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LS TEMPLE S D ' EMPURI E S, per J. P U I G y 

ADAFALCH . 

L treball d'e cavaci6 que la Junta de Museu fa cada 
~.,~.~~~ any durant el bon temps en el reeinte greeh d la doble 

eiutat d'Empurie han posat al descobert una gr an ex
ten i6 dels 110ch d tinats al cult, al ediculs y temples 
de l'antiga colonia gr ga . La ort en ha guiat: comen
çades l excavaeions per la porta {mica de les muralle , 
hi hem entrat sense traspa sar el soleh obert per l ' arada 
del fundador, y de de la porta, directament els exca

ors han trobat l 110ch agrat habitat pels deus antichs. 
Lo que resta deI t emples e b n poeh: dels uns l' estilobat, d'altre tan 

els fonament. L de pulle dels v Ils e lificis han estat scampades y 
'n queden ni l columne, transformad s n corrons pera aplanar l s eres 

n que 'l pageso d'are corn els antichs ibèrieh hi baten el froment. 
E tem devant l ruines de tre ciutats, una obre l' altra. Un cataclisme, 

d trucci6 general violenta sepultà 'ls deus sota les ruines dels temple qu 
vuy tornen a la Hum deI sol. A sobre d' una part d'ells s' hi con truhi un nou 

viment format de troços de terra cuita , un opus testaceum n que feyen el 
rer servey les àmfore y gerres numero ab qu e arribaven l bon vi, l'oh 

'1 perfums . Demunt els pedestals deI deus antichs hi passejaren nove gent 
piament, y 'hi ba tir en are a divinitats sobr vingudes. L'obra mé caracte
. a d'aqueixa capa, mé soma, y per 10 tant m ' moderna, son les cisternes 

ublique ('en veuen quatre sot a '1. ediculs PyM (Fig. 2), Y dues ota la edifica-
6 J ) construides en la part alta de la ciutat, algunes de les que donaven llurs 

ue a la font propera a l'e calinata situada en el carr r major, que venint 
camp donava a la porta de les muralle {Il . Els rest s deI. edi.fici de truits 

probablemen t reempleat en aqueixa ciuta.t po t erior, y alguns aixis han 
t trobats pels excavador ,mentre altres han d sap are cut p r empre deI 
te de la grega Emporion. Es aqueixa capa més superficial la romana, 

t er deI segle II de J . C. Tota la terra dura que incrustava les ruine dels 
chs sagrats, e t à plena de trencadiça de ceràmica roja segellada d'ornaments, 

ue apareix fora d' Italia desde 'l segle 1 de J . C. en els pai sos de civilisaci6 

(1 l Vegis cl plan publica t en e l meu a rti cle L es excavacions d'Empt,ries . Estudi de la topografia, ANUARI 
L' I NSTITUT D'EsTUD IS CA TALANS. 1908, làm. II. - Les cistern es re ferides estan senyalades per les lle tres R y Z 
font per la lle tra L . En el p lan ad jun t s'ha conserva! la mateixa notaci6 dels p lan s q ue acompanyen el refe

estud i. 
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, (Fol. Gand,,) 

Fig. 1. - El, slratlls cie cli\'crses "poques a Empuries 

PIS romà 

romana, y quaIs centres 
fabricaci6 s'han descobert 
Italia y a Frànça, y que 
Espanya, ahont van desc 

PIS helenistich brintse també forns, es con 

guda amb el nom de Sagu 
. tina (1). Per aIt ra part, sob 
les cisternes de cases aband 
nades en el segle IV, s'hi con 
truia uha ·basilica rodeja 
d'un cementiri cristià (2). 

. perîode més antich, un seg 
stratus es troba immediat 
ment. La major part dels te 
pIes descoberts pertanyen 

'aqueixa segona època. - S' 
elsec1ificis immediats a l'invasi6 romana,' obres d'urt art helenistich degener 
y.empobrit en la nostra llunyana colonia grega.· A aqueixa època sembla pe 
tany el gran mur que arrenca de la porta (pintat ab negre en el plan adjun 
Fig. 'z) y segucix la via major fins are descoberta. El sol sobre que s'aixecav 
els temples es plè de ceràmica campaniana ab son 'caracterîstich vernis negr 
quaI perîode es els segles III y part deI II avans de J. C. Sot a d'aquest stratt 
hi ha encara la capa grega més antiga, ahont abunden els troços de ccràmic 
ab figures rojes dels segles V y IV que, esmicolats peis segles, proporcion 
abundantment la terra d'Empuries. 

Clarament se veuen aqueixes tres capes en la fig. 1. A daIt, al nivell de l 
grada, el paviment testaci ab les graus d'un pedestal d'estatua; més ensota, 5 

bre '1 que s'aixeca un doble pedestal, el paviment helenistich, y al fons, al nive 
dels riel1s de les vagonetes que han servit pera '1 transport de terres, les cap 
gregues dels segles V y IV. S6n corn tres ciutats una sobre l'aItra, tres perîod 
histàrichs que corresponen a moments de ruina y de renaixement de la dut 
empordanesa. L'historia senyala alguna d'aqueixes espantoses destruccions. Tit 
Livi en sa ressenya de la guerra de Cat6, parla de la conquesta dels poblats vehiI 
d'Empuries y de la destrucci6 de llurs muralles. Aqueix acte de sumissi6 foui 
posat probablement aIs grechs emporitans, en quaI cÏutat cercaren el derre 
refugi els indigenes vensuts, 0 bé per la creixensa de la ciutat els, antichs mu 
de grans pedres esdevingueren inutils. Sembla més aviat '10 primer: darreramen 
en un local immediat a una de les torres hi fou trobat un dipàsit d'armes aban 

" 1 

(I) Vegis I\1ANuEL'CAZURRO: Los t'asos are/il/os)' sus imilaciolles galo-romal/as CI! .-ImPHrias. en l'ANUAF 

DE L'INSTITUT D'EsTUDlS CATAlANS <le 19°9'10., 
(2) J. PUIG y CADAF,~LCI1, FALGUERA y GODAY: L'Arquitcctura rOIl;ànica a Calalllll)'a, v. l, II. II, cap 

tols II y Il 1. . . . . 
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Fig. 2. - Plan dels trmples d'Empnries, srgons ks excavacions 

practicades durant la campanya dr 1910 y 19II 

J. FosA~'EsTS D'UN r ASA MENT. 

~l. EDicUL D'EsCULAPI. 

P. EDicUL DE DEDICACI6 DESCONEGUDA. 

~. DOBLE DASAMENT D'ESTATUES DE FANCII AL AIRE tT.IURE. 

X. I3AsAMENT D'EDicuL. 

V. TEMPLE AB PERinOLOs. 
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donades sobtadament; centenars de glalldes de plom pera 'ls foners; puntes de 
ferro de cestroplzelldo1/e, les sagetes més grosses pera scr llensades també ab la 
fona, yel bastiment de ferro y bronze d'un petit carro de transport d'aqueixes 
pesades municions. 

Altra ruina fou en alguna de les invasions barbres: ho indica l'estatua 
d'Esculapi, violentment voleada a una de les cisternes (I), y'l sol d'un dels 
ediculs en que'l foch hi ha deixat senyals. Els temples no s'aixecaren de 
aqueixa destrucci6, y els deus hclènichs eaygueren en ella deunitivamcnt. 

Els lIochs sagrats ocuparen tot l'àngle SO. de la ciutat, immediat a les 
muralIes de grans pedres, inlltils ja en aquell moment, apoyant sos murs en 
les torres abandonades. L'extensi6 cl'aqueix santuari respecte a la Neàpolis 
emporitana era extraordinaria, contemplada ab els ulls de l'home modern: 
una octava part de la ciutat estava destinada aIs deus. Ell cra pera la ciutat 
eom 10 fogar 0 la lIar en la casa, l'altar permanent a les divinitats domèstiques. 
El culte era'l vinde social més fort en les viles antigucs, Y'l desti de la ciutat 
era lligat ab els temples dels deus esdevinguts conciutadans. Cada ciutat tenia 
divinitats que l'habitaven. J ùpitcr, J uno, Diana y l\Iinerva's feyen ciutadans 
d'una ciutat contra l'altra. Al voltant dels temples es congrcgaven nombro
sos sacerdots. 

Per altra part, el temple grech sufri gradualment una transformaci6 anàlega 
a la de la basilica cristiana. Al altar ùnich gradualment s'hi ajuntaren les nom
broses capelles, sovint independents, que caracterisen les nostres catedrals. Aix! 
el clos sagrat se pobla de cel-les y ediculs, tresors y ares y pedestals. Olimpia, 
Delos, el sagrat recinte dèlfich, cl mateix Parthenon d'Atcnes, verdadcres ciu
tats dels deus, donen una idea grandiosa d'aqueixos immensos reeintes dedi
cats al culte dels deus helènichs. 

A Empuries, reduides les proporcions, anem a descriure un reeinte sagrat 
poblat de divinitats nombros!ssimes, ediculs y arcs y temples arrcconats en 
un angle de la ciutat antiga, restes de diverses creencies, aportacions de civi
lisacions distintes que deixaren son rastre: un rastre mate rial en cl vell santuari 
y una emprenta de creencies en l'csperit. 

La part més alta de la urbs apareixia ab ans de les excavacions com un 
d'aqueixos turons que han guiat tantes voltes aIs arqueolechs, senyalant cl 
geganti enterramcnt de una ciutat. Era possible que aqueixa part més elevada 
fos corona da per un temple. 

TaI era la pràctica usual en cl periode helenistich que 'ns ha trasmès 
Vitruvi pera 'ls dels deus tutelars de les ciutats, y 'ls de Jùpiter, Juno y l\Ii-

(I) Vegis l'article de D. HAM6N CASELLAS: Les Iroba!lcs esculploriqllcs Cil les excavaciOlls d'Empllries. 
ANUAR[ DE L'INSTITUT D'ESTUD[S CATALANS, [90 9-10. 
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nerva (1). Era'l 110ch aproposit pera '1 
temple de l'Artemissa d':Éfeso, que ado
raven a Empuries com totes les colo
nies focees deI Mediterrani, y quaI re
cort en les nostres ciutats gregues ens 
ha trasmès Strab6, si la deesa mons
truosa predecessora a la amable Arte
missa helènica havia volgut abandonar 
l'antich temple de la Paleopolis (2). 

En aqueix punt més aIt hi trobaren 
els excavadors, al comensar sos tre
balls, els fonaments d'un reeinte rec

(Fol. Galldi1) 

Fig. 3. - Edicul d'Eseulapi vist de la part supcrior 

tangular (Fig. 2, J), enterament arrasat, fet de carreus petits, com de fonament. 
La seva orientaci6 era d'Occident a Orient com els temples; mes rès més auto
risa pera arribar a altre conclusi6. 

Ensota, seguint la muralla cap al migdia, s'hi troba la ccl-la M (Fig. 2 deI 
plan), àrea rectangular ,fcta de grans carreus ben treballats (Figs. 3 y 4). Calgué 
rompre pera descobrirla, cl paviment d'opus tcstacc1t1n de que s'ha parlat (3). En 
aqueixa àrea se descobri la part inferior d'una estatua d'Esculapi, trossos de sos 
brassos y de la serpent caracteristica. Devant, dintre d'una cisterna, s'hi trobà 
la part superior (4). Quasi intacte en son 11och, dintre '1 saccll1t1n, se descobri 
un'ara de forma d'escocia, de superficie acanalada, com recordant la columna 
]onlca coronada per un rudimentari capitell de volutes angulars (Fig. 5). 

Se tracta,'. donchs, d'un edicul consagrat a Asclepios, al deu guaridor de 

(Fol. Ga1!dia) 
Fig. 4. - nasament aearreuat de! cdieu! d'Esculapi 

(1) Llib. l, cap. VII, ediciô Nisard. 
(2) Les excavacions d'El1lpuries, p. 160 Y 172. 

malalties, humil y pacifich. El 
paviment de l'edifici era extra or
dinariament trencat; el fons de 
mosàic.h blanch, vorejat d'una 
franja d'opus sigllillum formant 
un meandre de daus blanchs de 
0'27 m. d'ample, sobre'l fonsd'opus 
tcstaceu1n, de tipo ben comu a 
Catalunya, senyalat ja fa anys a 
Empuries per en Pella y Forgas (5). 

Aquest paviment fon obra d'una 
reparaci6 posterior. A sot a d'eU 

(3) Vegis el diari d'excavacions. dia 18 d'octllbre de 1909. Se gllarda aqlleix dlari portat minllciom c in
teligentment pel Sr. Gandb, encarregat dels treva1\s de les excavacions, en ell\Illsell de Barcelona. 

(4) Vcgis la descripci6 de l'estatua d'Esclllapi de l'article citat de Ram6n Casellas. 
(5) Historia deI Ampurddn, Barcelona, p. 197, 
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(Fol. JIlIsetl de naree/alla) 

Fig. 5. - Ara dei ediclIl ll'EsclIlapi 

s'en consen'a un de rllstech més antich, for
mat de trencadissa de terra cuy ta. 

El basament de grans carreus (Fig. 4) 
indiea una obra la més antiga de totes, mes 
l'Asclepios, restaurat potser, estigué obert al 
culte dels malalts en el periode helenistich 
que hem senyalat y fins en cl romà imperial. 

En un cert moment sofri una destrucci6 
violenta: la estatua deI deu guaridor fou 
abatuda; la part superior caigué a la cisterna 
de devant, mentres l'ara trencada restava en 
front del cos deI deu caygut y de la serpent 
trocej ada. Pot ser un indici cronolàgich de la 
destrucci6 la troba11a d'un fragment de cerà
miea roja sigillada, sota 'ls restes de l'estatua, 
indicada en cl Diari de les exca vacions (1). 

Sota'l bu st d'Esculapi s'hi trobarcn dues plaques de· marbre requadrades 
d'una motllura, apropiada pera una inscripci6 dedicatoria d'un edieul (Fig. 7) (2). 

Aqueixes y els troços d'arquitrau trobats prop de la muralla (Fig. 8), tenen 
mides apropiades pera un edifici de les dimensions de que's tracta (Fig. 9). 
En la mateixa àrea deI temple fou trobada una plaea ab un lle6 alat, de 0'205 m. 
d'aIt (Fig. 10). S6n tots clIs plaques de revestiment, d'una construcci6 en opus 
cœmcllticill1n romé\. Se trobaren prop cIel mateix 110ch y no tenen adaptaci6 al 
mateix, un fragment deeorat de denticuls (Fig. 16), un diminut eapitell de co
lumna (Fig. 13) Y una base de 
pilastra (Fig. 14). 

L'àrea deI petit temple era 
plena de troços de i11lbricœ y tc
g1tlœ de terra cuita, indicant una 
ruina sobtada de l'obra (3). 

En el sol sobre que s'aixeca'l 
podium d'aqueix edieul, s'hi tro
baren fragments de ccràmica 
grega del segle IV (4). 

No rodejen al edicul empo
rità d'Esculapi les habitacions 
dels malalts que en altres 110chs (Fot. C,,"dia) 

Fig. 6. - ~Iosaich de! clliclI! d'EsclIlapi 

(1) Diari ll'excavacions, 6 de Novembre de '909. 
(2) L(s dimensions d'aql1eixes pesses son: la·primera.formada de tres tr(;ços units micleix 0'55 X 0'23. 

la·segona 0'5 8 X 0'38 Y" grllix cornÎl a totes cs de 0'65, El tros major d'an)lIitrau micleix 0'34 X 0'34, cl scgoll 
en climensi6 0'24 X 0'14 y'l gruix de tots clis es 0'05. les dc la placa ùcllleo son 0'21 X 0'15 X 0'075. 

(3) Diari d'cxcavacions. 13 novembre 1905), 
(4) Diari d'cxcavacions, 29 octuLre 1910. 
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converti en el temple del deu metge en una mena d'hospital en que 's curaven 
les malêJties en part per remey d'una medicina primitiva, en part per pràctiques 
rclligioses 0 d'una magia mistcriosa y estranya. 

Al costat mateix deI edicul 1\1 hi ha l'àrea P, quaIs murs son d'oplls cœmen
ticiu1Jt romà. Son paviment es d'opus signiuulJt ab formes rombals marcades 
per daus blanchs y fondo d'opus testacemn, limitat pcls costats junt aIs murs 

Fig. 7. - Plaques d'un fris trobades al edîcu\ d'Esculapi OII/sere de Barce[olla) 

per una faixa llisa d'oplts testacett1n (Fig. 15) separada per una ratlla de mosàich 
blanch. En el fons de l'àrea hi ha una faixa de 0'80 m. sense mosàich. Les pe
dres dels murs son aclivillades pel foch y les senyals de l'incendi 'S trobaren 
sobre '1 paviment. 1\1és tart 10 lloch sagrat degué convertirse en habitaci6; junt 
a la porta hi ha la boca cilindrica d'una cisterna de forma ovalada usual, cons
truida en .pedra deI pais, sostinguda per un mur de petit carreu adossat al 
estilobat deI ec1icul1\1. Els murs laterals sembla 's prolongaven cap a l'E., fent 
suposar que 's tracta d'un temple prostil tetràstil 0 d'un edienl in a1ltis. Aqneix 
edienl y cl d'Esculapi subsis-
tiren durant el periode dar
rer. El pis d'opus testaceU1n 
sincronich ab la construcci6 
de les cisternes, respect à les 
cases dels deus antichs. 

En un nivell inferior hi 
havia l'edieul senyalat en els 
plans ab la lletra X. Se'n 
conserva sols l'estilobat ter
minat per una moUlura. 

(Jlllseu de B:lrce/olla) 
Fig. 8. - Troços d'arquitrau 

- - ---- ---------------------------------------------------------------~ 
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Esc. 1 : 100 

Fig. 9. - Rcstauraciô ideal dei fronti-;pici 
d'uu cclicul ab les plaques de les fIgs. 7 y 8 

L'obra CS de rebla usual a escepci6 de la cor
nisa que es de pedra sorrcnca cstucada (Fig. r6). 
J unt a cIl s'ha trobat un troç de canya de co
lumna de 1'25 d'aIt y de 0'47 de diàmetre, y a 
uns 8 metres de la cara E una antefixa angular 
en la forma usual de palmeta sobre dos volutes 
de 0'28 d'altura (Fig. 18). El Diari de les ex
cayacions senyala que's trobaren a 3 metres 
de profunditat barrejats ab menudaIl, a niveIl 
més baix que 'ls fonaments deI basament des
crit. Concorda per les mides y material ab un 
troç de crener (Fig. 19) de 0'55 m. de Ilarcll 
trobat dintre les cisternes immediates, junt 

a l'estatua d'Esculapi; d'aqueix mateix material es un fragment de 0'21 de 
Ilarch (Fig. 20) en que s'hi veu una fulla d'acanthe y un rinxol, que d'eH 
se despren, trobat junt al mur de contenci6 deI carrer 
que dona a la porta, a 26 m. d'aquella muralla y a 3 
de profonditat en mig de troços de ceràmica ibèrica 
y campaniana. Fa pensar en un fragment de cima es
culturada tant comù en cls ediculs helenistichs, deri
vada de la que Scopas crea pera '1 Thymcle d'Epidauro 
o en un cant6 d'un fris 0 d'un capitell d'anta. Cal 
afegir encare aIs fragments trobats en les immediacions 
dcl barranch, un capitell jèmich de volutes angulars, 
molt malmès, y uns caps de terra cuita (Figs. 2r, 22 

y 23) caracterlstichs de les cornises (1). 

Tot fa pensar en un cdicul aillat, simètrich. Prop 
d'eIl, al costat de migdia, s'hi descobri una ara clara
nient visible en la fig. 16. 

(Mttseu de Darce/olla) 

Fig. 10. - Tors de fera alada 
trobat a Empurics 

Al costat S. clel recinte sagrat hi havia un Iloch tancat per murs en que's 
dava culte a l'aire lliure a dos divinitats parclles. Al centre, cap al costat de 

Esc, 1 : 20 

Fig. II. -1I1otlIura ab denticuls 
trobats junt al edicul d'Esculapi 

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

Se tracta d'un saccU1t11t, ((un 110ch sagrat sense 
sostre» (2) segons l'expressi6 coneguda de Festlls. 

En el sol sobre que està situat aquest monument, 

(1) La fig. 15 té 0'17 d'ample, y cl de la fig. 16,0'12. 
(2) Festus, p. 251, Lindmann. 



ELS TEMPLES n'EMPURIES II 

hi ha ceràmica grega y campaniana. La 
terra que'l voltava contenia ceràmica 
campaniana. Passava per sobre d'eU el 
paviment d'opus tcstaccunt de que hem 
parlat. Feta una cata a l'interior deI 
basament, ha aparescut ceràmica ordi
naria de dificil c1assificaci6 y un frag
ment de terra negra, tota ella en general 
mal cuita. 

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

Vora 'ls pcdestals s'han trobat restes 
de dues estatues de terra cuita, un troç 
d'un peu en que's veuen els cinch 
dits, rigits corn d'una estatua arcaica 
(Fig. 28); un altre que comprèn el tor
mell deI peu y part de la cama, y a més 
dos dits d'un peu de factura diferenta, 
menys rfgits (Fig. 29). El troç de tor
mell y cama no sembla pertanyin a la 

Fig. 12 (.1ll/Sell tie Bareeloll:!) 

Estatua d'Esculapi ab cls divcrsos fragments adherits 

mateixa estatua que 'ls cinch dits deI peu: sot a d'aquest hi ha corn la part baixa 
d'una sandalia, 0 millor corn un regruix pera adaptarla al pla deI pedestal, y 
aquest no existeix en la part baixa de l'altra pessa. Estem, donchs, davant dels 

Fig. 13. - Capitdl trobat 
yora l'cdiclll d'Esculapi 

fragments de dos estatues de 
tamany natural. 

Les estatues en terra cuita 
foren una cos a usual en cl m6n 
grech (1), desde la més gran an ti
guitat. La tècnica de la fundici6 
en bronze a erra perduda, un 

,;.;;M:' ':~'.~ 
'" '~. '. ".' '~ 

.,-":", - - - . ~,.,.,,,,, ..... '. 
Y~ 

Fig. 14. - nase trobada 
vora l'cdiclll d'Esclliapi 

(1) Dictiollllaire des alztiqltilés grecques et romailles, mot Slatua, p. 1494. COlJSllltar cspecialment Deonna 
Les statl/CS de terre cl/ite Cli Grèce. Paris, 1908. 

------- - ------~--~----------_.......I 
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dels procediments de fondre cone
gut de més antich, suposava cl 
modela t en fanch y cra fàcil aIs. 
hàbils ceramistes de la Grecia coure 
l'obra sortida directarnent de mans 
de J'escultor. Una d'aqueixes obrcs 
pobres cra veneracla a Empuries .. 

l\Iés cap al mar, passada la via 
maj or que daba al portal de la 
muralla, arrancant desde la torre 
E, hi havia una plaça porticacla ab 
un edicul al centre d'una de les 

Fig. 15. - 1Iiosaich ùc\ cùicu! i' (Fol. Ga'ldîa) cares, que es el temple més im-
portant d'Empuries que les exca

vacions de la Junta de l\Iuseus han trobat fins are (V. fig. 2). 
La plaça, dosa dintre uns murs, fou construida en moments en que la pri

mitiva fortificaci6 emporitana debia considerarsc inlitil, y s'adossa a la cara 

;" 
_~....;<_ .. Ir_·· ~-:: _____ ~L~---..J."'" 

Fig. 16. - Basarncnt X· (Fot. Galldîa) 

d'una torre deI portal y ri.. una llarga cortina dé muralla que quedàren impo
tents pcra la defensa, rodejades per les dependencics deI temple. Es de forma rec
tangular, de 23'50 m. d'amplada; la llargada no ha estat encara descoberta en sa 
totalitat y passa adualment de 45 m. La rodcjava un portich d'uns 4 m. d'ample 



r 
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en les care . y . y d'uns II m. en la 
cara E (Figs . 30, 31 Y 36). El partieh 
era sostingut per columnes de les que 'n 

la primera campanya de 1908 foren 
trobats dos capitells toscans en el carrer 

Fig.17.-Corona major cit.at (1) . Una rigola recullia les 
dei basament X 

aigues de la t eulada deI partich y limi-
t ava son paviment separantlo d 1 de la part de plaça 
descoberta . L' aiga que circulava per lIa era conduida 
fora la plaça per un c1aveguer6 que d aigava pel cos~ 

tat de migjorn. La rigola s'ha de cobert al int rior de 
la cella, a la que atravessa sense comunicaci6 ab l' ex
t erior, fent uposar al t emple obra po terior al portich. 

13 

1 d d l ' E (.lhlSe" de Baree/ona) 
A a part e arrera la cella, prop de canto . Fig. 18. _ Antefixa angular trobacla 

hi ha el marxapeu d'una porta que d6na a una habi- prop l'edicu l X 

taci6 ab un paviment enlluit. L'analogia d l plan d'aquest peribolo ab el deI t em
ple d' Issis, de P ompeya (F ig . 42), es extraordinaria . Les columnes de les galeries 
deI cap s6n set, exactament en una y altra, y en el dos la t eulada d l partich 
s'avança rodejant els murs de la naos deI temple que queda inc10sa en ell. L 'edicul 
es en cambi més semblant al altre temple pompeyà, de dedicaci6 desconeguda, 
anomenat t emple de Mercuri (Fig. 41), ab la naos rectangular precedida d 'un 
pronaos mé ample al que pujen due escales lat erals destinad s aIs servents cl l 
Clùte. L'analogia arriba a les dependencies posteriors que comuniqu n al peribo-
10 per una porta colocada al costat N . del edicul, y de la qu s' ha conservat 
el marxapeu. i seguissim les atribucions donades a les pesses anàlogues deI 
t emple d'I ssis de Pompeya, la primera correspondria a la schola, 110ch de reuni6 
dels i iachs colegiat , l'altra a la sala aont se trobar n en la ciutat enterracla 
pel Vesuvi nombrosos obj ectes deI culte: 10 sacrarium 0 donari1ltm deI temple, 
sacri tia y tr sor a la vegada. 

La reproducci6 dels plans deI t empl s d' Issis y Mercuri de P ompeya dona
ràn idea c1arissima d' aqueixes semblanccs (Figs . 41 y 42) . 

L' e tilobat deI edicul es de pedra de gr ans carreus en son parament exterior; 

Fig. 19. - Crener trobat prop l'edicul X 

( 1) Vegis l 'article (,Les excavacions d'Empuries') cita t , fig. 41. 

3. - In stitut d'Estudis Cata lans 

d e carr eus 
peti ts cn son 
param nt in· 
terior . La pe
dra cs tota 
a rr e boçada 

(Mllsell de Barcelonai Y lluida. 

3 
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Fig. 20 (.llllseu de /larce/vl/a) 

L'aparcll de l'es
tilobat es interes
sant: 10 formen 
carreus lligadors 
rcctangulars en la 
primera filada, co
locada vertical la 
maj or dimensi6, 
quadrats en la se
gona filada, alter
nant ab a1tres rec
tangulars en que 
aquella es horizon
tal, com en el deI Fragment esculptôrich trolJat pral' l'edicul X 

mur del gran terra
plè sobre que s'aixeca l'altar famas de Pergamo com en les muralles de Magnesia 
del Meandre (I). Dintre la ccl-la s'ha trobat un paviment de formiga gro11er, 
recobert d'una capa d'altre més fi. Reconstruit el plan d'aqueix edieul sembla 
esserun prostil tetràstil eustil, seguint la coneguda nomenc1atura vulgarisada 
per Vitruvi (Figs. 37,38 Y 39). 

No 11uny d'aqucix temple, prop deI convent de la :i\Iare de Deu de Gracia (~), 
s'havia trobat una làpida quaI recort sugereixen aqueixes ruines, y que sembla 's 
rcferia a la restauraci6 d'uns portichs y 
d'uns sitials d'un 110c11 sagrat. L'inscrip
ci6 diu, reconstruida pel P. Fita (3): 

sera PI . AEDE~I 
sedili A . PORTICUS 

cly MENI . F 
IVS 

Una inscripci6 colocada sobre l'entrada 
principal del Isium de Pompeya, comme
morativa c1els honors ab que fou premiat 
cl que '1 restaurà després deI terratrèmol 
de l'any 63, l'anomena també cedes y no 
tcmpllt1n, y es aplicablc al commemorat 
en la làpida emporitana el comentari de 

r--~· .. ~,~ 
t ,'. 

) .... 

l, 
-' ----------- _.,,-_.---_. 

(.Urtseu de narce/olla) 
Fi;.:. 2 I. - Cap de lleu trobat pral' l'edicul X 

(J i SC"RA~JMEN: A lterWlIler val! l'ergall/Ol!, III, 1. Derlin, 1906. -lIu~JANN, KOIITE y \VATZI~r.ER: ,Uag
ncsia am JUaeal/der. Derlin, 1904. 

(2) Vegis el plan d'Empuries pnblicat cn l'ANUARI DE L'INSTITUT D'EsTUDIS CATALANS, de 1908. 
(3) HUB:iER:' Corpus inscrip/iollllln la/inarI/II!. Illscrip/ioll1/111 llispalliœ la/ilzarum, II.' 6[il5. - .Tcmplo cie 

Serapio en Ampnrias»; nole/in de la Real Acadcmia de la Elis/aria, t. III. l\Iadrid, [883, p. 124 Y següents. 

l 
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M. Lafage (1): «si bé la distinci6 que la llengua llatina 
establia entre aqueixos dos mots no ha estat pas sempre 
rigurosament observada, potser el que aqui ha estat 
empleat ha estat escullit espressament pera indicar que 
no s'havien complert les c:eremonies de l'inauguratio, y 
que'l culte d'Issis, tolerat y fins vist ab bons uns per l'au
toritat municipal, no podia esser oficialment reconegutn. 

El mot scdilia, 
sitials, que'l P. Fita 
tradueix per graus, 
es introduit pel doc-

15 

te jesuita en la res- Fig. 22 (.lI us. Barc.
a
) 

Cap de Ile6 trobat prop l'edicul X 

1 

! 
J 

tauraci6 del epigraf; 
mes se refereix a una caracteristica dels tem
ples dels cultes alexandrins. En els temples 
d'Issis y Serapis hi havia efectivament banchs 
pera seure devant l'al tar, al peu deI san tuari. 
Els fide1s, després d'haver penetrat a l'inte-

"'[1I5CII de Baree/ona) 
Fig. 23. - Cap de Ile:'> trobat prop l'edicul X rior deI peribolos, podien restar devant l'i-

matge sagrada y passar comodament les hores 
Bargues en contemplaci6 (2). Aixo distingia eis cultes helènichs exteriors, de cere
monies al aire lliure, d'aqueixos novells cultes africans piens de meditaci6, d'as-

Fig. 24. - Doùle pcdc5tal d'c5tatua, It deI plan (Fot. Gandi.l) 

(I) GEORGES LAFAGE. Histoire dit culte des divillités d'A le:ralldrie, Serapis I5sis, Harpocrate ct Anubis hors 
de l'Egiptc. Paris, 1884. Bibliothèque des Écoles frança:ses d'Athènes et de Rome, fJscicJe XXXIII, p. 181 Y 119. 

(2) Id. id., p. 181 Y 119. 
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cetisme y de visions tristes en la 
mort y de misteris d'una vida d'ul
tratomba. 

~Se rcferia la làpida emporitana 
al temple are de poch descobert? 

L'eclicul al centre d'una plaça 
porticada, disposici6 ben comù en 
l'art hcIenistich, fa pensar desse
guida ab els cultes vinguts d'Orient 
o deI Egipte, que poch a poch ana
ren infiltrantse en el m6n romà. 
A Orient cl temple es una plaça, 

-----~--- -. aixi com a Occident es una halla 
~'ig. 25 (Fol. Gandia) 0 una ccl-la. Una plaça eran els 

Escalinata derrcra '1 doble pedcstal ,;( 
temples primitius fenicis y les mes-

qui des musulmanes; una cel-la era '1 temple grech, y una halla el temple cristià. 
Els pobles encarnen ab un edifici la representaci6 de les seves idees; aixi la encar
naci6 arquitectèmica deI poder pùblich a Orient es una porta, y a Occident es la 
cort, el pati 0 la sala. Els temples dedicats a Issis 0 Serapis eren comunment un 
edieul al extrem d'uns peribolos, clos c1intre un ccrcat en el que's tancaven els 
iniciats en les festes anyals (1). Vitruvi fa notar que 'ls temples d'Issis y Serapis 
troben sonlloch en la plaça porticada del l\Iercat (2). 

L'emplaçament a Empuries d'aqueix temple vora les ones deI mar, cI fan a pro
posit pera aqueix culte, una de quaIs ceremonies tcnia per escenari la mar mateixa. 

Els diferen ts calendaris romans 
que han arribat fins a nosaltres fan 
menci6 d'una festa' maritima ex
tesa per totes les costes deI l\fedi
terrani, que 's celebrava a la pri
mavera a fi d'implorar la protecci6 
de Serapis y Issis pera 'ls mariners. 
Apuleyus ens en ha deixat una des
cripci6 que 'S pot imaginar be en el 
port cl'En'lpuries en els dies en que 
el golf de Roses sembla un port no 
subjecte a vent de cap mena 0 un 
mar adormit, com el califica A vie
nus. Abans de sortir el sol una pro
cessa sortia deI temple Y's dirigia 

(1) LAFAGE: obm citada, p. 128. 

(2) LI. l, cap. VII. 

Fig. 26 (Fol. Gal/dia) 

Ara en cl reeinte de! doble pedestal 



al mar. La precedia una colla 
tnrbulenta de disfresses gro
tesques, ql1elcom que de lluny 
recorda els gegants y 'ls nanos 
de les nostres processons cris
tianes; seguien després les dà
nes vestidcs de blanch, alfom
brant de fiors el cami 0 ruixant 
ab almorratges primitives de 
que brollaven pedums, aIs que 
trobaven al pas. Venien des
prés les que porta ven miralls 
girats de cara la deesa pera 
que contemplés la multitut; 
detràs les que ab pintes d'j
vori simulaven pentinar la 
imaginaria cabellera divinal 
ondulant al aire. Seguia la 
multitut ab candeles y llan
ternes, y dcsprés els chors de 
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Fig. 27. -- MotIlllratjc dei basamcnt y dcls pedestals Escala 1:'0 

joves y 'ls fiuviols y les fia utes consagrades a Serapis, les colles dels iniciats vestits 
de blanch, els homes ab la testa corona da de llorer, les dànes cobrint ab vel eis 
cabelIs ungits de pedums y presidintho tot els sacerdots ab sa roba cenyida, por
tant els atributs dels deus totpoderosos y després els deus mateixos rodejats dels 
saccrdots deI culte portant altres sim bols de les divinitats alexandrines, y entre 
elIs cl que portava'l vas d'or pIe d'aigua sagrada, emanaci6 d'Ossiris. 

La process6 arribava al mar; se colocaven les imatges segons el rituaI, y '1 

(.lluseu de Barce/olla) 
Fig. 28. - Fragmcnts d'cstatua de fanch trobada 

prop dei basamen t Cl 

gran saccrdot se dirigia a un navili nou, 
ornat de pintures egipcies, el purificava y'l 
dedica va a Issis; se llensa ven a les ones aro
mes y llet, y'l navili om
plert de richs presents se 
feya a la mar, portant ab 
eU cl vot pera la prospe
ritat dels mariners y ciels 
marxants, y 's perdia al 
lluny mentres la process6 
retornava ceremoniosa
ment al clos deI temple .. 

Era per al tra part el 
culte de les divinitats ale-

(.ll"sm de BaT,,!olla) 

Fig. zg.-Fragmcnt d'es
tatua dc fanch trobada 

prop dei basamcnt Cl 

1 
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Fig. 30. - El temple \' yist de,dc ·1 costat E (Fol. G:mi/fa) 

xandrines popular, 
en el segle que per 
sos caràcters sem
bla fou erigit aqueix 
sumptu6s temple 
emporità. 

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

xandria les costes de la Grecia. Al cap de trenta an ys d'iniciarse ·1 culte d'Issis, 
Serapis y Harpocrate a la gr an ciutat africana, cap a l'any 250, hi havia al Pireu 
un temple a Serapis, y deI Pireu després de plljar a la mateixa Acropolis, el 

culte non invadia els santuaris de més anomenada de les illes que rodejaven 
el continent grech y de les costes de l'Assia ([1. 

Cap a la meitat del segle II, Issis y Serapis rebien semblant culte en els 
temples de Puzoles,Pompeya y a tota l'ltalia meridional plena de helenisme (2). 

Al començament deI segle l, l'onada alexandrina havia invadit a Roma, més 
l'esperit popular que les esferes del Govern, y poch a poch a pesar del Senat 
romà que per quatre vega des feya destruir els ediculs y les estatues egipcies, el 
nou culte invadia la ciutat. 

Tota la terra grega de la Galia havia dedicat temples a Issis y a Serapis, 
desde l\Iarsella a Empuries, a Arles, a Riez, a Nimes, a ),fanduest (Gard) (31, y ·ls 
grechs extengueren Hur culte per 
la costa ibèrica, cap al C01lvcntus 
cartaginensis y la Betica. A Valen
cia ha quedat memoria epigràfica 
d'una confraria d'Issis y deI culte 
de Serapis; a Tarragona y a Cal
des de l\Iontbuy, a Catalunya, 
s'hi han trobat epigrafs dedicats 
a la primera d'aquestes divini
tats (4). 

L'istil d'aqueixes ruines, la 
se va estrllctura, els detalls de 
llurs plans, tot es concordant ab 
la data que ·ls hi assigna la ccrà-

(1) LAFAGE: ohm citada, p. 3 r Y scgiicnts. 
(2) Id. id., p. 40. 
(3) Id. id., p. 162. 

-~ .... --- --
-.'. 

(Fot. Galldia) 

Fig. 31. - El temple V desde 1 costat 0 

(4) Vegis IIÜBNER: Corpus citat, nums. 373°-6004,373[,4030,4491. 
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mica campaniana. que:s troba en cl sol sohre'l que foren erigits en 
115 en els segles III'y II avans de J. C. Els pcrfils de les l110t1lu
res de pedra recoberta d'estuch trobats en la major part dels ediculs, 
revelen aqueix art helenistich dels dos darrers segles proxims al 
començament de l'era cristiana, que '15 tractaclistes scnyalen entre 
l'any 280 Y'l 30 avans de J. C., periode cle clecaclcncia a la Grccia 
propia y d'activitat al Orient, al Asia l\Ienor, a Pergamo, a Sa
motracia, a Priena, a l\fagnesia, a Rocles que arribà a sa major im~ 
portancia, al Egipte ab Alexandria capital deI l\Icditerrani. Aqucixa 
corrent d'aires OrientaIs, rejovenint ab nova ftorida 
l'antich art grech, arriba cap a Occident y Puzoles; 
el port principal deI comers siriach y egipci a ltalia 
y Herculano y Pompeya, les ciutats que 'ns han guar
dat les cendres del Vesuvi, eren en cl segle II com
plctament helcnisades. 

Tots els caràcters de l'art helenistich apareixcn en 
Escala l : 50 Escala l : 00 Fig'. 32 aqueixes ruines dels temples d'Empuries: el capitell 

Rpstauraci6 J' onich de volutes angulars, tan comu a Pompeya en Fig'. 33· - PerM de 
de la cohnnn Cl coronamcn t dei esti. 

dei temple V l'ara deI temple d'Esculapi (Fig. 5); l'aparell deI podium lobat dei temple V 

deI temple emporità que recorda el del g;an basament 
del altar de Pergamo y deI murs deI teatre de l\fagnesia (Fig. 30); les JI1ot1lurcs 
grollcres revestides d'estuch; el nùmero de columnes dels caps deI peribolos del 
temple V, senàs, nùmero buscat dels arquitectes helenistichs fins per front prin
cipal dels edificis, com han reve1at les pintures de Pompeya; ds pàrtichs vore
jant les places y voltant els temples; l'opus signiu1t11t dels paviments, en pIe us 
en el segle II, Y l'ausencia deI OpltS tesellatum. Sols cl capitell toscà de les 

columnes del pôrtich recorda 
l'art de la ciutat cle Roma. 

La disposici6 del plan del 
temple V mateix, es per altra 
part ben caracterlstica. El 
temple grech havia anat so
frint una llarguissima trans
formaci6: el rectangle deI plan 
havia anat successivament es
cursantse: en l'època macedô
nica la proporci6 normal era 
una profonditat igual al doble 
de la fatxada, y Vitruvi, or
gan de les darreres tradicions 
de l'art helenistich, adopta 

Fig'. 31 (Fol. Ga",II,) 

Capitells dei portich dcl temple V trobats en el carrer major 
de la ciutat grcga 
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encara una proporci6 menor; els portichs primi
tivament transitables, succe ivameni han anat 
estr n cnt e 0 suprimintse : primer 1 portich pu
blich que associaya el 'santuari del deu a la vida 
de la ciutat, es barrat a les multituts per rexe 
com 1 transcepte de les basiliques romàniques 

Fig. 35·- Capitells-del l'ortie], deI temple V y'l chor de les catedrals a la nostra etat mitja, 

convertintse en decoraci6, fin arrivar al portich 
simulat deI p eude periptere; despré les graus que rodejaven el santuari han 
e d -vingut fora de mida humana inaccessibles 0 han estat converti des en el mur 
deI podium al que pllj en reduides escales; l'ePistodomos ha successivament des
apar scut, y hem arribat aixi al plan de que s6n exemple 'ls dos templ pom
peyans, coetanis y d disposici6 anàlega al que estudiem, ls citats temple 
d'I si y l'anomenat de l\fercuri, quaI dedicaci6 s'ignora. L' ' poca de con trucci6 
d'aqueixos edifici pot servirno pera fixar la de les con truccions dels recintes 
sagrat emporitans. 

El de Mercuri, arruinat en el terratrèmol de l'any 63, estaya a mig recons
truir quan la catàstrofe de Pompeya; l'obra de mahons y pedra introduida p ls 
romans, e tava encara s nse revestir d'estuch y l'ara no era terminada. 

El t emple d'Is is havia estat de truit pel terratrèmol de l'any 63, y recon _ 
truit immediatament per onnius Popidius Celsinus. L'obra de mahon era 
ben nova quan l' erupci6 de l'any 79 la sepultà novament ent.re cendres y pedr s . 
Mes a sota d'aqueixa reconstrucci6 s'hi revela c1arament l'obra ani erior coetania 
de la Palestra 0 Portich de Vinicius 0 siga deI segle II abans de J. c., con truida 
en tu/o, la pedra caracteristica deI periode h lenistich a Pompeya, revestida 
d 'una groixuda capa d' estuch, formada de calç y puzolana . TaI era també 
l' 0 bra em pori tana: 
pedra sorr nca, gro-
11 ra, revestida d' cs 
tuch com l'obra 
u su a l a PompC'ya 
desd e la fi del se
gl II nns cap a 
l'any 80 deI I avans 
de J. C. 

Tindri m aixi 
en el temples d'Em
puri tre periodes : 
el d l basament ::\1 
de grans pedres ca
lices, anterior al e~ Fig. 36. - El podilllll ab les escales laterals deI temple \' (Fat. Galldia) 
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gle II , obra grega d . grans carreu. J probabl ment deI segl IV (Fig. 4); el carac
t risat per la pedra ar ni ca rev tida d ' stuch d 1s edicul V y X , Y deI doble 
p de tal, qu es usual a Pompeya, aon caract erisa le obre d l egles II , y final
ment , el deI opus ccemeticum de pedres petite romà, introduit a Pompeya per la 

Fig. 37. - E l temple V resta ura t 

colonia militar qu després de la guerra ocial bi establi l con ul il-la ( 0 anys 
a . de J. C. ), portada pot er a E mpuri s per la colonia militar que èssar bi 
acantonà (45 a. d J. C.). 

L'analogia de con trucci6 no porta . mpre al sincronisme ab les terres 
italianes. Triguen, en general, a arriba r Ct le cost es ibèrique les noves corrents 

D 
Fig. 38. - Pl an deI tem ple V, es ta t a ctua l 

• Il 

Escala r : 200 

Fig. 39. - P lan dei tem ple V res taura t 

artistiques, qua i més de mig egl , d vegades c nt any ; ai xi bem pogut 
comprobarho per l s tran formacions deI romànich, per l' arribada de les vol
t es gàtiques, per l primere albad deI renaixement. Lo que si pot afir
marse devant le ruin s emporitan _ e qu st m n l periode d'h lenisaci6 

4 . - Tn s ti tut ù ' Es tudis Ca talans 4 
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d'I talia, el de l'influencia greco-oriental a Roma, en l'època de la construcci6 
en pedres de fàcil treball, revestida d'estuch, coneguda pels arqueàlegs italians 
per periode deI ttt/o, y que pera Roma y pera Pompeya està entre ·15· anys 200 

y 80 a. de ]. C., al que precedi la construcci6 grega de grans carrens y substi
tui més tart l'obra de rcbla menuda y dels mahons, l'opus cœmenticiu1n, ab que·s 
reconstruia encara en el segle l la Pompeya destruida pels terratrèmols, al 

•••• 

• • • • 

........ .. 
Fig. 41. - Temple de lIJercuri a Pompeya 

• • • • 

Escala 1 : 500 

Fig. 42. - Temple d'Issis a Pompeya 

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

Estem, donchs, en presencia de les construccions sagrades de l'Empuries 
reconstruida després de la destrucci6 de Cat6, en l'any 135; de les primeres 
obres de l'art romà-helenistich a la peninsula ibèrica, porta des pels construc
tors que acompayaven els exèrcits que havien de cOllquerirla pera la civili
saci6 llatina, sentades sobre les ruines de la Neàpolis emporitana y colgadcs 
a la vega da per les obres romanes de l'Empurics, subjecta pels legionaris im
perials. 


