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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 .
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i 8'4o m . en l'altre, ami) una alçada de 1'54 m . El parament mirant a la caven era estucat, i
certament era el palpitant del teatre . La seva alçada de r'54 m . és poc major que la de 5 peus
que assenyala Vitrubi (I'48 m .) : perd són molts els que ultrapassen aquesta mida : el d'Aspen-

GAK. R.EK NOL' DE 3!- 1KAGI

Fig . 561 . — Teatre de Tarragona. Ylan general

dos té r'6o m ., el d'Orange I`78 m ., i el de Pompeia I'64 m . (o . Hi havia com a molts teatres
cossos avançats en els extrems . Quasi en línia amb son parament es trobaren uns pilans de nian
quadrat (figs . 561 i 563), que recorden el de Timgad, destinats a sostenir una part del pulpititm

(1) (AGNAT : Manuel d'Archéologie rontairne, p . 182 . París . 1916.

Oo. — Institut d'Estudis Catalans
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Fig. 562 . — Detall d'una escala i graus inferiors del teatre de Tarragona

han trobat restes d'un mur que podia ésser el fons (le la scæ,la ; de
han 8 m . :‘queixa amplada del tulpifu1?i difereix molt poc de 1'

el teatre Dlarcellus, de Roma, 8 m . (1).
La caven era en sa major extensió cons-

truïda sobre la terra ; sols en un costat s'apo-
iava en una galeria, que per altra part no
seguia la curva de 1es grades (fig . 561).

El jatlpititnt tenia per fons la, sumptuosa
fatxada de l'escena, decorada de columnes i
d'estàtues (Irons scenæ) . No és estrany que,
en ésser destlllït el teatre, aquestes caigues-
sin sobre Cl massís del 5ztlpitztft o sobre el
pla de l'orquestra . Els fragments trobats són
nombrosos . Cal, en primer lloc, citar les dues
estàtues d'emperador, fetes de marbre blanc
que sembla d'Itàlia . Eren, aquestes estàtues
(fins . 5 64 i 565) de les que produia abun-
dantment la indústria : cossos acèfals fabri-
cats en serie pels tallers, amb vestidura mi-
litar, esperant la testa específica del príncep
regnant . Revesteixen, sostingut per una fí-
bula circular sobre la espatlla dreta, el pa-
lhtdfamenzfunt, mantell característic dels caps

militar~, i esdevingut, tenyit de púrpura, insígnia imperial . Porten la cuirassa recta amb llam-
brequins, modelada, ajustada al cos i ornada de relleus . Sobre la cuirassa porten, corn Minerva,
l'ègida (ægis), la poderosa pell eriçada de serpents vives que caracteritza la vestidura imperial.
Cenyeix llur cos una faixa, el cíngol militar (eingalant), formant davant un Llaç simétric, senyal
d'autoritat ; i penja a llur costat l'espasa curta (pugio) . La cara afeitada, ampla, (le pùmuls sor-
tits : els cabells pentinats endavant : semblen recordar el tipus dels Claudis (ligs . 566 i 567).

Una altra estàtua trobada és la d'un jove vestint la toga pretexta, amb la butlla típica dels
adolescents no entrats encara en l'edat viril (fig . 568) . Es de marbre blanc que sembla d'Itàlia . El

fragment té 1'05 m . (l'alçada.

(1) DuR i : Die Baukunst:der Etrusker. Die Baukunst der Römer, p . 649 . Suttgart . 1905.

en fusta . Sobre el formigó s'hi
son parament al dels t ilans hi
dinària: el d'Orange té el BosraM . de9 ' 3 8`50 M .,

Fig . 563. -- l'ilans del basament del pulpüum



Fig . 564 . — Estàtua d'Emperador trobada al teatre
de Tarragona

Fig . 565 .—Tors d'estàtu .l (l'Emperador del teatre
de Tarrag,na

Fig . 566 . — Testa d'Emperador de la estàtua fig . 564

	

Fig. 567 . — Testa d'Emperador corresponent al tors de la fig . 565
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Altres dos fragments pertanyen a un personatge
que vesteix la toga de ciutadà romà. Són de marbre
blanc que sembla d'Itàlia, de dimensions dobles de
les naturals.

Acompanyen les restes d'estatuària nombrosos
fragments arquitectònics que, reunits, poden agrupar-

se així: a) Fragments de fust de columna, de o'67 m.

de diàmetre; capitell corinti de tipus usual (fig. 569),
de o'6o de diàmetre ; fragment d'arquitrau, de o`335
metres d'alçada . Aquests elements corresponen a un

ordre argiiitectònie corinti les columnes del qual
devien tenir uns 7 m . d'alçada . b) Bases de o'55 In.

de diàmetre, tambors del fust, capitell,, arquitrau,
coronisa amb les corresponents carteles, i florons del
centre de l'enteixinat de la coronisa . Corresponen a
un ordre arquitectònic la columna del qual devia te-
nir uns 5'5o m . d'alçada . Ambdós ordres són de pe-
dra calcària del país, dita sabinosa, i presenten parts
estucades i pintades. En els trossos d'arquitraus es
veuen la paraula POTES (fig . 570), d ' una inscripció
dedicada al emperador, usual en els teatres . Altra
inscripció commemorant un emperador de caràcters
anàlegs, .un tant menors, trobada en el mateix tea-
tre, es guarda en el Museu (fig . 57o) . c) Petita co-
ronisa de marbre blanc, de o'i6 In . d'alçada . d) Mot-
llura d'arc de marbre blanc . e) Un capitell jònic i
fragments d'un altre, de pedra de saldó molt flonja,
de 0'40 m . de diàmetre, corresponent a una columna
de 3 ' 50 M . d'alçada . Tots aquests elements escultò-
rics i arquitectònics formaven la composició del mur
de la scæna, decorada de superposicions d'ordres
arquitectònics, entre els quals s'aixecaven estàtues
dintre de templets . Al teatre d'Orange els elements
trobats permeten formar un cos central decorat amb
un ordre arquitectònic major que els laterals ( I ) . Els

fragments de marbre poden ésser dels templets, com

Fig . 569. — Capitells corintis del teatre de Tarragona

Vegi 's la restauració de Caristie : Monuments antiques d'Orange, p . 45 i seg.

Fig . 568 . — Joc de la toga pretexta
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en els del teatre d'Aspendos ('), en el qual el mur de
la secana ha conservat tota la decoració.

llurant l'excavació s'ha trobat una ara dedicada

Fig. 57o . — Inscripcions trobades en el teatre de Tarragona Fig . J71 . — Ara dedicada a August

al llimen d'August (camini August) . Té en un costat representada la gerra de l'aigua lustral

(præfcricie.lur), i a l'altre la pàtera de les libacions, ornada de fullatge, amb son wnbiculam en el
centre : i dariera 1'aspergillum (fig. 571). Es probablement l'ara tradicional que s'aixecava en

l'orquestra.
Era comú la dedicació d'arcs a l'Emperador : una de les més antigament conegudes fou la de-

dicada pur Narbona, i és sabut com Tarragona fou la primera que aixecà temples als Augusts.

-

_/~--~
.!

F g . 572 . — Inscripcions fragmentàries trobades cn cl teatre dt . Tarragona

L'exploració de Tarragona ha tingut una fi que semblarà inexplicable per qui no conegui a fons
les coses d'Espanva . Totes aquestes investigacions es fan sense cap subvenció de l'Estat, i ni tant
sols amb el suca beneplàcit : doncs l'Estat que deixa emigrar dotzenes d'obres d'art, que té aban-
donats els monuments declarats nacionals, ha embargat i ha decomissat les troballes fetes a Tarra-

gona. Quasi al mateix temps es venia per unes tres-centes pessetes la Necròpo l is de la ciutat grega
d'Empúries, a la qual mai ha volgut permetre-hi excavacions científiques . — J . PUIG I CADAFALCH.

(i) LANCKOROySKY : I'i11t's de Pamphylie,
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