
LLIEEE I I I 

ANÀLISI ESTRUCTURAL I ARTÍSTIC 



I . . . , , i i , i i , _ | 1 M . 

Fig. 333. — Carreus numerats amb les caixes de grípia. (Museu Arqueològic de Barcelona) 

I 

M A T E R I A L S 

Es un estudi importantíssim el coneixement dels materials usats en 
la construcció històrica. Anem a fixar-nos només en els caracte
rístics de la nostra construcció romana; parlar de tots fóra repetir 

la Història Natural de'Plini, el Vitrubi i el Varró, on són descrits i estu
diats tots els materials emprats en les obres de llur temps. 

LES PEDRES jj& pedra que s'utilitza és, generalment, la de la 
I LES PEDRERES , , . , , v . , 

localitat pròxima; solament en monuments impor
tants i en mosaics s'empra pedra llunyana. Així, tant en els sarcòfags, 
i en general en l'escultura, com en el mosaic de l'església de Sant Miquel 
de Barcelona (avui destruïda), que es guarda en el Museu Arqueològic, la 
pedra blanca era de prop de Boma—el palombino—molt usada a la vella 
capital del món; la negra és un melabir anomenat a Boma actualment 
selcio, que prové de Frascati. Per als mosaics es busquen les pedres 
escasses i de valor portades de lluny pels corrents fluvials o recollides 
del mar. 

El material de les grans obres és extret de les pedreres del país, 
algunes de les quals són antiquissimes en llúr explotació. D'aquestes 
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pedreres, poques són 
actualment dignes d'es
tudi; algunes — com la 
de Montjuïc, explotada 
ja pels romans—han 
continuat fins avui do
nant materials a les 
construccions de Bar
celona; de l'explotació 
romana no n'ha quedat 
ni rastre. Entre Alta
fulla i el «Sepulcre dels 
Escipions» (Tarragona) 
existeix una pedrera ro-

Fig. 334 . -Pedre ra romana del Mèdol, prop de Tarragona mana, el Mèdol, deixada 
Àlbum pintoresc monumental de Catalunya) . . , ,c. „ o . » 

quasi intacta (fig. 334), 
on al cap de segles apareix clarament la manera com eren arrencats de 
la pedrera, obrats i tot, els amples i ben tallats carreus. Al bell mig 
d'una placeta formada per l'extracció de la pedra, s'alça una forma 
prismàtica coneguda per la gent de l'encontrada amb el nom d'Agulla 
del Mèdol, massa d'ennegrida pedra de 12 a 13 metres d'altura, deixada 
segurament per mesurar la quantitat de material extret. El mateix 
objecte té indubtablement una mena de pila al centre de la pedrera. És 
dita genera] a la comarca que de la pedrera de l'Agulla del Mèdol 
tragueren el material per a la construcció de la catedral de Tarragona. 
El que sembla cert és que d'allí sortí la pedra per a la construcció de 
VArx i muralles romanes de Tarragona, i de les despulles de VArx fou 
construïda la catedral (1). 

Les pedres, treballades molt sovint a la mateixa pedrera, eren nume
rades, i se'ls obria una caixa per aixecar-les per mitjà de la grípia, eina 
ben coneguda dels constructors, actualment encara en ús (fig. 335). Les 
caixes de grípia (eina que Vitrubi no descriu) s'han conservat en nombro-
síssims monuments com els tambors de columna del temple de Vic, els 
del sepulcre de Corbins, etc. Al Museu Arqueològic de Barcelona existeixen 
tres curiosos exemplars de numeració d'aquesta mena en uns fragments de 
cornisa trobada a les excavacions del cementiri de Montjuïc amb altres 
elements epigràfics romans (fig. 333). A la part superior del carreu hi 

(1) C A N I B E L L , E u d a l d , Algunes noticies referents a Vexcursió a Altafulla, «Butlletí 
de l 'Associació d 'Excurs ions Catalana», I , n ú m . 2, Barcelona , 1879. 
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ha oberta la caixa de grípia, i a sota els epígrafs: Q. IV, Q. V, Q. VII, 
la lectura del qual deu ésser: Quadrum IV; Quadrum V; Quadrum VII. 

La pedra treballada esquadrada, era 
el saooo quadrum i, abreujadament, el qua
drum la inicial del qual gravava el saxó 
faber romà sobre el carreu per col·locarlo 
en obra. 

LES TOVES I ELS MAONS 

Fig. 334.—Grípia moderna pera la elevació 
de carreus 

El material petri ar
tificial usat fins a les 

darreries de la Eepública fou a Eoma el 
maó cru o la tova. Vitrubi s'hi refereix 
sempre que parla de maons (lateres). Entre 
ells cal notar el lidi, usat d'antic a Boma 
i en una gran part del Mediterrani, que 
amidava un peu i mig de llarg, un peu 
d'ample i un gruix de mig peu o sia: 0,444 per 0,296 per 0,148 m. (1), 
grosses peces d'argila seca amb les quals es feien obres de tota mena. 
Les toves que omplen la part romana dels murs de Tarragona amiden 
0,40 a 0,45 per 0,30 i 0,34 per 0,09 i 0,10 m. (2). A la columna Trajana 
es veuen els soldats aixecant les fortificacions amb maons d'aquestes 
mides. Poques vegades és possible trobar a la nostra terra l'obra de 
maons crus, encara que és indubtable que així eren construïdes les cases 
d'Empúries. Si no hagués estat així, hauria quedat una quantitat extra
ordinària de trencadissa de maons en l'àrea de la ciutat. Eestes de murs 
de tova han estat trobades a les excavacions de les cases de Tarra
gona (3). 

L'ús de les toves no volia dir la ignorància de la terra cuita. Els 
mateixos murs de toves eren salvaguardáis de la humitat per grans 
teules de ceràmica, i elles, amb llur forma plana, és possible que deter-

(1) Cozzo, Giuseppe, Ingegneria romana, Eoma, 1928, pàgs. 133 i següents. 
(2) MARTORELL, Jeroni, Arqueologia de la Falsa Braga de Tarragona «Butlletí 

del Centre Excursionista de Catalunya», XLIII, Barcelona, 1933.—Segons Vitrubi, hi 
havia tres classes de toves (maó cru) (Vitrubi denomina simplement later el maó cru, 
com es dedueix clarament del llibre I I , cap. III , en què explica la seva fabricació): una 
denominada didoron d'un peu de llarg per mig d'ample (0,30 per 0,15 metres), altres 
dues classes eren els tetradoron i els pentadoron, quadrats de 4 i 5 pams respectiva
ment. Els peus grecs amidaven aproximadament 0,308 metres. Un pam és la quarta 
part del peu, i el dit la quarta part del pam. 

(3) SERRA VILARÓ, J., Les cases de fang romanes del Nord d'Àfrica. Tarragona, 
1933, pàg. 11. —• I D . ÍD., Excavaciones en Tarragona. 
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minessin la forma i les dimensions dels maons cuits, coneguts amb el 
nom de tcestce (1). 

Vitrubi i Plini ens han transmès les mides i els noms de les prin
cipals formes de maó cuit. Són quadrats, els bipedales, de dos peus, 
(0,59 per 0,59 m.) i els sesquipedales de peu i mig (0,44 per 0,44); els 
bessales de tres quarts de peu (0,22 per 0,22) usats en els pilars dels 
hipocaustes (2); els pedales o pentadoron les mides dels quals eren anàlo
gues als corresponents maons grecs (0,40 per 0,40). Aquestes mides no 
eren mai exactament seguides ni a Eoma mateix; la contracció de l'ar
gila al foc no era fàcilment prevista, i hi hagué una tendència, com 
modernament, a disminuirles cercant un guany en la disminució del 
volum. 

Les dimensions dels maons en les obres catalanes són variades i dis
tintes de les que donen els autors clàssics, i dels maons trobats a Eoma. 
Les més comunes són les següents: maons quadrats 0,55 per 0,08 metres; 
maons rectangulars 0,37 per 0,55 per 0,08 metres. En el sepulcre romà 
de Corbins (Lleida) s'usaren dues menes de maons (3): els uns de 0,25 me
tres de llarg per 0,16 d'ample i per 0,06 de gruix, i els altres, que són 
els més notables per llur longitud i poc gruix, tenien 0,52 metres de 
llarg per 0,25 d'ample per 0,03 de gruix. Prop del forn de Sant Martí 
Sarroca se n'ha trobat un de 0,38 per 0,37 per 0,025 (4); al columbari 
de Vilarodona són visibles uns maons de 0,25 metres de llarg per 0,04 de 
gruix; a Empúries se n'han assenyalat de quadrats de 0,185 metres 
de costat per 0,07 de gruix. A les excavacions practicades amb motiu 
del descobriment del mosaic del Comte de Bell-lloc, prop de Girona, 
es trobaren nombrosos maons circulars propis per a la construcció de 
columnes (5). 

A les excavacions de Tarragona es troba gran quantitat de bipeda-
les. Llur mida només és aproximada: el gruix típic és un quart de peu, 
però mai exactament, i alguna vegada el quadrat no és massa precís. 
Els bessales trobats són també curts de mides. Han estat descoberts 
diversos maons rectangulars, les mides dels quals són dos peus de llarg 

(1) Cozzo, Ingegneria romana, p à g . 144. 
(2) Vegeu pàg . 253. 
(3) V I L A P L A N A , Descubrimiento de un sepulcro romano en Corbins, pàgs . 42 i se

güen t s . 
(4) P U I G I CADAFALCH, J . , El forn de ceràmica de Sant Martí Sarroca, «Anuari 

de l ' I . d ' E . O.», 1915-1920, pàg. 722. 
(5) Vegeu la Memoria acerca del mosaico romano descubierto en... Torre de Bell-

lloch, ja c i t a d a , de la Comissió de Monuments de Girona. 
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per una amplada d'un peu a un peu i quart . El gruix varia d'un quart 
a un sisè de peu (1). 

Hi havia, també, moltes formes no rectangulars. Durm n'ha donat 
un quadre amplíssim (2). Algunes d'aquestes formes han estat trobades 
a Tarragona. 

Citem uns bipedales que tenien en els angles uns peus o dents i que 
corresponen a la tegula mammata de Vitrubi (3), els quals servien per 
a revestir els murs, tot deixant un buit per a passar canonades o sim
plement circular l'aire calent (4), els maons amb entalladures diverses i 
els de secció afuada propis per a la construcció d'arcs, com el que es 
guarda en el Museu Arqueològic de Barcelona. 

TEULES, CANONADES i La f o l'ma de les teules catalanes és la usual romana 
""roraóMToum a m ^ ' a te9ula plana i Vimbrex cilíndric. Així són els 

fragments t robats a les ruïnes; així es veuen repre
sentades en els monuments medievals, com 
a la porta del de Eipoll, en el sarcòfag de 
Sant Feliu de Girona, etc. 

La major part de les tegulce trobades 
amiden de 50 a 60 centímetres o sia al vol
tan t dels dos peus; però tampoc no hi ha 
regla ni mida fixes (5). 

Moltes tenen en llurs cares dibuixos 
diversos, fets ràpidament amb els dits o 
amb un bastonet, i a vegades amb la for 
queta de dues o més puntes. Els dibuixos 
consisteixen en cercles, en ziga-zagues, li 
nies ondulades, línies creuades, etc., que 
no semblen tenir altre sentit que el de 
marcar les tegulce fetes per un mateix tre
ballador. 

Els junts que deixaven les tegulce juxtaposades eren coberts pels im-
brices, mitjos cilindres d'una llargada aproximada de dos peus, que 

Fig. 336.—Empúries : Antefixa. Museu 
de Girona) 

(1) S E R R A V I L A R Ó , Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, 
pàgines 85 a 88. 

(2) DURM, Die Baukunst der Etrusker und Rómer, pàgs . 184 i 185. 
(3) De Architectura, l l ib . V I I , cap . IV. 
(4) Vegeu pàg. 255. 
(5) S E R B A V I L A R Ó , Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarra

gona, 1929, pàgs . 84-87, làms. X L - X L V I . 
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donen abundantment les excavacions; 
i els caps eren tancats per antefixes 
ornades d'escultures (figs. 336 i 337). 

Entre els testos innombrables que 
es troben a les ruïnes cal citar les 
canonades d'aigua i els desguassos, 
que no tenen cap caràcter local es
pecífic. 

ïJbtem després la descoberta a la 
necròpolis de Tarragona, dintre la ciu
tat, de petites àmfores allargades, de 
cos acanalat, per a la construcció 
de Toltes (1). Dintre la ciutat s'ha 
pogut observar la coberta d'una cis
terna (fig. 338) feta a dues aigües per 
mitjà d'àmfores d'aquesta mena, i 
diverses AToltes construïdes per aquest 
sistema han estat assenyalades, en 
una vil·la d'Altafulla, a la comarca 
tarragonina (2). El sistema ha estat 
trobat principalment a Eavenna, però 

fou usat en una gran part del món romà i en totes les èpoques. 

Fig. 337. - Antefixa del Macellum de Tarragona 
(Serra i Vilaró) 

FORNS D E CERÀMICA Després de descriure els materials ceràmics 
construcció romana, cal parlar dels forns 

coïen. Llur forma és la coneguda dels forns cons
truïts a Heiligenberg, prop d'Estrasburg, i respon 
al sistema del de Francfort del Mein i el de Field-
Castor (Tíorthamptonshire, a Anglaterra) (3). 

No difereix la seva disposició primitiva dels 
forns rústecs senzillíssims actuals de les nostres 
masies, successores de les villas, que es serviren dels 
que, descoberts en els nostres camps, anem lleuge
rament a estudiar. Essencialment són formats d'una 

de la 
on es 

(1) S E R R A V I L A R Ó , Excavaciones en la necrópolis romano-

cristiana de Tarragona, 1929, làm. X X X V T I 1 , figs. 1, 2 i 3-
(2) Vegeu pàg . 264. 
(3) D A R E M B E R G I S A G L I O , Dictionnaire, mots Figlinum 

i Fornax.—DÉCHELETTE, Joseph, Les vases ceràmiques ornés 
de la Gaule Romaine, Pa r i s , 1904. 

Fig. 338. 
Tarragona : Dipòsit cobert 

amb àmfores 
(Serra i Vilaró) 
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Fig. Ï39. - Tarragona : Forn de gerrer 
(Hernández Sanahuja) 

fogaina que comunica per un passadís amb el fornax pròpiament dit, 
sobre el qual hi ha una cambra on es couen les peces de terra; a la 
dreta i a l'esquerra del fornax, 
altres cambres rebien una tempe
ratura més baixa sense que hi 
penetrés sinó lleugerament la fla
ma. Aquesta forma de forn és 
avui encara vivent en algunes in
dústries que no han sabut deixar 
llurs antics procediments romans. 
El Sr. Hernández Sanahuja, l'ar
queòleg de Tarragona, en descriví 
un de descobert i seguidament 
destruït en obrir-se les pedreres 
per a la construcció del port (1). 
Allò que en el pla i secció (figs. 339 a 341) forma el veritable forn (for
nax) és l'espai rectangular D E, l 'altura del qual està dividida per la 
meitat per una solera horitzontal fabricada d'una barreja de calç, guix 

i picadís de maó. 
La part inferior era 
on s'encenia el foc 
per al qual objecte 
existien les ober 
tures (prcefumia). 
Per la boca o ober
tura s'introduïa el 
combustible a D, i, 
tapada convenient 
ment, la calor es 
comunicava, per la 
solera i per la se
gona abertura, als 
altres forns F 6 . En 
descobrir-se aques

ta part de forn, es veia encara en l'arc de l 'obertura el senyal de les 
flames que penetraren al segon forn. A la cambra D E es coïen les peces 
de fang, i, segurament, en el segon forn sobre la solera es vidriaven les 
peces amb el vernís roig saguntí. 

(1) Historia de Tarragona, I, part 2 . a , pàgs. 197 i següents. 

Fig. 340. - Tarragona : Forn de gerrer 
(Hernández Sanahuja) 
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Fig. 341. —Tarragona Boca del forn de gener 
(Hernández Sanahuja) 

El senyor Guillem de Brocà ha descrit un taller de gerrer a la comarca 
de Eeus (1), en el terme anomenat «El Vilar», nom clarament derivat de 

Villarius. El seu forn era de dis
posició anàloga; la fogaina era 
eirailar de tres metres de diàme
tre (fig. 342); un passadís de dos 
metres quaranta centímetres indica 
clarament el prcefumium; al costat 
d'aquest forn hi havia una altra 
construcció de cinc metres de llarg 
per un d'ample i un d'alt, amb 
quatre forats per a comunicació 
dels productes de la combustió. 
Separat d'aquest aparegué un se
gon forn cobert per una sèrie d'arcs 

fets de toves ajuntades amb argila i deixant separacions per al pas del 
fum i de les flames a les cambres de cocció superior (fig. 343); al cos
tat aparegueren unes ares revestides d'un pa impermeable com a 
fons de safareig, 
pròpies per a pas
tar el fang. 

Altre forn de 
ceràmica és el 
de Sant Martí Sar
roca (2), t robat 
prop de les ruïnes 
d'una antiga villa. 

Als voltants 
del forn, a part 
d'abundantíssims 
fragments de tegu-
Ice, imbrices, dolia 
i maons, es reco
lliren fragments de 

° rig. 342. — Reus : Forn de gerrer del Vilar 
C e r à m i c a C a m p a - (Guillem M* de Brocà) 

(1) B R O C À , Guil lermo de, Heus: Etimología de su nombre, recientes descubrimien
tos, «Boletín de l a Rea l Academia de B u e n a s Le t r a s de Barcelona», IV, Barce lona , 1907, 
p à g i n a 8 . 

(2) P U I G I CADAPALCH, El forn de ceràmica de Sant Marti Sarroca, pàg. 721. 
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Fig. 343. - Reus : Forn de gerrer del Vilar 
(Guillem M." de Broca) 

niana i de terra sigiUata, 
junt amb algun petit frag
ment ibèric. Sembla un forn 
destinat a coure teules per a 
construcció, i a ell limitarem 
el nostre estudi. 

La part trobada del forn 
(figura 344) és la fogaina, 
que és rectangular, dividida en dos trams i coberta per dobles arcades 
aproximadament semicirculars que recolzen en els murs i en una fila 
de pilars centrals. Les arcades tenen 0,34 metres de gruix, i són cons
truïdes amb peces en forma de clau i separades amb fragments de ter
rissa i fang, i estan repartides en tota la llargada de les fogaines, que 

ve a ésser escassament de 
4 metres i mig. Tota la part 
interior de la construcció 
apareix revestida d'una capa 
de fang amb clars indicis 
d'haver estat reparada di
verses vegades i que mostra, 
en certs indrets, la impres
sió dels teixits grollers que 
degueren servir per a apli
car-la. Ambdues naus de la 
fogaina tenen una mateixa 
entrada coberta de volta se
guida, i, així mateix, reves
tida de fang. 

Els espais que els arcs 
deixaven lliures permetien 
comunicar el foc de les dues 
cambres, mentre que uns fo
rats oberts a la coberta esta
blien la comunicació de la 
fogaina amb la part superior 
on eren dipositades les peces 
destinades a la cocció. 

La cambra superior sembla que formava un clos quadrat, les mides 
del qual corresponien a l'ampit de les dues cambres inferiors, circuit per 

Fig. 344. — Forn de Sant Martí Sarroca : Planta i secció 
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una filada de maons crus que deixaven una porta a l'indret oposat al 
que corresponia a l'entrada de les fogaines. El pis d'aquesta cambra supe
rior era molt allisat i recuit. A les vores del forn s'observaven marges 
fets de trossos de dolia mal cuits, que en alguns indrets constitueixen 
veritables parets. 

A no gaire distància, a l'altra banda del camí, foren trobades restes 
d'un altre forn, les fogaines del qual no tenien sinó cinc arcades. L'estat 
de llur destrucció no permetia apreciar gaire cosa més. 

La terrissa, dita sigülata, que s'hi troba abundantment, en deter
mina la cronologia. 

Prop de la vil·la descoberta a Sabadell (1) s'excavà un forn d'anà
leg amb la doble cambra de fogaina coberta per una sèrie d'arcs, que 
deixen espai per al pas de l'aire escalfat i el fum a la cambra superior. 

A Empúries se n'han descoberts dos: un, també de doble fogaina, 
i un altre, de fogaina simple (2). El forn destinat a coure ceràmica ibè
rica, descobert a Eontscaldes (3), té una forma semblant. 

Les inscripcions revelen també, a vegades, les fàbriques i teuleries 
militars. Així, Hübner, a una marca mutilada que copia (4) d'una teula 
de Tarragona, posa el següent comentari: Fuitne tegula legionis? En una 
altra teula trobada a la necròpolis de Tarragona, certament del segle in, 
hi ha una marca que indica un forn militar (5): 

«DOLiare E X P R A E d i i s CAESAris Nostr i 
A Q V I L I A P R I L I S » . 

«Obra de gerrer; la terra prové d'un predi del nostre Cèsar; es féu 
per a la festa de l'Aguila d'Abril». 

L'àguila, és sabut, coronava l'ensenya demolies legions i era objecte 
d'un culte; es celebrava sobretot l'aniversari del lliurament de Vaquüa. 
que equivalia a l'actual lliurament de la bandera. Probablement les 
teules foren fetes per la legió VII, els caps de la qual residien a Lleó 
(Castrum legionis septimw) de la qual legió, però, una vexilatio estava 
aquarterada a Tarragona (6). 

(1) P . B . G., Excavacions romanes a Sabadell, pàg. 858. — Vegeu p à g . 242. 
(2) P U I G I C A D A F A L C H , J . , La colònia grega d'Empúries, Els forns d'Empúries, 

«Anuar i de l ' I . d ' E . C » , 1915-1920, pàg . 705. 
(3) COLOMINES R O C A , J . , El forn ibèric de Fontscaldes, «Anuari d e l ' l . d 'E . C», 

1915-1920, pàg. 602. 
(4) C. L. I., I I , n ú m . 4973-3. 
(5) S E R R A V I L A R Ó , Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarra

gona, 1929, p à g . 85. 
(6) H Ü B N B R , La Arqueologia de España, p à g s . 143 i 144. 



Fig. 345. — Vilarrodona : Arquacions de maó de pla, del sepulcre 

II 

M E N E S D ' O B E A U S A D E S P E L S E O M A N 8 

ELS constructors romans usen una gran varietat de menes d'obra: la 
tàpia ibèrica i africana de tradició antiquíssima; l'obra de toves 
d'argila emmotllades i seques; la de maons de perfectíssima cerà

mica; l'obra de reble, revestida exteriorment gairebé sempre de pedres de 
fil, ben esquadrades; l'obra de pedra picada, amb totes les seves variants. 
Totes elles reuneixen les tradicions diverses que conflueixen en la civi
lització romana: les més nobles d'origen hel·lènic i oriental, i les més 
modestes de l'occident mediterrani. 

OPUS FORMACEÜM La més antiga de totes és l'obra de terra, la tàpia, 
la tradició de la qual es conserva durant tota l 'Edat 

mitjana i es guarda encara avui; però més que romana era pròpia de 
l'Africa i d 'Espanya. Dintre caixes desmuntables de mesures fixades d'an
tic pel costum, es pitja terra argilosa, que agafa una gran consistència. 
Plini i Varró s'hi refereixen clarament. Diu el naturalista clàssic: «Per 
ventura no existeixen a Àfrica i a Espanya parets de terra dites forma-
ceos, perquè en un motlle entre dos taulers pot dir-se que les omplen 

INSTITUT D ' E S T U D I S C A T A L A N S 4I I 
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abans que les construeixen? Durant molts segles són inatacables per la 
pluja, pel vent, pel foc i més sòlides que els morters. A Espanya encara 

es veuen les guaites d'Aníbal i les torres 
de terra col·locades en els cims de les 
muntanyes. Els murs que s'empren per a 
tancar els camps i els dics que s'oposen 
a la impetuositat dels rius són també 
d'aquesta matèria. ¿Qui ignora que hi ha 
parets de fusta omplertes d'argila i que 
hi ha parets construïdes amb maons 
crus?»(l) Varró, el mestre clàssic d'agro
nomia, descriu la tàpia que veié a Es
panya en temps de la guerra de Cèsar i 
Pompeu. «Vaig a parlar, diu, de les tan
ques que cal establir per la seguretat 
general o parcial de la finca. N'hi ha de 
quatre menes: la natural, la camperola, 
la militar i l'artificial. Cadascuna d'aques
tes espècies pot subdividir-se en moltes 
altres... La quarta i última espècie, la 
tanca artificial, és de quatre classes: de 
materials de pedra de fil, com a Túscu-
lum; de maó cuit, com a la Gàl·lia; de 

maó cru, com als Camps Sabins; en fi, la composta de terra i de pedrus-
call emmotllats, com a Espanya i a la plana tarentina» (2). Sant Isidor 
descriu Vopus formaeeum que havia vist a la seva terra (3). L'ús d'aquest 

Fig. 346.— Tarragona : Pretori d'August. 
Combinació d'arc i llinda 

(Hernández Sanahuja) 

(1) Quidl no in Àfrica Hispaniaque ex terra parietes, quos appellant f or maceos 
quoniam in forma circumdatis utrimque duàbus tabulis inferciuntur verius, quam ins-
truuntur, cevis durant, incorrupti imbribus, ventis, ignibus, omnique caemento firmiorest 
Spectat etiam nunc especulas Hannibalis Hispània, ierrenasque turres iugis montium 
impositas. Hinc et cespitum, naiura, castrorum vallis accommodata, contraque fluminum 
impetiis aggeribus. lllini quidem crates parietum luto, et lateribus crudis exstrui, quis igno-
raU ( P L I N I , Història Natural, llibre X X X V , cap . X L V I I I ) . 

(2) Nunc de saeptis, quce iutandi causa fundi, aut partís fiant, dicam. Earum iute-
larum genera IV. unum naturale, altcrum agreste, tertium militare, quartum fabrüe. Horum 
unumquodque, species habet plures... Quartum fabrüe scepimentum est novissimum, ma-
ceria. Huius fere species quatuor quod fiunt e lapide, ut in agro Tuseulano, quod e late-
ribus coctilibus, ut in agro Gallico, quod e lateribuscrudis, ut in agro Sabino, quod ex terra 
"et lapillis compositis in formis, ut in Hispània et agro Tarentino ( V A B R Ó , Rerum rus-
ticarum, l l ibre I , c ap . XIV) . 

(3) S a n t Isidor descriu el formatum sive formatium d'Àfrica i d ' E s p a n y a . Etymo-
logiarum libri XX, llibre X V , cap . I X , 5. 
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material és antiquíssim en el nostre país. Això explica la desaparició 
de moltíssimes obres, l'escassa altura d'altres que es conserven, que 
tenien la part superior de tàpia, com la Torrassa del Moro, que s'alça 
dalt d'un turó prop de Llinars (1), una d'aqueixes torres de la descrip
ció de Plini i Titus Livi (fig. 55). 

Mossèn Serra i Vilaró (2) ha demostrat que a moltes ciutats africanes 
els edificis particulars eren construïts de tàpia sobre un sòcol de reble, 
pràctica aconsellada per Vitrubi (3). Muntants de pedra de fil, amb 
lligadors transversals formaven una armadura de reforç. Aquell arqueò
leg ha trobat el mateix sistema a 
Tarragona. Plini (4) parla d'una 
armadura de fusta per a reforçar 
les parets de tàpia; però a Àfrica 
i a Espanya la fusta fou substituïda 
aviat per l'armadura de pedra (fi
gures 351 i 352). Alguna vegada a 
Empúries s'ha trobat encara el mur 
de tàpia. 

OPUS QUADRATÜM L'OpitS ({UOdrO,-

tum era, des
prés de la tàpia, l'únic mitjà de 
construcció conegut dels romans 
fins el segle n abans J. C. Tenim 
exemple de les varietats més nota
bles de fàbriques en què l'element 
principal és la pedra picada: la 
fàbrica de grans carreus a l'estil 
grec, opus quadratum— temples de 
Barcelona (figs. 93 i 94) i Tarra
gona—, la fàbrica de pedra picada 
sia s o l a — s e p u l c r e d e F a b a r a (fi
g u r a 119) — , Sia r eves t in t g r a n s Fig. 347. — Tarragona : Portal del fòrum 

masses de reble, Vopus emplecton— 
arc de l'entrada del pont de. Martorell (fig. 233)—; sia llisa, sia picada 

(1) Vegeu pàg. 59 i seg. 
(2) Les ciutats de fang romanes del Nord de VÀfrica, 
(3) De Arckitectnra, Ilib. I, cap. VIII, 77. 
(4) Història Natural, llib. I I , cap. I. 
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amb encoixinats— muralles de Tarragona (figs. 16 i 17). És interessant 
el treball de la pedra allisada perfectament en els junts per a assen
tar-la en sec; si alguna cara ha de quedar sense treballar, serà la de 
l 'exterior, de la qual solament serà picada una faixa, voltant el para
ment — muralles de Tarragona (fig. 45) i Empúries (figs. 68 i 69), basa
ment de l'arc triomfal i espatllers del pont de Martorell (fig. 233), etc. 

E n el sepulcre de Fabara es conserven clarament les caixes de les 
cues d'orenella d'unió dels carreus per mitjà de grapes de bronze, avui 
desaparegudes. Una altre mena d'unió per mitjà d'espigues metàl·liques 
ha deixat rastre en els tambors de columna del temple de Vic: la caixa 
de la grípia té un forat cilíndric a cada costat; dues espigues de bronze 
servien per a unir un tambor a l 'altre. 

Els massissos de grans carreus de pedra col·locats en sec, a l'ús grec 
i etrusc, foren usats sempre pels romans en llurs obres més monumen
tals, com els temples, i fou el més comú fins el darrer segle abans de 
l 'Era cristiana. 

ARCS i LLINDES DE PEDRA A,mb l 'obra de pedra acarreuada, els romans ens 
porten la construcció d'arcs amb llurs pràctiques 

minucioses i seriosament estudiades. En el sepulcre de Fabara , per 
exemple (fig. 122), es veu clarament la tendència a disminuir la llum 
dels cindris, col·locant horitzontalment les primeres filades. La forma
ció de voltes de canó per mitjà d'arcs juxtaposats, que redueixen les 
mulasses costoses a una sèrie de cindris, és evident en l'arc triomfal 
del pont de Martorell (fig. 233). Aquesta pràctica, de la qual aquí queda 
un exemple, és usada contínuament a la regió del pont de Gard, el cèle
bre aqüeducte de prop de Mmes. Es poden citar, diu Choisy (1): els 
arcs del gran viaducte que travessa a Sommieres, la vall de la Vidourle; 
les voltes superiors de l 'amfiteatre d'Arles; les de les arenes de Mmes; les 
de les galeries laterals del temple anomenat de Diana. A Tarragona es 
conserva la curiosa combinació de l'arc i de la llinda, a la porta de 
l 'anomenat Pretori d'August (fig. 346). En aquesta, com en l'arc de la 
suposada porta del Fòrum (figs. 334 i 347), es veu una certa impericia 
en els obrers. Les superfícies cilíndriques són, tant com és possible, 
suprimides; els rasaments són resolts amb molt poc coneixement de sim
plificació de treball; es veu d'una manera clara la substitució de plans 
a les superfícies cilíndriques dels extradossos dels arcs, com a l 'aqüe
ducte de Tarragona (fig. 324). És interessant la forma que té una de les 

(1) L'art de batir chez les romains, pàg. 129. 
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Fig. 348. — Sagunt : Teatre. Estructura dels murs (Laurent) 



286 VArquitectura, romana a Catalunya 

llindes d'una porta del circ de 
Sagunt, ajudada per la clau 
de la filada superior (fig. 274) 
que ve a fer com de t irant al 
centre de la llinda, formant 
una mena d'encavallada de pe
dra de disposició que recorda 
la de la construcció de fusta. 
Als murs de Tarragona un 

pie- 349. portal té una gran llinda mo-
Empúries : Paret d'una casa romana, opus reticulatum , , , . ,„. _„. 

(Gandia) DOl l t l c a ( f lg . 6 o ) . 

OPUS INCERTUM D es del segle H comença a usar-se Vopus ccementi-
cium, obra de materials diversos uni ts per mitjà de 

morter. Un opus ccementicium usat comunament fou Vopus incertum, 
l 'obra de reble, no revestida, que deixa veure en els paraments les for
mes diverses, irregulars i incertes, de les pedres. La par t baixa de les 
cases emporitanes, que era necessari preservar de la humita t , era 
d 'aquesta mena d'obra (fig. 33). Ho eren també els sepulcres modestos 
(figures 147 a 150) i les obres militars i hidràuliques més senzilles (figu
ra 327). L'opiís ccementicium incertum tenia el seu precedent en l'obra 
de reble i fang indígena, i en la de reble, fang i morter, usada també 
pels romans (1), i, encara, en la de reble sense morter, la paret seca 
d'ús antiquíssim i t robada sovint en les viles indígenes. 

OPUS EMPLBCTON Però si Vopus quadratum convenia a la idea de mo-
numental i tat romana, no era apropiada a l'organit

zació del treball perquè exigia util i tzar grans masses de soldats, o de 
presoners, o les nombroses poblacions obligades a prestacions personals. 
Per això el sistema més convenient era revestir d'obra de picapedrer els 
grans volums d'obra més senzilla que formaren l'interior de les grans 
construccions: masses de tàpia o de toves, gegantins monòlits de menut 
reble, forma intermèdia entre el reble usual i el formigó moderns. Aquest 
fou el sistema usat, almenys des del segle primer, abans de J . C. Choisy 
explica clarament com procedien (2). «Entre les pedres formant els dos 
paraments del massís a construir, estenien una capa gruixuda (10 a 15 cen
tímetres, almenys) de morter i trencadissa de ceràmica; el morter era fet, 

(1) S E B B A R À F O L S , Forma Conventus Tarraconenses. I Bcetulo-Blanda, p à g . 38 . 
(2) L'art de bàlir chez les romains, pàg . 14. . 
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a Roma, de calç i puzzolana, i en altres llocs, de calç, i arena grossa. A 
sobre estenien, amb pala, fragments de pedra reduïts a les dimensions 
de la grava de les carreteres modernes, és a dir, menudall que pugui tra
vessar una anella de 8 a 10 centímetres si fa no fa. Quan la capa de 
grava arribava a una espesor igual o una mica més de la del morter, 
era pitjada per tal de fer refluir el morter per tots els intersticis. Aqueixes 
capes alternatives es succeïen en tota l'altura d'una filada.» En arribar 
en aquest punt, s'hi posava pols de la pedra treballada i es procedia a 
pitjar-la més i més. Aqueixa fàbrica s'emprava en les obres de pedra 
picada i els fonaments. Vegeu l'arc enrunat del pont de Martorell (figu
res 233 i 234), i el basament del sepulcre emporità (fig. 164), en forma 
de torre, del qual han caigut els carreus i només queda el nucli de 
pinyolenc. 

Un segon sistema era fet sense compressió; un veritable reble de 
mides més reduïdes que el modern, i aquest era el que es revestia 
de carreus petits de vegades posats de punta (opus reticulatum) o de 
maons triangulars, ara en filades horitzontals, ara en forma d'espiga 
(opus spicatum) i formava la massa dels teatres (fig. 348) i amfiteatres 
i fins dels temples. Es distingeix de l'anterior per la irregularitat de 
la disposició de les pedres. Els tractadistes d'arquitectura donen la raó 
de la pràctica d'aquesta obra de fragments petits. Vitrubi (1) diu: «Qual
sevol mena d'obra que s'empri, s'ha d'omplir amb pedra ben menuda a 
fi que els murs, penetráis en totes llurs parts 
i com abeurats de morter de calç i arena, es 
conservin més temps». En tractar dels tem
ples insisteix, encara, Vitrubi: «Si la cel·la ha 
d'ésser d'obra, que es compongui de trossos 
de pedra tan petits com sigui possible» (2). 
Era una pràctica antiquíssima. En el con
tracte d'obres públiques que fa referència a 
un mur, dependència del temple de Serapis 
a Puzzoles, escrita en vell llatí, intitulada 
Lex puteolana parieti faciundo, que s'ha conser
vat en una inscripció, es diu: «Que el contrac
tista no empri en l'obra sinó pedra trencada 
i que la posi el més seca possible...» L'època 
d'aquesta llei, se sap pels noms dels cònsols, 

Fig:. 350.— Estructura de la muralla 
(1) De Architectura, llibre I I , cap . V I H . romana de Tarragona 
(2) De Architectura, llibre IV, cap. IV. (Martorell) 
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Fig. 351. — Timgad : Murs forrats de petits carreus i amb muntants de carreus grans 

és l'any 104 abans de J. C. (1). No sempre els murs s'omplien en aquesta 
forma. Sovint l'interior era simplement d'obra de reble de mides com 
l'actual. 

L'opws spieatum romà és ben poc usat. També és escàs Vopus reti-
eulatum, assenyalat en una casa romana aixecada al barri grec d'Empú
ries (fig. 349). 

Quan l'espessor era molt grossa, com en les muralles de les ciutats, 
s'usava el sistema emprat en els murs de Tarragona (figs. 1 i 2), que és 
un exemple notable d'obra econòmica. Constava de dos murs o revesti
ments, un d'exterior i un altre d'interior, ambdós de pedra de fil. En el 
revestiment exterior els carreus estaven disposats en filades horitzon
tals, tots eren encoixinats i tenien la mateixa altura i profunditat. El 
gruix d'aquesta mena de revestiment és de 80 centímetres, i l'alçària 
dels carreus que el componen és, amb poca varietat, de 57 centímetres. 
Cada carreu forma un paral-lelepípede perfecte i els seus angles i ares
tes, separadament de l'encoixinat, estan perfectament escairats. El mur 
o revestiment posterior és moltíssim més rústec i el formen unes pedres 
també paral·lelepípedes simplement desbastades i desiguals de llargada, 
alçada i gruix, surten, per tant, unes més que altres, per la part interior. 
El buit que deixaven els dos murs era de 3,60 m. i era omplert de 
capes horitzontals de pedra pitjada, alternades amb altres de menudall, a 
fi de donar més solidesa i menys empenta als dos murs de revestiment 

(1) CHOISY, L'art de batir chez les romains, pàgs. 27 i 28. 
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(figura 350, part inferior). Evidentment, atesa l'extraordinària alçada 
dels dos murs (12 metres), i la col·locació en sec dels carreus, els romans 
idearen, per contrarestar l'empenta, construir parets transversals (con
traforts interiors), també de pedra, procurant que interiorment trabessin 
ambdós murs formant cos amb ells i venint a construir unes lligades, de 
manera que, en conjunt, els quatre murs estaven perfectament units, 
sostenint-se mútuament i formant una caixa rectangular de 6,27 m. de 
llargària per 5,20 m. de fons, que és l'amplada de la muralla. Aques
tes caixes o parets transversals es trobaven en tota la longitud o exten
sió de la muralla romana (1). 

Una fàbrica que en altres terres es troba revestint únicament els 
llocs secundaris, la veiem aquí, a l'exterior: la fàbrica mixta de carreus 
petits i grans pedres usada a l'exterior de la cel·la del temple de Vic 
(figura 109). És igual que la de les galeries interiors del circ de Tarragona 
i dels amfiteatres i teatres de la Provença (Arles, Nimes, Orange, etc.). 
Una part dels murs de Tarragona foren omplerts de toves (fig. 350). 

(1) E x t r a c t e de la no ta de Bonaven tu ra Hernández Sanahuja en la monografia 
c i t ada Monumentos romanos de Tarragona, de S E R R A L L A C H , pàgs. 46 i següents. 

INSTITUT D ' E S T U D I S CATALANS 11 
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A Timgad (fig. 351) i a Djèmila (Algèria) (fig. 352), a Henchir Abd-el-
Basset, a Tunis, es troba sovint una fàbrica anàloga a la del temple 
de Vic: grans muntants de pedra formen com una armadura, els espais 
intermitjos de la qual omple l'obra de petits carieus. Són els muntants 
de reforç de l'obra de tàpia que l'obra acarreuada revesteix, i usats 
també per l'obra de reble. 

PINYOLENC O FORMIGÓ El formigó—morter i grava—barrejats, abans de 
posar-lo en obra, era perfectament conegut dels 

de formigó característic, trossos menuts de terra cuita barrejats amb la 
pedra. Els romans coneixien perfectament el sistema d'emmotllar amb 
caixes de fusta. Varró ho explica en el paràgraf referent a les obres de 
tàpia; però el cert és que ben poc sovint es troben aquestes obres. 
Choisy, que cita minuciosament exemples d'obres de totes menes, no en 

(1) De Architeciura, l l ibre V I I I , cap . darrer . 
(2) De Architeciura, l l ibre I I , c ap . V I I I . 
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cita ni una de formigó emmotllat. A Catalunya tenim d'aquesta obra 
un exemple notabilíssim en la muralla d'Empúries (figs. 68 i 70). L'antiga 
muralla empordanesa degué, durant l'Imperi, semblar poc alta per a les 
necessitats de la defensa, sia per haver pujat el nivell del terreny que 
avui l'ha colgada tota, sia per dificultat de desguàs de les valls, i pren
gueren el partit d'aixecar-la. L'obra nova es féu construint (fig. 353), per 
mitjà de caixons, dos murs, omplint l'espai intermedi de pedra i terra, 
com la muralla de Tarragona, i tapant-ho després amb una groixuda 
capa de formigó. La pedra i la terra de <--
l'interior, treta per les aigües, ha convertit ,—^£^^f^=n9V 
la muralla antiga en una galeria. \ j \ )( K — S 

El sepulcre de Vilablareix que s'aixeca c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
prop la vil·la on es troba el mosaic del circ c )( \j \í V~ l 
que hem descrit (1), era format d'emmot- /— > OOr5f^Ç=30 — 

Hat de formigó en capes d'uns 0,20 m. de ^ -^J^ 
gruix. Les capes són avui encara visibles ^, "~iCHZ? 
(figures 156 i 157), així com també l'em- ( iL^_^ l£^?£)C3 
premta de les posts i els forats que deixa- \ fCjy JÍ v»/ 
ven els cabirons que serviren per a conso- C í ( | ( {' ) 
lidar-les. j=^c==f^o^^x==^^==¡c 

L'obra de maó és usada 
a C a t a l u n y a SOlS COm a f'<g- 854. - Lloret de Mar : Sepulcre. 

Aparell mixt de reble i maó 

auxiliar de les altres obres. Els autors antics 
no parlen d'aquest sistema d'aparell, que, d'altra banda, no veiem usat 
fins a últims del segle ni. A Boma, l'exemple més antic és el del mur 
exterior del circ de Magenci, construït l'any 309 després de Jesucrist (2). 
A Vilablareix el cos inferior és enrasat per tres filades, dos de bipedals, 
l'altra de dos peus de llarg per un d'ample; aquestes mides són, com 
de costum, sols aproximades. 

En l'obra de reble és comú la costum d'enrasar de tant en tant i 
interrompre-la per tres o quatre filades de maó. Els exemples a citar 
són nombrosos, com el sepulcre de Lloret de Mar (figs. 161, 162 i 354). 
Igual mètode es seguí en l'aqüeducte de la Vall de Biu (fig. 326). Les 
restes de la vil·la de Boades són també obra mixta de reble i maó 
(figura 306). 

(1) Vegeu pàg. 138. 
(2) Vegeu D A R E M B E H G i S A G L I O , Dintionnaire, m o t 31urus. 

OBHA D E MAO 
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VOLTES 
D'OPOS CAEMENTITIUM 

o a^S^P&n *a* 
Fig. 355. — Tarragona : Volta de l'amfiteatre 

Les voltes d'opws caementitium, característiques dels 
romans es diferencien d'una manera radical de les 

voltes medievals i de les voltes modernes. Llur construcció era com un 
immens bloc dintre el qual s'haguessin buidat galeries i sales, i la idea 

de l'obra equilibrada gòtica, 
elàstica, gairebé mòvil, els 
era desconeguda. Per això 
les voltes romanes són com 
un motlle o cindri per a ob
tenir la forma corba i un 
cop estesa al damunt seu la 
colossal massa de menut re
ble el motlle és absolutament 
inútil com a element resis
tent. Per això a Boma s'in

ventà tot aquest sistema d'armadures com a reforç dels cindris o molas-
ses; totes aquestes voltes de maó de pla, com les actuals de Catalunya, 
que constitueixen un sistema perfectíssim de reforç al motlle de fusta o 
bé elles mateixes constitueixen el motlle complet. Aquest sistema, por
tat a Roma en temps dels Antonins, no s'es
tengué gaire cap a les colònies ni s'apartà molt 
dels voltants de Roma. 

«És suficient passar de Eoma a Pompeia, 
diu Choisy (1) per a entreveure un canvi molt 
notable: l'armadura en forma de xarxa discon
tínua, és reemplaçada de mica en mica per una 
capa prima, generalment de tufs, cobrint els 
cindris i suportant la volta. Dirigim-nos cap al 
ÏTord: trobarem a Verona voltes, l'armadura de 
les quals s'assembla a la de les voltes de Pom
peia; però els palets de riera han substituït els 
trossos de tufs emprats en un país format de 
desferres volcàniques. En fi, des que s'han pas
sat els Alps, la idea de l'armadura desapareix, 
o bé, per una curiosa inversió de papers, aquesta 
armadura de rebles convergents augmenta d'im
portància, fins al punt d'ésser ella mateixa el 
cos de la volta. Quant al bloc fet amb capes horitzontals, no és sinó un 

(1) L'art de bàtir chez les romains, pàg . 185 i següents . 

Fig. 356. 
Tarragona : Volta del circ 
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guarnit, una manera d'omplir, en un 
mot, un accesori: les funcions s'han 
invertit». Aquesta escola que Choisy 
ha assenyalat com a típica de la 
Gàl·lia romana, la trobem a Cata
lunya. Eoren fabricades les voltes 
de l 'amfiteatre (fig. 355) i el circ de 
Tarragona (figs. 356 i 357) i del tea
tre de Sagunt (fig. 348), recolzades 
damunt cindris grosserament cons
truïts . Damunt les taules de la mo-
lassa, la marca de la qual es con
serva clarament en el morter, es 
col·locava, a manera de claus ra
dials, la primera filada de reble. 
Les juntes i els intersticis s'omplen 
d'un morter, o, més ben dit, d'un 
formigó, format d'un menudall i 
arena grossera i trossos de gerres; 
damunt d'aquesta primera filada on 
descarregava el cindri, venien les 

filades horitzontals de reble. E n alguna de les voltes es veuen els arcs dels 
caps formats de prolongats carreus extradossats irregularment (fig. 357) 
per formar lligades, units per grossos junts de morter d'arena grossa, 
barrejada amb menudall. Aquesta escola no és pròpiament la de Eoma, 
sinó que és ja en principi la romànica. ¿És, aquesta escola local, Vopera 
gallica de què parlaven els decrets lombards del segle v m referents als 
magistri comacini"? (1) 

Fig c5/.—Tarragona : Volta del circ 

OBRA D E MAO I D E R E B L E 

1 D E MAÓ D E P L A 
La característica paret de reble i maó en capes 
alternades es t roba també en els sepulcres de Vila

blareix, de Lloret, i altres. És l 'obra de reble i maons típica del sepul
cre de Vilablareix; les capes són d 'un gruix de dos pams. 

Les voltes del sepulcre citat de Vilablareix són de maó amb els junts 
oblicus i van a parar a un punt més baix que el centre. Una dispo
sició anàloga tenien els dels conditoria de Corbins. Les voltes de maó 

(1) Memoratorio de Mercedes Comacinorum, pub l i ca t pel rei Lu i t p r and , el 28 de 
febrer del 713. Pridie Kalendas Martias, armo DCCXIV. M E R Z A R I O , Giuseppe, / ilaes-
tri Comacini, I , Mi l ano , 1893, p à g . 4 2 . 
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de pla romanes, avui d'ús general a Catalunya, no es troben en els mo
numents antics de la nostra terra . Degueren ésser probablement una im
portació del Benaixement. ïïomés una excepció, una modestíssima excep
ció, es veu en les arquacions que decoren el basament del columbari de 
Vilarodona (fig. 345); uns quants maons formen una vol ta , lleuger 
cindri per a la construcció dels arquets. E l moment d'arribada d'aquests 
procediments pròpiament romans a la nostra terra, en el sentit d'ésser 
de la ciutat, és t an difícil d'establir com és indecisa la seva cronologia 
en les pròpies vores del Tíber. Vitrubi no en parla ni per reprovar la 
innovació, i l 'arquitecte t ractadista vivia, com nota Choisy, ben pocs 
anys abans de començar se les termes de Caracalla, on aquestes voltes 
tenen un excepcional desenrotllament. La seva evolució denota quelcom 
d'estrany a l 'art romà; aquest decau en la pobresa més extrema fins al 
punt de despullar-se unes construccions per abillar amb les seves escul
tures l'arc de Constantí, mentre s'aixequen les voltes atrevides del circ 
de Magenci. Una influència oriental de les voltes babilòniques i perses, 
vingudes per camins ignots, arriba a Boma en temps dels Antonins. 

LES VOLTES D'ÀMFOBES E n diversos llocs de la necròpolis de Tarragona 
s'han t robat petites àmfores llargarudes de cos aca-

nalat, usades en plena època imperial a Boma i després a Bavenna per 
a construir voltes com la cúpula del Baptisteri de San Giovanni in Fonte . 
Una volta feta a doble pendent, construïda amb aquesta mena de peces, 
ha estat t robada en una cisterna romana sota d 'una casa propera al 
mercat de Tarragona (fig. 338). El mateix fet s'assenyala en les ruïnes 
romanes descobertes a Altafulla. 

També han estat trobades àmfores, sia soltes sia encara en obra en 
un gran nombre de ruïnes africanes, i se'n coneixen exemples a to t 
l 'Imperi (1). 

COBERTES Una part de cobertes eren fetes de teules; però una 
altra part ho eren de terra . Vitrubi descriu sumària

ment el sistema d'aquests ter ra ts i diu a continuació que eren usuals a 
la Hispània (2). El nombre reduït de teules trobades fa creure que així 
eren les cobertes de la ciutat d'Empúries, igual com, segons l 'arquitecte 
romà, ho eren les de la seva metròpoli Marsella. 

(1) DUBM, Die Baukunst der Elrusker und Romer, pàgs. 295-301. 
(2) VITRUBI, De Architectura, llibre II . 



Fig. 358. — Fris trobat a Sagunt (Albertini) 

I I I 

ELS O E D E E S ABQUITECTÒNTCS E O M A I S A CATALUNYA 

O E D E E D Ò E I C 

EN l'arquitectura romana hi ha una independència completa entre 
la construcció i la forma artística. Una i altra no tenen res a 
veure. Pot desaparèixer la forma externa; poden destruir-se les 

columnes i entaulaments i encara subsisteix l'edifici. Podria fer-se encara 
més: abillar les ruïnes d'un edifici romà amb una nova decoració, o 
resoldre artísticament la seva estructura, i, amb la mateixa construcció, 
l'obra arquitectònica fóra una altra de 
ben diferent. Això és degut, en primer 
lloc, al concepte que de l'art tenien els 
romans: un art hel·lenístic decadent, 
esdevingut barroc, superposat a una 
estructura d'arcs i voltes; i en segon 
lloc a la independència dels col·legis 
constructors, dels que executaven la 
decoració de l'edifici. El cas és anàleg Fi S59 

a l s e d i f i c i s a c t u a l s d e f e r r o O c i m e n t Tarragona : Capitell. (Museu Arqueològic) 
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armat abillats de formes clàssiques. 
Per això és possible estudiar inde
pendentment la construcció de la 
forma artística dels ordres arqui
tectònics; no com en l 'arquitectura 
grega, en la qual són aquests l'ex
pressió externa i artística de l'es
t ructura del temple. En l 'arqui
tectura romana l'ordre té un valor 
independent per ell mateix; és un ele
ment complet amb el qual es realit
zaren les composicions més diverses 
independentment de l 'estructura. 

El caràcter dels ordres romans 
a Catalunya és el general de l'ar
quitectura romana. Són l'obra d'un 
art exòtic, sense arrels en el país. 
Quan es t racta del temple d'August 
a, Tarragona (fig. 398), pel qual es 
nomena un curator especial i pel qual 
és possible que vinguessin escultors 
grecs, l 'obra arriba a la perfecció 

de forma de les millors coetànies; però, a les viles més reduïdes on no 
hi ha els recursos ni les riqueses de la capital, l 'escultura pren priïne-
rencament la rigidesa de la decadència romana (figs. 387 i 388); es veu 
el picapedrer que només sap executar formes geomètriques i encarcarar el 
fullatge, i com la idea originària del capitell 
es transforma i es desnaturalitza. Això dificulta 
o fa impossible la cronologia per l'estudi ex
clusiu de les formes; en l'art importat no hi 
lia l'evolució lògica del centre d'elaboració; ha 
d'aprofitar els artistes que emigren o impro 
visar artistes inhàbils, i aquesta inhabilitat 
marca el seu caràcter general més determinat. 

La transformació dels ordres romans té 
tres moments en introduir-se en els països 
apa r t a t s : 

l . r Introducció d'elements i símbols del país entre els temes carac
terístics dels ordres romans. 

Tarragona 
Fig. 360. 

Capitell. (Museu Arqueològic) 

v 

V 
Fig. 361. 

Roma : C 
dei Tabitl 

(C 

apitell 
arium 
hoisyj 

\ 

T 
i 

Fig. 362. 
Roma: Capitell 
del temple de la 
Pietat (Choisy) 
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2." Desnaturalització local del 
concepte romà de l'element arquitec
tònic. 

3.r Inhabilitat en la reproducció 
del model. 

De les tres variants en trobarem 
exemple a Catalunya. 

E n l a r e g i ó q u e e s t u d i e m e s t r o - Empúries : C«pitéils ea el recinte grec 

ben emprats els ordres romans en tots 
els períodes de llur evolució, des dels peristils dels temples que sostenen 
l'entaulament fins a les arcades sostingudes sobre columnes dels últims 
temps que es veuen representades en el sarcòfag cristià existent, apare-
dat, a la façana de la Seu de Tarragona i en les urnes de la Vall 
d'Aran; passant per la forma de transició de l'ordre enquadrant l'arcada 
de l'arc de Barà (figs. 232 i 237) o dels arcs trobats a Barcelona a les 
muralles del carrer de Kegomir (fig. 257). Totes les variants romanes 
dels ordres arquitectònics són conegudes a Catalunya. 

Tío tenim cap exemple de superposició d'ordres, però sí de mescla 
dels sustentants d'un ordre amb l'entaulament d'un altre, com en el 
sepulcre de Fabara (figs. 373 i 374) i en el Palau d'August a Tarragona 
(figures 370 i 371), en els quals columnes i pilastres dòriques sostenen 

un entaulament jònic, i en l'entaulament del teatre de Barcelona for
mat d'elements dòrics i conrintis (figs. 258 i 259). 

Enumerem breument les formes que adopten els diferents ordres 
que s'han conservat en els edificis de l'antic Conventvs Tarraconensis, 
començant per l'ordre dòric. 

INSTITUT D ' E S T U D I S CATALANS « 
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CAPITELLS DE TIPUS GREC 

I ETRUSC 
En el Museu de Tarragona existeixen tres exem
plars de capitells dòrics: un d'ells presenta en con

junt l 'aspecte d'un capitell grec amb el seu equí (fig. 359); el collarí 
està intensament modificat transformat en una vulgar motllura entera-

Fig. 3(x>. — Empúries : Capitell. (Museu de Girona) 

ment romana. Altres dos són una exacta simplificació de la ratio 
tuscaniea vi trubiana; el collarí queda reduït a un senzill filet (fig. 360' 
Dintre l'ordre lògic de transformació de les formes del poble romà haur' 

d'assenyalar-se-li una data dins del temj 
de la República, en el cicle d 'art etrusc i 
grec; potser ben prop dels primers temps 
de la nostra colonització romana. El pri
mer per tany al tipus del capitell dòric del 
pòrt ic del Tabularium de Roma (fig. 361), 
que data de l 'any 78 abans de J . C. cons
t ruï t pel cònsol Q. Lutatius Catulus. Els 
segons s'assemblen al tipus del temple de 
la Pietat , de Roma (fig. 362), construït, se
gons Titus Livi, l 'any 189 abans de J . C. 
Aquests capitells foren trobats l 'any 1855, 
sota les ruïnes d'edificis romans de Tar
ragona. Els dos darrers eren revestits d'es 
tucs blancs amb zones de colors vius (1) 
El mateix tipus es repeteix en els capitell 
molt aplanats, trobats prop dels temple 

d 'Empúries, construïts després de la conquesta romana (fig. 363). 
(1) H E R N Á N D E Z S A N A H U J A , Catálogo, p à g s . 11 i 1 2 . 

Fig. 366. — Empúries : Fragment de 
capitell. (Museu de Girona) 
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Fig. 367. — Empúries Patéales en forma de columna dórica. (Museu 
de Girona) 

En el moment 
de la invasió ro
mana, a les dar
reries del segle i n 
abans de J . C , l'ar
quitectura romana 
estava en plena 
elaboració i assi
milació etrusea i 
grega. A la que 
ha d'ésser capital 
del món mediter
rani es produeixen 
obres com la ca
racterística tomba 
d'Escipió Barba-
tus, del Museu Va
ticà (cònsol l 'any 298 abans de J . C. i pare d'Egneus i Publius Escipió, 
els generals de l'exèrcit invasor); s'ha construït la porta típica de les 
muralles de Perusa. Etrúria fou conquistada pels romans l'any 283 abans 
de J . C , i hereu del seu art rudimentari fou l'art romà, que seguí una 
evolució més poderosa en la construcció de voltes i arcs i en la seva 
manera de veure les formes gregues. D'aquest mateix segle m abans 
de J . C. daten les victòries dels generals romans sobre la Sicília i la 

Itàlia meridionals gregues, els quals 
tornaven o Eoma carregats d'està
tues i fragments arquitectònics (1). 
Cap a l 'any 150 comença el saqueig 
metòdic de la Grècia i de l'Asia 
Menor pels exèrcits i pels particu
lars poderosos. D'altra part, colles 
d'artistes grecs emigraven a Eoma 
on la riquesa els oferia treball per a 
fer imitacions i reproduccions de 
les obres antigues. Això féu dir a 
Horaci aquells versos coneguts: Grè
cia capta ferum vwtorem cepit. L'art 

dels temps de la República, és etrusc i grec, sense arribar a la mescla 

(1) PLTJTAEC, Vides paral-Mes. Marcel·lus, X X I V . 

Fig;. 368.— Empúries : Capitell del carrer porticat 
de la ciutat romana 



300 L' Arquitectura romana a Catalunya 

Fig. 369.—Empúries : Columnes del carrer porticat de la ciutat romana (Esquirol) 

romana. La construcció etrusca i l 'arquitectura grega es juxtaposen i 
aquesta juxtaposició no ha arribat a constituir encara l 'arquitectura 
romana del Coliseu, del Panteó, del Temple de Venus i Eoma. Era el 
període en què Varró diu que a Eoma tot era tosca. Els capitells del 
Museu de Tarragona semblen reflectir aquest moment de l 'art romà sense 
els esplendors que li vindran de l'Orient grec, Aivint solament dels pri
mers reflexositaliotes. A Tarragona, c o m a Eoma, l'art també era etrusc. 

Al Museu de Girona es guarden dos capitells dòrics prooedents 
d 'Empúries, tots dos romans i d'aspecte grec més pur que els de Tar
ragona (figs. 364 i 365). Empúries foir colònia grega. Hi ha més idea 
de Veqtiinus; les dimensions de l'àbac són més grans; els annuli són subs
ti tuïts per un cavet; no hi ha el collarí romà, i l 'acanalat de la canya 
acaba com en les cohimnes gregues. De caràcter grec, per llur acanalat 
i per l lur factura, acostumen a ésser els capitells trobats en el recinte 
grec. A aquest tipus per tany el fragment (fig. 366), també procedent 
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i 

m l 
Fig. 370.— Tarragona : Palau d1 August] (Labor de) 

m 

Fig. 371.—Tarragona : Detall del Palau d'August (Laborde) 

d'Empúries, que es guarda al 
museu de Girona. Assenyalem 
els f ideales (fig. 367) arrencats 
dels atris domèstics del recinte 
romà emporità decorats en for
ma que recorda la composi
ció de la columna dórica. En 
canvi, els capitells del carrer 
porticat que dóna al portal 
del recinte romà, descobert 
per la Junta de Museus (figu-



302 L'Arquitectura romana a Catalunya 

res 368 i 369), són més semblants a l'ordre tosca, tot i pertànyer a 
columnes la base de les quals era del tipus àtic. 

DÒKIC VITEUBIÀ Les pilastres que decoren els frontispicis del Palau 
d'August a Tarragona tenen el tipus del dòric del 

commçament de l ' Imperi i representen en la nostra terra un segon 
període, el clàssic, el vitrubià (fig. 372), de l'evolució romana d'aquest 

j capitell. Aquestes pilastres sostenen un arquitrau de forma 
"Ñ jónica (figs. 370 i 371). Per tanyen al tipus del del teatre de 
\ Marcellus, la data del qual està ben fixada; però el de l'edi

fici de Tarragona és més simple de motlluratge i s'acosta 
més al capitell tosca de Vitrubi. 

Fig. 372. DÒRIC DE DECADÈNCIA E I sepu lc re de F a b a r a t a m b é t é co lum-
tpitell dòric, 

segons Vitrubi 
capitell dònc, - n e g j pilastres dòriques; les primeres amb 

canyes sense acanalar, les segones amb canyes acanalades. 
Els seus capitells (fig. 373) representen una desnaturalització del capi
tell dòric romà i una tercera i darrera evolució d'aquestes formes a 
Catalunya, seguint la història dels capitells a la metròpolis (fig. 375). 
En aquest cas, el nostre estudi no es limita a l capitell, sinó que pot 
comprendre la columna completa. La columna dórica grega fou mo
dificada i desnaturalitzada amb els segles, i l'evolució es reflecteix 
per to t l 'Occident; augmenta el reinflament, i l 'al tura relativa, com
près el capitell, de 4 diàmetres que tenia a l 'antic perípter de Corint 
i 5 1lt en el Partenon, s'allarga fins a 6 i 7 en moltes construccions. 
En les de Fabara l 'altura és de 6,44 m, i el diàmetre de Virnos-
capo de 0,92; es segueix, per tant , la proporció de 7 diàmetres que és 
la indicada per Vitrubi. 

El capitell mostra senyals de desnaturalització encara majors; des
apareix la cymasia de l 'àbac que s'estreny i perd la seva robustesa pri
mitiva; el bossell es presenta sobremuntat d'un raquític cavet, Vhypo-
trachelium es subdivideix per dos filets. Després la columna, en lloc 
d'arrencar directament de la cornisa amb què termina l'estilobat, acaba 
en una base àtica que li fa perdre aquella fortalesa que la feia semblar 
arrencar de terra, en l'estil dòric (fig. 373). Tota la robustesa del capi
tell grec és perduda; fins la senzillesa dels capitells dòrics romans, des
crits per Vitrubi, ha desaparegut. 

Les pilastres que es mostren en les cares laterals i posterior (fig. 374) 
ser ien les canals de l'ordre dòric i a la base i al capitell segueixen igual 
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Fig. 373. - Fabara : Sepulcre 
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motlluratge que el de les columnes que acabem 
d'estudiar. Sembla com si un perfil de termina 
ció d'auto hagués engendrat la forma del capitell. 

Damunt d'elles descansa u n entaulament jò
nic. El fris, variat en les quatre cares, presenta 
senyals de lletres desaparegudes en el frontispici 
(figura 373), i en les altres s'esplaia l 'escultura 
cisellant-hi testes de brau, record dels sacrificis 
(figura 374), les àligues i les flors, que formen 
artístiques volutes amb fulles d 'acant; les prime
res adornen el fris de la cara de migjorn; les 
segones, la de t ramuntana , i les terceres, la de 
ponent. 

La cornisa, començant per la par t inferior 
està formada per una gola invertida i un filet 
que terminen el fris. Després segueix un cos 
avançat format d'una estreta platabanda i dos 
altres talons alternats amb filets. 
La cymasia jónica està substituïda 
per una faixa amb forats rectan
gulars. 

L 'entaulament segueix apro
ximadament les regles clàssiques: 
l 'arquitrau té 0,55 m; no es segueix 
amb tota exacti tud la regla de Vi-

trubi que l'assenyala de . 
1^ + 1% 

de la columna quan aquesta té de 20 a 25 peus romans d'alçada, per la 
qual cosa hauria de tenir 0,51 m; el fris és %U més alt que l 'arquitrau 
per contenir figures, i la cornisa es desenrotlla amb una alçada igual a 
la faixa del fris. 

Cap dels t ipus d'ordre dòric aquí citats no presenta l 'entaulament 
característic. En el Museu Arqueològic, i en el Municipal de Barcelona 
(figures 258 i 259), i en el de València (fig. 358) existeixen fragments 
d 'entaulament dòric que hem relacionat amb l 'entaulament del teatre 
d'Arles (1). 

Fig. 3/4. — Fabara : Sepulcre. 
Pilastra de la façana lateral 

Fig. 375. — Capi
tell del Temple de 
Júpiter de Mont-
Albano, a Roma 

(1) Vegeu pàg. 202. 
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IV 

O E D E E J Ò N I C 

L'ordre jònic romà constitueix les darreries d'un tema artístic que 
escultors i arquitectes repeteixen inconscientment; és una forma 
que s'executa per tradició, ignorant el seu origen. Dels capitells 

arcaics grecs de Delòs, de l'Acròpolis d'Atenes, de Selinunt i d'Efes, amb 
llur decoració lotiforme, al capitell romà, hi ha una llarguíssima trans
formació; les Tolutes s'han convertit, de pètals estilitzats del lotus, en 
estranya forma que de perfil es presenta cilíndrica o abalustrada, pnl-
vinus; l 'entaulament derivat de l 'estructura d'un sostre ha convertit els 
caps de biga sortints en dentells o en una faixa llisa; de l'antiga cor
nisa que era com la part sortida sobre el mur d'una coberta, n'ha quedat 
el perfil d'una motllura; la base s'ha transformat extraordinàriament. La 
base jónica que descriu Vitrubi (1) no és pas la primitiva grega usual, 
que s'assemblava més a la base àtica (dos tors separats per una escocia). 

CAPITELLS JÒNICS jjo posseïm cap exemplar de l'ordre jònic que no 
D E TARRAGONA -, . , , . , -, , 

sigui degenerat, ja per l'accio dels anys que fa 
oblidar la creació brillant oriental, ja per la inhabilitat de l'artista 
ignorant. Dos capitells del Museu de Tarragona enclouen totes les 

(1) De Architectura, llib. I I I , cap. V. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS ta 
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ti 

variants. L'un conserva la forma clàssica romana, una mica panxuda 
en cl centre "(capitell inferior 
de la fig.. 377); l 'altre és més 
desnaturalitzat encarà (capi
tell superior de la, mateixa 
figuia); la corbà que lliga 
les volutes es romp en el 
dors, i torna, per estrany 
atavisme, a la forma dels 
capitells xipriotes que es 
guarden al Louvre o als 
primitius capitells t robats 
a les illes Jòniques. Una 
forma anàloga es troba al 
Museu Arqueològic de Ma
drid. Ambdues formes per
tanyen a una data poste
rior al segle n , època de 
la decadència de l 'escultura 
romana. 

Un capitell jònic trobat 
a les excavacions del teatre 
de Tarragona té una forma 

anàloga. Es de pedra de sauló molt flonja, de 0,40 m de diàmetre, cor
responent a una columna de 3,50 m d'alçada. 

H g . 37 -Capitells. (Museu Arqueològic de Tarragona) 

CAPITELLS DK SAGUNT Altres capitells converteixen en una garlanda de 
fullatge el pulcinus i fins en flors o fulles les volu

tes, les quals volutes són lligades 
l'una amb l'altra també amb fu-

Fig. 378.— Capitell de Sagunt (Laborde) Fig. 379.—Capitell de Sagunt (Labordej 
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Fiji. 380. — Capitell de Sagunt 
(Acadèmia de la Història) 

Kig.g381. 
Cornisa. Museu Arqueològic de Tarragona) 

llatge. E n tots aquests, sota la voluta, únic element característic del 
capitell jònic, es veu una forma imbricad;!. 
comunes fulles incipients. Ve a ésser com una 
iniciació del capitell compost. Aquests capi
tells perta
nyen indub
tablement al 
període de
cadent que 
comença des

prés dels Antonins i representen les 
formes que després es perpetuaran 
en la llarga agonia de l'art clàssic, 
de què són exemple els capitells 
guardats en les basíliques cristianes. 

Així es troba en els capitells de Sagunt (figs. 378-380), dels quals 
ens ha conservat 
el record un home 
estudiós, de sang 
reial, en la Memò
ria citada (1). Els 
seus croquis són 
desdibuixats, però 
donen idea de la 
forma. Altres ca
pitells de Sagunt 
han estat publi
cats per Chabret (2) 
i per Laborde, els 
dibuixos del qual 
reproduïm ;i falta 
de fotografies. 

L'entaula ment 
jònic és represen
tat per un frag-

Fig. 382.-capitell de.sagum Aibatmi ment procedent del 

(1) VALCÁKCEL, I nscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, v. I I , pàg. 2 t . 
(2) C H A B R E T , Sagunio, I I , pàg. 24. 
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Museu de Tarragona (fig. 381), pels del temple de Vic (fig. 108) i del 
sepulcre de Fabara (fig. 374); aquell sostingut per columnes corínties; 
aquest per columnes dòriques. 

En diversos capitells apareixen elements estranys al capitell jònic, 
com els dofins i el timó, temes característics en les monedes de Sagunt 
(figura 382). 

Vista lateral d'un capitell (Museu Arqueològic 
de Tarragona) 



Fig. 383.— Temple de Vesta. Fig. 384.—Temple de Júpiter Slator Fig. 385. - Temple de Bar-
Tivoli (Choisy) del Fòrum romà (Choisy) celona 

V 

O R D R E C O R I N T I 

L'ordre corinti és l'ordre pròpiament romà i per això el que més 
abunda en les nostres ruïnes antigues; ell és la gran creació de 
l'escultura luxosa i exuberant de Roma. 

Mentre els altres ordres adornen sols el pòrtic senzill del decumanus 
de la colònia emporitana, o les construccions més antigues de Tarragona, 
o l'edícul sepulcral dedicat al culte dels dii inferi, l'ordre corinti omple 
els pòrtics dels temples i els atris de les cases i amb ell es componen 
les obres més sumptuoses del nostre país. L'ordre corinti serà l'únic 
dels ordres romans que permaneixerà en l'edat mitjana, l'únic que es 
perpetuarà entre els escultors bàrbars, l'únic que aconseguirà adaptar-se, 
un cop oblidat l'entaulament clàssic, a sostenir directament les arcades 
quan s'hagi complert la gran transformació arquitectònica a què dóna 
lloc l'ús de l'arc substituint la forma morta arquitrabada. 
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Fig 386. — Barce
lona : Capitell res
taurat del Temple. 
Museu de l'Escola 
d'Arquitectura) 

ORDRES AMB EI. CAPITELL L a C O l l l l T l t i a 
A R C A I C : L ' O R D R E C O R I N T I , 

DEL TEMPLE DE BARCEí ONA C O J * J K t l 8 j U l é S 

completa que 
posseïm és la del temple de Bar
celona (figg. 385 389). D'alçada té 
7,10 diàmetres; és més robusta que 
la major par t dels tipus coneguts 
de columnes corínties. La del tem
ple de Vesta a Tívoli (fig. 383), 

que és, probable
ment , dels temps 
de la República, té 
9 s/7 diàmetres. Des 
de l c o m e n ç a m e n t 
de l 'Imperi, l 'altura 

augmenta en proporció al diàmetre 
de la canya: Vitrubi hauria asse
nyalat de 9 i Vi a 10 diàmetres a la 
columna del nostre temple sixtil; 
la proporció en el temple de Vienne 
del Delfinat (1), en el fris del qual 
sembla Uegir-se una dedicació a 
August que el fa suposar del pe
ríode en què els pobles de la Gàl·lia 
aixecaren temples a l 'Emperador, 
és d'uns 10 diàmetres (fig. 391). 
Des de la creació dels ordres grecs 
la columna va, amb els segles, 
tornant-se més esbelta. Igual llei 
d 'atreviment, cada vegada major, 
de lleugeresa en la composició dels 

(1) La inscripció del t emple de Vien
ne , ca ta logada a m b el núm. 1845 del 
C. / . £ . , X I I , e ia u n a inscripció a m b lle
t res de b ronze , de la qual en res ten sols 
els fo ra t s en l 'epist i l i del t e m p l e que es 
creu d 'August i L i v i a ; la i n t e r p r e t a 

ció ós dub tosa , p e r ò sem
blen clares les parau les 

Fig. 387. — Bar- - . . . „ .. 
ceíona : Base del d™° augusto OpHmo 

Temple Máximo. 
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ordres, segueix l ' intercolumni; 
. usant un terme de constructor, 

aquesta tendència es resumeix en 
un principi: el de fer treballar 
cada vegada més el material . 
Choisy compara l'ordre del tem
ple de Vesta, t an semblant en ses 
proporcions al temple de Barcino, 
;il de Júpi ter Stator (fig. 384) del 
Fòrum. romà. «A ï ívo l i , diu, les 
columnes són robustes, acostades, 
surmontades d'un ei.(aïllament 
lleuger de proporcions, senzill de 
forma; al temple de Júpi ter Sta
tor hi ha ja un excés de lleuge
resa en les canyes, i en la cornisa 
aspecte en alt grau majestuós, mt 

Fig. 389.—Barcelona : Capilell del Temple. Museu 
Arqueològic de Barcelona) 

Fig. 388. — Barcelona : Capitell del Temple. ¡Centre 
Excursionista de Catalunya) 

una certa sobrecàrrega: l'ordre té un 
s la mida perfecta de TÍTOIÍ i Pre-

nesta és traspassada; és l'indici 
d'una tendència que s'anirà exa
gerant fins als darrers temps de 
l'Imperi» (1). 

L'entaulament del temple bar
celoní és senzill; l'arqui trau eia llis 
acabat en simplicíssima motlluia; 
el fris ens és desconegut i de la 
cornisa amb les carteles corinti es 
aplanades i amb les boques de 
desguàs en forma de cap de lleó, 
se'n consena un tros al Museu 
Arqueològic de Barcelona (fig. 99); 
diversos trossos de cornisa han 
estat trobats en excavacions fetes 
a dintre l'àrea del temple barce
loní, amb carteles anàlogues i rosà-
cees omplint els plafons quadrats, 
situades entre elles. Constitueixen 
la filada intermitja de la cornisa 

(1) C H O I S Y . Histoire de VArchitecture, I , P a r i s , 1903, pàg . 545. 
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Fig. 390. — Barcelona : Cornisa del Temple. (Museu Arqueològic de Barcelona) 

Fig. 391. — Barcelona : Cornisa del Temple. ;Museu Arqueològic de Barcelona) 
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Fig. 392. — Tívoli : Capitell del temple de Vesta. 
(Museu de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona) 

des de les carteles fins sota la ducina stiperior (fig. 98). Hi ha dues 
menes de carteles: l'una amb dues 
fulles (fig. 390) i l 'altra amb una 
sola fulla (fig. 391); les roses dels 
quadrats entre carteles són alter
nativament de dos tipus (1). 

La forma del conjunt del capi
tell l 'agrupa amb els més antics 
romans que conserven la tradició 
grega. La seva proporció és, com 
en els capitells grecs i més antics 
romans, de poc més d'un diàmetre 
d'alçada, ta l com assenyala en el 
seu t rac ta t Vitrubi (2). Com en els 
capitells més antics, el segon ren
gle de fulles s'aixeca poc sobre el 
primer, tal com en els dels temples 
de Vesta a Tívoli (fig. 392), de Prenesta, temple de Vesta a Eoma (3) i 

temple d'Assís; el segon rengle de 
fulles més tard s'allargarà damunt 
el primer. Choisy diu (4): «Entre 
els grecs la modificació fou la ma
teixa. Hem indicat la petitesa de 
l ' interval entre els dos ordres 
inferiors de fulles com un senyal 
d ' an t igu i t a t ; entre els romans 
això és un caràcter d 'arquitec
tura anterior a l 'Imperi; des de 
l'època de Vitrubi, és a dir, des 

(1) J . I', i ('., El temple romà de 
Barcino: Descoberta d'elements de la cor
nisa. A n u a r i de l ' I . E . C. a n y 1927-1931, 
pàgines 89-97. 

(2) De Architecttira, l l ib . I I I , capí
tol l l i . 

(3) El t emple de V e s t a , a Roma . pr imerament fundat per Numa (Dionis, l l ib. I I ; 
Ovidi , Dei tristi. leg. I , Dei Fasti, l l ib. VI destruït quan l ' incendi de Neró, fou to t 
seguit reedifica!; incendia t a l t r a volta sota el regnat de (Jómmode, es reconst ru í im
media tament ; T À C I T . Aimales. l l ib . XV, cap . 41 ; H E K O D I À , l l ib . I . El t ipus del capi
tell és l ' a rcaic . CANINA, L'architetlura romana, R o m a , 1830-1840, I I I pa r t , pàg. 88. 

(4) L'art de batir chez les romains, 1, p à g . 547 i següent . 

Fig. 393. - Roma Capitel] del Panteó 
EtEsporty) 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 14 
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Fig. 394. — Vienne : Temple 
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Fig. S95. —Tarragona : Capitells corintis del Teatre. (Museu Arqueològic de Tarragona) 

dels començaments d 'August , els dos rengles de fulles esdevenen 
iguals; ho són al pòrtic del Panteó (fig. 393) que sembla datar del 
temps d'Adrià (1); ho són els de la «Casa quadrada de ïfimes», que 
fou consagrada pel nét d'August. La transformació data dels dar

rers anys de la Eepública. Les 
fulles dels capitells antics pre
senten Tacant rissat (Tívoli, Pre-

Fig. 3%. — Capitell del Museu de Lleida 
Fig. 397. — Capitell de la vil·la d'Ocata. 

t Centre Excursionista de Catalunya) 

(1) Avui és sabut que el P a n t e ó fou a ixecat en temps d 'Adr ià (117-138). 
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nesta); els del temps de l 'Imperi, un acant de contorns endolcits». L'afir
mació de Cñoisy té una 
comprobació clara en la ma
jor par t dels capitells romans 
de data coneguda executats 
en els diversos períodes de 
l ' Imperi . E n el nostre capi
tell els caulícols i volutes 
quasi desapareixen substi
tuïts per un tercer ordre de 
fullatge (fig. 386). 

L'execució del capitell 
del temple de Barcelona és 
seca, feta a regates, gairebé 
geomètrica; quelcom d'obra 
bàrbara que fa contrast amb 
l'elegància del conjunt (figu
ra 388); això s'accentua en 
la cornisa més seca o més 
barroera encara (figs. 390 i 
391). No té el capitell del 
temple de Barcelona la fle
xibili tat de formes dels 
romans, però guanya en 
la viri l i tat i decisió 
del conjunt. En la 
seva execució hi 
ha la m a n c a 
d ' u n escul
t o r h à b i l ; 
a q u e s t a 
fa l la li 
dóna ca
ràc te r . 
E s t à 
perfec
tament 
entesa 
la mas-

Fig. 398. 
Tarragona : 
Emaulament 
de l t emple 
d ' A u g u s t . 
(Museu Ar
queològic de 
T a r r a g o n a ) 



J. Puig i Cadafatth - A. de Falguera - J. Goday 317 

Fig. 399. — Tarragona : Restauració del capitell i entaulament del temple d'August. Escala 1:20 
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-- i 

. . £ w . 

Fig. 400. — Tarragona : Perfil, restaurat, 
de l'entaulament del temple d'August 

sa geomètrica, obra de picapedrer; ben 
t raça t el que pot aplantillar-se després 
d'un primer desbast del carreu; però les 
formes curves que deu sentir l 'escultor, 
estan substituïdes per estries ben sim
plement treballades; més que obra d'es
cultor romà, deixeble dels grecs, sembla 
pre ludiar ia manera d'executar l 'escultura 
romànica del segle x n i la decoració pobre 
de certs capitells gòtics del nostre paí?. 
El fet és universal. Al Museu de Saint-
Germain-en-Laye hi ha un capitell que 
presenta analogies extraordinàries d'exe
cució amb el del temple del carrer del 
Paradís . Procedeix de Saint-Jules, a Saint-
Eemy de Provença. Al Museu de Tolosa 
se'n guarden procedents de la Civita Be-
serra (Beziers) i de la Civita Narbo (ÍTar-
bona), semblants t ambé al tipus del tem
ple romà barceloní. 

La base està formada per un doble 
tor, però gairebé han desaparegut en ella 
els filets intermitjos i totes les delicade
ses del motlluratge (figs. 96 i 387). Es 
excessivament aplanada i les canals de la 
canya semblen enfonsar-s'hi; és anàloga 
a les del temple de Vienne (fig. 394); la 
seva al tura és inferior al terç del imos-
cap, que estableix Vitrubi. 

Tota la forma de les columnes del 
temple de Barcelona tendeix a fer-ne un 
ordre dels darrers anys de la Bepública 
o dels començaments de l ' Imperi, del 
temps en què tot el país, seguint l'exem
ple de Tarraco, erigí el temple d'Au
gust . 

Confirma també la data de construc
ció del temple de Barcelona que hem 
deduït del capitell, l 'alçada de la llinda, 
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Fig. 401. — Tariagrona : Voluta de 
l'entaulament del temple d'August. 
¡Museu Arqueològic de Tarragona) 

Fig. 402.—Barcelona : Fragment 
de cornisa. (Museu Arqueològic 

de Baicelona) 

que segueix la proporció dels temples grecs i antics romans, segons la 
prescripció de Vitrubi (1). 

¿Es aquesta decoració seca, sense ondula
cions, sense curvatures, una obra decadent o 
una obra arcaica? Nosaltres afirmem el segon; 

no s'ha donat mai una 
obra decadent en la 
que la proporció del 
conjunt no hagi decai
gut també. L'explica
ció és senzilla: la col-
laboració d 'un arqui
tecte vell i d'escultors 
poc hàbils; l 'arquitecte 
del temple de Barce
lona el projectà segons 
les pràctiques del seu 
temps: proporció del 
pla , proporció de la 
columna, de Pinterco-

lumni, de l 'entaulament, tot és armònic i indica una obra que obeeix «' 
a principis que eren ja vells en el 
començament de l ' Imperi; l 'arquitecte 
era potser un home ant iquat , un cas 
d'arcaïsme provincial. Els escultors 
eren poc hàbils i la decoració escul
tòrica sofreix la transformació de tots 
temps i de totes terres: la substitució 
de les curves elegants, de complicacions 
•suaus, per plans, per formes anguloses, 
dures: així es transforma encara avui 
l 'escultura en passar a mans dels pica
pedrers rurals. 

(1) Vegeu els fragments de l 'es tudi de l 'ar
quitecte Celles, t i to lada Memoria sobre el colo
sal templo de Hércules y noticia dr, sus planos, 
publ icada en ex t r ac t e en l 'Apèndix núm. 2 del 
tomo I de Cataluña, de l 'obra c i tada España, 

sus monumentos y artes, e t c . , de Pi ferrer i P i i Fjff_ .«¡.-Tarragona:Fust delacolumnadel 
ALargall. Temple. (Museu Arqueològic de Tarragona; 
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CAPITELLS DE LLEIDA 

I DE TARRAGONA 

Fig. 404. -Tar ragona : Capitell del Macellum 
(Serra i Vilaró) 

Del mateix ti
pus i execució 

que els de Barcelona, un poc més alt 
de proporció, conservant més clars 
els rínxols com els d'èpoques poste
riors, és un capitell que es conser
va al Museu Arqueològic de Lleida 
(figura 396). Anàloga proporció te
nen els capitells provinents del 
t ea t r e de Tarragona (fig. 395), 
guardats en el Museu Arqueològic 

d'aquesta ciutat . Aquesta proporció arcaica fou usada en algunes obres 
posteriors. En fóra un exemple el 
capitell t robat en la vil·la d'Ocata 
(figura 397). 

OBDRK DEL TEMPLE JQ1 C a p i t e l l q U C 
D'AUGUSIT A TARRAGONA -. . _ T . t - . 

descriu Vitrubi 
és una evolució del capitell grec. El 
gruix de l'àbac, diu l 'arquitecte del 
temple d'August, serà el setè de to t 
el capitell; t ret aquest gruix, el que 
resta serà dividit en tres par ts , de 
les quals una es donarà a les fulles 
de baix, l'altra a les segones i la tercera a 

Fig. 405. — Tarragona Base del Macellum 
(Serra i Vilaró) 

Fig. 406.—Tarragona : Cornisa del Macellum (Serra i Vilaró) 

caulícols d'on surten altres 
fulles que s'estenen 
per anar a sostenir 
l 'àbac. Es necessari 
que de les fulles dels 
caulícols eh surtin vo
lutes que s'estenguin 
cap els angles dels ca
pitells i que hi hagin 
encara altres volute 
més peti tes sota la 
rosa que és al mig de 
les cares de l'àbac. 

Cal aquí fer es
ment d 'una manera 
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especial, de l'ordre corinti del 
temple d'August a Tarra
gona. A la capital de la His
pània Tarraconense, contras" 
tant amb els exemples d'art 
rural fins aquí descrits, hi 
compareixien els escultors 
vinguts directament d'Itàlia 
o de Grècia a executar obres 
amb tota la delicadesa i amb 
tot el saber fer de Roma. El 
tema és l'usual de l'art clàs
sic: l'ordre corinti descrit mi
nuciosament pels tractadis
tes, cosa corrent en els tallers 
dels escultors i dels arquitec
tes; mes l'execució pot posar-
se al costat dels delicats tre
balls augusteus de VAra facis. 
El fris és l'acostumat: troncs 
dels quals es desprenen fulles 
d'a cant ondulant i enroscant-
se; la cornisa tenia també la 
típica forma usual de l'ordre 
corinti i anàleg als tipus cone
guts era el capitell; l'extraor
dinari és l'elegància de l'exe
cució, és la distinció de cada 
detall: el tema mateix com 
una cosa canònica, que és 
habitual complir, se'l troba 
en els edificis més modestos; 
mes el contrast entre l'art de 
les nostres viles pobres i el 
de la magna Tarraco, es veu 
comparant un modest fris 
barceloní que guarda el Mu
seu Arqueològic de Barcelona 
(figura 259) i el marbre que 

Fig. 407.—Arc de Barà (Escola d'Arquitectura de Barcelona) 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 13 
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guarda el Museu de Tarragona (fig, 398). 
De l'ordre del nostre temple d'August 
de Tarragona queden pocs fragments: 
l'element més sencer és l'entaulament 
els trossos del qual liem col·locat sobre 
el dibuix, restaurant-lo (figs. 399 i 400); 
un dels fragments posat a la dreta no 
és posible col·locar-lo sense suposar que 
el tema de fulles ondulants és simètric 
partint d'un fullatge central, com era 
ús en aquest tema dels frisos corintis; 

«n i0a P e r aquesta restauració completa 
VÍC : Ca- h-em trobat fragments sencers del 
Tempu ^™ * £a i r ebé tots els de la cornisa 

a excepció de les mènsules típi
ques de l'ordre corinti. Unes fulles d'acant del mateix marbre semblen 
haver format part del capi
tell, així com un fragment de 
canya acanalada, guardat en 
el mateix Museu, concordant 
per les seves dimensions que 
indica el que era la columna 
del temple d'August (fig. 403). 
Un fragment guardat en el 
Museu Arqueològic de Barce
lona, sense raó classificat com 
del Renaixement, aclara la 
forma de la cornisa (fig. 402) 
que sols en trossos petits és 
conservada al Museu Arqueo 
lògic de Tarragona. 

Tàcit assenyala la data 
del temple de Tarragona a 
l'any quinze de Jesucrist (1); 
al temple de Tarragona arri
ben les transformacions artís
tiques que no conegué 

« Fig 409 

l'arquitecte que aixeca _ v¡c • 
(1) Vegeu pàg . 101. 

Base del 
Temple 
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el temple de Bar
celona i amb elles 
l'extraordinari sa
ber fer de l'escul
tor que cisellà els 
seus marbres amb 
desusada bellesa, 
amb elegància ciu
tadana no igualada 
fora de la capital 
de la Hispània Ci
terior, en les viles 
humils de la Cata
lunya romana, 

L'OEDBE DEL C o n e i -
MACELLt'M DE -i. 
TARRAGONA X e m °-1' 

versos 
elements de l'ordre 
corinti del pòrtic 
lum de Tarragona 

Fig 410. — Tarragona : Capitells trobats en el cementiri cristià 
(Serra i Vilaró) 

que davant les botigues voltava l'interior del Macel-
(figs. 404-406). L'ordre trobat és de mides correspo

nents a un edifici públic. 
El capitell amida 1,10; 
l'imoscap del fust medeix 
0,90, el que fa pensar en 
columnes de 8 a 9 metres 
d'alçada. L'intercolumni 
és de 3,85. El capitell té 
l'altura de 1,10. Les fu
lles, els caulícols són dis
tribuïts segons el cànon 
Yitrubià. La canya té 
24 estries; la base és áti
ca. S'han trobat restes de 
la cornisa corintia (1). Es 
del segle i de J. C. 

Fig. 411. - Tarragona : Capitells trobats en el cementiri cristià 
(Serra i Vilaró) 

(1) S E R B A I V I L A R Ó , Ex

cavaciones en Tarragona. Ma
dr id , 1932. 
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ORDRES DE L ARC DE BARÀ 

I DEL TEMPLE DE VIC 

Fig. 413.—Barcelona : Columnes del carrer 
d'Avinyó. (Museu Arqueològic) 

El capitell corinti de 
l'Arc de Barà (figu

ra 407) és també de la forma usual impe
rial, i té les proporcions que assenyala 

Vitrubi. Tenim d'ell una data 
fixa: és el testament de Luci 
Licini Sura, que mana eri
gir-lo (1). Sura fou cònsol 
en temps de Trajà. El mo
nument debia construir-se al 
començament del segle li. La 
canya de la pilastra és aca
nalada, amb les canals reom-
plertes per una forma cilín
drica en la part baixa (ru-
dentures); la seva base és de 
la forma àtica que descriu 
Vitrubi. El seu entaulament és senzillíssim: l'arquitrau és 
completament llis com el fris, la cornisa es redueix també al 
màxim de simplicitat. L'ordre s'aixeca sobre un estilobat de 
forma simple; l'obra que el cònsol romà es feia aixecar al 
camí de Tarragona no era extraordinària pel seu luxe. 

Del mateix tipus imperial és el capitell del temple de 
Vic (fig. 408) segons 
fa suposar una anta 
que s'ha conservat; 
la base molt dete
riorada era del ti
pus àtic (fig. 409). 
Es coneix complet 

l'arquitrau i la cornisa de tipus 
jònic amb dentículs en una part 
del temple i en forma d'una 
faixa llisa en les altres menys 
importants (fig. 108). Les ca
nyes sembla que no eren acana-
lades. 

Fig.412.-Barce-
lona : Columna 
del carrer d'Avi
nyó. (Museu Ar

queològic) 

(1) V e g e u p à g s . 4 7 i 180 . Fig. 414. — Barcelona : Capitell del Museu Arqueològic 
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Barcelona 

Fig. 415. 
Capitell del Museu'ArqueoJògic Barcelona 

Fig. 416. 
Capitell del Museu Arqueològic 

OKDRE CORINTI DE LES Amb els anys es va perdent la proporció de l'ordre 
DARHEHIES DE L'iMPERI . , . , . . -. „ _ -

arquitectònic i es deíormen tots els seus elements. 
E n el capitell les fulles d 'acant que, segons el cànon Vitrubià, omplien 
els dos terços de la seva massa, s'enfilen fins arribar quasi a l'àbac. Un 
exemple precís són els capitells (figs. 410 i 411) trobats prop la basí
lica cristiana de Tarragona, aprofitats d'obres romanes anteriors a 
l 'any 260, data de la invasió franca i alamana, que destruí una part 
d'aquella ciutat . Notem el seu collarí ornat del tema característic de 
les perles jòniques. 

Cal notar les columnes trobades en son lloc prop de la muralla 
del carrer d'Avinyó de Barcelona, 
avui al Museu Arqueològic, que 
semblen procedents d 'un a t r i ; la 
canya és estriada a excepció de 
la par t inferior; el capitell t é també 
el collarí ornat de les característi
ques perles jòniques i les fulles ocu
pen la major part de la massa del 
capitell (figs. 412 i 413). L'alçada 
de la columna és de 3,28 metres. 

Un capitell aïllat del mateix ti
pus és guardat al Museu Arqueólo- F j 

gic de Barcelona (fig. 414). Barcelona : Capitell del Museu Arqueològic 
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Figs. 418 i 419. — Barcelona : Capitells del Museu Arqueològic 

Al Museu Arqueològic de Barcelona, hi ha alguns capitells de 
pilastra, la disposició de fulles dels quals recorden en part la forma 
dels capitells més antics; així, el segon rengle de fulles és poc sortit 
respecte al primer; mentre s'assemblen als capitells de les darreries de 
l'Imperi per el fullatge que cobreix gran part del capitell; els rínxols són 
exagerats i s'enrotllen en volutes; a la imperfecció de la massa gene
ral es junta el treball escultòric bàrbar i descuidat (figs. 43 5-417). Són 
de pedra de la muntanya de Montjuïc, per tant, de procedència barce
lonina, encara que s'ignora d'alguns el lloc on foren trobats. Es pos
sible la hipòtesi de si pertanyen a diversos llocs del teatre. Al teatre 
d'Arles també es noten diferències d'estil: una obra gran no podia fer-se 
tota en un mateix moment. 

Tenim el coneixement parcial dels ordres arquitectònics que orina
ven el teatre de Barcelona (1) els entaulaments superiors han pogut 

ésser idealment restaurats 
i prenen la forma mixta 
híbrida d'un fris dòric, en 
lloc de l'arquitrau, soste
nint un fris corinti (figu
res 258 i 259); el pòrtic de 
la part baixa és possible 
que sigui, com indica l'es
bós dels que el descobri
reu, en arcades obertes en 

Fig. 420. — Barcelona : Clau d'arc del Museu Arqueològic (1) V e g e u p à g . 2 0 2 . 
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l'intercolumni d'un ordre corinti (fi
gura 257). Coneixem la clau d'una de 
les arcades (fig. 420). Els capitells tot 
just són desbastats; el segon ordre 
de fulles surt poc sobre el primer 
ordre com en els capitells més antics 
(figures 418 i 419). 

Una darrera evolució de la forma 
és la representada per les pilastres 
del sepulcre de Miralp (fig. 421). Les 
pilastres que són corínties amb fust 
acanalat amb rudentures en llur part 
inferior, tenen un capitell excessiva
ment aplanat, l'altura del qual no 
excedeix de mig diàmetre. Les fu
lles d'acant cobreixen tot el capi
tell. La talla ha estat preparada 
per el trepà. La base perd la indi
vidualitat i és formada per la mot 
llura del sòcol que retorna. Tal és 
l'arquitectura d'aquest sepulcre (1) 
aixecat en un lloc apartat on la deca
dència deguda al temps s'ajunta a la manca de preparació dels escultors. 

Al Museu Arqueològic de Bar
celona es guarda un capitell que 
obeeix a una altra proporció: la 
d'ésser molt allargat (fig. 422). 

CAPITELLS ORNATS DE U n C a p i t e l l d e l 
TESTES ANIMALS O TVI" , * 
DE TESTES HUMANES M 1 1 8 6 U A r q U C O " 

lògic de Tarra
gona presenta les fulles d'acant en 
formes caragolades i el floró cen
tral és un bust sostingut per un 
tronc curvat (fig. 423); sembla 
com si comencessin a iniciar-se pre
maturament les formes variades i 

Fig. 421. —Miralp : Pilastra del sepulcre 

Fig. 422.—Barcelona : Capitell del Museu Arqueològic 
(1) L A B O B D E , Voy age, I I , pàgs. 95 

i 9 7 , l à m s . C X X V a C X X V I I . 
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capricioses que han de fer la carac
terística dels claustres romànics de 

capitells dife
rents, on nia 
una fauna pin
toresca, vin
guda d'Orient, 
entre les bran
ques d'una flo
ra imaginària i 
on les escenes 
religioses i de 
costums om
plen la forma 

Fig. 423.—Tarragona : Capitell 
del Museu Arqueològic Fig. 424. — Tarragona : Capitell del Museu 

del cementiri cristià 
(Serra i Vilaró) 

del capitell clàssic roma, el capitell corinti. 
A la Necròpolis cristiana de Tarragona, barrejats amb els elements 

arqueològics cristians, s'han trobat alguns capitells d'aquesta mena. Un 
d'ells (fig. 424) és un capitell corinti ornat en els seus quatre angles 

de figures d'animals (1). 
A Terrassa fou tro

bat un capitell de pilas
tres ornat de màsca
res tràgiques (fig. 425). 
Podria correspondre a 
aquest capitell el fris 
guardat al portal de l'es
glésia de Santa Maria 
(figura 426) on es re
peteix el tema de flors i 
fulles d'acant que s'on
dulen i repleguen, que 
ja hem vist al fris del 

Fig. 425. — Terrassa : Capitell de l'església de Sant Pere t e a t r e d e B a r c e l o n a . 

BASES L e s bases trobades a Catalunya, que acompanyen 
a les columnes corínties, són principalment del tipus 

que Vitrubi anomena àtiques, formades de dos tors separats per una 

(l) SERBA I RÀFOLS, J., Estàtues femenines i fragments escultòrics diversos a la 
Necròpolis de Tarragona en l'Anuari de l'I d'E C , 1921-26, pàgs. 96-99. 
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escocia . Vi t rub i 
indica minuciosa
ment les propor
cions de cada un 
dels elements que 
l ' integren; aques
tes, però no són 
sempre observa
des. La base ática 
és l 'emprada en el 
temple de Barce
lona aixafada fins 
fer desaparè ixer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l'escòcia intermit
ía (fig. 387); en el Macellum de Tarragona (fig. 405) i en el temple 

de Vic, en la única que resta 
feta malbé per l'acció dels anys, 

Fig. 426. Terrassa : Fr is del portal de l'església 
de Santa Maria 

Fig. 427. — Tarragona : Base àtica. (Museu Arqueològic) Fig. 428.—Tarragona: Base corintia. (Museu 
Arqueològic) 

l'escòcia és més visible (fig. 409); tal es repeteix en la major part de 
les bases conegudes (fig. 427), tant 
en les emprades en les columnes co-
rínties com en les dòriques; d'aques
ta forma és la que es conserva en 
el carrer porticat d'Empúries dar
rerament descobert per la Junta de 
Museus de Barcelona. La base de la 
figura 428, del Museu de Tarragona, 

•ïrft&i presenta entre les dues motllures 
torals, una doble escocia tal com 

| el temple de Júpi ter Tonant a 
Boma: és una variant que acompa-

Fig. 429.—Tarragona: Base àtica de dues columnes ' • " • • ' • 
ajuntades, sense acabar. (Museu Arqueològic) nya SOVÍnt l'ordre COrinti i reCOrda 

INSTITUT D ESTUDIS CATALANS éfi 
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la que Vitrubi descriu amb el nom de base jónica formada d'una mot-
llura toral entre dues escòcies. 

Tipus usuals vulgars, aquests exemples representen les bases usades 
pels romans a Catalunya. 

Lleida : Fragment de columna. (Museu Arqueològic 



Fig. 430. — Tarragona : Fris del temple de Júpiter aparedat en el claustre de la catedral 

VI 

O E D E E C O M P O S T 

UNA forma híbrida, una com
posició d'elements de dos 
estils: l'ordre corinti i el jò

nic, era l'ordre compost (fig. 431). 
Aquesta forma, castissament ro
mana, es repeteix en diversos llocs 
d'Espanya: la presenta un capitell 
que es conserva a la mesquita de 
Còrdova (fig. 435), aplec de capi
tells, com és sabut, procedents de 
diversos indrets hispànics i fins 
de la Gàl·lia Narbonesa. En ell les 
fulles d'acant del capitell corinti 
són coronades per una motllura 
decorada com un equí dòric, sur- Roma 

Fig. 431. 
Capitell compost, de l'arc de Septimi Sever 
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j . 

Fig. J32. — Tarragona : Temple de .Júpiter. Fragments del fris del claustre de la catedral i capitell 
del Museu Arqueològic 

montat de volutes angulars, com si es volgués sobreposar a les fulles deJ 
capitell corinti un capitell jònic de l'angle d 'un pòrtic (fíg. 435). L'ordre 
jònic i l 'ordre corinti des de que aquest apareix en la Història, no són 
elements contraposats, sinó harmònics, que els grecs barregen i que 
Yitrubi tot just si separa en el seu t rac ta t : «l'ordre corinti, diu, no dife
reix en quant a les proporcions, de l'ordre jònic, només que per l'al
tura del capitell». 

A aquesta forma pertany el capitell (fig. 432) mig fet malbé, exe-
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Fig. 433. — Tarragona : Fragment del fris del temple de Júpiter. (Museu Arqueològic) 

cutat en marbre, catalogat al Museu de Tarragona amb el n.° 114, pro
cedent del temple de Júpiter , que fou trobat en les obres del nou 
Seminari, prop la catedral. Es conserven en el mateix Museu fragments 
de volutes d'altres capitells del mateix temple; restes d'una fulla i de 
Vechinus, una de les volutes que porta un tros de l 'àbac; amb aquests 
elements es pot restaurar completament aquest capitell import antis si ni 
del Museu de Tarragona (figs. 432 i 434). 

Per tany al mateix temple el fris decorat amb bucranis engarlan-
dats de roure (serta), que es conserven aparedats en els murs de la 
Catedral i en el Museu (1) (figu
res 430, 432 i 433). En el seg
ment que deixen les garlandes s'hi 
veuen representacions d'objectes 
litúrgics, com Vaspergillum, fet 
de cua de cavall, i Valbogalerus, 
barret portat pel Flamen dialis, 
de pell d 'una víctima blanca sa
crificada a Júpiter, amb una 
punta sortint, de fusta d'olivera. 
Les garlandes de roure són lliga
des als caps de brau amb cintes 
(rittce). Aquests van adormits 
iVbnfulce, que semblen un enfilall 

Fig. 434.—Tarragona : Fragment del capitell del temple 
de Júpiter. (Museu Arqueològic 

(]) Vegeu les observacions CTALBEBTINI en Sculptores antújues du Comentos 
Tarraeonen8is, núm. 121. Alberfcini a t r ibue ix a l temple d 'August els frisos descrits. 
La coexistència en un ma te ix temple de l'ordr./ corint i i el compost no és es t ranya . 
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de grans i de flocs de llana lligada amb cintes; ornament antic, tal com 
avui s'usa a la costa catalana de Llevant per a adornar les creus i taber-

Fig. 435. — Còrdova : Capitell de la mesquita Fig. 436. — Sant Cugat del Valies : Capitell 

nacles en la festa de Santa Creu de Maig. Al claustre de la catedral s'ha 
conservat un fragment de l'arquitrau. 

TJn tipus dintre la forma del capitell compost existeix a la Mes
quita de Còrdova (fig. 435) del qual és una variant un capitell de Sant 

Cugat del Vallès (fig. 436). En ella la 
part corresponent al capitell jònic ha 
disminuït considerablement en la seva 
altura. El tipus tingué fortuna i fou 
repetit en els temps de decadència. Així 
són els con
servats en 
el Museu Ar 
queològic de 
Barcelona, 
d'època tar
dana (figu
ra 437). En 
el Museu de 

Tarragona hi ha un capitell anàleg als de Bar
celona descrits, amb la diferència d'ésser subs
tituïts els caulíeuls i la rosa central, per la 
forma del tambor adornada d'imbricacions i per exagerar-se més les volu 
tes laterals. Es una forma, també, de baixa època (fig. 438). 

Fig. 437. — Barcelona : Capitell. (Museu 
Arqueològic) 

Fig. 438.- Tarragona : Capitell. (Museu 
Arqueològic) 



Fig. 439.— Tarragona : Mo&aic de la Medusa. Masen Arqueològic 

VII 

M O S A I C S 

L'edifici romà era sumptuós sobretot pels seus revestiments; i la 
idea de la nostra arquitectura romana resultaria incompleta, si 
no reuníssim ací el que d'aquells ens resta. Es això ben poc; 

petits fragments de pintura mural senzillíssima: fons rojos, socolades 
dividides en plafons en les formes més comunes i vulgars italianes, guar
dades principalment en els Museus de Tarragona, Girona, Barcelona i 
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m i 

» n n H R 

Fig. 440. — Badalona : Sòl fet de petits maons 
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Fig. 441. — Badalona : Sòl de marbre 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALAXS 

a 
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Fig. 442. — Empúries : Optis signinum 
(Pella i Forgas) 

Lleida o trobades de tard en tard en les excavacions d'Empúries; i des
prés, més abundants, els sòls, fets de combinacions de maons en els 
llocs modestos (fig. 440), de combinacions de marbre de gran riquesa 

en els luxosos (fig. 441), i, principal
ment, els mosaics. 

Nombrosos són els exemplars que 
ens resten d'aquestes decoracions poli
cromes obtingudes per mitjà de mar
bres i de terres cuites, però és encara 
difícil llur inventari i el classificar-los 
amb veritable rigor cronològic. El pro
cés de l'evolució d'aquest art en la 
nostra terra, paral·lela sens dubte als 

grans períodes que en la metròpolis romana han assenyalat els histo
riadors, és indecís com la d'aquells. Ala pròpia Boma els temes i les 
tècniques es perpetuen; cada segle n'aporta de nous que es sumen als 
antics sens excluirlos; en això mateix, amb tot, hi ha una llei que 
porta vagament una idea de successió en la seva gènesi, encara 
que després coexisteixen les formes més antigues originàries amb le* 
posteriors derivades. Aquesta llei, però, ha d'ésser aplicada amb totes 
les reserves. L'imperi romà és massa gran per suposar-lo movent-se 
segons un ritme uniforme i les dades 
cronològiques sobre els mosaics són es
casses i imprecises (1). 

Els romans (2) separaven l'art del 
mosaic en dos grups: el tessellatum i el 
vermiculatum: el primer era fet de pe
tits daus, que, afilerats, marquen un 
dibuix de formes poligonals rectilínies, 
i el segon és fet de peces petites irre
gulars de menes variades, juxtaposa -
des en forma d'espiral. Però no era 
sols aquest mitjà d'execució material 
el que separava l'un de l'altre els dos 
grups: el primer era un art subjecte sempre a la forma quadriculady 
geomètrica, el segon, més lliure, aspirava a imitar les obres pictòri 

Fig. 443. — Tarragona : Opus siginnum 
Museu Arqueològic 

(1) B L A N C H E T , Adr ien , La Mosaïque. P a r i s , 1928, pàg . 62 i següents . 
(2) D A R E M B E R U i SAGi.ro, Dicfionnaire, mot Musivum optis. 

http://SAGi.ro
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ques i a perpe tuar les ; el pri
mer té en l'element rectilini i 
quadrangular els seus temes 

'na tura l s , el segon en les for
mes curves; el primer, en el 
concepte romà, era un art 
humil de decoració, executat 
per mit jans mecànics , amb 
composició subjecta a regla; el 
segon era gairebé una obra 
pictòrica amb paleta variada, 
amb formes lliures. El tessel-
latum i el vermiculatum s'apli
caven al pavimentum. WSopus 
vermiculatum sembla la darrera 
evolució de la forma i en tot 
el món romà, des del temps 
en què l 'art alexandrí envaeix 

la Roma d'August, coexisteix amb les formes més senzilles del tessel-
latum. Ambdues menes d'obra eren distintes del mosaic mural de ma
terials vitrificats al qual es reservava el nom de musivnm. 

Fig. 447. — Empúries : Paviment de marbre. Opus signi-
num de la «casa Villanueva» 

OPUS SIGNiNUM La forma primitiva i més elemental del mosaic és 
Vopus 

signinum, ba r re ja , a 
proporcions definides, 
de testos i un ciment 
rogenc i dur que des
criuen els tractadistes 
romans, molt usat a 
Itàlia, que prengué el 
nom d'una ciutat del 
La ei, Signia (1) en la 
qual hi havia forns de 
teules de bona quali
ta t , els trossos de les 

(1) CAGNAT E T CHA-
P O T , Manuel a"Arckéologie 
romaine, I I , p à g . 35 . Fig. 448. — Empúries : Paviment d'un edicul 



J. Puig i Cada/alch - A. de Falguera -J. Goday 343 

quals, pulveritzats, eren 
aprofitats per a barre
jar-los amb morter. So 
bre aquest fons sovint 
s 'arrengleraven peti ts 
daus de marbre formant 
línies diverses de la de
coració geomètrica ro 
mana; el seii ús 
és antiquíssim. 
Un dels més an
tics porta una 
inscripció que 

Fig. J49.-
E m p ú r i e s 
: Paviment 
de l'edícul 
d'Esculapi 

permet datar lo en 
l 'any 160 abans de 
J. C. (1). D 'aques t 
primer moment del 
mosaic, que perma-
neix i conviu amb 
les seves derivacions 
posteriors i que per 
tant no és indici 
per ell sol de crono
logia, en coneixem 
d i v e r s o s exemples, 
un a Mataró, avui 
destruït, que existia 
en el centre de la 
ciutat vella, el fòrum 
de la l luro, la 'plaça 
actual, igual a un 
trobat a Empúries; 

a l t re proce
dent de Tar
ragona, que 

( l ) D A R E M -
BEBG I S A G L I O , 
Dictionnaire, 
mot Musivum 
opus. 

Fig. 450. -
Empúries 
: Sòl de la 
c a s a del 
m o s a i c 
d'Ingenia. 
( D i b u i x 
del Museu 
Arqueolò
gic de Bar

celona) 
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Fig. 451. — Empúries : Mosaic de la «casa Villanueva». (Dibuix de la Junta de Museus) 

Fig. 452. — Empúries : Mosaic de la «casa Villanueva». (Dibuix de la Junta de Museus) 

L Arquitectura romana a Catalunya 
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Fig. 453.— Mataró : Mosaic de la casa Diviu 

es guarda en el Museu Arqueològic d'aquesta ciutat; els trobats en 
una casa de Badalona; els successivament descoberts á Empúries, etc. 

L'opws signi 
num iluronès (1) re
produeix en daus 
blancs el tema de 
la greca comú a tot 
el món romà, re
petit en un mosaic 
d'Empúriefc (figu
ra 442), que enqua
dra un camp de 
rombes format pels 
daus de marbre en 
línies obliqües; el de 
Tarragona és anàleg 
al camp del mosaic 
emporità (fig. 443). 

En el paviment de l'atri de la casa descoberta a Badalona (figu
res 314 i 444) Vopus signinum enquadra un gran rectangle d'opMS tessel-

latum; dos dels costats 
tenen un tema igual al 
fons del d'Empúries (fi
gura 445); els costats 
tercer i quart són una 
combinació d'octàgons 
i quadrats, aquests or-
nats en el seu centre 
d'un l 'altre quadrat . El 
marxapeu d'un ample 
portal i una sala im
mediata o rnada d 'un 
quadrat inscrit dintre 
un altre, són de la ma
teixa tècnica (fig. 446). 

(1) P E L L I C E R i P A G È S , 

Estudios histórico-arqueológi
cos sobre lluro, pàgines 227 
i 2 3 9 . Fig. 454.— Mosaic de Puig de Cebolla. .Acadèmia de la Història) 
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En les excavacions d'Em
púries s'han descobert al
tres interessants mosaics 
(Vopus signinum, un si
tuat en una peça oberta 
al pati d'una casa de la 
ciutat grega, i un altre 
que consisteix en dues 
inscripcions gregues que 
són fórmules de saluta
ció es troba també en 
dues peces immediates al 
pati d 'una altra casa (1) 
de la mateixa ciutat . En 
altra casa deia ciutat ro
mana d'Empúries Vopus 
signinum rodeja un qua
drat cen t ra l de lloses 
de marbre (fig. 447). En 
l'edícul d'Esculapi el fons 

de mosaic de daus de marbre blanc és orlat d'una faixa d'opws signinum 
amb un meandre de daus blancs (fig. 449). Al costat hi ha un altre 
edícul amb un paviment d'opus signinum (fig. 448) amb un dibuix 
de quadrícula de daus blancs (2). 

Sobre Vopus signinum les lí
nies de daus primitives es com
pliquen i es converteixen en 
faixes de daus i successivament 
eliminen el fons d'obra de mor
ter i pols i trencadissa de terra 
cuita. 

4 V 

• i 
• 

• 

!• • - • ^1 
V • • i 

"• ^ mV 
4 

L· *m 4 • r 

• « 

*• • • • • 

• 

• 
• 

• • 
• 

• 4> 

> • • j • • • 

i " AÁA 
* • • • • • • • • • 

• _• • • 

Fig. 455.— Mosaic de Puig de Cebolla. (Acadèmia de la Història) 

ELS EMBLEMA: E n la classi
ficació dels 

mosaics, els arqueòlegs assenyalen 
u n p r i m e r p e r í o d e q u e c o m e n ç a e n Fig. 456.—Empúries : Mosaic de la «casa Villanueva» 

(1) P U I G i CADAFALCH, J . , Les cases empantanes. Anua r i de l ' I . d ' E . C , 1915-1920, 
pàgines 700 i s egüen t s . 

(2) P U I G I CADAFALCH, J . , Els temples d'Empúries, pàgs . 307 a 309. 



J. Pu'uj i Cadafahh - A. de Falguera - J. Goday 347 

l 'orient de la Mediterrà
nia i que s'extén per 
l ' Imperi, amb tots els 
esplendors del període 
hel·lenístic, fins ben en
t ra t el segle l i ; el lloc 
d'origen durant anys se
gueix essent el centre 
de fabricació de quadres 
en vermiculatum, que 
d'allí exporta el comerç, 
com fan avui encara els fabricants venecians de la illa de Murano i en 
general els tallers d'Itàlia. Igual que els marbristes romans veuen sar
còfags, els mosaïcistes venen quadres de mosaics, els emblemce emmarcats 
en marbre, reproduccions populars d'obres de la pintura o de l'escul-

1 

8 
<•> 

0 

OOuOOOÍ 

Fig. 457. — Mosaic de Puig de Cebolla. (Acadèmia de la Història) 

Fig. 458. — Empúries : Mosaic de la «casa Villanueva» 

tura alexandrines. L'àrea en què es troben és la colonització romana 
anterior a l 'Imperi, sense que això vulgui dir que aquestes obres siguin 
anteriors a ell. Són escassíssims els que es troben fora d'Itàlia ante 
riors a l'època dels Antonins, alguns pocs, a Sicília, en l'Africa Pro-

consular i en la Cesárea de Mauretània 
i en la Hispània. 

L'estudi d'aquests emblemce perte-
neix a la història de la pintura; són 
veritables quadres; el pintor en vermicu
latum copia obres pictòriques inspirades 

F. ^ en la realitat vivent, en la Història i en 
Empúries : Mosaic de la «casa Villanueva» l a M i t o l o g i a . D ' a l g U n e S d 'aqUCSteS pi'O-
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Fig. ¿164. — Empúries : Mosaic perdut (Cazurro) 

duccions n'hem parlat com auxiliars apropiats per a la descripció dels 
edificis; formen quadres petits en general de 0,60 a 0,80 m. on, com en 
una miniatura, hom reprodueix una composició pictòrica. Se'ls col·loca 
en el centre dels paviments, com una joia vinguda de lluny, voltats 
d'ornaments en tessellatum de pedres més grosses, la composició decora 
tiva del qual, obligada per la forma quadrada dels elements compo 
nents, rodeja la reproducció pictòrica presentada com a tema principa 
i formant al voltant seu com una sanefa que l'enquadra. Un exemple 
típic és el mosaic d'Ifigènia a Empúries al centre d'un tessellatum de 
marbre blanc (figs. 115 i 450). 

Un emblema fou el mosaic dels peixos trobat a Empúries (avui al 
Museu Arqueològic de Barcelona) que tancava la boca d'una cistern; 
de la ciutat romana. S'hi veuen peixos nedant en un fons d'aigua. 
Sobre una roca que sobresurt hi ha un ocell, un bernat-pescaire, que. 
té agafat al bec un peixet, en un costat surten les antenes d'una llagosta. 
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El tema es troba repetit en tota la Itàlia (1). Un altre emblema empo-
r i tà molt destruït sembla una rèplica d'altre reproduït per ïfogara, en 
la part superior del qual hi ha un gat lluitant amb un gall mentre dues 
aus aquàtiques juguen (2). Un emblema és el mosaic del centaure del 
Museu de València. 

L'OPUS TESSELLATIM Els embUmcB són ornaments de gran valor, mirats 
GEOMÈTRIC EN BLANC . . , , , . . . , , , 

i NEGRE
 c o m u n a J o i a artística, que s'usen sols en les sales 

més visibles de la casa; en les peces secundàries 
s'usa Vopus tessellatum en blanc i en negre que en el seu origen és pura
ment geomètric: construccions de quadrats (figs. 451 i 454), d'octògons 
i de triangles (fig. 452), de rectangles i quadrats dividits en triangles 
(figura 453) com en les restes d 'una casa d'Huro (Mataró). El mosaï-

Fig. 465. — Barcelona : Mosaic de Sant Miquel. (Museu Arqueològic) 

(1) J . P . I C , Mosaich ab representacions de peixos, descvbert a Empúries. A n u a r i 
de l ' I . d ' E . C , 1911-1912, p à g . 676. 

(2) NOGABA, B. , / mosaici antichi eonservaíi nei palazzi pontifici del Vaticano e 
del Laterano. Mi lano , 1910, l àm. V I I I . 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 18 
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cista no s'ha desprès dels dibuixos més elementals dels paviments de 
marbre. En un segon moment l'ar
tista deixa aquesta pauta primitiva 
i, sense oblidar les formes poligo
nals senzilles, les usa amb major 
llibertat. Ja els dibuixos no són els 
del marbrista. Així en el mosaic de 
la figura 455 de la vil·la de Puig 

>:~B-:·ogg.S3Bp 

Fig. 466.—Barcelona : Mosaic de les tres Gràcies 
(Museu Arqueològic) 

de Cebolla (fig. 300) es combinen els qua
drats sobre un fons negre o bé les formes 
geomètriques són vorejades d'una faixa 
blanca mentre s'inicia ja l'ornament cur
vilini (figs. 456 i 457). 

Les greques (fig. 458) i els temes 
aïllats posats sobre un fons llis (fig. 459) 
són la darrera evolució del tipus geomè
tric en blanc i negre que va successiva
ment complicant-se (fig. 460). Cal repetir 
que cap d'aquestes formes isolada no és 
indici suficient de cronologia; les formes 
velles combinen amb les més modernes. 

Aquestes formes decoratives omplen 
les sales diverses de la casa; però de 
vegades orlen també Vemblema posat al 
centre de l'habitació, o bé descentrat Fig. 467. — Mosaic de Bell-lloc 
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Fig. 468. — Mosaic de Santa Maria de Maldà 

però en lloc visible, ressaltant amb la seva policromia sobre aquests 
dibuixos reduïts al contrast del marbre blanc amb el negre. 

EL TESSELLATUM i EL Amb els Antonins comença un segon grup que els 
VERMICULATUM EN BLANC v i .. • , . • * 

i EN NEGRE MESCLATS arqueòlegs mosaicistes anomenen antonia i que 
s'estén durant els segles 11 i in . Les tècniques del 

vermiculatum i el tessellatum t an diferents en el període anterior, es con
fonen enterament a la fi del període i tot ell és un pas a la compene
tració dels dos procediments; no són dos oficis distints, sinó un sol; les 
formes artístiques tendeixen gradualment a complicar-se, a cu rva r se i 
apareixen les combinacions de cercles, les ones, les grans estrelles cen
trals ornades d'anelles formades de triangles (fig. 461), o de meandres 
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^PW^^^m 

Fig."469. — Mosaic de Sagunt (Chabret) 

(figura 462); o de formes curvades (fig. 478); les formes vegetals més o 
menys estilitzades, principalment les de la flora usades pels artistes alexan
drins (figs. 463 i 464), i una certa fauna real o fantàstica, i la figura 
humana en silueta aïllada. Entre ells apareixen certes representacions 
emblemàtiques com l'escut lleuger de forma lunar, el pecta portat espe
cialment per les amaçones (figs. 460 i 464). Són exemple d'aquest mo
ment el mosaic d'Empúries (fig. 464), i els de Badalona ornats d'animals 
marítims (figs. 461 i 462) i el procedent de Sant Miquel de Barcelona 
avui al Museu Arqueològic de Barcelona (fig. 465), amb els seus dofins, 
centaures i hippocampes, repetició de temes anàlegs de Pompeia, traçats 
en silueta, sobre un fons blanc sense formar escena, que ornava una 
sala probablement de les termes barcelonines (1). 

Temes pictòrics i temes decoratius gradualment van 
fonent-se en una unitat. Els mosaics són ja obra 
local: els artistes alexandrins vinguts a Itàlia en 

l'època d'August tot escampant-se per les províncies, han format ja 

ELS MOSAICS POLICROMS I 
PERMANÈNCIA DE LA IDEA 

DE L'EMBLEMA 

(1) Vegeu pàg. 231. 
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obrers indígenes: el personal dels obradors és, doncs, romà o romanit
zat; el mateix succeeix amb els models i amb els materials: les pedreres 

Fig. 470. — Liria : Mosaic amb els treballs d'Hcrcul (Chabret) 
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Fig. 4/1. — Pouaig de Moneada : Mosaic de les Muses (Primitivo Gómez 

imperials dels Pireneus, de la Serra Nevada i dels Alps, ofereixen al.̂  
tallers de la Tarraconense, de la Bètica i de Provença, un assortit de 
marbres de distints colors, dels quals s'aprofiten els mosaïcistes jun 
amb els d'importació dels llocs més apartats de l'Imperi. 

En ells alguna vegada la idea de l'emblema persisteix, encara que 
executat pels mateixos mosaïcistes, sense emmarcar-lo amb el marbre 
com en els primitius vinguts de lluny. Tal és el mosaic de les tres Grà
cies de Barcelona (fig. 466), en què la representació d'aquestes es troba 
enquadrada per faixes llises sobre un fons geomètric de combinació de 
cercles. Fins quan el mosaic ha esdevingut complicadíssim com el que 
acompanya les representacions del circ trobat prop de Girona (figu 
ra 276) el qual pels seus temes ornamentals sembla ésser de data mol 
avençada, la composició s'interromp pel quadre iconogràfic que repro
dueix l'antic emblema (fig. 467). En ell hi ha representat Bellerofon 
muntant el Pegàs en lluita amb la Quimera. Aquest monstre té el seu 
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cos de cabra, el cap de lleó, 
la cua de serpent. El tema 
ós fins a cert punt relacionat 
amb el del circ. Píndar en 
cantar Xenofó corinti, Arence-
dor de les curses de l 'Estadi, 
associa les curses de cavalls 
amb la gesta heroica de Belle 
rofon. 

La m a t e i x a observació 
¡>ot fer se respecte el mosaic 
de Santa Maria de Maldà (fi
gura 468) el fons del qual és 
format d'una combinació de 
cercles fets per una garlanda 
de llorer, els quals tanquen 
estrelles de formes diferents. 
El tema indica una època re
lativament avençada de l'Im
peri; però encara la idea de 
Vemblema subsisteix en forma 
d'una composició de fulles i Figs. 4/2 i 473. - Tarragona : Fragments del mosaic de 

la Medusa. Museu Arqueològic) 
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Fig. 474 . -Tar ragona : Mosaic del Museu Arqueològic 

Fig. 476. — Ocata : Mosaic d'una vil·la 

Fig. 475. 
Barcelona : Mosaic del Museu Arqueològic 

ocells en la part superior de la 
qual hi havia dos genis que sos
tenien una corona. 

Una evolució de la idea.de la 
tendència a fondre el quadrat de 
l'antic emblema amb la massa gene
ral de la composició, és çl vermicu-
lat de Sagunt que publicà l'Aca
dèmia de la Història i del qual 
s'ha ocupat l'historiador Chabret 
(figura 469). Es trobà fent excava
cions en la carretera de València a 
Barcelona. Tenia 32 pams de llarg 
per 22 d'ample; representava en 
formosos colors Bacus sentat sobre 
una pantera, coronat de pàmpols i 
amb un sarment a la mà i el tirs 

http://idea.de
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en l ' a l t ra . Al vol
tan t de la figura 
hi ha una gran fai
xa formada de sar
ments ondulats que 
su r t en de qua t re 
gerros col·locats en 
els angles i dels 
quals diversos ge
nis petits tallen els 
raïms abundants que 
pengen (1). 

En altres el rec
tangle de l 'antic em
blema s'ha transfor
mat en un t ema 
central que es des
enrotlla en altres rectangles que l 'enquadren; així en el mosaic trobat 
a Liria (fig. 470) (2). Al centre hi ba 

Fig. 477. — Ocata ; Mosaic d'una vil'la 

Fig. 478. — Tarragona : Mosaic. (Museu 
Arqueològic, núm. 2932) 

Fig. 479. — Badalona : Mosaic 
(1) M U Ñ O Z , Disertación histórica sobre el 

pavimento que se descubrió... en Murviedro. 
Aquest manuscr i t es guarda en la Biblioteca 
de la Rea l Academia de la H i s t o r i a P re s t . 27 . Gr. 6.° , E . núm. 179; va acompanya t de 
d ibuixos . (Nota de C H A B B E T , Sagunto, I I , pàg . 89.) 

(2) S A B T H O U , Provincia de Valencia, pàgs . 541-544, en CABJBEBAS C A N D I , Geo
grafía de Valencia, Vol. I I . 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS .V) 
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Fig. 480. — Mosaic de Sant Just Desvern. (La Ilustrado Catalana) 

Hèrcul als peus d'Omfal reina de Lídia que s'ha apoderat de les 
seves armes, mentre l'heroi fila, i als dotze quadres que el volten hi ha 
representats els treballs herculis. L'agrupament dels quadrats omplerts 

de temes iconogràfics perdura fins 
quan es prescindeix d'un tema 
central. Així el mosaic del Pouaig 
de Moneada (fig. 471) avui al Mu
seu de València en el qual un gran 
quadrat és dividit en altres nou i 
posat en posició assimètrica revela 
la mateixa persistència de la idea 
de l 'emblema. El tema és la re
presentació de les nou muses (1). 

El cannevas geomètric és cada 
vegada de majors dimensions i les 
seves línies són marcades per fai
xes decoratives i dintre d'elles 
s 'enquadren temes iconogràfics. 
N'és un exemple el mosaic de la 
Medusa del Museu Arqueològic de 

Fig. 48i. - Barcelona : Mosaic descobert per Rogent Tarragona, que desgraciadament 

(1) P R I M I T I V O G Ó M E Z , Nicolás, El mosaico de la villa hispano-romana del Pouaig, 
de Moneada, en el Museo provincial de Valencia. «Archivo de Ar te Valenciano», IX, 
Valencia, 1923 , págs. 53-89. 
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Fig-. 482.— Menorca : Mosaic de la ¡lleta del Reí 

ens ha pervingut trossejat sense que hagi estat possible fins ara la 
formació d'un dibuix de conjunt. Fou trobat en els terrenys de 
la pedrera del Port i d'ell s'ha conservat un tros que amida 4,6 per 
2,4 metres. Hi havia tres quadres de 0,62 de cosíat, un és el de la 
testa de la Medusa (fig. 439); en el segon, Perseus, calçat amb les 
sandàlies alades que li ha prestat Mercuri, deslliura Andrómeda sub
jecta encara a Ja roca, després de matar el monstre marí que era el 
seu- guardià; el tercer s'ha perdut posteriorment. 

Fig. 483. — Tarragona : Mosaic, núm. 2923 
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Els dos quadres coneguts per
tanyen a la llegenda de Per seus 
que vence la Gorgona i s'emportà 
el seu cap. Aquests quadres eren 
voltats d'una greca i de franges 
diverses de les quals resten frag
ments (figs. 472 i 473) alguna de 
les quals era ornada d'ocells. 

ELS MOSAICS POLICROMS 
SENSE EMBLEMA 

Fig. 484. — Tarragona : Mosaic, núm. 2 924 

A part de l'evo
lució de Vem-

blema cal estudiaria del fons decora
tiu sobre el que aquell s'implantava 

i la dels mosaics sense figures que omplien les sales menys sumptuoses. 
Les línies generals són les mateixes que en els mosaics en blanc i negre: als 
primers temps dominen els quadrats i les formes geomètriques que recor
den encara un paviment de lloses de marbre (figs. 474 i 475), més tard, 
els cercles van complicant-se i esfumant-se unes vegades per la com
plexitat del cannevas, altres per l'excés d'ornamentació i per llur varietat 
i assimetria. Les característiques són diverses: la policromia complica 
els contorns formats de distintes faixes (figs. 472 i 473) i amb certa 
tendència a donar a les for
mes planes un aspecte de 
relleu; ornaments diversos, 
entrellaçats, greques, bran
ques de fullatge es repetei
xen i voregen succesivament 
les formes que s'omplen de 
sanefes i entredós fins arri
bar a un petit tema central 
(figs. 476 i 477). La mateixa 
rosa que ornava el centre 
dels atris es retroba matisa
da diversament (fig. 478). 
Els cercles tendeixen a do
minar, primerament aïllats, 
omplerts d'estrelles (figu
ra 479), després es sobrepo
sen i es relliguen (fig. 480). Fig. 485. - Puig de Cebolla : Mosaic 
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La desaparició de la idea 
de l'emblema porta a la fusió 
dels dos temes, el de la com
posició pictòrica central i el 
geomètric del fons: cada po
lígon enquadra la represen
tació d'un objecte; les flors i 
fulles els omplen i es pot dir 
que el mosaic esdevé un can-
nevas geomètric omplert d'or
naments i de representacions 
figurades; exemple, el mosaic 
barceloní descobert per en 
Rogent (fig. 481). 

El darrer terme de l'evo
lució consisteix en prescindir 
de tota composició geomètrica com en un dels plafons del mosaic trobat 
a la illeta'idel Bei (Port de Mahó) en 1888, el dibuix del qual publicà 
l'Acadèmia de la Història (fig. 482). En el plafó central hi ha quatre 
grans gerros de flors per donar una certa simetria a la composició; el 
seu fons, però, està poblat irregularment d'animals domèstics de diver
ses menes: conills, ànecs, cabres. En un dels plafons laterals la compo-

Fig. 486. — Tarragona : Mosaic. {Museu Arqueològic) 

Fig. 487. 
Tarragona : Mosaic. (Museu Arqueològic) Tarragona 

Fig. 488. 
Mosaic. íMuseu Arqueològic) 
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Fig. 489. 
Tarragona : Mosaic. (Museu Arqueològic) 

sició és més lliure. E n un costat hi ha 
la representació de la terra selvàtica: 
una palmera la centra i sota d'ella es 
veu u n lleó i un sauri, un cocodril pot
ser; en l 'altra par t hi ha representada 
la mar poblada d'una fauna més o menys 
imaginària posada desordenadament. La 
coloració d'aquest vermiculatum és com
binació de blau, vermell i blanc. E l seu 
dibuix ofereix notable analogia amb al
t re t robat a Tunis: el de l 'antiquíssima 
Sinagoga d 'Hamman Lif, prop de Car-
tago. 

Tarragona ha donat diversos exem
ples d'aquestes riques combinacions po
licromes una par t de les quals perta-
nyeren probablement a una gran casa 
t robada a les obres del port . Tal és el 
mosaic dels paons (1) núm. 2923 del ca

tàleg del Museu Arqueològic (fig. 483) en el qual es veuen dos paons 
de plomes de colors blau, morat , verd. 

Un al t re exemple fóra el mosaic nú
mero 2924 del Museu tarragoní (fig. 484). 
en el qual un gran cercle tancava una 
composició de garlandes de llorer. E n el 
carcanyol hi havia un cap abrigat amb 
una caputxa . 

LES DARRERIES DEL E I S mosaics de les 
MOSAIC ROMA _, . -_ 

darreries de l ' Imperi 
hereten i accantuen la complicació ante
rior de composició. E l nombre de temes 
usats esdevé més nombrós. Cada època 
hereta el tresor que conseguiren formar 
els passats; així els tipus antics són con
servats i al costat d'ells n'apareixen de 
nous, de formes curvilínies com el de la 

(1) H E R N Á N D E Z S A N A H U J A , Catalogo. 

Fig. 490. 
Tarragona : Mosaic. (Museu Arqueològic) 
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Fig. 491. —Mosaic de Puig de Cebolla 

figura 485 en el que for
mes lunars com els pecta, 
omplen el fons o formen 
combinacions geomètri
ques més o menys ba
nals. 

Entre els temes n'hi 
apareixen d'arcaics com 
l'entrellaçat. Es aquest 
un tema antiquíssim, 
que es troba en les més 
velles civilitzacions mes-
sopotàmiques i elamites; 
l'usaren els heteus; en el 
segle vi abans de Jesu-
crist el coneixia ja l'art 
grec (1). Poc a poc s'in
trodueix entre l'orna
ment romà (figs. 486 a 
488), alguna volta pot
ser amb el seu significat religiós antiquíssim (figs. 489-491) (2), i va 
successivament predominant fins a ésser l'únic ornament que ho omple 

tot: les faixes que marquen el dibuix i el 
fons que aquelles deixen (mosaics de Corsa, 
figures 492 i 493). Un tram de galeria pro
longació de la que conté el mosaic del circ 
de la finca del comte de Bell-lloc (fig. 467), 
n'és una mostra. L'evolució és, però, com 
hem dit, irregular. En 
aquest mosaic l'entre
llaçat orna una compo
sició en la qual la idea 
de l'emblema persis
teix, descentrat com en 
els de tipus més antic. 

Altre tema interes
sant és la svástica que tingué també un significat religiós en l'antiguitat, 

(1) B L A N C H E T , La mosa'ique, pàg . 98. 
(2) C O N T E N A U , G., Manuel d'Archéologie oriéntale, vol . I , pà,g. 487. 

s ^ - S È ^ ^ S 
. - O - ,>,:* • ^ • • • • - - v . ^ · - ^ l 

Fig. 492. - Mosaic de Corsa 
(Pella i Forga) 

Fig. 493.- Mosaic de Corsa 
(Pella i Forga) 
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poc coneguda a la Grècia prehistòrica i es propagà 
després cap a l 'Eu
ropa central. Ella 
apareix en els mo
saics romans (figu
res 494 i 495) (1) 
de les darreres èpo
ques de l ' Imperi , 
però és difícil afir
mar si tenia signi
ficació o simbo
lisme religiós. 

Als temes nous 
s'uneix una nova 
idea: la varietat 
dels temes que om
plen cada figura 
geomètrica: cada 
polígon conté un 
tema diferent, cada 

estrella és dibuixada en forma distinta i omplerta de temes diversos 
(mosaics de Santa Maria de Maldà [fig. 468] i de Badalona [fig. 479]). 

En t re aquestes novetats hi ha persistèn
cia de les velles idees de composició. Els 
mosaics de Tossa (figs. 496-499) són exem
ple d'aquesta persistència de les idees: 
l 'emblema s'hi veu entre els temes nous i 
en ells hi ha la coexistència de diferents 
períodes històrics. En el mosaic d'una sala 
hi ha en el seu centre la representació 
d'un pòrt ic amb triple arcada sobre colum
nes de canya ornada en forma helicoidal, 
amb capitell acampanat de fullatge; en el 
t r am del centre hi ha una figura vestida 
a m b túnica llarga i abrigada amb el 
pallium (fig. 497). En la par t superior hi 

Fig-. 494. 
Mosaic de Puig de Cebolla 
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Fig. 495. — Mosaic de Puig de Cebolla 
(Boletín de ta Academia de la Historia) 

Fig. 496.-lIosaics descoberts a Tossa 

(1) D E C H É L E T T E , Manuel á"Archéologie prehis-
torique et Gallo-romaine, I I , pa r t I . P a r i s , 1910, pagi
nes 4.53 i següen t s . 
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Fig. 497. — Tossa : Mosaic 
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ha la inscripció següent: 

SALVO 
VÍTALE FÉLIX TURISSA 

i en la inferior: 

E X OF 
F I C I N A F E L I C E S 

IVOficina Felices apro
fita per als mosaics palets 
que el mar tira a la plat
ja, alguns a tall de gem
mes que ornen la primera 
inscripció. E n el mosaic 
del següent compart i

ment, en el que dominen unes orles de temes circulars (fig. 499), es 
veu en l'emblema una figua alada que té a la mà una corona mural 
i al costat d'aquest un altre mosaic amb els més simples i vells temes 
geomètrics (fig. 498). Al mateix temps per tany el mosaic descobert en 
el poble del Vilet a Lleida, en el qual l 'ant ic tema de cercles entrelli-

Fig. 498. — Tossa : Mosaic 

Fig. 499. '. — Tossa : Mosaic 
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Fig. 500. — Mosaic trobat a Vilagrassa 
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gats és interromput pel quadrat que conté ja el tema d'un vas ple 
de peixos voltat de plantes i ocells, ja genis alats que aguanten una 
corona. 

Centra la composició, encara, la gran roda composta en forma ra
dial, d'un tema geomètric que es va engrandint r í tmicament a mida 
que els raigs es separen com en el mosaic de la vil·la de Vilagrassa 
(figura 7M)). 

Així poc a poc s'arriba als tipus adoptats en les basíliques cristianes. 

Valencia. Museu : Mosaic del centaure 



Fig. 501. — Antefixes del Museu de Tarragona núms. 2591, 2593 i 2597 

VIII 

L ' A B T E O M À E Ú S T I C 

DURANT anys ha estat una afirmació geneial la de la unitat de l'art 
romà; una ciutat poderosa, una organització administrativa for-
tíssima, s'estengué per una gran part d'Europa, imposant arreu 

les formes de tota la vida social. Mes a sota d'aquesta organització exis
tia forçosament una pluralitat de pobles; ho proven els textos i els monu
ments i més que res el que així que fou romput el llaç fictici i desfeta la 
màquina administrativa romana, aparegués per tots els dominis de l'Im
peri una gran varietat de nacions amb la seva diversitat de llenguatges 
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i amb la seva prodigiosa multi tud de concepcions artístiques. Es el 
fet comú que to ta colonització tarda a 
arribar a l 'entranya del país. 

Aquesta conservació de la persona
litat nacional, és sabuda i evident pels 
pobles de gran civilització. Grècia per 
comptes de veure morir el seu ar t i el 
seu llenguatge, un cop vençuda, conque
reix el vencedor; l 'Egipte produeix un 
esclat d 'art a m b els seus caràcters típics 
en ple domini romà; més encara és de 
trascendencia i digne d'estudi aquest 
fet en els pobles de cultura menys in
tensa, en els quals floreix, al costat de 

l 'art clàssic, un ar t local per la seva factura i pels seus temes; un sentit 
ar t ís t ic local, o si es vol una rust ici tat local que canvia i transforma 
els cànons de l 'art clàssic. 

Aquest a r t rústic, mena d 'ant ic folklore 
cial, mereix ésser examinat en el país català 
cal aportar a aquest capítol 
encara no complet de la histò 
ria universal de l 'arquitectura 
romana. 

Fig. 502.—Antefixa del Museu de Tarragona 

al costat d 'un a r t ofi-
on hi ha elements que 

L ART POPULAR : 

RKE'RODUCCIÓ D E V E S T I T S 
L'art popu
l a r fou en 

par t còpia més o menys defor
mada del gran ar t dels colonit
zadors i seguia el seu estil, fins 
a un cert punt aristocràtic. Al 
costat seu, però, visqué un al
tre ar t rústic i local, també; no 
sols per l'execució, sinó perquè 
reprodueix formes més anti
gues que devien semblar als 
artistes clàssics obra bàrbara amb accent ingrat , com aquells cants 
que udolaven les colles de joves de Galícia de l'exèrcit d'Aníbal inva
sor d'Itàlia o com aquells noms bàrbars dels llocs hispans que Plini 
no podia anomenar sense fàstic i Mela per impronunciables deixava de 

Fig. 503. — Antefixa del Museu de Tarragona núm. 2595 
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citar (1). Sobreviu un element indígena i aconsegueix de tant en tant 
aparèixer quelcom del 
país, sortint per sobre ^* 
la r iuada immensa 
de la civilització ro
mana que tot ho ar
rossega. 

Aquesta modalitat 
apareix en primer lloc 
en la reproducció, en 
antefixes dels teulats, 
de toques i pentinats 
populars; dones amb 
el cap profusament en
joiat cobert amb ca
putxes i amb vels, 
partida al centre la 
clenxa i penjant els 
cabells pels costats 
(figures 501-504) que 
tenen parentiu amb 
les trobades a Cabeza 
del Griego i a Vélez (2), 

encara¿;que difereixen 

Fig. 504. — Antefixa del Museu de Tarragona núm. 2605 

d'elles en la disposició del cabell, en aquelles 
tirat cap al front i tallat 
en forma de serrell, men
tre la resta penja en tre
nes pels costats, tal com 
en les testes trobades en 
el Cerro de los Santos; 
les modes populars eren, 
com ara, diferents en els 

diversos pobles ibèrics. Tan sols en un dels caps, reproduït en la figura 50], 
(1) Pl in i anomena els noms geogràfics d 'Espanya : barbarae apellationis (Història 

Natural, l l ib. I I I , cap . IV) i d ' a l t r e s abans de ci tar- los, fan aques ta sa lve ta t : extra ias-
tidium nominentur. Si l ius descriu la joventut gallega que acompanyà a Aníbal a 
I tà l ia i d iu : barbara mine patriis tihtlantem carmina linguis (Punicorum, l l ib . I I I , 353). 
Alela d iu de cer t s noms èuskars : quorum nomina nosiro ore concipi nequeant. (De situ 
orbis, l l ib . I I I , c a p . I ) . 

(2) P A B I S , P i e r r e , Essai sur Vari el Vindustrie de l'Espagne primitive,\\, P a r i s , 
1903, p à g . J47 i següents . 

Fig. 505. — Sagunt : Capitell jònic (Chabret) 
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es veu aquest característic serrell ibèric que surt de ia típica gorra, com 
les que cobreixen les testes trobades en el famós turó, tan interessant 

per l 'art primitiu ibèric. L'adopció del vestit 
indígena en alguna representació escultòrica 
fou un fet general en tot el món romà. 

INTRODUCCIÓ A L ART 

R O M À D E S Í M B O L S I 

1F.MES ICONOGRÀFICS 

LOCALS 

Fig. 506. 
Sagunt : El timó entre dos dofins. 

(Lumiares) 

La influència entre l 'art 
romà i l 'art indígena és 
mútua. Els símbols i 
temes locals antics s'in

filtraven esporàdicament en alguna obra es
cultòrica romana. A Sagunt s'ha trobat un 
capitell jònic amb una petxina (1) en el seu 
centre i en el lloc de les volutes la represen

tació de dofins, símbols que caracteritzen les monedes taguritine,^ (fig. 382). 
Els dofins i la representació del timó ornen un capitell la massa del qual 
recorda la del capitell jònic (figu
ra 505) (2). Aquests senyals d'una 
primitiva heràldica es troben tam
bé sobre una pedra trapezial sagun-
tina (fig. 506) avui perduda (3). 
En un al tar de València (fig. 178) 
les volutes angulars són tancades, 
com les espirals de l'orfebreria 
ibèrica i com les que ornen el re
lleu emporità del Museu de Girona 
(figura 44) mentre al centre hi 
ha la característica estrella de sis 
puntes inscrita en un círcol (4). 

Les estrelles encapçalen dues 
inscripcions del Museu de Tarra
gona (5). A Sagunt es trobaren 
uns relleus en els quals hi ha 
representada una figura humana 
entre dos animals afrontáis (fig. 507). Es diria a primera vista que és 

(1) A L B E R T I N I , Sculptures anliques du Conventus Tarraconensis, n ú m . 32 . 
(2) l d . . núm. 42 . 
(31 ld . , núm. 33. 
(4) l d . , núm. 7. 
(5) l d . , núm. 149. 

Fig. 507. — Sagunt : Relleu amb un home entre dos 
animals afrontáis (Albertini) 
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una representació rústega del 
Gilgamés mesopotàmic, però 
potser ho és d'una divinitat 
indígena, influïda del culte 
d'Epona (1) o simplement un 
d o m a d o r de cava l l s . En 
un al tar funerari de forma 
romana i amb inscripció lla
tina, s'han esculpit les llances 
típiques dels monuments fu
neraris ibèrics (figs. 40 i 41). 
Les esteles ibèriques matei
xes adopten en el conjunt de 
llur composició (figs. 36 i 37) " 3 - V ^ ^ S l 

el de les esteles romanes (2). 
Jíotem com tots aquests 

monuments són obres d'una 
escultura indígena; en ells 
s 'adjunten l 'antiguitat dels 
temes amb la manca de finor 
dels escultors que porten en F'S- 50S. -León : Esteles funeràries. (Museu Arqueològic 

^ de Madrid 1 

llur esperit la rusticitat pri
mitiva d'una raça encara no cultivada. Són l'obra de la gent del país 
més o menys romanitzada o de colonitzadors incapaços de superar la 
cultura rudimentària dels indígenes. 

Molts d'aquests temes decoratius s'introduïren de temps pels deco
radors romans, entre els temes clàssics, en les formes d'art secundàries. 
Sota l'estratificació de l 'art hel·lènic, ha dit Venturi referint-se a les 
ar ts en general de la Roma imperial, vivien formes populars, pobres, 
vergonyants, que a l 'acabament de la magnificència romara represen
taven amb evidència el fons de la raça i, després, canviant se i transfor
mant-se esdevingueren les formes noves de les diferents escoles d'Itàlia: 
així com a la decadència de la cultura de Eoma, en la llengua, en lloc 
de les nobles, solemnes paraules de Cicero i de Tàcit, ressonaren més 
freqüentment els mots vulgars, que per mitjà de lentes transformacions, 
formaren l'idioma del Dant (3). Aquestes formes eren vivents de temps 

(1) ALBERTTNI, Sculptores antigues du Conventos Tarraconensis, núm. 35. 
(2) Vegeu pàg. 33. 
(3) VENTURI, A., Storia dell'Arte Italiana, I, Milano, 1902, pàg. 64. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
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Fig. 509.—Esteles procedents d'Almozar, Palència i Cerlona. (Museu Arqueològic de Madrid) 

en les arts humils, principalment en la 
ceràmica, en el mosaic i en la decoració 

dels teixits, com les for
mes de l'idioma rústic 
eren vivents en el llen
guatge del baix poble. 
El fet és universal en 
les colonitzacions de 
tots els temps. 

ESTKI.ES I URNES 
DE COMARQUES 

APARTADES 

Fig. 510. - Palència 
: Estela. (Museu Ar

queològic) 

Mes on 
l'art in
d í g e n a 

es presenta amb major 
profusió és en la deco
ració de les esteles i 
urnes cineràries roma
nes dels llocs apartats 
de les vies, en els quals 
la comunicació d'idees 
no aconseguia extingir Fig. 511. —León ; Fragment inferior d'estela. 

(Museu de Sant Marc) (Arxiu Mas) 

http://ESTKI.ES
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els costums antics; o en els estaments 
populars que es nodreixen intelectual-
ment i art íst icament de les obres d'un 
ar t permanent que viu amb indepen
dència de les importacions i de les 
modes, d'origen de vegades antiquíssim. 

A la Península ibèrica cal citar 
principalment dos grups: en primer lloc, 
les esteles trobades en la terra asturi-
cenca: en l'antiga Pallantia (Palència) 
i en la Colònia de la Legió VII gemina 
(León); en segon lloc el grup d'urnes 
cineràries i esteles que es troben en la 
nostra vall d'Aran, anàlogues a les que 
abunden en terres de l 'Aquitània, en 
la Givitas Gonvenarum i en la Civitas 
Gonsonarum, que ocupen les actuals diò
cesis de Cominges i de Coserans, obres 
decorades de temes geomètrics, típics 
no usades per l 'art clàssic, i que apa
reixen junt a un altre element estrany 
també a l 'art romà: l 'arc de ferradura 
sostingut per columnes. 

Les esteles de León i Palència (figu
res 508-512) poden per la seva epigrafía 
datar-se del segle n de J . C. Examinem 
els elements en elles representats: una 
flor de múltiples verticils de pètals, o un 
àster; el cercle amb raigs curvilinis; l'es
trella de sis puntes, sota de la qual hi 
ha una garlanda amb les cordes als seus 
extrems i amb el seu llaç al mig de la 
par t inferior; la garlanda és estilitzada 
fins a confondre's amb una mitja lluna. 
Aquests elements es troben en la ma
teixa posició relativa que en les esteles 
ibèriques de Catalunya (1) 

1 L • l Í Fig. 512.-León 
i en la mateixa també que : Esteu. ¡Museu 

de Sant Marc 
(1) Vegeu pàg . 33. (Arxiu Mas) 
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en les esteles romanes: a dalt el tema 
circular, sota, la garlanda transformada 
en la mitja lluna en les esteles ibèri
ques; a baix la inscripció. Notem en
cara les faixes decoratives plenes de 
rectangles amb llurs diagonals. 

El mateix tipus de composició de 
l'estela es t roba per tot el nord de la 
península ibèrica. En l'estela de Pon
tevedra (fig. 513) i en la de Pamplona 
(figura 514) els arcs ja no són de fer
radura. En un fragment t robat a Sos 
del Rey Católico al nord de la província 
de Saragossa hi ha representades les 
arcades en la forma d'arc ul t ra semi
circular (fig. 515). El tema era molt 
estès en la península. 

Presenten dues variants: en una un 
arc en ferradura sostingut per pilastres 
enquadra un tema decoratiu (figs. 508 
a 510), en l 'altra sota la inscripció lla
tina apareixen dos o tres arcs en ferra
dura, com reproduint l 'entrada d'un 
edifici en forma esquemàtica (figs. 511 
i 512). En la primera la forma de l 'arc 
en ferradura sembla tenir una finalitat 
purament decorativa: la d 'emmarcar el 
tema circular en la seva part superior. 
L'escultor usa la forma de ferradura 
sols quan representa les pilastres que 
sostenen l 'arc (fig. 508) i en prescin
deix quan enquadra el tema circular 
a m b una faixa estreta (figs. 512-514). 
Aquest fet purament decoratiu es veri
fica igual en llocs ben apartats d'Es
panya, per exemple a Romania on les 

_. . . . „ arcades en arc de ferra-
Fig. 513. — Ponteve
dra : Estela. (Museu dura emmarquen algu-

(¿JriuMas) nes vegades també for-
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mes circulars (figs. 518 520). La forma do fer
radura prové de la intersecció del círcol amb 
la motllura que enquadra la inscripció (figu
ra 520), o bé d'enllaçar l 'arc (fig. 519) amb la 
representació de les columnes que el soste
nen (1). A la Dàcia el tema circular enclou 
el bust dels difunts, i Schober (2) creu que el 
seu origen és la representació de les imagines 
clipeatae dels sarcòfags en relació amb les 
imatges de C3ra que les famílies patrícies 
veneraven en l'atri domèstic. 

En la segona variant (figs. 511 i 512) el 
dubte de la forma de l 'arc és menor; pot, però, 
ésser no una representació de la realitat, sinó 
una forma esquemàtica de l 'arc i la imposta 
i el capitell; no és justificada per cap finali
ta t decorativa com l'arc que rodeja un tema 
circular, ni pot tenir altre significat que re
produir abreujadament l 'entrada d'un edifici, 
de vegades l 'arcada resta semicircular (figu
res 512 i 513). Es troba també freqüentment 
en la ceràmica de la baixa època (fig. 516) 
i a Catalunya ho ha estat a Sant Cugat del 
Vallès (fig. 517). En les ruïnes arquitectòni

ques no s'ha conser
vat aquesta forma 

més que en la planta d'alguna que altra exe-
dra de la decadència romana. Es troba això 
a Provença. 

Les esteles sepulcrals, els cippus, els altars 
i les urnes cineràries de les valls pirenenques 
formen altre grup a estudiar. Es caracteritza 
aquest grup per la rusticitat de la seva escul-

Fig. 515. —Sos del Rev Católico : _ _ , . - , , . . . , 
Fragment destela (Arxiu Mas) tura . Lna de les esteles termina en un frontó 

Fig. 514. — Pamplona : Estela, 
Cámara de Comptos) (Arxiu Ma> 

(1) F L O B E S C U , G. R. , / monumenti funerari delia 'Daria >n<i>rr¡<ir- en «Ephemeris 
Daceoromana» de la Scoala Romana din R o m a , Vol. IV, R o m a , 1930. Vegeu els mo
numen t s figs. 17 2 3 , 26 , 30 53, pàg. 143. A par t de la Dàcia superior aquesta 
forma es t roba en la Grècia cont inenta l i en les Ciclad» s. 

(2) S C H O B E E , Die ròmische Grabsteine von Noricum und Pannonien. 
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triangular, en el fons del qual hi ha vàries estrelles (fig. 522); en 
mig de la pedra, dintre un rectangle, hi ha esculpides sovint una o 

Fig. 516.—^Ceràmica de Líbia : Herraméllur (Logroño) (P. Navas) 

dues testes humanes, i elementals combinacions de cercle (figs. 524 i 525). 
Hi apareixen freqüentment signes estrangers a la cultura romana no com 

Fig. 517. — Cerámica de Sant Cugat del Valles 

ornament sinó com un símbol. Així l 'altar de Tarbes (1) on hi ha un 
signe |~H o bé a altres del Museu de Tolosa en la base dels quals hi ha 

(1) E S P É B A N D I E U , Recueil general des bas-reliefs de la Gaule romaine, I I , Aqui-
t a n i a , mim. 837. 
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una svástica (1) o una creu simple (2), o representacions de rodes (3). 
Alguns són altars que presenten imatges de divinitats indígenes (4) de 
vegades dintre una arcada (5). Els déus són alguna vegada armats 
d'una llança, el ferro de la qual és exagerat de mides com a les llan
ces ibèriques (6). En altres la representació antropomòrfica és subs
tituïda per un arbre molt estilitzat (7). N'hi ha que porten una repre
sentació del difunt barbarament executada, imitació de les esteles i altars 

Figs. 518, 519 i 520. — Esteles de la Dàcia (G. H. Florescu) 

romans, acompanyada de signes com la roda, la rosàcea, Vascia (8). 
En alguna apareix entre aquests temes un gerro del qual arrenca una 
rústega vinya barbarament esculpida, el tema romà ben conegut que 
recorda la decoració dels sarcòfags que els arqueòlegs francesos deno-

(1) ESPÉBANDIETJ , Recueil general des bas-reliefs de la Gaule romaine, I I , Aqu i t a -
n ia , núms . 851 , 853, 861, 863, 864, 865 i 871. 

(2) Id. , núm. 860. 
(3) Id . , núms . 865 i 871. 
(4) Id . , n ú m . 853. 
(5) Id . , n ú m s . 851 i 856. 
(6) Id. , núms. 871, 872, 876. 
(7) Id . , núms . 859 a 865. 
(8) E S P É B A N D I E U , Reeueïl general des bas-reliefs de la Gaule romaine, núms . 852, 

853, 884, 888, 889, 890 , 1032, 1033 i 1035. 
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Fig. 521.—Urnes cineriíries. Església de Sant Pere 
al poble de Sant Aventin, a la vall de l 'Arboust. 
{Fot. de la Missió de l'Institut d'Estudis Catalans 

a la frontera d'Aragó) 

minen del Sudoest. En una urna 
el gerro preh la forma d'un escut 
t raci , la pelta, Tcskzi¡ amb el qual 
són representades les amaçones (fi
gura 526). En altra de Sant Pere 
de l'Arboust (fig. 521) sota els busts 
hi ha un ocell i una representació 
d'una eira clàssica en els monu
ments funeraris: l 'aixada o aixadó, 
Vascia romana tan usada en els 
enterraments funeraris des del se
gle i al iv (1); en l'estela del Mu
seu de Tolosa (fig. 522) hi ha la 
caixa x)er a les libacions funeràries 
sota els busts dels difunts. En els 
mateixos murs on es troben aques
tes urnes, al seu costat apareixen 
làpides votives al déu indígena Abel-
lion, dedicades per gent que porten 
noms estranys al llatí: Bonecon, 
Cisonten, Cissobon, Hermion, prece
dits de vegades de cognoms romans: 
Valerius, Antonia, etc., que declaren 
que han complert el vot fet a la 
divinitat gala. 

No difereixen en la decoració els 
monuments funeraris descrits, que es 
guarden als Museus del nord del Pi-
reneu i les urnes cineràries que ser
viren per a bastir les esglésies de la 
vall de l'Arboust que desguassa al 
Garona (fig. 521), prop de Luchon, 
a Garin, a Sant Pere i a Sant Aven
tin a Cazaux, a Cazailh, a Sant Ber
tran de Cominges, llocs gairebé fron
terers de les que en altre temps hi 
havia a les esglésies de Gausach, 
Vilamòs i Bausen en la nostra vall 

(1) CABBOL, Dictionnaire, mo t ascia. 
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Fig. 522. 
Estela del Museu de Tolosa 

d'Aran; les mateixes arcades lleugerament ren-
trants sobre columnes que aixopluguen els busts 
dels difunts (fig. 528), anàlegs temes de círcols i 
d'estrelles, anàloga rusticitat en l'escultura. Per 
excepció, en una de Vilamòs (fig. 527) entre els 
dos busts dels seus pares hi ha grollerament gra
vat un infant; en altre de Bausen, tres figures 
són aixoplugades per les arcades en ferradura 
(figura 529) en una de Vilamòs (fig. 527) hi ha 
representada una sola figura, armat el braç dret 
d'un bastó i l'esquerre aixecat enlaire. 

Aquests fets i l'absència de tot símbol cla
rament cristià, indiquen que es tracta aquí d'ele
ments pagans coetanis de les obres de l'art clàs
sic, d'elements endarrerits, no pas antics, usats 
en les arreconades valls pirenenques. La seva 
antiguitat no és extraordinària: cal notar com, 
en la decoració, les arcades recolzen sobre colum
nes directament; cal fixar-se en els capitells i en les bases grollerament 
exagerades; en el pentinat amb els cabells tirats cap endavant i en els 
mantells agafats, com en el segle iv, amb una fíbula a l'espatlla; en 
els laticlavi que pengen al davant d'alguns dels personatges, com en les 

pintures de les catacumbes del ma
teix segle. Són el símbol dels déus 
i les creen cies velles refugiades en 
les valls altes i en els llocs apar
tats, en els pagi: el paganisme prò
piament dit. 

Mentre a la terra baixa s'aixe
caren els temples augústeus i s'es
culpien les fulles entortolligades de 
Vacanthus clàssic i les garlandes 
de roure ornaven els bu cranis dels 
frisos, les altes valls arreconades 
permaneixien en la seva rudimen
tària civilització, amb eines primi
tives i terrissa feta a mà sense 

r. c„, torn i mal cuita a la foguera. 
Fig. 523. ^ 

Urna cineraria de Sant Pere. Vall de l'Arboust E n p l e n a d e c a d è n c i a d e l ' a r t 
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Fig, 524. 
Urna cineraria de Sant Pere. Vali de I'Arboust 

Fig. 525. 
Urna cineraria. (Museu de Tolosa; 

romà, quan la creixent invasió oriental ha transformat la idea de l'ordre 
grec, i els arquitectes d'Occident s'han atrevit a sentar els arcs de les 
basíliques sobre les columnes corínties, els aranesos esculpeixen també 
en llurs tombes arcades sostingudes directament sobre columnes; però 
no en sarcòfags cristians, com en les ciutats de prop del mar, sinó en 
urnes cineràries, i mentre el cristianisme ha invadit els palaus i els 
fòrums i els temples de les ciutats, i el 'costum de l'enterrament ha 

substituït per tota la Mediterrània la inci
neració, els aranesos, com els de les valls 
properes de la vessant francesa, guarden 
les cendres de llurs morts en urnes i 
graven al costat pedres votives dedicades 
a divinitats indígenes. 

L'ART ROMÀ RÚSTIC El fet de l'art popular 
i L'ART IBÈRIC . . - - „ 

vivint al costat de 1 art 
romà, no ós pas nou en els estudis arqueo
lògics, ni desconegut en altres països; hi 
ha realment tot un art que coexisteix amb 
l'art romà en el baix fons del poble, de la 
mateixa manera que junt amb ell viu una 
escriptura ibèrica i de tant en tant els 

Urna cineraria de Sant Pere. , . . . 

van de í'Arboust cognoms ibèrics apareixen en les mscnp-

Fig. 526. -
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Fig. 5*37. —Urna cineraria de Vilamòs. Vall d'Aran fSoler} 

cions, i les divinitats ibèriques en les làpides votives. Aquest fet és la 
repetició d'una llei històrica que avui encara es realitza en l 'art popular. 
Reinach fa anys notà com l'art geomètric de La Tène continua durant 
la dominació romana i sobreviu a l 'art clàssic importat . A Irlanda es 
repeteix un fenomen paral·lel de gran trascendencia en l 'art carolingi. 

Brutails ha estudiat ( l ) la qüestió de l'origen dels elements no romans 
que apareixen en les obres rústiques 
de què parlem. Resumim les seves 
conclusions. Els mateixos temes es 
troben en objectes d'origen divers 
orienta], ja que Leclercq els troba en 
ossaris d'origen jueu (2); es troben 
sobre tombes frígies; en la Itàlia, so
bre mosaics de Ravenna; en relleus 
diversos reproduïts per Cattaneo; 
Mr. Heusey els ha mostrat en un 
relleu d'una tomba de Palestina. 
S'han assenyalat gairebé tots aquests 
elements en les esglésies de Síria i 
es t roben amb freqüència en urnes 
i sarcòfags de baixa època del Nord 
d'Africa. Es t racta , potser, d'una pri- |Fig. 528.-t™ de Gausacn (Soler) 

(1) Stèles espagnoles. «Revue des E tudes Anciennes», X I I , Bordeaux, 1910, pàgi
nes 179 a 192. 

(2) LECLEKCQ, Manuel \à"archéologie chréiienne, I , P a r i s , 1907, pàgs. 527 i 528. 
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mitiva decoració mediterrània. 
En l'altre extrem de la Hispà
nia romana en la Lusitània (fi
gura 530) es repeteixen ele
ments anàlegs: l'hèlix, l'estre
lla feta de cercles, els trenats 
i entrellaçats que són comuns 
a les citànies portugueses. Els 
elements decoratius de l'art 
romà rústic i els de les esteles 
ibèriques formen una unitat. 

Es pot, doncs, arribar a 
Fig. 529. - Urna de Bausen (Soler) l a COnclusiÓ q u e u n a g r a i l p a r t 

dels elements que s'infiltraren 
en l'escultura romana rústega i formaren la reduïda gramàtica decorativa 
d'aquest art rural pertanyen també a l'art ibèric. La juxtaposició dels 
monuments de l'art rústic romà a l'estela amb inscripció ibèrica trobada 
a Barcelona (fig. 36) n'és una prova. En els dos grups esmentats hi ha 
diversos elements comuns: l'estrella de sis o vuit puntes formada d'arcs 
de circumferència inscrits en un círcol, la representació lunar i els dofins 
que hem vist en les esteles i altars funeraris de Sagunt, els ornaments 
formats de triangles, rectangles, formes rombals d'un primitivisme sal
vatge que recorden els temes elementals que ornen la ceràmica. 

Es repeteix en plena època romana la supervivència de les arts 
antigues esdevingudes populars. Es repetirà encara un altre fenomen 

Fig. 530. — Pedres de la citània de Briteiros, Portugal (Cartailhac) 

històric, ja que aquests elements deia primitiva decoració mediterrània 
prendran nova potència en desaparèixer amb l'administració imperial 
les colles d'edils i de pretors, de curadors, de censors i prefectes que 
aquí importaven els esplendors sumptuosíssims i les manifestacions 
modestes de l'art de la Mare Roma. 



IX 

C O N S E Q Ü È N C I A F I N A L 

LA romanització artística de Catalunya ens és mostrada no sois per 
la imitació d'uns mateixos models, sinó per la íntima conquesta 
de l'esperit que es revela per un paral·lelisme en l'evolució de 

l 'ar t . L'estat d'esperit dels nostres artistes es transforma al compàs 
de l 'ànima romana. 

L'art romà a Catalunya seguí una evolució de progrés i decadència 
paral·lela a la de l 'art romà de l 'Imperi. La història de Eoma amb el 
seu procés de formació d'una gran força estatal tingué una missió en 
el camp de la intel·ligència: la d e i a propagació de la cultura grega, vista 
pel temperament llatí. A Catalunya, com per tot , les primeres obres 
arquitectòniques són obra de grecs o al menys d'artistes educats en la 
finor de l 'art hel·lènic. Des del segle i n comença la ruïna de la immensa 
obra. Fou la seva mateixa grandesa vital la causa fonamental de la 
seva mort . La dificultat de gobernar crea la anarquia, la qual engendra 
la pobresa. Fenòmens econòmics que són per desgràcia massa coneguts 
de l'home modern, porten l'art a una decadència visible més que en les 
concepcions arquitectòniques en la sequedat de l'escultura (compareu 
les figs. 259 i 399) i en la complicació i manca d'elegància dels mosaics. 
Els segles i n i IV engendren aquestes obres on la mà poc àgil de l'escultor 
és enquadrada fortament pels forats del trepan. Les formes arquitectò
niques arriben a una decadència insospitada. Es reprodueixen tipus 
estereotipats, models morts . La bellesa de la proporció és traduïda en 
fórmules aritmètiques o en traçats geomètrics. No hem arribat al 
segle IV i s'han engendrat grolleres imitacions, que hom diria bàrbares, 
del capitell corinti que es troben junt als mosaics de les vil·les. 

Eesumim ara la impressió de conjunt, després d'aquest inventari 
llarg de l 'arquitectura romana a Catalunya, en una sola frase: no es veu 
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en ella la personalitat d'un art nacional. Tota l'arquitectura és purament 
romana, com implantada per forasters. Catalunya adopta en les seves 
ciutats de la costa la manera d'ésser i els gustos romans, refent sobre 
les ruïnes dels centres de colonitzacions velles o sobre els murs pobres 
dels indígenes, ciutats semblants a les de per tot el món romà, amb llurs 
temples, amb llurs vies plenes de sepulores, amb el fòrum, teatres, amfi
teatres i circs, amb llurs termes, i aqüeductes. Els nostres temples 
tenen els seus anàlegs a Eoma, especialment a les Gàl·lies i a l'Africa 
romana; senzills i pobres quan són construïts pel vicus humil; rústecs 
quan els aixeca la colònia militar reduïda; rics i sumptuosos, quan són 
l'obra colectiva expressió del país, que es commemoren en les mone
des i la seva fama ressona en els historiadors de Roma, en els epí
grafs de les illes apartades del mar Egeu. Els sepulcres que voregen 
les nostres vies i s'aixequen prop les ruïnes d'antigues vil·les són repe
tició dels tipus comuns de tot l'Imperi, i els luxosos sarcòfags en què 
es guarden les restes dels poderosos, són obra industrial que les naus 
porten dels tallers d'Itàlia, o obra indígena, que copien models aliens. 
Els teatres, amfiteatres i circs són en les grans ciutats, a Tarragona, 
a Sagunt, construïts aprofitant el terrer en tot el possible i reproduint 
tipus comuns de per tot. Les termes i els mercats recorden els de l'Africa 
romana; les cases són prototipus d'habitació adaptats a les necessitats 
climatològiques i constructives locals. Les vil·les amb llurs pintures i 
mosaics, i les cases rústegues amb les porxades, cellers i graners amb 
centenars de cel·les d'habitació, blanquejaven per les nostres planes. Els 
ponts tenen llurs iguals en la Provença, com els arcs triomfals, semblants 
més a l'obra adotzenada, subjecte a tipus sabut, que a l'obra arquitectò
nica original. Els camins, semblants per llur construcció als de tot el món 
romà, creuaven la terra i els ponts, reproducció de models sabuts, unien 
les riberes, i els forts, segons els principis de la fortificació romana, coro
naven les muntanyes. Els procediments constructius no s'aparten dels 
emprats en una gran zona que comença en la frontera de les Gàl·lies, 
s'estén cap al Migdia d'Espanya i es retroben al Nord d'Africa; proce
diments ara d'origen indígena ara de tradició romana, ara propis d'obra 
rica, ara modestíssims, usant per a bastir la cel·la d'un temple el mètode 
empleat en les colònies africanes per a bastir llurs murs de terra. En 
l'obra artística amb què l'escultor embelleix la construcció de reble o for
migó, l'originalitat manca. Una part de la gent del país canvià la seva 
llengua, les seves costums, i les seves lleis, i esdevingueren ciutadans 
romans. Tot l'art català-romà és un sector del gran art escampat en l'Oc-
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cident de la Mediterrània, un art colonial, art imitat des d'un país llu
nyà, comparable més aviat al de les ciutats africanes que als centres rics 
i cultes d'Arles i Mérida. Es pot ben dir, parafrasejant a Fustel de Cou-
langes (1), que la Iberia, amb el contacte de Eoma es transformà en 
romana; els esperits entraren en una nova vida. Es volgué llegir els lli
bres grecs i llatins. Es volgueren sentir comèdies i es feren representar 
les de Plaute. Es volgué escriure, i s'imità la literatura llatina. Es ple
dejà i es féu en llatí després de nodrir-se de Cicero i de les lliçons de 
Quintilià. Es concebé la noció d'art; es mirà el bell o almenys l'ele
gant; els hi plagué construir i a falta de models ibèrics s'imitaren els 
models i tipus de la Grècia i Eoma. La Iberia infanta escriptors, advo
cats, poetes, arquitectes i escultors. I no hi hagué, amb tot, ni una 
literatura, ni un art ibèric; aquesta literatura i aquest art ibèric foren 
romans. 

Aquesta romanització, però, tingué dos límits: un de territorial i 
un en la seva intensitat. La densitat de les ruïnes romanes, desapa
reix en l'interior. Tot just es citen làpides a Guissona, Isona, Prats 
de Eei, Sopeira i Ovarra. A mida que s'entra cap a l'interior, les ciutats 
grans desapareixen, els poblats són petits destacaments rudimentaris 
ageres militars de defensa o castres o torres d'ocupació armada. 

Un altre límit és de la intensitat de la civilització adoptada. La 
nostra terra es conserva excepcionalment rústega, formant com una 
clapa entre la vida romana de la Gàl·lia Narbonesa i de la Bètica. Una 
i altra tenen civilització antiquíssima que no penetrà a Catalunya, en 
el seu aspecte refinat i brillant. N'hi haurà prou per a fer evident la 
pobresa del nostre art romà, amb comparar-lo amb el de les ciutats 
provençals i llenguado cianes, el de les ciutats d'Arles, de Tolosa i amb 
les de la Bètica i Lusitània com les d'Itàlica i de Mérida. Llur art 
és refinat i culte, comparat amb el generalment rústec trobat aquí. 

N'hi ha prou amb pensar en l'art aplegat en els Museus de Tolosa 
i Arles, amb el nostre dels Museus de Tarragona, Barcelona, Vic, Lleida i 
Girona. Hi ha alguna excepció: l'hem feta notar en el temple d'August 
i en el de Júpiter de Tarragona; igual que avui, de tant en tant la me
tròpolis envia a les colònies apartades, els esplendors del seu art. El 
restant és sempre art d'imitació llunyana o art mercantil exòtic. 

Fronterer d'ell, estètica i geogràficament, és aquell art pirenenc 
trobat per les valls de l'Ariège i del Garona, del qual es guarden ele 
ments en les bàrbares urnes cineràries de la vall d'Aran. 

(1) La Gaule Romaine, Paris, 1891, pàgs. 134 i següents. 
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Els geògrafs parlen de la gent bàrbara i aspra aferrada a llurs coves 
que habiten prop de les grans colònies murades, i junt als temples de 
pedra i marbre, i a la vista de les vil·les decorades de sumptuosos mo
saics, hi ha les torres de tàpia i els petits poblets murats de fang i pedra 
a l'estil hispà; al costat de tota una arquitectura clàssica, més o menys 
provinciana, hi ha una decoració barroera, feta amb els més antics temes 
mediterranis; és l'art popular rústec, és l'art més antic del país que 
sobreviu a les superposicions de l'arquitectura oficial administrativa. 

La conseqüència d'això és que l'art era postís; per això fugiran els 
seus escassos refinaments amb l'administració romana i reviuran sobre 
d'ell les formes populars i s'hi introduiran formes noves obeint a 
influències llunyanes. Així, el llenguatge clàssic de les làpides, mor i 
desapareix amb els darrers legionaris que abandonaren les nostres velles 
ciutats colonials, empobrides per l'Imperi i amenaçades pels bàrbars, 
i queda només un llatí rústec, una parla vulgar. 

Mes, com el llenguatge, aquesta forma arquitectònica romana, la 
primera sembrada a Catalunya, hi haurà deixat marca profonda; els 
ordres clàssics seran imitats en forma nova, per mà bàrbara; el record 
de Roma i l'afany d'assolir la civilització perduda i de guardar les seves 
restes, continuarà en la civilització romànica, i igual que els monestirs 
guardaran i reproduiran els tresors de la literatura llatina i de vegades 
voldran fer parlar novament la llengua clàssica, així les fulles d'a cant 
tornaran a reviure en els capitells; i sobre les despulles de l'art mort 
sorgirà l'art nou que omple una gran part de l'Edàt Mitjana. 

Portal del Sabroso. Portugal 
(Cartaühac) 


	arqromcat_a1934_2_Redi.pdf
	arqromcat_a1934_0001.pdf
	arqromcat_a1934_0002.pdf
	arqromcat_a1934_0003.pdf
	arqromcat_a1934_0004.pdf
	arqromcat_a1934_0005.pdf
	arqromcat_a1934_0006.pdf
	arqromcat_a1934_0007.pdf
	arqromcat_a1934_0008.pdf
	arqromcat_a1934_0009.pdf
	arqromcat_a1934_0010.pdf
	arqromcat_a1934_0011.pdf
	arqromcat_a1934_0012.pdf
	arqromcat_a1934_0013.pdf
	arqromcat_a1934_0014.pdf
	arqromcat_a1934_0015.pdf
	arqromcat_a1934_0016.pdf
	arqromcat_a1934_0017.pdf
	arqromcat_a1934_0018.pdf
	arqromcat_a1934_0019.pdf
	arqromcat_a1934_0020.pdf
	arqromcat_a1934_0021.pdf
	arqromcat_a1934_0022.pdf
	arqromcat_a1934_0023.pdf
	arqromcat_a1934_0024.pdf
	arqromcat_a1934_0025.pdf
	arqromcat_a1934_0026.pdf
	arqromcat_a1934_0027.pdf
	arqromcat_a1934_0028.pdf
	arqromcat_a1934_0029.pdf
	arqromcat_a1934_0030.pdf
	arqromcat_a1934_0031.pdf
	arqromcat_a1934_0032.pdf
	arqromcat_a1934_0033.pdf
	arqromcat_a1934_0034.pdf
	arqromcat_a1934_0035.pdf
	arqromcat_a1934_0036.pdf
	arqromcat_a1934_0037.pdf
	arqromcat_a1934_0038.pdf
	arqromcat_a1934_0039.pdf
	arqromcat_a1934_0040.pdf
	arqromcat_a1934_0041.pdf
	arqromcat_a1934_0042.pdf
	arqromcat_a1934_0043.pdf
	arqromcat_a1934_0044.pdf
	arqromcat_a1934_0045.pdf
	arqromcat_a1934_0046.pdf
	arqromcat_a1934_0047.pdf
	arqromcat_a1934_0048.pdf
	arqromcat_a1934_0049.pdf
	arqromcat_a1934_0050.pdf
	arqromcat_a1934_0051.pdf
	arqromcat_a1934_0052.pdf
	arqromcat_a1934_0053.pdf
	arqromcat_a1934_0054.pdf
	arqromcat_a1934_0055.pdf
	arqromcat_a1934_0056.pdf
	arqromcat_a1934_0057.pdf
	arqromcat_a1934_0058.pdf
	arqromcat_a1934_0059.pdf
	arqromcat_a1934_0060.pdf
	arqromcat_a1934_0061.pdf
	arqromcat_a1934_0062.pdf
	arqromcat_a1934_0063.pdf
	arqromcat_a1934_0064.pdf
	arqromcat_a1934_0065.pdf
	arqromcat_a1934_0066.pdf
	arqromcat_a1934_0067.pdf
	arqromcat_a1934_0068.pdf
	arqromcat_a1934_0069.pdf
	arqromcat_a1934_0070.pdf
	arqromcat_a1934_0071.pdf
	arqromcat_a1934_0072.pdf
	arqromcat_a1934_0073.pdf
	arqromcat_a1934_0074.pdf
	arqromcat_a1934_0075.pdf
	arqromcat_a1934_0076.pdf
	arqromcat_a1934_0077.pdf
	arqromcat_a1934_0078.pdf
	arqromcat_a1934_0079.pdf
	arqromcat_a1934_0080.pdf
	arqromcat_a1934_0081.pdf
	arqromcat_a1934_0082.pdf
	arqromcat_a1934_0083.pdf
	arqromcat_a1934_0084.pdf
	arqromcat_a1934_0085.pdf
	arqromcat_a1934_0086.pdf
	arqromcat_a1934_0087.pdf
	arqromcat_a1934_0088.pdf
	arqromcat_a1934_0089.pdf
	arqromcat_a1934_0090.pdf
	arqromcat_a1934_0091.pdf
	arqromcat_a1934_0092.pdf
	arqromcat_a1934_0093.pdf
	arqromcat_a1934_0094.pdf
	arqromcat_a1934_0095.pdf
	arqromcat_a1934_0096.pdf
	arqromcat_a1934_0097.pdf
	arqromcat_a1934_0098.pdf
	arqromcat_a1934_0099.pdf
	arqromcat_a1934_0100.pdf
	arqromcat_a1934_0101.pdf
	arqromcat_a1934_0102.pdf
	arqromcat_a1934_0103.pdf
	arqromcat_a1934_0104.pdf
	arqromcat_a1934_0105.pdf
	arqromcat_a1934_0106.pdf
	arqromcat_a1934_0107.pdf
	arqromcat_a1934_0108.pdf
	arqromcat_a1934_0109.pdf
	arqromcat_a1934_0110.pdf
	arqromcat_a1934_0111.pdf
	arqromcat_a1934_0112.pdf
	arqromcat_a1934_0113.pdf
	arqromcat_a1934_0114.pdf
	arqromcat_a1934_0115.pdf
	arqromcat_a1934_0116.pdf
	arqromcat_a1934_0117.pdf
	arqromcat_a1934_0118.pdf
	arqromcat_a1934_0119.pdf
	arqromcat_a1934_0120.pdf
	arqromcat_a1934_0121.pdf
	arqromcat_a1934_0122.pdf
	arqromcat_a1934_0123.pdf
	arqromcat_a1934_0124.pdf
	arqromcat_a1934_0125.pdf
	arqromcat_a1934_0126.pdf
	arqromcat_a1934_0127.pdf
	arqromcat_a1934_0128.pdf
	arqromcat_a1934_0129.pdf
	arqromcat_a1934_0130.pdf
	arqromcat_a1934_0131.pdf
	arqromcat_a1934_0132.pdf
	arqromcat_a1934_0133.pdf
	arqromcat_a1934_0134.pdf
	arqromcat_a1934_0135.pdf
	arqromcat_a1934_0136.pdf
	arqromcat_a1934_0137.pdf
	arqromcat_a1934_0138.pdf
	arqromcat_a1934_0139.pdf
	arqromcat_a1934_0140.pdf
	arqromcat_a1934_0141.pdf
	arqromcat_a1934_0142.pdf
	arqromcat_a1934_0143.pdf
	arqromcat_a1934_0144.pdf
	arqromcat_a1934_0145.pdf
	arqromcat_a1934_0146.pdf
	arqromcat_a1934_0147.pdf
	arqromcat_a1934_0148.pdf
	arqromcat_a1934_0149.pdf
	arqromcat_a1934_0150.pdf
	arqromcat_a1934_0151.pdf
	arqromcat_a1934_0152.pdf
	arqromcat_a1934_0153.pdf
	arqromcat_a1934_0154.pdf
	arqromcat_a1934_0155.pdf
	arqromcat_a1934_0156.pdf
	arqromcat_a1934_0157.pdf
	arqromcat_a1934_0158.pdf
	arqromcat_a1934_0159.pdf
	arqromcat_a1934_0160.pdf
	arqromcat_a1934_0161.pdf
	arqromcat_a1934_0162.pdf
	arqromcat_a1934_0163.pdf
	arqromcat_a1934_0164.pdf
	arqromcat_a1934_0165.pdf
	arqromcat_a1934_0166.pdf
	arqromcat_a1934_0167.pdf
	arqromcat_a1934_0168.pdf
	arqromcat_a1934_0169.pdf
	arqromcat_a1934_0170.pdf
	arqromcat_a1934_0171.pdf
	arqromcat_a1934_0172.pdf
	arqromcat_a1934_0173.pdf
	arqromcat_a1934_0174.pdf
	arqromcat_a1934_0175.pdf
	arqromcat_a1934_0176.pdf
	arqromcat_a1934_0177.pdf
	arqromcat_a1934_0178.pdf
	arqromcat_a1934_0179.pdf
	arqromcat_a1934_0180.pdf
	arqromcat_a1934_0181.pdf
	arqromcat_a1934_0182.pdf
	arqromcat_a1934_0183.pdf
	arqromcat_a1934_0184.pdf
	arqromcat_a1934_0185.pdf
	arqromcat_a1934_0186.pdf
	arqromcat_a1934_0187.pdf
	arqromcat_a1934_0188.pdf
	arqromcat_a1934_0189.pdf
	arqromcat_a1934_0190.pdf
	arqromcat_a1934_0191.pdf
	arqromcat_a1934_0192.pdf
	arqromcat_a1934_0193.pdf
	arqromcat_a1934_0194.pdf
	arqromcat_a1934_0195.pdf
	arqromcat_a1934_0196.pdf
	arqromcat_a1934_0197.pdf
	arqromcat_a1934_0198.pdf
	arqromcat_a1934_0199.pdf
	arqromcat_a1934_0200.pdf
	arqromcat_a1934_0201.pdf
	arqromcat_a1934_0202.pdf
	arqromcat_a1934_0203.pdf
	arqromcat_a1934_0204.pdf
	arqromcat_a1934_0205.pdf
	arqromcat_a1934_0206.pdf
	arqromcat_a1934_0207.pdf
	arqromcat_a1934_0208.pdf
	arqromcat_a1934_0209.pdf
	arqromcat_a1934_0210.pdf
	arqromcat_a1934_0211.pdf
	arqromcat_a1934_0212.pdf
	arqromcat_a1934_0213.pdf
	arqromcat_a1934_0214.pdf
	arqromcat_a1934_0215.pdf
	arqromcat_a1934_0216.pdf
	arqromcat_a1934_0217.pdf
	arqromcat_a1934_0218.pdf
	arqromcat_a1934_0219.pdf
	arqromcat_a1934_0220.pdf
	arqromcat_a1934_0221.pdf
	arqromcat_a1934_0222.pdf
	arqromcat_a1934_0223.pdf
	arqromcat_a1934_0224.pdf
	arqromcat_a1934_0225.pdf
	arqromcat_a1934_0226.pdf
	arqromcat_a1934_0227.pdf
	arqromcat_a1934_0228.pdf
	arqromcat_a1934_0229.pdf
	arqromcat_a1934_0230.pdf
	arqromcat_a1934_0231.pdf
	arqromcat_a1934_0232.pdf
	arqromcat_a1934_0233.pdf
	arqromcat_a1934_0234.pdf
	arqromcat_a1934_0235.pdf
	arqromcat_a1934_0236.pdf
	arqromcat_a1934_0237.pdf
	arqromcat_a1934_0238.pdf
	arqromcat_a1934_0239.pdf
	arqromcat_a1934_0240.pdf
	arqromcat_a1934_0241.pdf
	arqromcat_a1934_0242.pdf
	arqromcat_a1934_0243.pdf
	arqromcat_a1934_0244.pdf
	arqromcat_a1934_0245.pdf
	arqromcat_a1934_0246.pdf
	arqromcat_a1934_0247.pdf
	arqromcat_a1934_0248.pdf
	arqromcat_a1934_0249.pdf
	arqromcat_a1934_0250.pdf
	arqromcat_a1934_0251.pdf
	arqromcat_a1934_0252.pdf
	arqromcat_a1934_0253.pdf
	arqromcat_a1934_0254.pdf
	arqromcat_a1934_0255.pdf
	arqromcat_a1934_0256.pdf
	arqromcat_a1934_0257.pdf
	arqromcat_a1934_0258.pdf
	arqromcat_a1934_0259.pdf
	arqromcat_a1934_0260.pdf
	arqromcat_a1934_0261.pdf
	arqromcat_a1934_0262.pdf
	arqromcat_a1934_0263.pdf
	arqromcat_a1934_0264.pdf
	arqromcat_a1934_0265.pdf
	arqromcat_a1934_0266.pdf
	arqromcat_a1934_0267.pdf
	arqromcat_a1934_0268.pdf
	arqromcat_a1934_0269.pdf
	arqromcat_a1934_0270.pdf
	arqromcat_a1934_0271.pdf
	arqromcat_a1934_0272.pdf
	arqromcat_a1934_0273.pdf
	arqromcat_a1934_0274.pdf
	arqromcat_a1934_0275.pdf
	arqromcat_a1934_0276.pdf
	arqromcat_a1934_0277.pdf
	arqromcat_a1934_0278.pdf
	arqromcat_a1934_0279.pdf
	arqromcat_a1934_0280.pdf
	arqromcat_a1934_0281.pdf
	arqromcat_a1934_0282.pdf
	arqromcat_a1934_0283.pdf
	arqromcat_a1934_0284.pdf
	arqromcat_a1934_0285.pdf
	arqromcat_a1934_0286.pdf
	arqromcat_a1934_0287.pdf
	arqromcat_a1934_0288.pdf
	arqromcat_a1934_0289.pdf
	arqromcat_a1934_0290.pdf
	arqromcat_a1934_0291.pdf
	arqromcat_a1934_0292.pdf
	arqromcat_a1934_0293.pdf
	arqromcat_a1934_0294.pdf
	arqromcat_a1934_0295.pdf
	arqromcat_a1934_0296.pdf
	arqromcat_a1934_0297.pdf
	arqromcat_a1934_0298.pdf
	arqromcat_a1934_0299.pdf
	arqromcat_a1934_0300.pdf
	arqromcat_a1934_0301.pdf
	arqromcat_a1934_0302.pdf
	arqromcat_a1934_0303.pdf
	arqromcat_a1934_0304.pdf
	arqromcat_a1934_0305.pdf
	arqromcat_a1934_0306.pdf
	arqromcat_a1934_0307.pdf
	arqromcat_a1934_0308.pdf
	arqromcat_a1934_0309.pdf
	arqromcat_a1934_0310.pdf
	arqromcat_a1934_0311.pdf
	arqromcat_a1934_0312.pdf
	arqromcat_a1934_0313.pdf
	arqromcat_a1934_0314.pdf
	arqromcat_a1934_0315.pdf
	arqromcat_a1934_0316.pdf
	arqromcat_a1934_0317.pdf
	arqromcat_a1934_0318.pdf
	arqromcat_a1934_0319.pdf
	arqromcat_a1934_0320.pdf
	arqromcat_a1934_0321.pdf
	arqromcat_a1934_0322.pdf
	arqromcat_a1934_0323.pdf
	arqromcat_a1934_0324.pdf
	arqromcat_a1934_0325.pdf
	arqromcat_a1934_0326.pdf
	arqromcat_a1934_0327.pdf
	arqromcat_a1934_0328.pdf
	arqromcat_a1934_0329.pdf
	arqromcat_a1934_0330.pdf
	arqromcat_a1934_0331.pdf
	arqromcat_a1934_0332.pdf
	arqromcat_a1934_0333.pdf
	arqromcat_a1934_0334.pdf
	arqromcat_a1934_0335.pdf
	arqromcat_a1934_0336.pdf
	arqromcat_a1934_0337.pdf
	arqromcat_a1934_0338.pdf
	arqromcat_a1934_0339.pdf
	arqromcat_a1934_0340.pdf
	arqromcat_a1934_0341.pdf
	arqromcat_a1934_0342.pdf
	arqromcat_a1934_0343.pdf
	arqromcat_a1934_0344.pdf
	arqromcat_a1934_0345.pdf
	arqromcat_a1934_0346.pdf
	arqromcat_a1934_0347.pdf
	arqromcat_a1934_0348.pdf
	arqromcat_a1934_0349.pdf
	arqromcat_a1934_0350.pdf
	arqromcat_a1934_0351.pdf
	arqromcat_a1934_0352.pdf
	arqromcat_a1934_0353.pdf
	arqromcat_a1934_0354.pdf
	arqromcat_a1934_0355.pdf
	arqromcat_a1934_0356.pdf
	arqromcat_a1934_0357.pdf
	arqromcat_a1934_0358.pdf
	arqromcat_a1934_0359.pdf
	arqromcat_a1934_0360.pdf
	arqromcat_a1934_0361.pdf
	arqromcat_a1934_0362.pdf
	arqromcat_a1934_0363.pdf
	arqromcat_a1934_0364.pdf
	arqromcat_a1934_0365.pdf
	arqromcat_a1934_0366.pdf
	arqromcat_a1934_0367.pdf
	arqromcat_a1934_0368.pdf
	arqromcat_a1934_0369.pdf
	arqromcat_a1934_0370.pdf
	arqromcat_a1934_0371.pdf
	arqromcat_a1934_0372.pdf
	arqromcat_a1934_0373.pdf
	arqromcat_a1934_0374.pdf
	arqromcat_a1934_0375.pdf
	arqromcat_a1934_0376.pdf
	arqromcat_a1934_0377.pdf
	arqromcat_a1934_0378.pdf
	arqromcat_a1934_0379.pdf
	arqromcat_a1934_0380.pdf
	arqromcat_a1934_0381.pdf
	arqromcat_a1934_0382.pdf
	arqromcat_a1934_0383.pdf
	arqromcat_a1934_0384.pdf
	arqromcat_a1934_0385.pdf
	arqromcat_a1934_0386.pdf
	arqromcat_a1934_0387.pdf
	arqromcat_a1934_0388.pdf
	arqromcat_a1934_0389.pdf
	arqromcat_a1934_0390.pdf
	arqromcat_a1934_0391.pdf
	arqromcat_a1934_0392.pdf
	arqromcat_a1934_0393.pdf
	arqromcat_a1934_0394.pdf
	arqromcat_a1934_0395.pdf
	arqromcat_a1934_0396.pdf
	arqromcat_a1934_0397.pdf
	arqromcat_a1934_0398.pdf
	arqromcat_a1934_0399.pdf
	arqromcat_a1934_0400.pdf
	arqromcat_a1934_0401.pdf
	arqromcat_a1934_0402.pdf
	arqromcat_a1934_0403.pdf
	arqromcat_a1934_0404.pdf
	arqromcat_a1934_0405.pdf
	arqromcat_a1934_0406.pdf
	arqromcat_a1934_0407.pdf
	arqromcat_a1934_0408.pdf
	arqromcat_a1934_0409.pdf
	arqromcat_a1934_0410.pdf
	arqromcat_a1934_0411.pdf
	arqromcat_a1934_0412.pdf
	arqromcat_a1934_0413.pdf
	arqromcat_a1934_0414.pdf
	arqromcat_a1934_0415.pdf
	arqromcat_a1934_0416.pdf
	arqromcat_a1934_0417.pdf
	arqromcat_a1934_0418.pdf
	arqromcat_a1934_0419.pdf
	arqromcat_a1934_0420.pdf
	arqromcat_a1934_0421.pdf
	arqromcat_a1934_0422.pdf
	arqromcat_a1934_0423.pdf
	arqromcat_a1934_0424.pdf
	arqromcat_a1934_0425.pdf
	arqromcat_a1934_0426.pdf
	arqromcat_a1934_0427.pdf
	arqromcat_a1934_0428.pdf
	arqromcat_a1934_0429.pdf
	arqromcat_a1934_0430.pdf
	arqromcat_a1934_0431.pdf
	arqromcat_a1934_0432.pdf
	arqromcat_a1934_0433.pdf
	arqromcat_a1934_0434.pdf
	arqromcat_a1934_0435.pdf
	arqromcat_a1934_0436.pdf
	arqromcat_a1934_0437.pdf
	arqromcat_a1934_0438.pdf
	arqromcat_a1934_0439.pdf
	arqromcat_a1934_0440.pdf
	arqromcat_a1934_0441.pdf
	arqromcat_a1934_0442.pdf
	arqromcat_a1934_0443.pdf
	arqromcat_a1934_0444.pdf
	arqromcat_a1934_0445.pdf
	arqromcat_a1934_0446.pdf
	arqromcat_a1934_0447.pdf
	arqromcat_a1934_0448.pdf
	arqromcat_a1934_0449.pdf
	arqromcat_a1934_0450.pdf
	arqromcat_a1934_0451.pdf
	arqromcat_a1934_0452.pdf
	arqromcat_a1934_0453.pdf
	arqromcat_a1934_0454.pdf
	arqromcat_a1934_0455.pdf
	arqromcat_a1934_0456.pdf
	arqromcat_a1934_0457.pdf
	arqromcat_a1934_0458.pdf
	arqromcat_a1934_0459.pdf
	arqromcat_a1934_0460.pdf
	arqromcat_a1934_0461.pdf
	arqromcat_a1934_0462.pdf




