan ciel
temple V mateix, es per altra

	

-'
part ben característica . El
temple grecll havia anat so-
frint una llarguíssima trans-
formació: el rectangle del plan
havia anat successivament es-
cursantse: en l'època macedò-
nica la proporció normal era
una profonditat igual al doble
de la fatxada, y Vitruvi, or-
gan de les darreres tradicions
de 1'art helenístich, adopta

1 . ;cai,< < :

F , g . .,t

	

f r'1 . I ;iu :ríi

capitells ciel p6rtic1 ciel temple V trobats en ( . 1 carrer utaj„r
de la ciutat groga
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encara una proporció menor ; els pòrtichs primi-
tivament transitables, successivament han anat
estrenventse o suprimintse : primer el pòrtich l)ú-
blich que associava el santuari del (leu a la vicia
de la ciutat, es barrat a les multituts per rues
com el transcepte de les basiliques roi riques

35 . — Capitells del pbrtích del temple'" v •l chor de les catedrals a la nostra etat mitja,
convertintse en decoració, fins arxivar al pòrtich

simulat del fiscl(dc hcri/tci'c ; després les graus que rodejaven el santuari han
esdevingut fòra de mida humana inaccessibles o han estat convertides en el mur
(1(1 f5odiunt al que pujen reduiries escales ; l'cpistodomos ha successivament des-
a parescut, v hem arribat així al plan de que són exemple . 1s dos temples pom-
pevans, coetanis v (le disposició anàlega al que estudiem, els citats temple
d'Issis v l'anomenat de Mercuri, qual dedicació s'ignora . L'època de construcció
d'aqueixos edificis pot servirnos pera fixar la de les construccions dels recintes
sagrats emporitans.

El de Mercuri, arruinat en el terratrèmol de l ' any 63, estava a mig recons-
truir quan la catàstrofe de Pompeva ; l'obra de nlahons y pedra introduiria pels
romans, estava encara sense revestir d'estuch y l'ara no era terminada.

EI temple d'Issis havia estat destruit pel terratrèmol de l'anv 63, y recons-
truit immediatament per Nonnius Popiclius Celsinus . L'obra de mations era
ben nova (luan l'erupció de l ' anv 79 la sepultà novament entre cendres y pedres.
Mes a sota d'aqueixa reconstrucció s'hi revela clarament l'obra anterior coetania
de la Palestra o Pòrtich de Vinicius o siga del segle II abans de J . C ., construida
en tufo, la pedra característica del periode helenístich a Pompeya, revestida
d'una groixuda capa d'estuch, formada de calç y puzolana . Tal era també
l'obra emporitana:
pedra sorrenca, gro-
llera, revestida ('es-
tuch com l'obra
usual a lo1 p('va
dude la li del se-
gle I1 lins cap a
l'any So del I abans
(le J . C.

"l indriein així
cll els temples d ' Em-
purics tres períodes:
el del basament lI
de grans pedres ca-
lices, anterior al se- Fig . 36 . — El podium ab les escales laterals ciel temple V
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gle II, obra grega de grans carreus, probablement del segle IV (h ig . 4) ; el calar
terisat per la pedra arenisca revestida d'estucll dels ediclds V X, y- ,lel doble
pedestal, que es usual a Pompeya, aon caracterisa les obres dels segles I I, y linal
nient, el del opus C(li1t't1C11111 (l(' pedres petites ro111fi, introdu it a I )()lllp('V'a pCl- la

colonia militar que després de la guerra social hi establí el cònslil Sil-la (Ro aixes
a . de J . C .), portada potser a Tlnpuries per la colonia militar que C("ssar Ixi
acantonà (45 a. de j . C .).

L'analogia de construcció no porta sempre al sincronisme ab les terres
italianes. Triguen, en general, a arribar a les costes ibèriques les noves corrents

Fig . 38 .—Plan del temple C . estat actual

I . ,rala i : 200

Fig . 39 . -- Plan (Id temple N' restaurat

artístiques, quasi niés de mig segle, (leVegades cent anus ; així lien] pogut
coi probarho per les transformacions del ron tnicll, pei l'arribada de les vol-
tes gòtiques, per les primeres albades del renaixement . Lo 1{11(' sí pot afir-
marse devant les ruines emporitanes es que estem en el període (1'1lelenisaci6

41 . — Institut d ' Estudis Catalans

	

4 1
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d'Italia, cl (le l'influencia greco-oriental a Roma, en l'època de la construcció
en pedres de fàcil treball, revestida d'estuch, coneguda pels arqueòlegs italians
per període J('1 tufo, v que pera Koma v pera Pompeya està entre •1s anys 200

v So a . de J . C ., al que precedí la construcció grega de grans carreus y substi-
tuí mOs tart l'obra. de rebla menuda v dels mations, l'opus cæncnticiu-m, ab que •s
reconstruia encara en el segle 1 la Pompeya destruida pels terratrèmols, al

322

el

Fi ;; . .11 . - T( . mplii de~ ,llereuri a Pompeya

Escala i : 500

Fig . 42 . —Temple d'Issis a Pompeya

ser invadida per les cendres y les pedres del Vesuvi ab que •s reparaven més
tant les muralles de la Empuries romana.

Estem, donchs, en presencia de les construccions sagrades de l'Empuries
reconstruida després de la destrucció de Cató, en l'any 135 ; de les primeres
obres de l'art romà-helenístich a la península ibèrica, portades pels construc-
tors que acompavaven els exèrcits que havien de conquerirla pera la civili-
sació llatina, sentades sobre les ruines de la Neàpolis emporitana v colgades
a la vegada per les obres romanes de l'Ernpuries, subjecta pels legionaris im-
perials .
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